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Įsivaizduokite kokia būtų tyla, jeigu žmogus kalbėtų tik tai, ką žino — Karel Čapek

Susipažinkime su
Rimvydu Baltaduoniu – 8  psl.

Lietuvos golbolo rinktinei
– aukso medaliai! – 6 psl.
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Šeštadienio vakarą 29 žmonės buvo sužeisti per sprogimą
New Yorko prabangiame Chelsea rajone. Driokstelėjęs
sprogimas apgadino pastatus ir išdaužė langus, o sprogmens
skeveldros nuskriejo kitapus gatvės.

Vos už keturių kvartalų nuo sprogimo vietos policija
rado kitą bombą ir ją saugiai neutralizavo. Bomba buvo per-
duota ištirti FBI ekspertams Virginia valstijoje.

Abi bombos buvo pripildytos šrapnelio. Užtaisams pa-
gaminti buvo panaudoti greitpuodžiai, mobilieji telefonai,
kalėdinės girliandos ir sprogmenys, sekmadienį vėlai va-
kare pranešė dienraštis „The New York Times”, cituoda-
mas teisėsaugos pareigūnus.

Laikraštis, remdamasis neįvardytais šaltiniais teisė-
saugoje, taip pat nurodė, kad federaliniai pareigūnai su-
laukė ir apklausė penkis asmenis, galimai susijusius su
sprogdinimu New Yorke.

New Jersey valstijoje šeštadienį vamzdinė bomba
sprogo šiukšliadėžėje, buvusioje šalia gatvės, kurioje kiek
vėliau turėjo vykti labdaringas Jūrų pėstininkų korpuso
bėgimas. Per šį įvykį žmonės nenukentėjo, bet renginys
buvo atšauktas.

Tuo tarpu JAV vidurio vakaruose, kaip pranešama, 22
metų somaliečių kilmės amerikietis per išpuolį Minneso-
ta valstijos Saint Cloud mieste sužeidė devynis žmones. Pre-
kybos centre peiliu švaistęsis vyras buvo nušautas polici-

jos pareigūno, kuris tuo metu buvo ne tarnyboje.
Oficialiai skelbiama, kad visų trijų atakų motyvai kol

kas nežinomi, tačiau pareigūnai greitai pareiškė, kad jie
buvo teroristinio pobūdžio. 

Sekmadienio naktį,  JAV policija New Jersey aptiko iki
penkių įtartinų paketų, vienas kurių sprogo.

Pareigūnai sako, jog nėra jokių įrodymų, kad tai buvo
koordinuotos atakos. Tačiau faktas, kad jos įvyko per
trumpesnį nei 24 valandų laikotarpį, dar sustiprino būgš-
tavimus dėl saugumo, tapusio opia tema per Amerikos vi-
suomenę itin skaldančią prezidento rinkimų kampaniją,
kurioje dalyvauja Hillary Clinton ir Donald Trump.

Policija, JAV žiniasklaidos duomenimis, suėmė afga-
nų kilmės amerikietį Ahmad Khan Rahami. NBC stoties
teigimu, prieš įtariamojo sulaikymą nuaidėjo šūviai. 

Šeštadienio vakarą per sprogimą New Yorko Chelsea
kvartale buvo sužeisti 29 asmenys. Anot mero Bill de Bla-
sio, tyrimas rodo, kad tai buvo teroro aktas.

Pirmadienį New Jersey  valstijoje buvo aptikti keli sa-
vadarbiai sprogstamieji įtaisai. 

New Yorke buvo paskelbta aukščiausio lygio pareng-
tis, o į miesto oro uostus, traukinių ir metropoliteno sto-
tis budėti papildomai pasiųsti beveik tūkstantis valstijos
policininkų ir Nacionalinės gvardijos karių.
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ŠIAME NUMERYJE:

Bomba New Yorke – 29 sužeistieji

JAV pareigūnai tiria teroro išpuolių virtinę 

Vydūno jaunimo fondo stipendijas pelnė keturi
verslo studentai
RIMAS ČERNIUS

Sekmadienį, rugsėjo 18 d., Lemonte, Pa-
saulio lietuvių centro Lietuvių dailės
muziejuje, vyko James „Big Jim” Liau-

taud pagerbimas ir vardinių Vydūno jauni-
mo fondo stipendijų įteikimo iškilmės. Pra-
ėjusiais metais, spalio 23 d., mirė dinamiš-
kas verslininkas, Illinois universiteto profe-
sorius James Liautaud. Jo našlė Gražina
Liautaud  ir  jos  šeima, norėdami pagerbti
a. a. James Liautaud atminimą, įsteigė sti-
pendijas lietuvių kilmės studentams, studi-
juojantiems verslą Illinois valstijos univer-
sitetuose.  Lėšas stipendijoms Liautaud šei-
ma paskyrė Vydūno jaunimo fondui, kuris,
apsvars tęs visus kandidatus, paskelbė sti-
pendininkus.  Po 10 000 dol. stipendijas gavo
Rimantas Grabliauskas, Domininkas Mockus,
Laura Stankevičiūtė ir Gerda Zigmantavičiū -
tė.                                                            – 4 psl.

Stipendininkai (iš k.):  Gerda Zigmantavičiūtė, Rimantas Grabliauskas, Laura Stanke vi -
čiūtė ir Domininkas Mockus. Viduryje – mecenatė Gražina Liautaud.

Jono Kuprio nuotr.

Po nugriaudėjusių sprogimų New Yorko mieste ir Elizabeth, New Jersey, šunų pagalba toliau ieškomi sprogmenys. JAV sulaikytas  iš
Afganistano kilęs amerikietis Ahmad Khan Rahami, kuris siejamas su sprogimais.                EPA-ELTA nuotr.



ar ant jo dar plazda JAV vėliava, o galbūt jį jau
užėmė britai. Tačiau naktį vėliavą apšvies-
davo tik raudonas sproginėjančių sviedinių
spindesys. Mūšiui rimstant Key  negalėjo ma-
tyti, kas triumfavo. Vėliau saulė kilo ir vis aiš-
kiau buvo matyti, kad virš forto tebeplazda ir
liks plazdėti JAV vėliava.

JAV himnas, visi penki posmeliai, Au-
gustino Žemaičio yra išversti į lietuvių kal-
bą. Įdomumo dėlei pateikiu pirmojo posme-

lio vertimą:

O sakyk, ar gali matyt ankstyvosios aušros šviesoje

Tai, ką mes pagerbėm per paskutines vakarykštes sutemas?

Ko plačias juostas ir ryškias žvaigždes pavojingoje kovoje

Stebėjome, taip galantiškai plevenančias virš kuorų?

Ir sviedinių raudonas spindesys, ore sprogstančios bombos

Visą naktį mums įrodinėjo, kad mūsų vėliava vis dar tenai.

Sakyk, ar žvaigždėta vėliava vis dar plazda

Virš drąsuolių namų ir laisvės žemės? 

Galutinė išvada bei siūlymas: himną reikėtų ne
tik klausytis, bet ir visiems kartu jį giedoti.

daryti, pramoginiuose montažuose ir panašiais at-
vejais. Yra šalių, kur himnui skambant privaloma
atsistoti ar net kartu giedoti. Kai kuriose šalyse,
ypač JAV, joks himno negerbimas nėra baudžiamas.
Manoma, kad žmonės turi teisę net tyčiotis iš him-
no, nes tai nėra smurtiniai veiksmai ir fiziškai nie-
kam nekenkia. JAV nedraudžiama vėliavą išnie-
kinti. Šiomis dienomis žiniasklaidoje nubangavo vie-
no JAV sportininko atsisakymas atsistoti JAV him-
no giedojimo metu. Jis tai daręs sąmoningai, pro-
testuodamas prieš policijos brutalumą.  

JAV himno tekstas parašytas Baltimore mūšio
prieš britus metu. Autorius Francis Scott Key tuo
metu buvo britų nelaisvėje. Naktį jis vis pažvelgdavo
į gretimą amerikiečių McHenry  fortą ir žiūrėdavo,

Neseniai pasibaigę olimpiniai
žaidimai vėl išjudino mano
kurį laiką brendusį kritišką

nusiteikimą dėl himnų giedojimo spor-
to renginiuose. Turbūt dažniausia pro-
ga girdėti JAV himną man yra būtent
prieš įvairias sporto žaidynes. Į pačių
žaidynių renginius neinu, bet kartais
pažiūriu televizijos laidas. Susidarė
įspūdis, kad su nedidelėmis išimti-
mis Amerikos himną tegieda specialiai pakviestas
dainininkas ar dainininkė, kurie himno melodiją
per dažnai savotiškai interpretuoja. Tokiais atvejais
net nesitikima, kad žiūrovai prie tokio giedojimo pri-
sidėtų. Susidomėjau ir keletą valandų praleidau ieš-
kodamas daugiau informacijos apie tai.

JAV veikia federalinis įstatymas, aptariąs da-
lyvių elgseną himno metu. Kariai su uniformomis
himno giedojimo metu privalo saliutuoti. Veteranai
be uniformos taip pat gali saliutuoti. Visi kiti him-
no metu turi stovėti, dešinę ranką pridėję prie šir-
dies. Vyrai turi nusiimti kepures ar skrybėles. 

Dauguma žmonių JAV himno žodžių net nežino.
Tie, kurie galvoja, kad žino, nežino, kad himnas su-
sideda iš keturių posmelių. JAV pilietinio karo metu
dar buvo pridėtas penktas posmelis. Tai man buvo
naujiena. Visada giedamas tik pats pirmasis him-
no posmelis. Buvo galvojama, kad himnas turėtų
būti ne tik klausomas, bet ir giedamas. Tokią nuo-
monę išreiškė Valstybinis himno komitetas 1942 m.
Pagal surašytas taisykles buvo draudžiama keisti
muziką ar himno žodžius. Buvo reikalaujama, kad
renginių metu būtų kvietimas visus dalyvius pri-
sidėti ir himną giedoti. Metronomu net buvo nu-
rodytas giedojimo tempas.

Prezidentas B. Obama 2008 m. buvo kritikuotas,
kad himno giedojimo metu nelaikė rankos prie šir-
dies. Vėliau jis teisinosi, kad jo senelis jį išmokęs
ranką prie širdies pridėti per priesaiką, o giedant
himną tereikia jį giedoti. Per JAV žiniasklaidą nu-
bangavo atvejis, kai Gabby Douglas, olimpiniuose
žaidimuose laimėjusi aukso medalį gimnastikoje,
įteikimo metu JAV himno negiedojo. Ji net neban-
dė judinti lūpų. Buvo ir daugiau atvejų, kai aukso
medalio įteikimo metu buvo grojamas JAV himnas,
bet medalio gavėjas ar gavėjai stovėjo lyg stabo iš-
tikti ir prie himno giedojimo neprisidėjo. Kai kurie
komentatoriai siūlė ateityje komandų treneriams iš-
mokyti savo komandos narius himno žodžių ir
įtaigoti juos jį giedoti ir giedoti su pasididžiavimu.
Malonų įspūdį sudaro kitų kraštų olimpiniai žai-
dėjai, kai komandai laimėjus aukso medalį, visi iš
širdies, pilna burna ir su pasididžiavimu gieda savo
šalies himną. 

Pora bendrų pastabų apie himnus. Himnų, kaip
tautos simbolių, giedojimą daugelyje šalių nustato
įstatymai. Yra ir su tuo susijusių papročių ir etiketo.
Himnai giedami įvairiomis progomis: svarbių po-
litinių, diplomatinių renginių metu, per valstybinį
radiją ir televiziją, atiduodant pagarbą vėliavai, spor-
to varžybose. Dalis valstybių ir tarptautinės spor-
to federacijos yra nustačiusios maksimalią himno
trukmę ir kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, him-
nus trumpina. Kiek pamenu, ta trukmė yra 80 se-
kundžių. Minint Lietuvos vardo paminėjimo tūks-
tantmetį, lietuviai pradėjo unikalią tradiciją – vals-
tybės dieną – liepos 6-ąją – tuo pačiu metu pasaulyje
giedoti Lietuvos himną.

Už etiketo nesilaikymą giedant himną Lietuvoje
ir kituose kraštuose nėra baudžiama, nors tai lai-
koma nemandagumu. Įžūlesnis himno negerbimas
daugelyje šalių yra baudžiamas. Lietuvoje himną už-
drausta naudoti reklamoje, muzikiniam fonui su-
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DĖL TIKINČIŲJŲ IR KUNIGŲ TRŪKUMO

Šių metų rugsėjo 3 d. „Drauge” Romualdo Kriau-
čiūno straipsnis „Trūksta tikinčiųjų, ypač jaunimo”
prasideda prelato Edmundo Putrimo vieno pasikal-
bėjimo metu pareikšta mintim apie perpildytas baž-
nyčias per Kalėdas, Velykas ir Vėlines, kai eilinį sek-
madienį jos būna pustuštės.  

Didelė dalis straipsnio skirta moksliniams ty-
rimams, atliktiems dviejose studijose JAV. Beklai-
džiodamas po jų rezultatus pasijutau priblokštas.
Nuotaika atsigavo tik radus save minimuose 42
nuoš. žmonių su katalikiško universiteto patirtimi.
Mat daugiau kaip prieš šešiasdešimtį metų jėzuitų
Lojolos universitete teko gvildenti skirtingas nuo-
mones, susietas su gyvybės pradžia ir jos išsivysty-
mu. Jau tada sutikom, jog Bažnyčiai tinka tikėti gy-
vybės, įskaitant ir žmonių, palaipsniu išsivysty-
mu. Taip, pagal minėtą studiją, galvoja 81 nuoš. lan-
kiusių katalikišką universitetą.

Laimei straipsnio pabaigoje paaiškėjo studijų iš-
davos. Būtent – nuo pradinių iki aukštųjų katalikiškų
mokymo įstaigų auklėjimas turi labai didelės įtakos
žmogui, ar jis gyvens su, ar be tikėjimo.

Sekmadienį, po Mišių, paklausiau parapijos
veik loje darbščios parapijietės, kokį įspūdį yra su-
sidariusi iš rugsėjo 4-os dienos Lemonto Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio  lietuvių katalikų misijos biu-
letenyje išspausdinto straipsnio „Vokietijos Katali-
kų Bažnyčios krizė”. Užklaustoji negalėjo nuslėpti
nusivylimo straipsnyje pateiktu vokiečių bažnyčių
padėties niūrumu. Jos veidas liudijo ir sielvartą, ir
apmaudą. Bandžiau ją paguosti, užstodamas ir pa-
girdamas Vokietijos vyskupus už jų ryžtingą žings-
nį stengiantis sutelkti naujų darbuotojų, siekiant at-
gaivinti merdėjančias bažnyčias. Pagal Vokietijos
vyskupų konferencijos bauginančius duomenis, Vo-
kietijoje 1990-aisiais buvo 20 000 katalikų kunigų, tuo
tarpu šiuo metu – tik 14 000.

Atsižvelgdamas į kunigų trūkumą, jų drastišką
mažėjimą, Miuncheno „Sueddeutsche Zeitung” laik-
raščio žurnalistas Matthias Drobinski celibatą ir vien

tik vyrų kunigystę laiko viena pagrindinių proble-
mų. Jas sprendžiant kai kurie garsūs teologai rei-
kalauja leisti moterims bei brandiems vedusiems vy-
rams priimti kunigystės šventimus, o kitiems pa-
sauliečiams, norintiems ir sugebantiems tarnauti Eu-
charistijos (Komunijos) šventime, suteikti atitinkamą
pasiruošimą. Yra vietovių, kuriose katalikų laido-
tuves lydi arba pamokslą per Mišias sako moteris spe-
cialistė, nors tokiai specialistei dar nėra leidžiama
veikti oficialiai. Tačiau ne vienas Vokietijos vysku-
pas atvirai remia moterų diakonatą. Beje, panašiu
klausimu esu pasisakęs 2008 m. sausio 3 d. laišku:
„Trigrašiu Kriaučiūnų pokalbyje”. Jau tada pritariau
su sūnumi Aldu diskutuojančiam Romualdui Kriau-
čiūnui, kad neturim pakankamai pagrįstų priežas-
čių neprileisti moterų kartu su vyrais lygiaverčiai
tarpininkauti tarp žmonių ir Dievo. Ypač, kad, pagal
psichologą Romualdą, moterys yra geresnės ryši-
ninkės tarp žmonių nei vyrai, nes jos turi didesnę šir-
dį, yra labiau suprantančios, atjaučiančios bei pa-
guodžiančios. 

Amerikoje turime diakonus ir Komuniją dali-
jančius sielovados asistentus, o Europoje, kaip atrodo
iš straipsnio, tokie patarnautojai dar yra ruošiami.
Amerikoje jau keliolika metų vyksta brandžių mo-
terų, įskaičiuojant ir vaikus užauginusių ir juos ant
kojų pastačiusių, siekimas per trejus metus trun-
kančias formavimo studijas tapti bažnyčios pasau-
lietinėmis darbuotojomis (Lay Ecclesiastic Minist-
ry), o siekiant pakelti profesinę kvalifikaciją, įsigy-
ti magistro laipsnį iš pastoracinių studijų (Master of
Arts in Pastoral Studies), ir tuo priartėti prie kuni-
gystės slenksčio. Tad, mano galva, klausimas nėra
ar, bet yra, kaip greitai moterys pradės svariau gel-
bėti vyrų dominuojamą ir menkėjančią sielovadą.
Dieve, padėk!

Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso



vykdo keli jauni vyrukai, jie atvyko anksčiau, pa-
sidairė ir nieko neradę išvažiavo. Maišus su obuo-
liais vežėmės atgal, juk neišpilsi miestelyje ant gat-
vės, nors jie praktiškai jau beverčiai. Kitą kartą su-
pirkėjai atvyks po 4 dienų. Bet kam tu pasiskųsi – vai-
kinai patys sau ponai – kada nori, tada atvažiuoja,
jeigu nenori, iš viso neatvažiuoja.

Arba štai dukra, arklių veterinarė, jau beveik de-
šimtmetis taikosi įsidarbinti į valstybines klinikas,
nes nori pati operuoti savo pacientus. Ir niekaip ne-
gali patekti, nors tokių specialistų Lietuvoje nėra –
ji yra stažavusi Amerikoje, Suomijoje ir Anglijoje pas
geriausius specialistus. Į klinikas įdarbinamos
mergaičiukės, neturinčios jokios patirties, nes jos
tikriausiai yra kažkieno dukros ar pan. Nors šios kli-
nikos neturi reputacijos, nes ten atvežti arkliai pa-
prastai nepakyla nuo operacinio stalo ir arklių tu-
rėtojai operacijoms tiesiog jų nebeveža, bet metai iš
metų niekas nesikeičia. Visiems kažkodėl yra gerai.
Matydama, kokia dukra nusiminusi, kelintą kartą
siūliau – važiuok užsienin, užsidirbk pinigų ir steik
savo operacinę (ji kainuotų ne vieną šimtą tūks-
tančių eurų), bet ji man atsako: aš nenoriu praras-
ti savo pacientų, kai išvyksiu, mano vietą užims kiti.
Taip ir vargsta, – kai savo pacientą reikia operuoti,
veža į Latvijos kliniką.

Buvau Amerikoje, vyr. redaktorės Danutės Bin-
dokienės laikais talkinau „Draugo” redakcijai,
mane ten mylėjo taip, kaip niekada nebuvau ir
nesu mylima Lietuvoje, bet grįžau namo. Galiu gy-
venti tik Lietuvoje. Taigi mes čia, Lietuvoje, tokie –
gal kiek nevykėliai, neryžtingi, negalime mesti vis-
ko ir išvažiuoti ten, kur gyvenimas nusistovėjęs, kur
visuomenė jau kultūringesnė, kur daugiau tvarkos
ir kur gyventi būtų paprasčiau. Mes nesijaučiame

esantys kankiniai ir to nelaikome auka,
mes, tie du milijonai, tiesiog negalime iš-
sirauti iš savo vietos ir persisodinti į
kitą. Sakau – du milijonai, nes dar daug
yra tokių, kurie kol kas yra skaičiuojami
Lietuvos piliečiais, bet širdimi (svajonė-
se) yra kažkur kitur, ir jie vis tiek kada
nors išvažiuos. Pvz., kai kuriose mokyk-
lose vyresniųjų klasių didesnė dalis mo-
kinių nori baigę mokslą išvykti. Ir tas no-

ras išvažiuoti visai nepriklauso nuo ekonominės pa-
dėties. Išvažiuoja ir metę gerus darbus bei užtikrintą
gyvenimą, taigi išvažiuoja ne tik į neviltį patekę žmo-
nės. Štai ekonomistai konstatuoja, kad šiuo metu at-
lyginimai auga, darbo vietų daugėja, gyventojų op-
timizmas didėja, nes gerėjanti asmeninė finansinė
padėtis leidžia nejausti nerimo dėl šalies ekonomi-
nės padėties, o emigracija nemažėja. 

„Per mėnesį dėl grynosios emigracijos viduti-
niškai netenkame beveik 2,5 tūkst. žmonių – dvigubai
daugiau nei, pavyzdžiui, 2014-aisiais. Todėl galima
sakyti, kad gyventojų apklausos rodo, jog vis daugiau
gyventojų yra patenkinti ekonomine padėtimi gal-
būt dėl to, kad nepatenkinti ir netikintys Lietuvos
perspektyvomis išvyko iš Lietuvos. Reikia pripažinti,
kad antrus metus iš eilės statistiškai reikšmingai di-
dėjanti emigracija yra labai blogas signalas ir sun-
ku rasti atsakymą, kodėl taip yra: tokių šuolių, di-
dėjant darbo užmokesčiui ir užimtumui, būti netu-
rėtų”, – pažymi ekonomistas N. Mačiulis. 

Verta buvo likti

Prieš geroką kupetą metų vieną savo giminaitį,
jauną gydytoją, atkalbėjau važiuoti paskui kurso
draugus į užsienį dirbti. Sakiau – tu ten ateityje būsi
tik pasiturintis pensininkas, o čia gal tapsi profe-
sorium, gerbiamu žmogum. Jis paklausė. Prieš
porą savaičių jis davė interviu per TV po ypač su-
dėtingos operacijos – jo vadovaujama chirurgų ko-
manda praktiškai iš gabaliukų sudėliojo šiaudų
smulkintuvo sužalotą berniuką. Išeinant berniukui
iš ligoninės televizijos vėl suvažiavo – berniukas su
ašaromis akyse dėkojo gydytojams... Manau, dėl to
buvo verta likti namie. 

O kodėl žmonės išvažiuoja

Žiniasklaidoje kasdien skelbiama isto-
rijų apie tai, kodėl žmonės išvažiuoja
iš Lietuvos. Uždaviau ir sau tokį klau-

simą, kodėl neišvažiavau aš? Kai buvau
jauna, labai norėjau kur nors važiuoti, bet
trukdė geležinė uždanga. Kiek pasibasčiau
po sovietiją. Dabar nebenoriu niekur va-
žiuoti. Ir apskritai – šeimoje niekada tokio da-
lyko nesvarstėme. Pakeikiame valdžią, tautinius
įpročius, tuo viskas ir baigiasi. Ir tokių sėslių Lie-
tuvoje – dar kokie du milijonai. O kodėl išvažiuoja
kiti? 

Štai viename internetiniame dienraštyje per-
skaičiau jaunos gydytojos interviu, – ji pasakoja, kad
neseniai jos šeima, kurioje 7 vaikai, išvyko į Pran-
cūziją. Jauna mama sako, kad abu su vyru turėjo ge-
rus darbus, bet norėjosi pamatyti kitą pasaulį. Ro-
mantikė, – pagalvojau, bet atsivertusi šio straipsnio
komentarus, persigalvojau. Pasirodo, „romantikė”
yra tikrų tikriausia sukčiuvienė. Apie tai parašė vie-
na komentatorė, kuri „romantikės” pavardę įvedė į
„Google” paiešką ir sužinojo, kad ji teista už suk-
čiavimą. 

Prieš pasakodama toliau turiu pasakyti, kad vie-
nu metu Lietuvoje veikė labai dosnus jaunoms šei-
moms įstatymas. Išėjusi motinystės atostogų jauna
mama trejus metus gaudavo valstybinės pašalpos 70
proc. nuo savo turėto atlyginimo. Buvo prasidėjęs
naujagimių bumas (todėl šiemet į pirmą klasę atėjo
2 tūkst. pirmokėlių daugiau). Tai šviesioji pusė. Tam-
sioji – kai kurios jaunos mamytės ėmė sukčiauti – su-
sitardavo su savo darbdaviais (o kai kurie patys pa-
siūlydavo), kad joms padidintų atlyginimą, pvz., iki
7 tūkst. litų. Dalis tų pinigų atitekdavo darbdaviui.
Išėjusi motinystės atostogų tokia mamelė gaudavo
apie 5 tūkst. litų motinystės pašalpos kas mėnesį. Ir
taip trejus metus. 

Dabar grįžkime prie „romantikės”. Tuomet ji jau
augino 6 vaikelius ir, matyt, buvo nėščia su septin-
tuoju ar dar tik planavo. 2011 m. ji įkūrė fiktyvią įmo-
nę ir pasiskyrė sau didelį atlyginimą. Per motinys-
tės atostogas iš valstybės apgaulės būdu ji gavo 32
tūkst. litų pajamų. Klasta buvo pastebėta, vyko tei-
smas (tokių teismų buvo ne vienas; todėl įstatymas
buvo sugriežtintas, o krizės metu motinystės pašalpa
sumažinta). Suprantama, romantiškų jausmų Lie-
tuvai neliko. 

Kita istorija – moteris iš „svajonių šalies” Ame-
rikos grįžo į Lietuvą, nes negalėjo pakelti gimtinės
nostalgijos. Bet grįžusią į tėvynę ją viskas erzina. Ją
papiktino, pvz., blogas Pagalbinio apvaisinimo įsta-
tymas, kurį ji vadina viduramžišku, varžančiu ne-
galinčioms pastoti moterims būti dirbtinai apvai-
sintoms. Reikalas tas, kad šis įstatymas buvo rutu-
liojamas daug metų, ir iki šiol nebuvo prieita ben-
dros nuomonės, nes ir visuomenė tuo klausimu su-
siskaldžiusi, ne tik Seimo nariai. Jį priimti vos vos
pasisekė tik šiemet (bet šiomis dienomis Preziden-
tė įstatymą vetavo). Ir visai čia kalta ne valdžia, o po-
žiūris į gyvybę. Priimtas įstatymas buvo artimesnis
krikščioniškai pozicijai – kad gyvybė saugoma nuo
jos prasidėjimo. Įstatyme nustatytoje tvarkoje buvo
sakoma, kad pagalbinis apvaisinimas draudžiamas
naudojant lytines ląsteles donoro, su kuriuo apvai-
sinamos moters nesieja santuoka ar registruota
partnerystė. Ir embrionų būtų turėję būti sukuria-
ma tiek, kiek vienu metu jų būtų perkelta į moters
organizmą (ne daugiau kaip trys, kad kiti nebūtų su-
naikinami). Taigi toji pasipiktinusioji savo teisėmis,
matyt, tiesiog apie tai nepagalvojo arba jai yra sve-
tima krikščioniška moralė. Jeigu esame demokra-
tai, apie viską turime pagalvoti, net ir apie tuos, ku-
rie yra kitokios nuomonės ir kurių galbūt šiuo
metu Lietuvoje daugiau.

Greičiausiai mūsų – tik du milijonai

Bet aš jau nuklydau nuo emigracijos. Mes kas-
dien Lietuvoje susiduriame su sunkumais, neteisy-
be, piktnaudžiavimu, apsileidimais, tai, žinoma,
erzina. Štai vakar iš savo kaimo į miestelį vežėme
„parduoti” keletą maišų obuolių. Nenorėjome pasi-
pelnyti, nes kaina tokia maža – 4 eurocentai už ki-
logramą, kad praktiškai atseina tik benzinas. Mūsų
sode daugiau kaip 30 obelų, didžioji dalis jų šiemet
užaugino gražius vaisius, ir tiesiog gaila, jeigu jie
pražus. Atvažiavome į supirkimo vietą 10 minučių
anksčiau, bet pasirodė, kad jau pavėlavome pusva-
landį – supirkėjai buvo išvažiavę. Šį laikiną versliuką
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Kodėl mes vis 
dar Lietuvoje?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Florencijoje Sovietų Sąjungos gatvė
pervadinta Lietuvos vardu

Lietuvos ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė ceremonijoje sekmadienį džiaugėsi, kad Lietuvos
gatvė atsirado tokiame istoriškai ir kultūriškai svarbiame mieste kaip Florencija, pranešė Užsienio reikalų
ministerija (URM).

Lietuvos vardas buvo suteiktas gatvei, esančiai Europos rajone, prie Prancūzijos aikštės. Iki šiol gatvė,
kurios atkarpai suteiktas Lietuvos vardas, vadinosi Sovietų Sąjungos gatve. Planuojama, kad ateityje,
Lietuvos pavyzdžiu, ji visa bus pervadinta nepriklausomybę nuo sovietų atkūrusių valstybių vardais.

Gatvės ruožo pavadinimas pakeistas minint 25-ąsias Lietuvos pripažinimo nepriklausoma valstybe ir
įstojimo į Jungtinių Tautų organizaciją metines. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Florencijos miesto
pareigūnai ir Lietuvos garbės konsulas šiame mieste Enrico Palasciano.

Kaip pranešė URM, šių metų birželį Lietuvos vardas buvo suteiktas vienai iš Palermo aikščių, o Lietuvos
vardą turinčių aikščių ar gatvių galima rasti ir kituose Italijos miestuose – Romoje, Olbia, Rimini, Grosseto,
Longiano, Battipaglia.

BNS
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TELKINIAI

Registruokitės balsuoti rinkimuose į LR Seimą!
Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rinkimų dienomis jose būsiantys, kvie-

čiami registruotis balsavimui Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, vyksiančiuose spalio 9 dieną. 
Pažymime, kad visi rinkėjai, norintys balsuoti ambasadoje ar generaliniuose konsulatuose pagal gy-

venamąją vietą, turi registruotis rinkimams iš naujo. Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė pratęsianti rin-
kėjų elektroninės registracijos datą – JAV rinkėjai galės registruotis elektroniniu būdu iki spalio 4 d. Pateikti
registracijos anketą ir gauti daugiau informacijos rinkėjai gali Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų
komisijos puslapyje https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija.

Balsavimą JAV ir Meksikoje organizuoja:
- LR ambasada Washingtone, 202-234-5860 ext.130, el.p. rinkimai.us@urm.lt 

- LR generalinis konsulatas Čikagoje, 312-397-0382, el.p. kons.cikaga@urm.lt

- LR generalinis konsulatas New Yorke, 212-354 7840, el.p. rinkimai.ny@urm.lt          

- LR generalinis konsulatas Los Angeles, 424-465 9901, el.p. cons.losangeles@urm.lt

- papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL.

,,Mūsų Metas #DABAR!” info

Atkelta iš 1 psl.

James Liautaud pagerbimo ir stipendijų įteiki-
mo iškilmes pradėjo Vydūno jaunimo fondo pirmi-
ninkas fil. Gintaras Plačas. Jis priminė Vydūno jau-
nimo fondo įkūrimą 1952 metais ir pažymėjo, kad iki
2010 metų fondas lietuviams studentams stipendi-
jomis paskyrė beveik du milijonus dolerių. Fondas
tęsia stipendijų skyrimo darbą ir kasmet skiria šim-
tą stipendijų. Tuo būdu 2010-2016 metų laikotarpy-
je lietuviai studentai iš Vydūno jaunimo fondo sti-
pendijomis susilaukė 600 000 dolerių paramos. Į šį
vardinių stipendijų skyrimą įsijungė Liautaud šei-
ma, skirdama stipendijas verslą studijuojantiems lie-
tuviams.  

Iškilmėms toliau vadovavo Vida Brazaitytė,
kuri apibūdino James Liautaud gyvenimą ir as-
menybę. James Liautaud gimė 1936 m. spalio 19 d.
Čikagoje.  Jis tarnavo JAV kariuomenėje Korėjos
karo metu.  Grįžęs į Ameriką baigė inžinerijos
mokslus Illinois universitete. Dirbo įvairių gamybos
bendrovių pirmininku ir pasižymėjo išradimais,
naujų metodų vizijomis.  Vėliau ėmėsi akademinio
darbo ir tapo Illinois universiteto klinikiniu profe-
soriumi. Jis mirė 2015 m. spalio 23 d. Iškilmių da-
lyviai stebėjo trumpą filmą, kuriame glaustai ap-
žvelgtas James Liautaud gyvenimas ir parodytas jo
linksmas, bet kartu įžvalgus charakteris. Vida Bra-
zaitytė filmą papildė kelių asmenų prisiminimais
apie James Liautaud. Tuose prisiminimuose išryš-
kėjo James Liautaud linksmas, dinamiškas būdas.
Tai žmogus, kuris nuolat pabrėždavo gyvenimo
grožį ir svarbą žvelgti į gyvenimą plačiai.  

James Liautaud pagerbime dalyvavo jo našlė
Gražina Liautaud ir Liautaud šeimos nariai.  Buvo
pagerbta Gražina Liautaud ir pasidžiaugta jos dau-
gialype labdaringa veikla, ypač Lietuvoje, Lietuvos
vaikų vilties organizacijoje. Ta veikla jai pelnė Lie-
tuvos valstybės pripažinimą – Lietuvos Didžiojo Ku-
nigaikščio Gedimino III laipsnio ordiną – ir metų mo-
ters titulą. Vydūno jaunimo fondo atstovės Alina
Meilytė ir Jūratė Variakojienė įteikė Gražinai Liau-
taud rožių puokštę.  

Buvo įteiktos stipendijos. Jas įteikė Gražina
Liautaud ir prof. Romas Viskanta, Vydūno jaunimo
fondo tarybos pirmininkas.  Stipendijas gavo Ri-
mantas Grabliauskas, kuris studijuoja verslą Illinois
universitete Čikagoje, Domininkas Mockus, kuris
siekia doktorato iš ekonomikos Illinois universite-
te, Laura Stankevičiūtė, kuri siekia magistro iš fi-
nansų mokslo De Paul universitete Čikagoje, ir
Gerda Zigmantavičiūtė, kuri studijuoja industrinę
technologiją „Illinois Institute of  Technology” (IIT)
ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniu-
je.  Visi stipendijas gavę nuoširdžiai padėkojo Gra-
žinai Liautaud ir visai Liautaud šeimai. 

Liautaud šeimos vardu žodį tarė James Liautaud
duktė Lara Liautaud-Berry. Ji šiltai prisiminė savo
tėvelį ir stipendijas laimėjusiems studentams linkėjo
sekti jo pavyzdžiu. 

Stipendininkus sveikino Lietuvos Respub-

Vydūno jaunimo fondo stipendijas pelnė keturi verslo studentai

likos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas. Konsulas pasidžiaugė iškilmėmis, kurias pa-
vadino gėrio pasidalinimu.  Pasaulis tik tada tampa
geru, kai gėriu yra pasidalinama, – sakė konsulas.
Sveikinimo žodį tarė LR garbės konsulė Wisconsi-
no valstijai Leslie Liautaud. Ji pastebėjo, kad a. a. Ja-
mes Liautaud turėjo tris aistras:  verslą, mokslą ir
Gražiną. Šiose iškilmėse visos trys jo aistros suėjo
kartu. Leslie Liautaud prisiminė savo viešnagę Lie-
tuvoje ir ragino stipendijas laimėjusius studentus kū-
rybingo verslo dvasią puoselėti ir perduoti kitiems.  

Akademinio skautų sąjūdžio valdybos pirmi-
ninkas fil. Ričardas Chiapetta sveikino stipendi-
ninkus ir aptarė akademinių skautų veiklą, ypač Vy-
dūno jaunimo fondo pasiekimus.  Vydūno jaunimo
fondo tarybos narys dr. Robertas Vitas savo žodyje
pabrėžė labdaros, filantropijos svarbą. Jis teigė,

kad JAV žmonės ir joje gyvenantys lietuviai ypač pa-
sižymi labdara, filantropija. Jis padėkojo Liautaud
šeimai, kuri ne tik paskyrė lėšas studentų stipen-
dijoms, bet remia lietuvių skautų ,,Vis budėsime” va-
jaus telkimo programą.  Jų ir kitų geradarių dėka
skautai tikisi sėkmingai suruošti tautinę stovyklą
Rako stovyklavietėje 2018 metais.  Dr. Vitas taip pat
padėkojo Liautaud šeimai už paramą Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrui Čikagoje.  Padėkos žodį tarė
ir Lietuvių dailės muziejaus ,,Siela” vadovė Asta Zim-
kienė.  Ji padėkojo Gražinai Liautaud už paramą
,,Sielos” meno mokyklai, kuri bus atidaryta spalio
1 d.  Muziejaus vadovė Liautaud šeimą pavadino ,,gy-
vais angelais”.  

Iškilmėms pasibaigus fil. Gintaras Plačas kvie-
tė iškilmių dalyvius pabendrauti ir pasivaišinti iš-
kilmių rengėjų paruoštomis vaišėmis.   

Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininko fil. Gintaro Plačo kalbos klausosi keturi stipendininkai.
Jono Kuprio nuotraukos

Leslie Liautaud – Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulė Wisconsin valstijai.

Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo iškilmių akimirka:  (iš k.): mecenatė Gražina Liautaud, Liautaud šeimos na-
riai, tarp jų Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas prof. Romas Viskanta (ketvirtas iš dešinės).
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Posėdžiavo Draugo fondo taryba
Per vasarą „atostogavęs” Draugo fondas vėl grįžta prie savo uždavinio – rink-
ti lėšas ir prisidėti prie laikraščio „Draugas” leidybos.  2016 metų Draugo fon-
do lėšų telkimo rudens vajus, kurio laiškai jau paruošti ir spalio 1 d. iškeliaus
visiems „Draugo” skaitytojams.  

Rugsėjo 14 d. vyko pirmasis po vasaros Draugo fondo tarybos posėdis.
Jį pradėjo DF pirmininkė Marija Remienė, pakviesdama „Draugo”
direktorių tarybos pirmininką Vytą Stanevičių pasimelsti. Šalia aukų

Dievo Gailestingumo metais labai svarbi yra Viešpaties palaima. Lėšų tel-
kimo vajai vyksta visuose mūsų fonduose ir kituose lietuviškos veiklos iš-
laikymo sektoriuose. Gyvenant „dėdės Samo” krašte vajų, rinkliavų prin-
cipu laikosi visuomeninės, religinės, karitatyvinės institucijos, turinčios
didelės reikšmės krašto bei jį sudarančių tautybių gyvenime. 

Lietuviškoji spauda, kaip ir pati lietuvių tauta, yra išgyvenusi daug sun-
kių metų. Ir „Draugo” laikraštis per savo 107 metų gyvavimą yra turėjęs
sunkių metų, bet iki šiol vis laikosi, nepasiduoda, nes niekada nestokojo
ištikimų skaitytojų ir rėmėjų. Per tą šimtmetį išeivija buvo turtinga įvai-
rių leidinių, kai kurie jų buvo vienašališki ir išnyko. „Draugas” išliko, nes
yra visapusiškas ir kitoks negu visi. Jame spausdinamos žinios atspindi
įvairų lietuvišką gyvenimą ne tik Čikagoje, bet ir kitose JAV vietovėse. Ypač
gausu žinių iš Lietuvos, kurios gyvenimas visada mus jaudino, ir kitų kraš-
tų, kas laikraštį padaro dar įdomesnį. 

„Draugo” tarybos direktorių pirmininkas Vytas Stanevičius pasi-
džiaugė, kad mūsų laikraštis žydi – puslapiai spalvingi, nors  leidėjams leis-
ti tokį laikraštį yra kur kas brangiau. Dėl to „Draugui” reikalinga visų rė-
mėjų bei skaitytojų parama. Beveik visi laikraščio skaitytojai kartu su pre-
numeratos lėšomis aukoja papildomai, už ką leidėjų vardu V. Stanevičius
visiems dėkoja. Tad, Gerbiamieji skaitytojai, kai gausite rudens Draugo fon-
do laiškus, jų neišmeskite. Pagal išgales išrašę čekį Draugo fondui su laiš-
ko atkarpa įdėkite į gautą vokelį ir jį pasiųskite Draugo fondo adresu. 

DF iždininkas Lepoldas von Braun perskaitė išsamų pranešimą apie
Draugo fondo iždą. Kaip visiems žinoma, akcijų rinka šlubuoja. Jei vieną
mėnesį uždirbama, kitą – prarandama. Iždininkas ataskaitą pateikė ne tik
žodžiais, bet ir apibendrinęs lentelėje. 

Praėjusio pavasario vajus susilaukė 34,634.34 dol. paramos iš „Draugo”
skaitytojų, įskaitant „Draugas News” prenumeratorius. Draugo fondo ka-
pitalas yra 631,562.90 dol. „Draugo” administracijai prašant, DF parėmė laik-
raščio leidybą 45,000 dol. Kitas DF išlaidas  sudaro pavasario vajaus laiš-
kai ir vokai – 916.24, vajaus paštas – 880 dol. Iki šios dienos Draugo fondas
parėmė laikraščio leidybą 2,380,607dol. 

Posėdyje dalyvavo visi DF tarybos nariai: Rūta Jautokienė, dr. Algis Nor-
vila, dr. Augustinas Idzelis, Vacys Šaulys, Birutė Zalatorienė, Ramunė Rač-
kauskienė ir Marija Remienė. DF tarybos nariai išreiškė ypatingą padėką
iždininkui Leopoldui von Braun, kuris pavyzdingai tvarko iždą, neimda-
mas jokio atlyginimo. Be to, visi tarybos nariai reikalui esant prisideda prie
laikraščio leidimo įvairiais darbais: remia ir sudaro svečių stalus į „Drau-
go” metinius renginius, padeda siuntinėti kalėdines atvirutes bei kalendo -
rius.

Priimtas nutarimas kviesti DF narių metinį suvažiavimą lapkričio 12
d. Bus perrenkami DF tarybos nariai: Rūta Jautokienė, Ramunė Rač-
kauskienė, Algis Norvila ir Vacys Šaulys. Kontrolės komisija – Vida Sake -
vičiūtė, Aušrelė Sakalaitė ir Salomėja Daulienė. Kviečiame kandidatus į ta-
rybą bei visus, norinčius įsijungti į spaudos darbą, nes savanorių gretos vis
mažėja.

Posėdis buvo darbingas ir vyko draugiškoje aplinkoje. Buvo kalbėta apie
leidžiamą knygą „Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos šimtmetį”, kurią ren-
gia istorikas prof. dr. Juozas Skirius Lietuvoje ir kurią finansuoja Draugo
fondas. Posėdyje buvo aptarti ir kiti darbotvarkėje esantys klausimai. Visi
sutarė susitikti metiniame narių suvažiavime lapkričio 12 d., 10 val. ryto
„Draugo” patalpose.

„Draugo” info

Lietuviškos kanklės skambės
Pasaulio muzikos 

festivalyje Čikagoje

Nuo 1999 m. Čikagoje rengia-
mame Pasaulio muzikos festi-
valyje jau pasirodė  per 750 at-

likėjų, tačiau jis ir toliau stebina gru-
pių unikalumu bei įvairove. Indrės
Jurgelevičiūtės pasirodymas ne ma-
žiau išskirtinis – ji pasirodys kartu su
senegaliečiu Solo Cissokho, kuris pro-
fesionaliai groja tradiciniu vakarų
Afrikos styginiu instrumentu kora.
Šie atlikėjai yra žinomi kaip Solo & In-
drė ir jau yra išleidę pasaulinės sėk-
mės sulaukusį debiutinį albumą. Tai
yra pirmas kartas istorijoje, kai šie
instrumentai – lietuviškos kanklės
bei afrikietiška kora – yra derinami
tarpusavyje, priversdami įsiklausyti į
magišką skambesį. Nors šie instru-
mentai pristato visiškai skirtingas
tradicines muzikines kultūras, atli-
kėjai, pasitelkdami spontanišką imp-
rovizaciją, geba juos supinti į švelnią
akustinę melodiją.

KAS tie Solo & Indrė

Indrė Jurgelevičiūtė – Lietuvos
atlikėja nuo vaikystės dainuoja ir gro-
ja kanklėmis. Mokėsi Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje, kur pabaigė
džiazo vokalo magistro studijas. Vėliau
gilinosi į klasikinės indų muzikos pa-
slaptis Roterdamo konservatorijoje.
Indrė yra universali muzikantė, at-
liekanti džiazo, folk, akademinę bei po-
puliariąją muziką, dažnai pasirodo
su grupe „Merope”, Belgijos muzi-
kantais ir įvairiuose muzikiniuose
projektuose visame pasaulyje. 

Solo Cissokho muzikavimo kora
paslapčių išmoko dar savo gimtinėje
Senegale. Nuo 1995 metų muzikantas
gyvena Norvegijoje, yra koncertavęs
ne tik su šios šalies atlikėjais, bet ir su

indų smuikininku Subramaniam, bliu-
zo žvaigžde Eric Bibb, žinomais Afri-
kos atlikėjais Tore Kunda, Irano, Ki-
nijos ir kitų šalių scenos atstovais.

Indrė pasidžiaugė dalyvavimu JAV
festivaliuose – „Mums labai smagu,
kad esame pakviesti pasirodyti  World
music festivaliuose, nes Amerikoje
šis žanras yra labai populiarus ir su-
laukia didelio dėmesio. Ir žinoma, už
finansinę paramą ir konsultavimą  no-
rime padėkoti ‘Music Lithuania’ ir
Kultūros ministerijai”. 

Nepraleiskite progos išgirsti
Solo & Indrę

Visi ,,World Music Festival Chica-
go” renginiai nemokami ir vyks 20-yje
skirtingų vietų, iš kurių dviejose pa-
sirodys Solo & Indrė. Juos galėsite
pamatyti rugsėjo 22 d., ketvirtadienį,
6 val. v. Čikagos kultūros centre, Pres-
ton Bradley salėje 78 E. Washington St.,
Chicago, ir rugsėjo 23 d., penktadienį,
10 val. v. ,,The Hideout” klube  1354 W
Wabansia Ave., Chicago. Pastarajame
gali dalyvauti žiūrovai ne jaunesni nei
21-erių. Daugiau informacijos apie
Solo & Indrę bei kitų festivalio atlikė-
jų pasirodymus galite rasti adresu:
http://www.cityofchicago.org/city/en/
depts/dca/supp_info/world_music_fes-
tival.html/. 

Maloniai kviečiame nepraleisti
šios puikios progos sudalyvauti Pa-
saulio muzikos festivalyje rugsėjo mė-
nesį ir keletą vakarų pasiklausyti lie-
tuviškų kanklių skambesio bei pasi-
mėgauti Solo & Indrė koncertu.

Generalinio konsulato Čikagoje
ir ,,Draugo” info

Rugsėjo 22 d. ir 23 d. kanklių virtuozė ir vokalistė Indrė Jurge-
levičiūtė atstovaus Lietuvą aštuonioliktame kasmetiniame Pasaulio
muzikos festivalyje Čikagoje ,,World Music Festival Chicago”, ku-
ris vyks iki rugsėjo 25 d.  Šiais metais festivalyje itin daug daly-
vių –  daugiau nei 60 atlikėjų bei grupių iš 27 valstybių, tarp ku-
rių pirmą kartą bus ir Lietuva. 

Solo & Indrė Rengėjų nuotr.

Draugo fondo iždininkas Leopoldas von Braun (k.) ir Augustinas Idzelis 2015 m. DF
metinio susirinkimo metu.                                                                                 J. Kuprio nuotr.
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Rugsėjo 16 d. Lietuvos vyrų gol-
bolo (aklųjų riedulio) rinktinė
iškovojo Rio de Žaneiro paro-

limpinių žaidynių aukso medalius.
Golbolo turnyro finale lietuviai 14:8 nu-
galėjo JAV komandą ir tapo pasaulio
čempionais. 

Kas tas golbolas?

Golbolas – viena populiariausių
aklųjų ir silpnaregių praktikuojamų
komandinių sporto šakų pasaulyje ir
populiariausia sporto šaka Lietuvoje.
Lietuvos golbolo rinktinė jau nuo 1998
metų skina laurus aukščiausio rango
varžybose.

Lietuvos Golbolo asociacijos tink-
lalapyje šis sportas taip apibūdina-
mas: ,,Iš vienos stačiakampio formos
aikštelės pusės sportininkas sviedžia
didelį, 1,25 kilogramo sveriantį, ka-
muolį, kuris oponentų aikštės pusę pa-
siekia skriedamas 65 kilometrų per va-
landą greičiu. Varžovai turi mažiau nei
sekundę mestis kamuolio pusėn ir jį
blokuoti, kitaip priešininkai laimės
tašką. Svarbiausia čia tai, kad nė vie-
nas žaidėjas negali matyti.

Tai populiari sporto šaka aklie-
siems ir silpnaregiams. 24 minučių
trukmės rungtynėse dvi komandos po
tris žaidėjus, dėvinčius visiškai švie-
sos nepraleidžiančius akinius, sten-
giasi įmesti kamuolį į priešininkų
vartus. Norint nugalėti priešininkų ko-
mandą, sportininkai vadovaujasi ki-
tose sporto šakose mažiau naudoja-
momis juslėmis: golbolo kamuolys vi-
duje turi skambučius, tad jį reikia iš-
girsti, o aikštelės ribos ir komandinės
zonos, pažymėtos prie žemės prikli-
juota juosta, yra iškilios – jas reikia pa-
justi.

Toks, atrodytų, mažai kam Lietu-
voje žinomas žaidimas yra bene la-
biausiai Lietuvos vardą garsinanti pa-
rolimpinė sporto šaka. Jau daugelį
metų iš eilės Lietuvai atstovaujantys
golbolistai laimi apdovanojimus, o jų
vardus linksniuoja priešininkų ko-
mandų treneriai kurdami strategijas. 

2016 m. Lietuvos 
golbolo rinktinė

Šešių žaidėjų Lietuvos golbolo
rinktinę Rio de Žaneiro parolimpinė-
se žaidynėse sudarė Genrikas Pavliu-
kianecas, Justas Pažarauskas, Mantas
Brazauskis, Mantas Panovas, Nerijus
Montvydas ir Mindaugas Suchovejus.
Komandą treniruoja Karolis
Levickis. Komandą taip pat
lydėjo trenerio asistentė Ade-
lė Markevičiūtė ir gydytoja
Dalia Slaninaitė.

Lietuvos rinktinė baigė
žaidynes be jokio pralaimėji-
mo, ir visi komandos žaidėjai
pasirodė puikiai, keli net tap-
dami rezultatyviausiais žai-
dėjais. Lietuvos rinktinė per
septynerias rungtynes iš viso
pelnė 61 įvartį, praleido 36.

Vyriausias Lietuvos rink-
tinės atstovas Genrikas Pav-
liukianecas pelnė 35 įvarčius.
Jauniausias komandos žai-
dėjas J. Pažarauskas įrideno
22 įvarčius. Mantas Brazaus-
kis pripažintas geriausiu pa-
rolimpinių žaidynių gynėju.

,,Labai didžiuojuosi vi-
sais vyrais. Visais. Ir tais,
kurie namuose liko, labai di-
džiuojuosi”, – po finalo sakė

Lietuvos golbolo rinktinei – aukso medaliai!

Lietuvos golbolo rinktinės vyriausia-
sis treneris Karolis Levickis.

„Manau, kad Genys (Genrikas Pav-
 liukianecas) parolimpiadoje sužaidė
geriausias savo rungtynes, kiek aš jį
treniruoju. Jis buvo komandos lyderis
ir kapitonas nuo pat pradžių, ir tą
savo rolę jis puikiai atliko”, – pridūrė
treneris.

Visų parolimpinių žaidynių metu
Lietuvos komanda slėpė, kad G. Pavliu -
kianecas yra traumuotas (treniruočių
stovyklos metu jam trūko dešiniosios
rankos sausgyslė), kad nesužinotų var-
žovai. Visas rungtynes kapitonas pra-
žaidė su nuskausminamaisiais vais-
tais.

„Tai darkart įrodo, kad žmogus yra
ne tik talentingas, bet ir valingas. Man
yra garbė treniruoti tokį žmogų”, – kal-
bėjo K. Levickis.

G. Pavliukianecas po finalo juo-
kavo, kad jis nieko nežino apie tai, jog
tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju.
25-erius metus golbolą žaidžiantis vy-
ras sakė, kad jo medalių rinkinyje da-
bar trūksta tik parolimpinio bronzos
medalio. Visų kitų čempionatų visų
spalvų medalius jis jau turi.

„Bet jau tikrai dėl parolimpinės
bronzos aš nekovosiu. Kur matėte, kad
44-erių metų golbolą dar žaistų? Aš ne-
beištempsiu. Tai buvo paskutinės
mano rungtynės. Manau, kad savo jau

atidaviau Lietuvai. 25-erių metų spor-
to jau užteks. Turiu dėl sporto šeimą
vis palikti, kiek jie gali su manim kan-
kintis? Turiu ir aš skirti laiko šei-
mai”, – kalbėjo G. Pavliukianecas.

Auksas kvepia

„Kas jus įkvėpė šitam auksui?” –
sveikindamas golbolininkus su per-
gale juokaudamas teiravosi parolim-
pinis rutulio stūmimo čempionas ir
disko metimo vicečempionas Min-
daugas Bilius.

„Rio važiuodamas liftu sutikau
Mindaugą Bilių. Jis pakišo man pa-
uostyti aukso medalį, ir aš užsimaniau
tokio  paties”, –  taip  pat  juokavo  G.
Pavliu kianecas.

J. Pažarauskas kalbėjo, kad ko-
mandoje puikiai derėjo patirtis ir jau-
nystė: „G. Pavliukianecas mums kaip
stuburas. Mums tai pirmosios paro-
limpinės žaidynės, o jam – penktos, to-
dėl jis prisidėjo savo patirtimi, o mes –
jaunatviška stiprybe”.

Lietuvos rinktinė parolimpine
čempione tapo pirmą kartą. 2000 me-
tais Sidnėjuje ir 2008 metais Pekine lie-
tuviai iškovojo sidabro medalius.

Po medalių įteikimo ceremonijos
organizatoriai Mantą Panovą pakvie-
tė dopingo kontrolei. Komandinėse
sporto šakose paprastai dėl dopingo pa-

tikrina trečdalį komandos. J. Paža-
rauskas juokavo, kad dėl dopingo pa-
tikrinimo lietuviams medalių tikrai
neatims.

Golbolas reikalauja iš 
žiūrovų tylos

Paprastai golbolas žaidžiamas ne-
didelėse salėse ir tyloje. Nors paro-
limpinėse žaidynėse žiūrovai neretai
trukdo sportininkams gerai išgirsti ka-
muolį, susikalbėti tarpusavyje ar gir-
dėti trenerio nurodymus, Lietuvos gol-
bolininkai vis tiek sako, kad ta aud-
ringa publika ir parolimpinių žaidynių
dvasia yra svarbiau ir labiau juos
įkvepia, negu sterili tyla ir geras gir-
dimumas.

,,Šiose rungtynėse neįprastos ini-
ciatyvos ėmėsi Lietuvos komandos tre-
nerio asistentė Adelė Markevičiūtė – jai
teko papildomai rankų gestais tildyti
maždaug 3000 žiūrovų, kurie aikčiojo ir
plojo stebėdami sudėtingas rungtynių
situacijas, nors savanoriai ir laikė iš-
kėlę informacines lenteles „Tylos!”, –
pasakojo treneris Levickis.

„Kai kamuolys rieda link vartų ir
žaidėjai dar stengiasi jį išgriebti, ži-
noma, tada garsi publikos reakcija
trukdo, labai prastai girdisi. Manau,
kad reikia mokyti publiką žiūrėti gol-
bolą tyliai. Reikia sulaukti teisėjo švil-
puko ir tik tada rodyti emocijas”, –
įspūdžiais po parolimpinių rungtynių
dalinosi A. Markevičiūtė.

Golbolininkai vieningai pripažino,
kad nors parolimpinėse žaidynėse
ošianti brazilų ir užsieniečių minia
šiek tiek trukdė girdėti skambantį ka-
muolį, bet tai vis tiek labiau įkvepia,
negu varžytis tuščiose Lietuvos salėse.
Golbolininkai sakė nesitikintys, kad po
iškovoto parolimpinio aukso jų var-
žybose Lietuvoje pradės lankytis dau-
giau žiūrovų. Jie tikino, kad parolim-
pinėse žaidynėse patirtą žiūrovų mi-
nios palaikymą jie prisimins ne tik at-
einančius ketverius metus, bet visą li-
kusį gyvenimą.

Geresnį regėjimo likutį turintis
dziudo imtynininkas Osvaldas Barei-
kis neregiams golbolininkams vaiz-
džiai aiškino, kas pavaizduota ant jų
auksinių medalių. Jis kartu su 17-me-
čiu neregiu plaukiku Edgaru Mataku
diktavo tempą tribūnose skanduojan-
tiems ir dainuojantiems lietuviams.
Golbolo finalo žiūrėti susirinko visi
Lietuvos parolimpinės delegacijos na-
riai. Į finalus buvo parduoti visi bilie-

tai (golbolo ,,Futu-
re” arena talpina 10
tūkst. žiūrovų).

Po medalių įtei-
kimo ceremonijos
olimpiniame parke
prie lietuvių išsi-
driekė eilė brazilų,
norinčių nusifotog-
rafuoti, gauti autog-
rafų, paliesti meda-
lius. Lietuviai vis
juokavo. ,,Sotus liū-
tas niekada neme-
džioja. Ne valgyt at-
važiavom”, – žaidėjai
prisiminė trenerio
K. Levickio mėgsta-
mus žodžius, nuo ku-
rių jie vieni kitus
pradėjo vadinti liū-
tais.

Parengta pagal
ELTA

,,Skamba kaip golbolo kamuolys, tik lengvesnis“, – barškindami ant kaklo kabančius auk-
so medalius juokavo lietuviai golbolo žaidėjai. Iš k.: Nerijus Montvydas, Justas Pažarauskas,
Mantas Brazauskis, Mantas Panovas, Genrikas Pavliukianecas ir Mindaugas Suchovejus.

Rimanto Navicko nuotr. 

Žaidimo akimirka.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Jau trečią kartą Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugija kviečia
į savitarpio pagalbos grupę „Moters
galia”.

Šį kartą grupė kviečiama penk-
tadieniais, nuo rugsėjo 23 d. iki
spalio 28 d., šešias savaites. 

Susitikimai vyks 6 val.v. Pa-
saulio lietuvių centre, kambaryje
,,Pas Prelatą”, šalia klebonijos.

Grupė skirta moterims, sie-
kiančioms suvokti save ir tobulėti. 

Susitikimų metu bus analizuo-
jamas savivertės suvokimas, aiški-
namasi, kokie klaidingi įsitikinimai
lemia mūsų veiksmus, ir kaip juos
pakeisti. 

Taip pat bus mokomasi formu-
luoti mintis ir išreikšti jausmus
pozityviai, bei formuojami nauji
įgūdžiai, padėsiantys išspręsti sun-
kumus. 

Kaip ir anksčiau, grupę veda
psichologės Aušra Tauginaitė ir
Inga Wilke. Svarbu apsispręsti da-
lyvauti jau pirmame susitikime,
nes po jo naujos narės nebus pri-
imamos.

Psichologės sako, kad laukia ir
jau anksčiau grupėse dalyvavusių
moterų, ir naujai pasirengusių po-
kyčiams. 

Prašome paskambinti telefo-
nais 312-622-6962 ir 630-418-8809 už-
siregistruoti, nes dalyvių skaičius
yra ribotas.  Grupėje laikomasi kon-
fidencialumo ir tolerancijos prin-
cipų. Dvi ankstesnės grupės sulau-
kė didelio moterų susidomėjimo. 

Kviečiame susiburti ir į šią, pa-
dėti sau ir viena kitai. 

Vilma Kava
Psichologinės ir dvasinės 

paramos draugijos atstovė

Sekmadienį, rugsėjo 18 d., šv. Mišias Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje aukojo
vysk. Andrew Wypich, Čikagos arkivysku-
pijos V vikariato, kuriam priklauso misija, vy-
riausiasis ganytojas.

Jo apsilankymas yra pasekmė di-
delio susirūpinimo visoje Čika-
gos arkivyskupijoje, nes šį rude-

nį buvo įvesta akcija ,,grupuoti” pa-
rapijas. Tai sukėlė didelį rūpestį ir tarp
misijos lankytojų, nes yra kalbama
apie misijos sujungimą su Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo lietuvių parapija
Marquette Parke.

Mišios vyko lietuvių kalba, bet len-
kų kilmės vyskupas pusvalandžio pa-
moksle į parapijiečius kreipėsi ang-
liškai. Kalbų skirtumo subtilybės, ko
gero, ir prisideda prie  nesusikalbėji-
mo. Vyskupas labai teigiamai kalbėjo
apie misijos ateitį. Jis tikino parapi-
jiečius, kad misija nebus uždaryta.
Prašė, kad parapijiečiai neskleistų ne-
pagrįstų gandų. (,,There is no intention
on my part to close anything! Nor the
archdiocese…”) Pamoksle naudojo įdo-
mų išsireiškimą. Sakė – Bažnyčia ne-
nori „to retreat”, – trauktis, bet „to ret-
rieve”  – atgauti, kas prarasta ar pa-
miršta, bet vertinga.

Vyskupas Wypych toliau tęsė: ,,Mes
turime augti ir vystytis ir didesnį dė-
mesį rodyti šeimoms”. 

Apie vadinamus parapijų ,,grou-
pings” – sujungimus ar sugrupavi-
mus – jis pasakė, kad jų tikslas yra pa-
rapijas sustiprinti. Iš pamokslo buvo
galima suprasti, kad misija nėra kvie-
čiama ,,jungtis” su Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapija Marquette Par-
ke, o su ja glaustai ,,bendradarbiauti”.

Po šv. Mišių Pasaulio lietuvių cent-
ro salėje apie 200 parapijiečių vysk. Wy-
pych sutiko šiltai. Uniformuotos Korp!
Giedros narės dalijo kugelio pietus. Po
pietų vyskupas atsakinėjo į susirin-
kusiųjų klausimus. Parapijietis Vy-
tas Čuplinskas tiesiai pasakė, kad
spaudoje rašoma, jog  Čikagos arki-
vyskupijoje bus uždarytos ar „sugru-
puotos” 100 parapijų. Vyskupas greit
atšovė, kad tai netiesa. 

Nors vyskupas apie misijos ateitį,
jaunimo katekezę, sutuoktinių pa-
ruošimą ir pan. kalbėjo labai teigiamai,
privačiuose parapijiečių pokalbiuose
vis dėlto girdimas nerimas ir nepasi-
tikėjimas. Pokalbiuose prisimintos
jau uždarytos ir kai kurios net nu-
griautos lietuvių bažnyčios. Įtarimai
kyla ir dėl misijos turto, nes baimina-
masi, kad tai, kas buvo taip sunkiai ku-
riama ir statoma, gali būti lengvai
prarasta.  

,,Draugo” info

Vyskupas Wypych aplankė Pal. Jurgio Matulaičio misiją

Tiesiama draugiška ganytojo ranka

Vysk. Andrew Wypych

Moters galia
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Rimvydas Baltaduonis:

Galime tik džiaugtis, kad į Ben-
druomenės veiklą įsitraukia jau-
ni, išsilavinę, veiklūs žmonės. Jie

atsineša ne tik naujų idėjų, bet ir ener-
gijos, kuri taip reikalinga savanoriš-
kuose išeivijos darbuose. Šiandien kal-
bamės su vienu iš tokių ,,naujokų”. Su
Rimvydu Baltaduoniu susipažinome
Baltimorėje, tūkstančius lietuvių su-
kvietusioje į XV tautinių šokių šventę,
kur, ištaikę laisvą valandžiukę, kartu su
juo ir dar keliais pažįstamais apžiūrė-
jom Lietuvių namus ir maloniai pa-
bendravom, ragaudami vietinių lietu-
vių šeimininkių pagamintų skanumy-
nų. Rimvydas – Gettysburg College
(Pennsylvania), asoc. profesorius, JAV
Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys,
pilietinės iniciatyvos #DABAR vado-
vas, Washingtono Lietuvių Bendruo-
menės vicepirmininkas. Susipažinkime!

Papasakokite apie save, savo šeimą. 
Esu gimęs ir augęs Lietuvoje. Kaip

sako mano krašte: ,,Iš pa Utenas”. Mo-
kiausi Utenos 1-oje vidurinėje mo-
kykloje, dabartinėje „Saulės” gimna-
zijoje. Baigiau Utenos muzikos mo-
kyklą. Vėliau stojau studijuoti ekono -
mikos į Vilniaus universitetą ir iškart
po bakalauro studijų išvykau tęs ti
mokslų Connecticut universitete. Po
magistrantūros – doktorantūra, vė-
liau – tiriamieji darbai George Mason
universitete Virginia valstijoje, Chap-
man universitete Californijoje, kol
profesiniai vingiai atvedė iki Penn-
sylvanijos Gettysburg koledžo, kur
jau keli metai dėstau eksperimentinę
bei energetikos ekonomiką. Tačiau
mano šeima ir toliau gyvena Lietuvo-
je, tad kasmet grįžtu aplankyti savo ar-
timųjų, bandau palaikyti ryšius su
kolegomis Lietuvos universitetuose.

Turite labai gražią pavardę – kur Jūsų
šaknys?

Mama yra gimusi Radeikių kaime,
Utenos rajone, o tėtis – Suginčių kai-

me, Molėtų rajone. Tad esu grynas
aukštaitis. Iš tėčio girdėjau, kad Su-
ginčiuose gyveno labai daug Balta-
duonių. Tiek daug, kad net vardų ne-
pakakdavo atskirti vieną nuo kito, to-
dėl buityje visi naudojo pravardes. 

Ar seniai Amerikoje? Ką dirbate? Kaip
sekėsi pritapti šioje šalyje?

Šį rugpjūtį suėjo jau 15 metų nuo
mano atsikraustymo į Ameriką. Tikrai
neplanavau  čia  taip  ilgai   užsibūti,
bet galimybės tobulėti, augti, vystyti
mokslinę karjerą man buvo tikrai dos-
nios. Teko padirbėti ir Nobelio pre-
mijos lau reato komandoje, bendra-
darbiauti su kolegomis Australijoje
bei Gvatemaloje, neseniai buvau pa-
kviestas padirbėti Federalinėje ener-
getikos regu liavimo komisijoje sosti-
nėje Washingtone. 

Vilniaus universiteto Tarptautinio vers-
lo mokykloje esate skaitęs paskaitas apie
energetikos ekonomiką. Kaip apibūdintumėt
Lietuvos energetikos rinką?

Lietuvos energetika susiduria su
daugybe iššūkių, nes šalis nėra tur-
tinga energetinių išteklių ir yra labai
priklausoma nuo jų importo, taip pat
ilgą laiką nebuvo pratusi prie konku-
rencijos. Monopolijos buvo įsišakni-
jusios tiek elektros, tiek dujų, tiek de-
galų, tiek šilumos tiekimo sektoriuo-
se. Vis dėlto Lietuva palyginus gan ryž-
tingai priėmė šiuos iššūkius. Uždariusi
Ignalinos atominę jėgainę, rekordiškai
greitai sukūrė didmeninę elektros rin-
ką, pradėjo įgyvendinti strateginių
elektros jungčių su Švedija ir Lenkija
projektus. Reaguojant į geopolitines ri-
zikas dujų sektoriuje, pastatė suskys-
tintų gamtinių dujų terminalą, kurio

pagrindu gali toliau vystyti konku-
rencingesnę dujų rinką. Vertinant iš
strateginės pusės, Lietuva padarė la-
bai didelę pažangą per tokį trumpą lai-
ką, tačiau lieka dar daug ir neišnau-
dotų galimybių, ypač energijos tau-
pymo srityje.

Gal galite palyginti Lietuvos ir JAV stu-
dijų kokybę, valstybės ir visuomenės po-
žiūrį į mokslą?

Viduriniojo ugdymo standartai
Lietuvoje, sakyčiau, yra griežtesni
nei JAV. Padėtis dažnai pasikeičia
universitetuose. Negaliu vertinti visų
sričių, tačiau socialiniuose moksluo-
se, kuriems priklauso ir ekonomika,
kokybės skirtumai yra ryškūs ir Lie-
tuvai nepalankūs. Tai nestebina, nes
sovietmečiu tyrimai šiose srityse buvo
labai ribojami ir ideologizuojami, tad
reikia dėti daug papildomų pastangų,
kad šių mokslų studijų programos
pasiektų aukštą kokybę. Daug ką pa-
sako vien faktas, kad nemažai stu-
dentų sugeba ir dirbti reikliose dar-
bovietėse, ir sėkmingai įgyti baka-
lauro/magistro diplomus per stan-
dartinį nuosekliųjų studijų laikotar-
pį. Logiškai mąstant, bent vieno iš šių
užsiėmimų kokybė turėtų nukentėti.
Dažniausiai tai būna būtent studijos.
Kita vertus, tiek JAV, tiek Lietuvoje
visi yra įtikėję, kad sėkmingai karje-
rai ir visaverčiam gyvenimui univer-
sitetinis išsilavinimas yra būtinas.
Šiuo atžvilgiu reikėtų nepamiršti pa-
siskaičiuoti, ar tikrai universitetui
skirti laikas ir pinigai duoda di-
džiausią grąžą.

Kaip užsienio lietuviai gali prisidėti prie
Lietuvos ekonomikos stiprinimo?

Gyvename globaliame pasaulyje,
kurio ekonomikoje bando konkuruo-
ti ir Lietuva. Po truputį atrandame sri-
tis, kuriose turime santykinį prana-
šumą. Tačiau vis sparčiau besikei-
čianti aplinka reikalauja ir gebėjimų
greitai prisitaikyti prie pokyčių. Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė gali
būti tuo globaliu tinklu, kuris padėtų
Lietuvos verslams būti lanksčiais ir
dinamiškais. Nemažai pasaulio di-
džiųjų miestų jau turi veikiančius
lietuvių profesionalų klubus. Tai pui-
kus formatas megzti abipusiai nau-
dingus dalykinius santykius tiek su
vietiniais kolegomis, tiek su globaliais
lietuvių verslais. Be jokių dvejonių ra-
ginu visus prisidėti stiprinant ir ple-

,,Kad bendruomenė
išliktų stipriu traukos
centru visiems
lietuviams”

Rimvydas Baltaduonis.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DANtŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Toscana, Italian, American Restaurant in
Arlington Heights, IL 60016 is hiring full
or part time servers, hostess or bussers.
Short hours, good money.

Experience require, but not nessese-
ry. We are wiling to train the right person.
For contact Tedy or Murat at 847-222-1989

HELP WAnTED
Remkime 

Draugo fondą
www.draugofondas.org

čiant šį pasaulinį lietuvių profesiona-
lų tinklą. JAV tokie klubai jau veikia
Čikagoje, San Francisco, New Yorke,
Washingtone.

Kada įsitraukėte į Lietuvių Bendruo-
menės veiklą?

Lūžis įvyko, kai atsikrausčiau gy-
venti ir dirbti į Washingtoną. Prieš pat
atvykstant į JAV sostinę netikėtai su-
sipažinau su New Yorko apygardos
pirmininku Algirdu Grybu, kuris pa-
pasakojo apie artėjančius rinkimus į
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą.
Buvo likusi viena savaitė iki kandidatų
registracijos pabaigos. Nusprendžiau
dalyvauti, nes norėjau padiskutuoti, ką
vis dėlto Lietuvių Bendruomenė galėtų
daryti kitaip, kad dvigubos pilietybės
klausimas pajudėtų iš mirties taško ir
kad bendruomenė išliktų stipriu trau-
kos centru visiems lietuviams. Matyt,
mano mintys kažką sudomino, nes vi-
sai netikėtai per tą pirmą pabandymą
ir buvau išrinktas į JAV LB Tarybą.
Tad nebebuvo kur trauktis, reikėjo
bandyti tas mintis įgyvendinti. Džiu-
gu, kad bendraminčių ilgai ieškoti
irgi netruko. 

Aktyviai įsijungėte į JAV Lietuvių Ben-
druomenės akcijos ,,Mūsų metas!” orga-
nizavimą, kokia šios akcijos prasmė, tiks-
las? 

Ši akcija kaip tik ir yra mūsų ban-
dymas išjudinti ledus užsienyje gyve-
nantiems lietuviams rūpimais klau-
simais. Idėja yra labai paprasta – kol
mes gausiai nebalsuojame per Seimo
rinkimus, išrenkami parlamentarai,
kuriems mūsų klausimai ir mūsų po-
žiūriai nėra tokie artimi. Per praėju-
sius Seimo rinkimus JAV balsavo vos
1 500 rinkėjų iš daugiau nei 100 000 tu-
rinčių tokią balso teisę. Paradoksalu,
kad vienmandatėje Naujamiesčio apy-
gardoje, kuriai priskirti visi užsieny-
je balsuojantys rinkėjai, išeivijos bal-
sai nesudarė net pusės apygardoje už-
pildytų biuletenių: 13 000 balsų iš pu-
sės milijono visame pasaulyje mig-
ruojančių Lietuvos Respublikos pilie-
čių yra apgailėtinai žemas aktyvu-
mas. Tad nėra ko stebėtis, kai Seimo
narių dėmesys mūsų interesams yra
atitinkamas. 

,,Mūsų Metas #DABAR!” = Daly-
vauti ir Aktyviai Balsuoti Ateinan-
čiuose Rinkimuose = tikslas yra su-
aktyvinti užsienio lietuvius, kad šįkart
gausiai balsuotume renkant Seimo
atstovus. Primename, kad pasirink-
dami partinius sąrašus ir aktyviai
juos reitinguodami, be vienmandatės
apygardos atstovo/ės galime įtakoti
dar 70 Seimo narių, renkamų per dau-

giamandatę apygardą. Tad mūsų bal-
sai galėtų nulemti net pusę Seimo!

Ką reikia daryti, kad užsienyje gyve-
nantys lietuviai nenusigręžtų nuo Lietuvos,
skiepytų lietuvybę savo vaikams, daly-
vautų mūsų šalies rinkimuose?

Kai dėl įvairių priežasčių priė-
mę/gavę kitos šalies pilietybę lietuviai
negali išsaugoti Lietuvos pilietybės, tai
labai skaudžiai kerta per jų ir jų šeimų
emocinius saitus su Lietuva. Kur kas
skaitlingesnės tautos verčiasi per gal-
vą stengdamosi išlaikyti, atkurti ir su-
stiprintį ryšį su savo diaspora. Lietu-
va negali sau leisti atstumti tūkstan-
čius šalyje gimusių, augusių ir ją my-
linčių tautiečių. Privalome rasti pri-
imtiną pilietybės klausimo sprendimą,
suvienijantį tautą ir valstybę.

Jūsų nuomone, kokios priežastys ver-
čia mus emigruoti?

Žmonės migruoja dėl įvairiausių
priežasčių: jie nori geriau pažinti mar-
gą pasaulį, sutinka mylimą žmogų,
verslauja, randa įdomų darbą, bėga
nuo skriaudų ar bėdų, ieško geresnio
gyvenimo savo šeimai, stengiasi pa-
gelbėti kitiems. Kiekvienam tai labai
asmeniškas ir dažnai nevienareikš-
mis sprendimas. Vieni traukia į vieną
pusę, kiti – į antrą ar trečią. Globalia-
me pasaulyje migracija yra neišven-
giamybė, su kuria susitaikę galėtume
dažniau pasidžiaugti šiuolaikine žmo-
nių judėjimo laisve ir paprasčiau, be
stigmų naudotis jos teikiamomis ga-
limybėmis.

Ar yra minčių kada nors grįžti gyventi
į Lietuvą?

Tokių minčių yra ir tikimybė nėra
itin maža.

Kokią matote Lietuvos ateitį?
Klestinčią. Lietuva, būdama nedi-

delė, bet ambicinga ir veržli šalis, ža-
vės pasaulį dar ne kartą.

Ačiū už pokalbį, sėkmės visuose jūsų
darbuose ir sumanymuose!

Kalbėjosi Loreta Timukienė

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Birutė P. Jakštienė, gyvenanti Yorkville, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius ski -
ria me Jums.

A. a. Julijos Gylienės atminimui „Draugui” po 50 dol. aukojo J. ir O.
Daugirdai bei L. M. Shlikas. Dėkojame aukotojams ir nuoširdžiai užjau-
čia  me Julijos artimuosius.

Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, gyvenanti Sparkill, NY, „Draugo” lei-
dybos išlaidoms sumažinti atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dos-
nią paramą.

Viktoras Kelmelis, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Česlovas Žilionis, gyvenantis Palos Heights, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

skelbimai@draugas.org • 773-585-9500

VRK tik ką paskelbė
pratęsianti rinkėjų

e-registracijos datą.
JAV regiono rinkėjai galės regist-

ruotis elektroniniu būdu iki spalio 4 d.
(šaltinis: www.rinkejopuslapis.lt/elekt-
ronine-registracija). „Mūsų Metas
#DABAR!” akcija tęsis iki pat Seimo
rinkimų pabaigos!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva ir Latvija derinsis perkant karinę įrangą
Vilnius (KAM info) – Krašto ap-

saugos ministras Juozas Olekas ir
Latvijos gynybos ministras Raimonds
Bergmans sutarė bendradarbiauti, sie-
kiant sinchronizuoti karinės įrangos
pirkimus ir pasirašė tai patvirtinantį
bendrą pareiškimą. 

Pagal pasirašytą dokumentą mi-
nistrai sutarė imtis bendrų veiksmų
stengiantis derinti karinės įrangos, –
oro gynybos ugnies valdymo centrai,
prieštankinės raketos, trumpojo nuo-
tolio priešlėktuvinės raketos ir kt. įsi-

gijimus.
Tuo tikslu Lietuva ir Latvija kei-

sis informacija apie savo gynybos
pajėgumų vystymą ir savo įsigiji-
mus. Siekiant palankiausių kont-
raktinių pasiūlymų planuojama reng-
ti ir bendrus susitikimus bei semi-
narus, kartu vesti derybas ir disku-
sijas su gamintojais. Ketinama kartu
dalyvauti su kitomis šalimis, insti-
tucijomis, organizacijomis, gamin-
tojais rengiamuose seminaruose ir
diskusijose.

Vilnius (Lrt.lt) – Onkologinėmis li-
gomis sergančius vaikus gydantys Vil-
niaus vaikų onkohematologijos centro
specialistai sako, kad, modernėjant
vėžio gydymo metodams, mažiesiems
ligoniams vis dažniau pavyksta įveik-
ti šią ligą. Jiems padeda ir reabilitacija
bei psichologinė pagalba. 

Dabar Lietuvoje per metus vėžiu
suserga apie 80 vaikų. Iš jų apie 80 proc.
pasveiksta. Prieš 35 metus išgyvenda-
vo vos vienas kitas vaikas.

„Iš 1980 metų pasveikusio nėra nei
vieno, 1982 metais pasveikę yra du vai-
kai, 1986 metais pasveikusių yra aštuoni
vaikai, gyvenančių iki šiol, ir toliau vis
skaičius didėjo ir didėjo”, – sako gydy-
toja onkohematologė Lina Ragelienė.

Vėžys anksčiau gydytas tik che-
moterapija ir kraujo perpylimu, dabar
vartojami vaistai, naikinantys vėžio
ląsteles, taikomas chirurginis gydy-
mas. Padeda ir kineziterapeutai: jie

stiprina raumenis, žaidimais kelia li-
gonių nuotaiką. Per pastarąjį dešimt-
metį pradėta kaulų čiulpų transplan-
tacija, imunoterapija, individualizuo-
tas gydymas.

„Individualizuotas gydymas – tai
gydymas, parenkamas pagal geneti-
nius tyrimus, vėžio genetiką, vaiko ge-
netiką, šeimos genetiką, kuri yra be
galo skirtinga ir individuali, ir sten-
giamasi į visus šituos niuansus atsi-
žvelgti, ir pacientui parinkti labiausiai
jo ligą ir jį patį atitinkantį gydymą. Tai-
kant imuno terapiją būtent ta imuni-
nė sistema arba pažadinama, arba ki-
taip suaktyvinama, kad imuninės ląs-
telės sunaikintų vėžinę ląstelę” – pa-
sakoja Vaikų onkohematologijos cent-
ro vadovė Jelena Rascon.

Pasak Onkohematologijos centro
vadovės, ikimokyklinio amžiaus vaikai
daugiausia suserga kraujo vėžiu, o
paaugliai dažniau – kaulų vėžiu.

Putino partija  pirmauja  naujame Rusijos parlamente

Vis dažniau pasveiksta vėžiu sergantys vaikai

Vilnius (LMR.lt) – Rugsėjo 16 d.
per Lietuvą nuūžė akcija „Visa Lietu-
va šoka”. Beveik 25 tūkstančius tradi-
cinių šokių entuziastų sukvietęs ren-
ginys tik patvirtino, kad lietuviai – pui-
kūs šokėjai, su pora ar be poros – su-
kasi su didžiausiu malonumu.

Į renginį susirinkę vilniečiai ir
miesto svečiai mielai jungėsi prie tra-
dicinių šokių mokiusių folkloro an-
samblių, smagiai trypė Lietuvoje mėgs-
tamus šokius.

Lietuvos liaudies kultūros centro

antrą kartą surengta akcija, kaip ir
pernai, sulaukė didelio visuomenės su-
sidomėjimo – joje dalyvavo daugybė ša-
lies įstaigų, bendruomenių, mokyklų,
mėgėjų meno kolektyvų ir pavienių as-
menų net iš 57 savivaldybių, taip pat
užsienio lietuvių bendruomenės iš
Londono ir Hiutenfeldo.

Itin daug dalyvių akcijos organi-
zatoriai sukvietė Klaipėdoje, Pasvalyje,
Varėnoje, Šiauliuose, Tauragėje, Molė-
tuos, Panevėžyje, Ukmergėje, Skuode ir
kituose miestuose ir miesteliuose.

Lietuviai šokti moka!

Vilnius (Alkas.lt) Tarp dešimties
britų dienraščio „The Guardian” pa-
skelbtų geriausių Europos miestų, iš-
siskiriančių art deco stiliaus archi-
tektūra, Kaunas nusileido tik Paryžiui,
kuriame šis stilius ir gimė.  Šiame są-
raše Kaunas aplenkė tokius miestus
kaip Valensija, Lisabona, Londonas,
Amsterdamas, Maskva ir Berlynas.

„Antras pagal dydį Lietuvos mies-
tas stebina unikalia art deco stiliaus ar-
chitektūra. 1920–1930 m. tai buvo šalies
sostinė. Tai sužadino greitą miesto au-
gimą art deco stiliuje su tradiciniais
vietiniais elementais”, – rašo „The
Guardian” žurnalistas John Bryant.

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, o Kaunui tapus laikinąja sostine –
art deco stilius visomis spalvomis su-
žibo miesto architektūroje: 4-ojo de-
šimtmečio pradžioje. Iškilo Ugniagesių
rūmai (Nemuno g.), Kauno centrinis
paštas, privatūs namai K. Donelaičio,
S. Daukanto gatvėse. Daug art deco
stiliaus detalių galima atpažinti Kau-
no įgulos karininkų ramovės interjere.

2015 metais Kaunas tapo pirmuo-

ju Rytų ir Vidurio Europos miestu, ga-
vusiu UNESCO dizaino miesto statusą.
Tais pačiais metais Kauno tarpukario
architektūrai suteiktas Europos pa-
veldo ženklas. Kaunas siekia, kad jo
tarpukario modernizmo architektū-
ra būtų įtraukta į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą.

„The Guardian”: Kaunas nusileido tik Paryžiui

Bratislava (ELTA) – Grupė Eu-
ropos Sąjungos (ES) valstybių narių iš
Vidurio Europos, žinomų kaip Višeg-
rado grupė (V4), kuriai priklauso Če-
kija, Slovakija, Vengrija ir Lenkija, yra
pasiruošusios vetuoti bet kokį „Brexit”
susitarimą, kuris apribotų žmonių
teises dirbti Jungtinėje Karalystėje
(JK), sakė Slovakijos ministras pir-
mininkas Robert Fico.

R. Fico sakė, kad Vengrija, Len-
kija, Čekija ir Slovakija derybose ne-
nuolaidžiaus. Tai R. Fico pareiškė pra-
ėjus dienai po ES viršūnių susitikimo
Bratislavoje, kuriame nedalyvavo tik
JK. 

„Brexit” tapo pagrindine susiti-
kimo tema. Susitikimas buvo skirtas
aptarti ES ateitį be JK. Be kita ko, vals-
tybių vadovai bandė prieiti bendrą
poziciją, kaip geriausia būtų susidoroti
su migrantų antplūdžiu į Europą ir su
keletą metų besitęsiančia ekonomine

krize. 
Baigiantis viršūnių susitikimui

Slovakijos premjeras sakė, kad jis ir Vi-
durio Europos vadovai, kurių piliečiai
sudaro didžiąją JK migrantų dalį, ne-
leis savo žmonėms tapti antrarūšiais
piliečiais. 

„V4 šalys nenuolaidžiaus. Mes ve-
tuosime bet kokį susitarimą tarp ES ir
JK, nebent bus garantuota, kad šie
žmonės yra lygūs”, – sakė jis. 

Visi ES šalių vadovai atkakliai
tvirtina, kad nebus jokių formalių
„Brexit” derybų, kol JK nepasinaudos
50-uoju Lisabonos sutarties straips-
niu, reikalingu formaliai pradėti dve-
jų metų trukmės skyrybų procesą, ir
nepareikš savo norų. 

JK ministrė pirmininkė Theresa
May Europos Vadovų Tarybos  pir-
mininkui Donald Tusk neseniai sakė,
kad tai gali įvykti tik 2017 metų sau-
sį.

Višegrado grupė vetuos „Brexit“ susitarimus

Berlynas (LTR.lt) – Nelegali mig-
racija į Europos Sąjungą turi būti nu-
traukta ar bent jau sumažinta. Tai
pareiškė Vokietijos kanclerė Angela
Merkel.

„Mes užsibrėžėme tikslą sustab-
dyti nelegalią migraciją arba ją su-

mažinti”, – pažymėjo A. Merkel.
Vokietijos kanclerė pridūrė, kad

siekti šio tikslo padeda ES ir Turkijos
sutartis, taip pat anksčiau sudaryti su-
sitarimai dėl humanitarinės pagalbos
ir paramos valstybėms, iš kurių bėga
žmonės.

A. Merkel: tikslas – nutraukti nelegalią migraciją į ES

Madridas (Diena.lt) – Ispanijos
URM nusprendė panaikinti Latvijos
garbės konsulo Barselonoje Xavier Vi-
nyals akreditaciją už Katalonijos ne-
priklausomybės rėmimą.

Sprendimas buvo priimtas po to,
kai rugsėjo 11-ąją, Katalonijos nacio-
nalinę dieną, Latvijos garbės konsulato
fasadą papuošė „estelada” – neoficia-
li Katalonijos vėliava, kuri yra nepri-
klausomybės šalininkų simbolis.

Į Ispanijos URM buvo iškviesta
Latvijos ambasadorė Ispanijoje Argi-
ta Daudzė. Jai įteiktoje protesto noto-
je sakoma, kad bet kuris konsulatas
turi teisę iškelti šalies, kuriai jis at-
stovauja, herbą ir vėliavą arba buvimo
šalies herbą ir vėliavą, bet ne kitus
ženklus, ypač neoficialius, kurie sim-

bolizuoja neteisėtą dalies teritorijos at-
siskyrimo nuo valstybės procesą.

Ispanijos URM nuomone, Latvijos
garbės konsulo veiksmai yra Katalo-
nijos atsiskyrimo nuo Ispanijos rėmi-
mas ir kišimasis į šalies vidaus rei-
kalus.

Nederamas Latvijos garbės konsulo elgesys

Maskva (AFP-BNS). Rusijos val-
dančioji partija „Vieningoji Rusija”
sekmadienį lengvai laimėjo parla-
mento rinkimus, galinčius atverti pre-
zidentui Vladimirui Putinui kelią į
ketvirtąją kadenciją per 2018 metų
balsavimą, rodo negalutiniai rezultatai.

Rinkimai į 450 vietų Valstybės
Dūmą nepateikė jokių netikėtumų, o
valdantieji, trokštantys padidinti savo
dominavimą, kai Rusiją yra apėmusi il-
giausiai trunkanti ekonomikos krizė
per V. Putino valdymą, ėmėsi priemo-
nių, kad nepasikartotų masiniai pro-
testai, įsiplieskę per ankstesnius rin-
kimus.

Visgi menkas rinkėjų aktyvumas
rodo, kad daugelio rusų nežavi sistema,
kurioje Kremliui priklauso beveik ab-
soliuti valdžia. Be to, gali kilti klausi-
mų dėl balsavimo legitimumo.

„Galima jau tvirtai sakyti, kad
partija užsitikrino labai gerą rezulta-
tą, kad ji laimėjo”, – po balsavimo
sakė V. Putinas valstybinei televizijai.

„Padėtis sunki, sudėtinga, bet žmo-
nės vis tiek nubalsavo už ‘Vieningąją
Rusiją’”, – pridūrė jis.

Suskaičiavus daugiau kaip 74 proc.

partijų sąrašų balsalapių paaiškėjo,
kad V.Putino „Vieningoji Rusija” su-
rinko 54,3 proc. balsų. Ji smarkiai ap-
lenkė Komunistų partiją, gavusią 13,7
proc. balsų ir ultranacionalistinę Vla-
dimiro Žirinovskio Liberalų demok-
ratų partiją (13,3 procento). Į parla-
mentą pagal balsavimą už partijų są-
rašus taip pat pateks partija „Teisingoji
Rusija”, gavusi 6,2 proc. balsų, rodo
Centrinės rinkimų komisijos duome-
nys.

Visos šios keturios partijos dirbo
Valstybės Dūmoje ir ankstesnės sudė-
ties parlamente ir šįkart buvo vienin-
telės, įveikusios 5 proc. balsų slenkstį.
Jos pasidalys pusę mandatų parla-
mento žemuosiuose rūmuose, o kiti de-
putatai bus išrinkti vienmandatėse
apygardose pagal šiemet pakeistą rin-
kimų tvarką.

Rezultatai rodo, kad liberaliosios
opozicijos grupės veikiausiai nepa-
teks į parlamentą. Nei partija „Jablo-
ko”, nei RPR PARNAS, vadovaujama
buvusio premjero Michailo Kasjanovo,
neatrodo surinkusios pakankamai bal-
sų, kad laimėtų bent vieną mandatą pa-
gal proporcinę sistemą.

Kaunas prilygintas gražiausiems Europos
miestams. Diena.lt nuotr. Latvijos garbės konsului bus atimta akre-

ditacija. Ccaa.elpais.com nuotr.
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• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 

2016 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.
Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 

LF kapitalas padidėjo 105,429 dol.! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

$5 Siliūnas, Paulius, IL ($105).
$20 Banevičiūtė, Lina, IN ($20); Idzelis-Brandes, Rima, NC ($20); Kizlauskas, Kazimie-

ras ir Liolė, MI ($605); Petronienė, Danutė, MI ($1,040);  Žulkutė, Aurelija, OH ($20).
$25 Blotnys, Birutė, FL ($25); Braslauskas, Mindaugas, IL ($25).
$30 Akulič, Alina, IL ($280); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,590); Eidukytė, Oreta, 

IL ($310); Razma Jr., Antanas, IL ($4,700). 
$40 Vertelkaitė, Agnė, IL ($1,000).
$50 Bergren, Paul, MN ($50); Glušauskas, Audrius, OH ($100); Maher, Jennifer, NC ($50);

Kazlauskas, Juozas, MA ($100); Udrys, Narimantas ir Janina, MI ($1,775); Zaparac
kas, Algis ir Yolanda, MI ($630).

$60 Anonimas ($60); Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,705).
$75 Goebel, Regina ir Richard, MI ($75).
$100 Anužis, Saulius ir Lina, MI ($1,700); Belcher, Christy ir darbuotojai iš „CREI“, AL 

($100); Bergren, Theresa, MN ($100); "Chicago Lithuanian Women's Club", IL ($700); 
Garbonkus, Vacys ir Laima, IL ($485); Inokaitytė, Goda, IL ($100); Kisielius, dr. Pet-
ras ir Daiva, IL ($400); Leparskas, Romas, MI ($2,300); McAndrew, Thomas ir Vida, 
MI ($100); Mičiūdas, Aleksandras Artūras, Argentina ($300); Orentaitė, Goda, IL 
($100); Sabaliūnas, Darius, OH ($750); Tallat-Kelpša, Aušra, IL ($900); Thon, Ruth, 
PA ($200); Underys, Algirdas, IL ($900).

$120 Kazlauskas, Daiva, PA ($400).
$145 Oelschlager, Denise ir dr. Grizzle labaratorijos darbuotojai,  AL ($145).
$200 Bergren, Helen, MN ($200); Karvelis, Kastytis ir Rasa, MI ($875) Praitis, Algis, NE 

($2,500); Strasius, Stasys ir Dalia, MI ($200).
$300 Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($11,600); Pranckevičius, Žibutė, IL ($600)..
$500 Boyev, Kęstutis Paul, FL ($500); Vainorius, Enrikas, NC ($500).
$1,000 Januta, Donatas, CA ($18,600)..
$9,524 a.a. Steponis, Eufemija, OH ($9,524) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$89,930 a.a. Siaurusaitis, John, MD ($89,930) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Lina Banevičiūtė, IN; Birutė Blotnys, FL; Mindaugas Braslauskas, IL; 

Audrius Glušauskas, OH; Goda Inokaitytė, IL; 
Juozas Kazlauskas, MA; Goda Orentaitė, IL; 

Enrikas Vainorius, NC; Aurelija Žulkutė, OH; 
Žibutė Pranckevičius (IL) įrašė LF nariais  savo vaikus –

Juozą, Emiliją ir Aleną Pranckevičius, IL. 

Atminimo įnašais pagerbti ir Lietuvių Fonde įamžinti:
a. a. Donna Byanaskas-Parker, AL

(aukojo Christy Belcher ir darbuotojai iš „CREI“, AL; Helen Bergren, MN; Paul Bergren,
MN; Theresa Bergren, MN; Denise Oelschlager ir dr. Grizzle labaratorijos darbuotojai, AL)

a. a. Jurgis Idzelis, MI
(aukojo Regina ir Richard Goebel, MI;  Rima Idzelis-Brandes, NC; 

Kazimieras ir Liolė Kizlauskas, MI; Jennifer Maher, NC)
a. a. Kazys Karvelis, MI 

(aukojo Kastytis ir Rasa Karvelis, MI; Thomas ir Vida McAndrew, MI; Danutė Petronienė, MI;
Stasys ir Dalia Strasius,  MI; Narimantas ir Janina Udrys, MI; Algis ir Yolanda Zaparackas, MI)

a. a. Edward Praitis, NE 
(aukojo Algis Praitis, NE)

a. a. Antanas ir Natalija Santaras, IL 
(aukojo Kęstutis Paul Boyev, FL)

Garbingo 75-ojo gimtadienio proga Rimantą Griškelį pasveikino
Vacys ir Laima Garbonkai (IL).

Dr. V. Palčiauskas, gyvenantis Walnut Creek, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
padėkos žodžius skiriame Jums.

Elena Sakas-Sluder, gyvenanti Centennial, CO, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Vida Jankauskienė, gyvenanti Woodhaven, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Ramunė Račkauskienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

www.draugas.org/mirties

A † A
JONAS A. VAIČIKONIS

Mirė 2016 m. rugsėjo 7 d. Bloomingdale, IL.
Gimė 1950 m. liepos 27 d. Chicago, IL.
Gyveno Villa Park, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: artima draugė Daina Kojelytė, sūnus Jonas A.

Vai čikonis, sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi, brolienė
Žibutė Pranckevičienė, dukterėčios: Lidija Barauskaitė, Emilija
Pranckevičiūtė ir Alena Pranckevičiūtė; sūnėnai Aleksas Ba raus -
kas ir Juozas Pranckevičius; pusseserės Victoria Weise ir Rita
Čiurlionienė, pusbrolis Petras Stukas ir giminės Lietuvoje.

Velionis buvo sūnus a. a. Cezario Vaičikonio ir a. a. Sofijos Vai -
čikonienės Pranckevičienės, mylimas brolis a. a. Prano Prancke -
vičiaus.

A. a. Jonas  buvo JAV kariuomenės veteranas-para šiutininkas,
13 metų tarnavo JAV kariuomenės atsargoje.

Spalio 1 d., šeštadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misi-
joje bus  aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaido-
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
STASYS JUODIS

Mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 91 metų.
Gyveno Brighton Park apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Ella Turnewitz; vaikai Ray (Elytė),

Donna (Ron) Sroka ir Ruthie (Joe) Michaelsen; 7 anūkai, daug
giminių Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių šaulių, Tauragės ir lietuvių namų savi -
nin kų organizacijoms.

A. a. Stasys pašarvotas antradienį, rugsėjo 20 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val v. Palos-Gaidas laidojimo namuose 11028 Southwest
Hwy (7700) Palos Hills, IL 60465.

Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d., 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus
au kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaido-
tas Tau tinėse lietuvių  kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir  pažįstamus daly-
vauti šiose  laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410  arba
www.palosgaidasfh.com

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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www.draugas.org/kalendorius

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Rugsėjo 23 d., penktadienį, 8 val. v. LDM
galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks spektaklis „Coco paslaptis”.
Spektaklio režisierė ir inscenizacijos autorė –
Dalia Kimantaitė, spektaklio vaidmenis at-
lieka Inesa Pilvelytė ir Ona Guodaitytė. Bi-
lietus galima įsigyti palikus žinutę tel. 630-
291-0097 arba prieš spektaklį galerijoje. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugsėjo 25 d. 10 val. r. švęsime 26-
ąjį eilinį metų sekmadienį.   Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys. Taip pat kviečiame pasimelsti Švč. Sak-
ramento adoracijos koplyčioje, kuri atidaryta
kiekvieną dieną nuo 6 val. r. iki 9 val. v. 

� Rugsėjo 25 d. 12 val. p. p. (po 11 val.
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro salėje Lie-
tuvos Dukterų draugija pristato dokumenti-
nį filmą ,,Lietuvos Dukterų istorija”. Kvie-
čiame visus pasižiūrėti filmo ištraukas, pa-
sivaišinti kavute ir smagiai praleisti laiką.

� Spalio 1–2 d., šeštadienį-sekmadienį, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje (2718 St., Geor-
ge St., Los Angeles, CA 90027) vyks 30-toji
Lietuvių dienų šventė. Lietuviškas maistas,
gėrimai, meno kūriniai, muzika ir šokiai! Ren-
ginyje taip pat pasirodys Andrius Mamon-
tovas su grupe, „Dainavos” ansamblis, „LB
Spindulys”, „Tolimi aidai” bei daugybė kitų
dainininkų ir šokėjų. Daugiau informacijos
tinklalapyje ltdays.com. Visi labai laukiami!

� Spalio 2 d., sekmadienį, 11 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) bus suteikiamas Sutvir -
tinimo sakramentas. Sakramentą suteiks J.
E. arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vėliau
visi kviečiami į Rudens pietus, kuriuose ga-
lėsite ne tik pabendrauti su arkivyskupu, bet
ir  su sakramentą priėmusiu jaunimu. Vie-
tas užsisakyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinėje tel. 630-257-5613. Visi labai
laukiami!

� Spalio 8 d., šeštadienį, planuojama 3 die-
nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus mi-
nėjimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val.
r. Sugrįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare.
Registruotis misijos raštinėje. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-5613 arba el.
paštu: matulaitismission@gmail.com.

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikago-
je kviečia visus, spalio 9 d. Čikagos mara-
tone ketinančius bėgti ir jam užsiregistra-
vusius bėgikus prisijungti prie akcijos „Lie-
tuviai Čikagos maratone”  ir burtis į vienin-
gą komandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel.
312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo
vardą ir pavardę, telefono numerį, el. paš-
to adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip
pat kviečiame visus sirgalius dalyvauti ma-
ratone ir palaikyti saviškius sirgalių zonoje
ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus uni-
versiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės
pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gatvės.
Lauksime visų pasipuošusių lietuviškais
marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų tris-
palvėmis.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  koplyčioje (116 N. Lake
St., Mundelein, IL 60060) kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį yra atnašaujamos lietu-
viškos šv. Mišios. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kasme-
tiniai organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” ren-
giami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bilie-
tai bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos prieangyje prieš ir po šv. Mišių rugsė-
jo 25, spalio 2, 9 bei 16 dienomis Stalus ga-
lima užsakyti paskambinus Ritai Venclovienei
tel. 630-243-1228 ar Ritonei Rudaitienei
tel. 630-257-6451.

Maironio lituanistinė mokykla kviečia į suaugusiųjų klasę,
skirtą pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. 

Pamokos vyks šeštadieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30 val. r.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Susidomėjusius prašome kreiptis į MLM raštinę iki spalio 1 d. 
tel. 630-257-0888 arba rašykite mokyklos direktorei 

Godai Misiūnienei: gmisiuniene@maironis.org

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų Jubiliejaus organizacinis komitetas dė-
koja visiems, kurie savo aukomis mus remia ir sudaro sąlygas jubiliejų dera-
mai atšvęsti. Mums labai reikalinga finansinė parama padengti renginių iš-
laidas. Norintys prisidėti ne apmo kes tinama auka kviečiami čekį rašyti  „Lit-
hua nian Catholic Religious Aid” vardu ir siųsti adresu: 64-25 Perry Avenue,
Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pa žymėti „Siluva Chapel Jubilee”.

Kviečiame įsigyti bilietus į spalio 9 d.  priėmimą, kuris vyks tuoj po Šiluvos
koplyčios Vašingtone 50-tojo jubiliejaus Pa dėkos Mišių. Kaina – 25 dol. as-
meniui (14-os ir jaunesniems vaikams įėjimas nemo kamas). Bilietus galite
įsigyti internetu: www.Siluva50usa.org arba paštu. Čekį rašy ti Siluva Chapel
in Washington 50 Year Jubilee Committee ir iki spalio 1 d. siųsti šiuo adre-
su: 26069 Rachel Hill Drive, South Riding, VA 20152.

DRAUGAS • 773-585-9500


