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Vilnius (URM, ,,Draugo” info) –
Lietuvos Respublikos užsienio reika-
lų ministras Audronius Ažubalis ir
viešosios įstaigos „Global Lithua-
nian Leaders” (GLL) direktorė Dalia
Venslovaitė liepos 4 dieną Vilniuje
pasirašė bendradarbiavimo raštą,
kuris taps priemone, padedančia į
bendrą lietuvišką veiklą telkti save
su Lietuva siejančius asmenis ir
pasaulinę patirtį sukaupusius, tarp-
tautinį pripažinimą pasiekusius pro-
fesionalus. 

„Šis bendradarbiavimo doku-
mentas yra dar vienas svarbus žings-
nis siekiant praktiškai įgyvendinti
‘Globalios Lietuvos’ programą, protų
nutekėjimą paverčiant sveika ir rei-
kalinga protų apykaita”, –  sakė už-
sienio reikalų ministras A. Ažubalis. 

Dokumente numatomas bendra-
darbiavimas skleidžiant žinią apie
„Globalią Lietuvą”, skatinant Lietu-
vos išeivijos profesionalų grupių
veiklą ir profesionalų tinklų kūrimą-
si, plėtojant Lietuvos išeivijos mento-
rystės ir užsienio aukštosiose moky-

mo įstaigose studijuojančių lietuvių
praktikos Lietuvoje atlikimo projek-
tus. URM ir „Global Lithuanian Lea-
ders” taip pat ketina bendradarbiau-
ti skatinant Lietuvos išeiviją prisidė-

ti prie eksporto rinkų paieškos, in-
vesticijų pritraukimo, inovacijų ska-
tinimo ir atvykstamojo turizmo į
Lietuvą populiarinimo. 

Vilniuje prasidėjo Moksleivių dainų šventė

Mes turime pakilti aukščiau už tautinius ginčus ir prietarus: tarnauti visiems
lygiai, einant pirmiau tenai, kur didesnė Dievui garbė, kad mes tautiškume ne-
užsidarytume, kad mokėtume ir į kitas šalis eiti, kada to reikalauja didesnė Die-
vo garbė ir Bažnyčios labas.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Bendradarbiavimo raštą pasirašė Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis ir vie-
šosios įstaigos „Global Lithuanian Leaders” (GLL) direktorė Dalia Venslovaitė. 

URM nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė liepos 6 d. Valstybės dienos pro-
ga už nuopelnus Lietuvai ir už šalies
vardo garsinimą pasaulyje valstybi-
nius apdovanojimus įteikė Lietuvos
ir užsienio valstybių piliečiams.
Sveikindama apdovanotuosius šalies
vadovė pabrėžė, jog jų indėlis stipri-
nant tautos kūrybines ir moralines
galias bei garsinant Lietuvą pasauly-

je yra labai svarbus šaliai, įkvepian-
tis ir kitus gerbti bei didžiuotis savo
valstybe.

Tarp daugiau nei 30 garbingais
valstybiniais ordinais ir medaliais
apdovanotų asmenų – kino, televizi-
jos ir teatro aktoriai Regimantas
Adomaitis, Juozas Budraitis, Vida
Vaiva Mainelytė, Vytautas Paukštė,
lakūnas, akrobatinio skraidymo
meistras Jurgis Kairys, aktyvūs lie-

tuvių tautos partizaninio pasiprieši-
nimo sovietų okupacijai istorijos
įamžinimo puoselėtojai, grupės
,,Skylė” solistė Aistė Radzevičienė
ir kompozitorius, vokalistas Rokas
Radzevičius bei žurnalistas Marius
Jančius, rezistencijos atstovai, tarp-
valstybinių ryšių puoselėtojai, kariš-
kiai, kultūros paveldo saugotojai, me-
nininkai, gydytojai, švietėjai.

Už nuopelnus Lietuvai apdovanoti lietuviai ir užsieniečiai

Vilnius (ELTA) – Liepos 6 d. Vilniuje prasidėjo septintoji Moksleivių dainų šventė ,,Mūsų
vardas – Lietuva”.  Tris dienas sostinėje truksianti šventė subūrė per 20,000 dalyvių,
apie 800 moksleivių kolektyvų – chorų, šokių grupių, orkestrų, ansamblių, kapelų iš
visos Lietuvos.                                                                                                                 ELTA nuotr.

Vilnius (President.lt, ,,Draugo”
info) – Lietuvos vadovė Dalia Gry-
bauskaitė savo ir visų Lietuvos žmo-
nių vardu pasveikino Jungtinių Ame-
rikos Valstijų prezidentą Barack
Obama Nepriklausomybės dienos
proga.

Šalies vadovė pabrėžė, kad daug
metų šią ypatingą dieną kartu su
milijonais amerikiečių mini ir dau-
giau nei 700,000 JAV gyvenančių lie-
tuvių. Jų aktyvus dalyvavimas JAV
politiniame, ekonominiame ir kultū-
riniame gyvenime, pasak Preziden-
tės, prisideda prie turtingos ir kles-
tinčios daugiakultūrės Amerikos kū-
rimo ir kartu stiprina ryšius ir ben-
dradarbiavimą tarp mūsų šalių.

Lietuva pasveikino 
JAV Nepriklausomybės

dienos proga



BELAUKIANT SEIMO RINKIMŲ

Artėjant šio rudenio Lietuvos Respublikos Seimo rinki-
mams ir daugėjant politikierių rinkimi nei retorikai, būtų
gerai, jei Lietuvos prezidentė viešai pareikštų, kad Lie tuvoje,
norint išvengti Graikijos fi nansinės padėties, dabartinės vy-
riau sybės vykdoma taupymo programa turi būti tęsiama ir
ateityje. Toks pa reiškimas sumažintų rinkimų triukš mą ir
„gelbėtojų” hipokritiškai žars tomus pažadus, kad jau „nusi-
pelnė me gyventi geriau” ir laikas atsileisti diržus.

Tai padėtų išvengti atvejų, kaip neseniai įvyko preziden-
tei lankantis Lemont. Ten, nesant aiškių oficialių pareiškimų
apie įvykius Garliavoje, grupė suorganizuotų ir įaudrintų
lengvatikių „aktyvistų” chuliganiš kai puolė prezidentės auto-
mobilį, taip parodydama savo „de mok ra ti jos” supratimą.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL
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KLAIDŲ 
ATITAISYMAI

Š.m. birželio 26 d. paskelbto straipsnio apie
1863 metų sukilimo muziejų pavadinime įsivėlė
klaida. Turėtų būti ne 1983-ieji, o 1863-ieji metai.  

Š. m. birželio 30 d. Romualdo Kriaučiūno
straipsnyje ,,Tave aš pamačiau, tave aš pamylė-
jau...” pirmasis sakinys turi būti: ,,Tai patys pir-
mieji Sigito ir Kristinos Novickių žodžiai, kvie-
čiantys atvykti į jų vedybų 50-ųjų metų sukaktuvi-
nę šventę š. m. birželio 3 d. kurorte Hacienda del
Sol Tucson, Arizona.” Atsiprašome už klaidą. 

Š. m. birželio 26 d. paskutiniame puslapyje
esančioje Jono Kuprio nutraukoje šoka ne ,,Gran-
dies”, o Lemont ,,Spindulio” šokėjos.

LAIŠKAI 

Šiomis dienomis Yad Vashem
muziejuje, Izraelyje, pakeistas už-
rašas, kaltinęs popiežių Pijų XII pa-
syviu pritarimu žydus žudžiusiam
Vokietijos nacių režimui. Tai sim-
bolizuoja ne tik istorinės tiesos, bet
ir archyvų pergalę. Kaip rašo spau-
da, nors atnaujintame tekste kaltin-
imai popiežiui nėra visiškai pašalin-
ti, jame pripažįstami tiek Pijaus XII,
tiek Katalikų Bažnyčios nuopelnai
gelbėjant žydus nuo Holokausto.
Naujame įraše taip pat pažymima,
jog dėl Pijaus XII vaidmens istorikai
laikosi skirtingų nuomonių ir tiki-
masi daugiau aiškumo, kai tyri-
mams bus prieinama daugiau Ant-
rojo pasaulinio karo metų Vatikano
archyvų. Savo ruožtu Yad Vashem
muziejaus vadovybė pareiškė, jog
užrašas pakeistas ne dėl spaudimo
iš išorės, bet po to, kai buvo susi-
pažinta su tapusiais prieinamais
Vatikano archyvais, kurie leido aiš-
kiau suvokti to meto įvykius. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Apmąstant šian-
dienos Mišių
evangelijos iš-

trauką, mūsų maldos
gyvenimas kartais pri-
mena saldai nių parda-
vimo automatą. Įme-
tame pinigą, pasuka-
me rankenėlę ir lau -
kiame, kol iškris sal-
dainis. Mel džia mės, einame į baž-
nyčią, daro me gerus darbus, tad ma-
nome, kad Dievas turi mus automa-
tiškai lai minti savo malonėmis.

Tačiau Dievas trokšta, kad mal -
da būtų mūsų asmeninio susitikimo
su Juo laikas. Kraujoplūdžiu su sir-
gusi moteris prasispaudė pro  žmo-
nių mi nią ir, priėjusi prie Jė zaus, Jį
palietė. Bet iš Evangelisto Morkaus
liudijimo atrodo, kad Jė zui to neuž-
teko. Jis norėjo pažvelgti moteriai į
akis ir išgirsti, kas jai atsitiko, bei
priminti, jog ji yra išgelbėta, nes tiki
ir pasitiki Juo. Nors Jėzus skubėjo
gydyti sergančios Jajiro dukrelės, jis
vis tiek surado laiko prieiti ir paliesti
šią vienišą, beveik viltį praradusią
moterį, nes ji Jam buvo lygiai tiek pat
svarbi, kiek ir įtakingasis Jajiras.

Šios dienos Evangelijos ištrauka
mums primena, kad Dievui rūpi už-
megzti asmeninį santykį su mu mis.
Jis trokšta mus pamatyti iš ar čiau,
palytėti ir įtikinti savo meile mums.
Jėzaus pastangos pagydyti tą neži-
nomą vargšę moterėlę minioje įrodo,
kad krikščioniškasis pa šau kimas
nėra vien įsipareigojimo ir raidės lai-
kymosi išgyvenimas. Juk mes esame
sukurti bendrystei su Dievu. Jėzus
ilgisi bendravimo su mumis!

Dalyvaudami XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Boston mes ga-
lime pasidžiaugti įdomia ir tur tinga
veikla ir dvasine tarnyste vi soje lie-
tuviškoje išeivijoje. Mums yra paves-
ta iš mūsų prigimties išgy venti du
pašaukimus – krikš čionišką ir tau-
tinį.

Per visą sovietinės okupacijos
laikotarpį atskirti nuo Tėvynės Lie -
tuvos mes išeivijoje sugebėjome su-
burti lietuviškas bendruomenes,
įkurti parapijas, jaunimui – stovyk la -
vietes, įvairius veiklos centrus ir kul-
tūrinius ansamblius, organizuo ti šo-
kių ir dainų šventes, kurios ta po sa-
votiškomis tautinėmis amba sa dorė-
mis vietinėje visuomenėje. Dau gelį
dešimtmečių laisvajame pasaulyje
išblaškytos lietuviškos parapijos ir mi-
sijos tapo laisvos tė vynės židiniais.
Jose vykstantys renginiai, šventės,
aukojamos Mi šios, lietuviško žodžio
skambėjimas, tautiškų giesmių žo-
džiai, kul tūros bei lietuviškų papro-
čių ir tra dicijų išlaikymas buvo lyg
manifes tacija pažinti mūsų tautos
norą, siekti laisvės ir nepriklauso-
mybės,  išlikti lietuviais.

Lietuvai paskelbus Nepriklau so -
mybės atkūrimą, visos išeivijos ben-
druomenės, parapijos ir misijos akty-
viai jungėsi į pagalbą atsi ku riančiai
valstybei ir Bažnyčiai. Šian dien ma-
tome, kaip pamažu jos atkuriamos.
Deja, vis dar pastebime, kiek daug
kliūčių atsiranda, kiek daug dar yra
norinčių, kad su sikaldytume, susi-
priešintume dėl asmeninių ambicijų
arba keršto. Todėl mū sų parapijų ir
misijų veikloje iškyla naujas užda-
vinys. Turi me savęs paklausti: kokie
tolimesni mūsų parapijų ir misijų
keliai, veik la ir tikslas?

Mūsų uždaviniu parapijose ir
misijose tampa ne tik tolimesnis kul -
tūros, kalbos, papročių ir tradici-
jų paveldo išsaugojimas, bet mū sų
krikščioniško pašaukimo vystymas,
dvasinių, sakramentinių, ka  te cheti-
nių tekstų bei evangelizacijos aprū -
pinimo siekimas. Tai yra šventa vie -
ta, kurioje mes siekiame ne tik atlik-
ti religinę pareigą su savo asme niniu
Viešpačiu Jėzumi.

Ne tiek margi ar spalvoti tauti-
niai drabužiai, skanūs lietuviški val-

giai ar bet kokia
lietuvių bendruo-
menės veikla išlai-
kys stiprią  tautinę
sąmonę ir išryš-
kins jos tautinį pa-
šaukimą, kiek pa-
garba 4-ajam Dievo
įsakymui – „Gerbk
savo tėvą ir moti-

ną”. Taip įvertinsime savo krikščio-
niškas ir lygiaverčiai tautines verty-
bes, dėl kurių mūsų tėvai, seneliai ir
proseneliai taip sunkiai kovojo, siek-
dami jas išlai kyti ir mums perduoti.
Tad tegul mūsų lie tuviškos giesmės,
liaudies dainos, eilėraščiai, tautiniai
šokiai įgyvendina mūsų tautinį pa-
šauki mą, tegul jie ir toliau lydi mus
per mū sų religines apeigas bei atlai -
dus.

Jie lydėjo ir ūkininkus per pie -
vas rugiapjūtėje, lydėjo ir lydi mig -
rantus, persikeliančius į tolimus
kraš tus, lydėjo mūsų tremtinius į

Sibiro gulagą, lydėjo mūsų partiza-
nus, kovojančius prieš okupantus,
lydėjo Sausio 13-osios demonstran-
tus, lydėjo ir lydi jaunimą per kon-
gresus, suvažiavimus ir jaunimo sto-
vyklas.  Telydi mus per XIV Lietuvių
išeivijos šokių šventę Boston.

Homilija XIV Lietuvių tau tinių
šokių šventės iškilmingose šv. Mišiose,
„Sheraton” viešbutyje, Boston, 2012 m.
liepos 1 d.

Mūsų pašaukimas – 
krikščioniškas ir tautinis
PREL. EDMUNDAS PUTRIMAS

Šokėja šv. Mišiose, Boston.                                                                     Dalios Cidzikaitės nuotr.



Kodėl malonūs, gražūs dalykai
trunka, rodos, tik akimirką? –
turbūt ne vienas savęs klausė-

me, palikę Boston miesto ,,Agganis”
areną, kurioje liepos 1 dieną vyko
Šiaurės Amerikos XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventė. Žinoma, klausėme
retoriškai, juk atsakymo į šį klausi-
mą bergdžiai ieško ne viena žmonijos
karta. Todėl mums belieka elgtis taip,
kaip elgėsi mūsų protėviai – kuo
ilgiau išsaugoti šventės metu patir-
tus įspūdžius ir dalintis jais su kitais. 

Gyvenimas yra pilnas netikėtu-
mų, ir ne visada malonių. Mažai te-
trūko, kad į XIV Šokių šventę neat-
vyktų arba atvykę joje nebūtų galėję
dalyvauti lietuvių tautinių šokių
grupės ,,Suktinis” iš Čikagos šokėjai.
Negalėję išskristi laiku dėl Midway
oro uoste dingusios elektros, jie ke-
lionę į rytinį pakraštį tęsė nuomotu
automobiliu, nežinodami, jog tuo pat
metu jų tautiniai drabužiai keliavo
lėktuvu į Logan oro uostą Boston. Ir
jeigu ne viena ,,Suktinio” šokėjų ma-
ma, kuri, nuskridusi į Boston, dar bū-
dama oro uoste, pastebėjo bergždžiai
savininkės belaukiantį savo dukters
lagaminą, čikagiškių Boston būtų
laukęs nusivylimas – žiūrovų kėdės,
o ne šokių aikštelė. Ji pasirūpino,
kad suktiniečių pasiklydę daiktai nu-
keliautų pas savo šeimininkus.

Bet kuri šokių šventė, tarp jų – ir
bostoniškė – ne išimtis, yra kur kas
daugiau nei lietuvių tautinių šokių
grupių pasirodymas. Jau tradiciniais
tapę šokių mokytojų pagerbimas,
susipažinimo vakaras, ansamblių
vakaras, pamaldos, šventinis pokylis
buvo ir šių metų šventės keturių
dienų programoje. 

Šiais metais šokėjus ir dalyvius
ketvirtadienio vakarą pradžiugino

Vilniaus universiteto dainų ir šokių
ansamblio (choreografė – Indrė Ala-
burdienė, meno vadovas – Eugenijus
Čiplys, choro vadovė – Dovilė Mačiu-
kaitė) pasirodymas, jį mačiusiems
padaręs nepakartojamą įspūdį. Pa-
sak vieno koncerte dalyvavusio pagy-
venusiųjų grupės iš Čikagos šokėjo,
studentai taip iš visos širdies šoko ir
šypsojosi, kad negalėjai suabejoti jų
nuoširdumu. Ar to nuoširdumo ir ne-
suvaidintų šypsenų šokėjų veiduose
netrūko pačios šokių šventės metu,
palieku spręsti žiūrovų kėdėse sėdė-
jusiems ir jos gražiausias akimirkas
įamžinusiems fotografams.

Gausaus šokių mokytojų būrio
sulaukė penktadienio vakarą įvykęs
Mokytojų priėmimas. Erdvi ,,Shera-
ton” viešbučio salė netruko prisipil-
dyti ilgametę patirtį turinčių ir dar
tik pirmuosius žingsnius šokių šven-
tėse ir šokių pedagogikoje bežengian-
čių mokytojų. Smagu, kad ne viena
šokių grupė išeivijoje gali pasigirti
ne vienu, o aštuoniais, dešimčia ar
net vienuolika mokytojų. Tai tokios
grupės kaip Čikagos ,,Grandis”, Los
Angeles LB ,,Spindulys” ar Toronto
,,Gintaras”. Turint omenyje, jog visi
šokių mokytojai šį darbą dirba be
jokio atlyginimo, nuvogdami laiką
nuo savo darbų, šeimų ir asmeninių
gyvenimų, nelieka jokių abejonių,
jog jie – tikri šokio entuziastai.

Šventėje svečio teisėmis dalyva-
vęs choreografas iš Lietuvos dr. Vid-
mantas Mačiulskis, 2014 metais bū-
siantis atsakingas už Dainų šventės
,,Šokių dieną”, neslėpė, jog Boston
šventės renginiuose dalyvauja, norė-
damas pasisemti ir patirties, kaip
rengti tokius renginius. Jam didelį
įspūdį paliko Mokytojų priėmimas,
todėl, sakė jis, ,,nenustebkite, jog kaž-
ką panašaus išvysite ir ‘Šokių dieno-
je’ Lietuvoje”. 

Kiekvienos šokių šventės rengi-
mo komitetas dalyvius pradžiugina
šventės leidiniu, kurie jau seniai yra
tapę lietuvių tautinių šokių švenčių
žinynu, ne vienam – savotiška biblija.
Šių metų leidinys itin patrauklus ir
kokybiškai išleistas. Jį palydi mažes-
nio dydžio leidinėlis su lietuviškų
organizacijų ir pavienių šeimų ar
asmenų sveikinimais. Mecenatų ir
aukotojų gausa, svari Lietuvių Fon-
do, lietuvių kredito unijos ,,Taupa”,
Vydūno Fondo ir kitų parama – tai
dar viena sėkminga XIV Lietuvių
tautinių šokių šventės istorija, leidu-
si šventės rengėjams renginį padary-
ti ne vienos, o keturių dienų švente. 

Pačią laimingiausią šios šventės
istoriją palikau pabaigai. Apie ją ne-
rasite niekur – nei šventiniame lei-
dinyje, nei renginių tvarkaraštyje ar
šventės meninėje programoje. Nors
piršlybos paprastai yra planuojamos

iš anksto, didžioji dauguma šventės
dalyvių negalėjo atspėti, kodėl, pir-
mai šventės daliai einant į pabaigą,
,,Agganis” arenos viduryje susibūrė
dviejų šokių grupių – Čikagos ,,Gran-
dies” ir Los Angeles LB ,,Spindulio” –
šokėjai. Atsakymo ilgai laukti neteko
– ant kelio priklaupęs grandietis Pau-
lius Riškus pasiūlė savo išrinktajai
Alexandrai Habanek ranką ir širdį. 

Mažiausiai norisi rašyti apie
pačią šventę. Bet ne todėl, kad ji ne-
pavyko ar susilaukė pusėtinos sėk-
mės. Atvirkščiai. Šventės pertraukos
metu sutiktas buvęs Lietuvos Res-
publikos gen. konsulas Čikagoje, šiuo
metu – Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento di-
rektorius Arvydas Daunoravičius
prisipažino, jog ne kartą pagavo save
besusigraudinantį. ,,Senstu, – paaiš-
kino jis, – ir jautresnis darausi.” Dar
kitaip apie savo ilgametę patirtį šo-
kių šventėse pasakojo čikagiškiai
Sigita ir Gediminas Damašiai. Pasak
jų, iš tiesų repeticijos vargina, taip
nuvargina, kad galvoji, jog tai – jau
tavo paskutinė šokių šventė, bet po
gražios ir visada – pavykusios šven-
tės ir vėl lauki ateinančios – dabar
jau XV šventės, kurios vieta, beje, ne-
buvo oficialiai paskelbta.

Šokių šventė visų pirma yra re-
ginys, todėl apie ją tegul kalba ir ver-
tina tie, kurie sėdėjo žiūrovų vietose
ar šventę stebėjo pro fotoaparato lin-
zę. Su vienais pirmųjų šventės įspū-
džių ir pagautų akimirkų kviečiame
susipažinti jau šio „Draugo” 4–5 pus-
lapiuose, kur Jūsų laukia Dainos Čy-
vienės, Gintarės Radvilaitės, Inos ir
Mindaugo Petokų ir mano nuotrau-
kos. Jose – 1,774 šokėjai, 50 šokių gru-
pių, beveik 5,000 žiūrovų, 7 kraštai,
viena tauta.
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Šokių šventė Boston – 
su laiminga pabaiga
DALIA CIDZIKAITĖ

Šio savo straipsnio pavadinime
parafrazuoju mano labai mėgs -
tamą dainą, kuri baigiasi žo -

džiais: „Lietuva, mažas žemės kam-
peli, koks brangus tu lietuviui esi.”
Ši min tis, įleista į Dainavos jaunimo
stovyklos erdvę, jau 55-ąją vasarą vis
giliau ir giliau skverbiasi į išeivijos
pasąmonę. Kitas galimas straipsnio
pavadinimas atėjo iš sūnaus Aldo,
kuris, pa skaitęs Dainavos metinę
ataskaitą, pasiūlė rašinį pavadinti –
„Dainava pragyvena iš naftos!” Bet
apie tai vė liau.

Liepos 29 d. Dainavos jaunimo
stovykloje prie Manchester, MI, vyks
tradicinė stovyklos metinė šventė-
gegužinė, kuri prasidės 12 val. po
pietų (EDT – Rytinio JAV pakraščio
laiku). Visų laukia gražios gamtos at -
gaiva, viliojantis Spyglio ežerėlis,
seni ir būsimi draugai, skanus mais-
tas, loterija bei žaidimai. Tereikia
Jūsų gausaus dalyvavimo! 

Iš Dainavos stovyklos vadovybės
išsiuntinėto pranešimo jos rėmėjams
sužinome, kad metinis rėmėjų suva -
žiavimas įvyks tą pačią dieną 2 val.
po pietų (EDT). Dienotvarkėje numa -
tyti: Direktorių tarybos ir Revizijos
komisijos pranešimai, pasisakymai
dėl pranešimų, bus aptarti ateities
darbai ir eina mieji reikalai. Suvažia-
vimo metu vyks Revizijos komisijos
rinkimai. Tai tam tikra naujovė, nes
praeityje Tarybos ir Revizijos komi-
sijos rinkimai vykdavo tuo pačiu
laiku. Papras tai suvažiavime daly-
vauja apie 30 rėmėjų, atstovaujančių
sau ir juos įgaliojusiems nariams. Už
kiekvieną paaukotą 100 dol. duoda-
mas vienas balsas. 

Dainavos tarybą sudaro:  dvasios
vadai kun. Gintaras Jonikas ir br. Lu-
kas Laniauskas, SJ, pirmininkas
Kastytis Giedraitis, vicepirmininkas

dr. Audrius Polikaitis, iždininkė Da -
na Rugieniūtė, sekretorius dr. Ma-
rius Laniauskas; kiti tarybos nariai:
Ma rija Domanskytė, Marius Kasniū-
nas, dr. Teresė Kazlauskienė, dr. Eli-
gijus Lelis, Algis Petrulis, Kęstutis
Su šinskas ir dr. Kristina Žvinakytė.
Tai darni, vadovavimo ir nesibai-
giančio darbo nebijanti komanda,
susilau kianti paramos iš stovyklau-
jančių gru pių ir plačiosios visuome-
nės.  Padė ka jiems visiems!

Vadovybės pranešime primena-
ma, kad Taryba stengiasi atlikti vi-
sus stovyklai reikalingus pataisymus
bei pagerinimus. Šį pavssarį buvo at-
likta daug svarbių darbų: kelių taisy-
mas, pliažo ir tinklinio aikštės page-
rinimai, žolių naikinimas Spyglio
ežere, naujų lovų pirkimas ir 40 senų
lovų taisymas. „Nepaisant, kad įplau-
kos atsiranda vasaros sezono metu,
išlaidos pralenkia įplaukas. Be nuo-
šir džių aukotojų kasos papildymą
sun ku būtų atlikti, tad vėl kreipia-
mės į Jus [prašydami] prisidėti prie
Dai navos ateities išlaikymo!”, – rašo-
ma pranešime. Jo pabaigoje siūlomi
du aukojimo ob jektai. Aišku, galima
aukoti ir abiems. Vienas yra „Camp
Dainava”, čekius siųsti: Dana Rugie-
niūtė, 10 Algon quin Road, Clarendon
Hills, IL 60514. Kitas – „Camp Daina-
va Foundation”, Dr. Marius Laniaus-
kas, 6604 Ivana Court, Mentor, OH

44060. Aukojant „Camp Dainava”,
aukos skiriamos stovyklai išlaikyti.
Aukojant „Camp Dainava Founda-
tion” vardu, aukos kaupiamos gali-
moms rimtoms statyboms ateityje
bei atsargai ne laimės atveju.

Prie vadovybės  pranešimo  pri-
dėta metinė pajamų ir išlaidų  atas-
kaita. Palyginimui duodamos 2010 m.
ir 2011 m. sumos. Kartas nuo karto
savo korespondencijose apie Daina-
vos finansus pakomentuoju, kad Dai-
navos metinis biudžetas yra labai pa-
našus į JAV viduriniosios klasės šei-
mos biudžetą. Ši pastaba, mano ma-
nymu, vis dar galioja. Pernai metais
turėta 111,395 dol. pajamų ir 95,575
dol. išlaidų. Čia noriu įterpti dar
vieną pastabą. Dainava daug ge riau
ir atsakingiau su pinigais tvar kosi
nei vidutinė viduriniosios kla sės
šeima Amerikoje. Pastaroji yra pra -
siskolinusi ir leidžia dar neuž dirbtus
pinigus. Dainava elgiasi prie šingai: ji
labai atidžiai ir kruopščiai žiūri į
įplaukas ir iš laidas. Todėl visada turi
atsidėjusi krū velę doleriukų netikė-
tumams. Tai gražus bei sektinas pa-
vyzdys.

Pernai metais didžiausias Daina -
vos pajamų šaltinis buvo stovyklau-
jančios grupės, atnešusios arti 61,000
dol. Antroje vietoje buvo „kiti šalti-
niai” – 18,414 dol. iš tos su mos 11,000
dol. gauta iš „Energy Exploration” už

alyvos eksploatavimo teises Daina vos
plote. Neaišku, ar tai vienkarti nė, ar
metinė sutarties suma. Prieš 30 metų,
man būnant arčiau Dainavos „virtu-
vinių” reikalų, kasmet už alyvos
teisių perleidimą kitiems buvo gau-
nama apie 200 dol. Ne seniai ameri-
kietiškoje spaudoje skaičiau, kad
alyvos šaltinių ieškantys goeologai
lyg kažką konkrečiau aptiko netoli
Dainavos esan čiuo se plotuose.  Tradi-
cinės rėmėjų aukos sudarė 15,219 dol.
sumą. Iš svetainės gauta 6,629 dol.
pajamų, o metinė ge gužinė iždą pa-
pildė 1,311 dol. suma. 

Išlaidų stulpelyje didžiausia su -
ma – 25,903 dol. – išleista pagrin di -
niams remontams. Kasdieniniams
re montams bei turto priežiūrai iš-
leista beveik 16,000 dol. Valymui –
apie 19,000 dol., draudimams – 7,696
dol., svetainės išlaidoms – 3,085 dol.
Ma žesnės sumos teko sunkvežimio
išlai kymui, virtuvei, šiukšlių išveži-
mui, elektrai, dujoms, telefonui ir
vandeniui. Mažiausia išlaidų suma
buvo skirta administracijai – vos 153
dol. visiems metams. Pernai metais
ta suma irgi buvo mikroskopiškai
maža – 190 dol.  

Pabaigai skaitytojus noriu pa -
kviesti nors mintyse užkopti  į Daina-
voje esantį Rambyno kalną. Ten užli-
pus atsiveria visa Dainavos panora-
ma ir magija, kuri gana tiksliai, ma-
no ma nymu, yra išsakyta vienoje
Stuart K. Hine sukurtoje giesmėje
„How Great Thou Art!”.  Savo džiaugs-
mui į lietuvių kalbą išsiverčiau tos
giesmės antrąjį posmelį: „Kai bas-
tausi po miš ką/ ir girdžiu paukščių
čiulbėjimą,/ kai žvelgiu žemyn nuo
kalno viršū nės,/ girdžiu upelį ir
jaučiu švelnų vėjelį,/ jaučiu Tvėrėjo
didybę!” Tai mūsų brangioji Dainava,
mažas že mės kampelis!

Dainava, mažas 
žemės kampeli…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Dainos Čyvienės, Dalios Cidzikaitės, Inos ir Mindaugo Petokų 
ir Gintarės Radvilaitės nuotraukos

XIV LIetuVIˆ tautInIˆXIV LIetuVIˆ tautInIˆ

·okIˆ ·Vente·okIˆ ·Vente
Liepos 1 d. Boston

..



DRAUGAS 2012 LIEPOS 7, ŠEŠTADIENIS 5



6 2012 LIEPOS 7, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Po šokių šventės repeticijų jaunimas susitiko ateitininkų ir skautų pabendravimo kambaryje ,,Jaunimo centras”. Iš k.: Lilė Sadauskaitė, Julija Žliobaitė, Mimi Razmaitė, Amilija
Petrulytė , Darius Volertas, Aliukas Anužis ir Lukas Kulbis.                                                                                                                                                                                    Audriaus Rušėno nuotr.

Šokių šventės ,,Jaunimo centre”

Ateitininkai ir skautai drauge 
šokėjus kvietė, būrė ir vaišino

Boston mieste Šokių šventės metu dvi išeivijos jaunimo
organizacijos – ateitininkai ir skautai – išsinuomavo
priėmimo kambarį pagrindiniame šventės viešbutyje.

Birželio 29-tą, repeticijų dieną, šokėjai ir svečiai bu vo kvie-
čiami apsilankyti, pabendrauti ir geriau susipažinti su šio-
mis jaunimo organizacijomis.

Ištisą dieną svečiai užsukdavo į pabendravimo kambarį,
pavadintą ,,Jaunimo centru”. Organizacijų atstovai sutikinė-
jo svečius, rodė veiklą atspindinčias nuotraukas ir dalino
apyrankes su užrašais: ,,Ateitininkai — Boston 2012”, ir ,,Vis
budžiu! Ad Meliorem! Gero vėjo! Vis aukštyn!”. Ant ateitinin-
kų stalo buvo žurnalo ,,Ateitis” numeriai bei lankstinukai,
100-mečio marškinėliai, buvo pardavinėjamas ,,Ateitininkų
vadovas”. Nors skaičiai dar tikslinami, spėjama, kad ,,Jauni-
mo centre” apsilankė 300–400 svečių.

STOVYKLOS
Sendraugių poilsio savaitė

2012 rugpjūčio 4–11 d.
Kennebunkport, Maine

Tėvų Pranciškonų vasarvietėje

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę Shea 

LTLTAX@HOTMAIL.COM tel. 914-433-7766 

Dėl vietų vasarvietėje rašyti 
info@franciscanguesthouse.com arba 

skambinti vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-4865
________________________________

Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 22–29 d. Dainavoje

Stovykloje nebėra laisvų vietų, tačiau
visuomenė yra kviečiama atvykti į stovyklą

nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo
10 val. ryto iki pietų pasiklausyti paskaitų.

    ________________________________

Š. Amerikos ateitininkų savaitgalis
rugpjūčio 31– rugsėjo 3 d. 
Palydėsime vasarą Dainavoje

Dalis ,,Jaunimo centro”  organizatorių (iš k.): Lietuvių skautų sąjungos (LSS ) tarybos pirm. Gintas Taoras,
Š. Amerikos ateitininkų valdybos (ŠAAV) pirm. Rasa Kasniūnienė,  ŠAAV iždininkas Marius Polikaitis
ŠAAV narys Audrius Rušėnas.                                                                                         Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirm. Laima Alek -
sienė su vyru Vainiu Aleksa visur suspėja – ir
Šokių šventėje šoko, ir ,,Jaunimo centre” pa-
bendravo, o šią savaitę  Laima vado vau ja dau-
giau kaip 100 jaunučių JAS stovykloje Dainavoje.

Nida Aleksaitė ir Vincas Rušėnas  ,,Jaunimo centre”  dalino apyrankes
Šokių šventei prisiminti.

Moksleivių ateitininkų sąjungos pirm. Dalia Lietuvninkienė su JAS CV
nare Žibute Pranckevičiene ,,Jaunimo centre” prie ateitininkų plakatų. Lidija ir Saulius Šoliūnai ,,Jaunimo centre” 
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Erikas Vasiliauskas.

Ne vien Čikagos lietuvių visuo -
me nė džiaugiasi Lietuvių Fon-
do (LF) pasiekimais ir sten-

giasi kuo iškil min giau atšvęsti jo 50-
tąjį jubiliejų.  Nors Fondo sumanyto-
jai, įkūrėjai ir pagrindiniai puoselė-
tojai buvo ir yra Čikagos lietuvių vei-
kėjai, LF išsiplėtimas ir sėkmė didele
dalimi priklauso nuo lietuviškų vi-
suomenių, išsiblaš kiusių nuo Atlan-
to iki Ramiojo vandenyno.

Los Angeles lietuviai LF remia
jau daug dešimtmečių. Čia darbavosi
mūsų iškilusis poetas Bernardas Braz-
 džionis, Juozas Kojelis, architektas
Edmundas Arbas, Jonas Činga, Al gis
Raulinaitis, Alfonsas Tumas ir dide-
lis būrys lietuviško gyvenimo puo -
selėtųjų. Čia vyko LF paramos  kon -

certai – solistų Vaclovo Daunoro,
Irenos Milkevičiūtės, Virgilijaus No -
reikos, pianistės Gražinos Ručytės-
Landsbergienės. Čia LF yra matomas
per kiekvienas Lietuvių Bendruo me -
nės ,,Lietuvių dienas”, minimas per
kiekvieną Nepriklausomybės šven-
tės  minėjimą ir per Šv. Kazimiero li-
tuanistinės  mo  kyklos užbaigimo iš-
kilmes. Tad su prantama, jog buvo
būtina šį LF ju bi liejų pažymėti iš-
kilmingai ir Los Angeles, pa ger biant
Fondo veikėjus ir pasieki mus. Taip

birželio 29 dieną atšventėme Lietu-
vių Fondo 50-tą jį gimtadienį.

Šv. Mišios buvo aukojamos už gy -
vus ir mirusius LF narius, aukas
prie altoriaus nešė LF tarybos pir-
minin kas Marius Kasniūnas ir tary-
bos na rė Violeta Gedgaudienė. Šiai
progai pri taikytame pamoksle iš

VIOLETA GEDGAUDIENĖ

Lietuvių Fondo jubiliejaus šventės tęsiasi

Šv. Kazimiero lit. mokyklos vedėja Marytė Newsom su Greta ir Grantu Perevičiais prie
mokyklos dovanos LF.                                    

Violeta Gedgaudienė. Rudolfas Budginas.                                    Albino Seko nuotr.

Kauno vie šintis kun. Artūras Kaz-
laus kas pa brėžė artimo meilės ir
paramos svar bą krikščionio, lietuvio
gyveni me.

Į Šv. Kazimiero parapijos rengi -
nių salę atvykę svečiai buvo sutikti
su šampano taurėmis. Programą pra -
dėjo LF tarybos narė ir ilgametė įga -
lio tinė Pietų California valstijai Vio -
leta Gedgaudienė. Kun. Kazlaus kui
sukalbėjus invokaciją, į susirinkusius
kreipėsi JAV Lietuvių Bendruo me-
nės Krašto valdybos vicepirmi nin kė
Danguolė Navickienė ir Los Angeles
Amerikos lietuvių tarybos skyriaus
pir mininkas Algimantas Žemaitai-
tis. Lietuvos Respublikos garbės kon-
su lės Daivos Čekanauskaitės-Nava -
rette sveikinimo reikėjo palaukti – ji
tuo me tu oro uoste buvo pasitikinėjo
iš  Vilniaus atvykusį LR prezidentės
vy riausią patarėją Nerijų Udrėną.
Atvykusi į renginį konsulė pasveiki-
no susirinkusius, o svečias džiaugėsi
dar suspėjęs susitikti su Los Angeles
lietuviais.  

Buvome pagerbti LF tarybos pir -
mininko Kasniūno dalyvavimu. Jis
trumpai papasakojo apie LF tikslus,
nuveiktus darbus. Džiaugėmės LF
konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave”
laimėtojais – du pirmų vietų nugalė-
tojai yra iš Los Angeles: vaikų grupė-
je – Grantas Perevičius (už originalų
piešinį), su au gusių grupėje – dr. Eri-
kas Vasi liaus kas (už rašinį ,,Lietu-
viškas Brai lio raštas”). Jiems Kas-
niūnas įteikė premijas. Dr. Vasiliaus-
kas nuoširdžiai pa pa  sakojo apie savo
šeimos patirtį – lie tuviškai auklėjant
vaikus, naudojant akliesiems pritai-
kytą skaitymo sistemą. Šv. Kazimie-
rio li tua nistinės mokyklos vaikučiai
su ve dėja Maryte Newsom padėkojo
LF už paramą, įteikdami Kasniūnui
pa veikslą-montažą, sukurtą iš 50 pa-
čių vaikučių nupieštų paveiksliukų.  

Programos meninę dalį atliko
mu zikas, pianistas Rudolfas Bud gi-
nas. Jau anksčiau sutiktas ir labai
šiltai įvertintas mūsų visuomenėje,
šį kartą Budginas klausytojus suža-
vėjo savo nauja, labai įvairia progra-
ma. Pradė jęs su Chopin etiudu, vė-
liau jis perė jo ir prie modernių laikų
kompozito rių Phillip Glass ir Led
Zeppelin kūri nių. Vaizdžiai, su  hu-
moru, pritarda mas sau lūpine armo-
nikėle ir būgnu, pianistas vakaro me-
tu buvo ir mokytojas, ir komedian-
tas. Šis gabus, Lietuvos muzikų šei-
moje gimęs jaunuolis, daktaro laips-
nį apsigynęs University of  South Ca-
lifornia, jau yra koncertavęs  ne tik
Amerikoje, bet Eu ropoje, Azijoje.
Budgino koncertai pasi žy mi origina-

lia klasikų interpretacija ir šiltu,
žaismingu bendravimu su žiūrovais.
Buvo girdėti siūlymai Ru dol  fą Bud-
giną pasikviesti ir į kitus lie tuvių
telkinius bei netrukus jį vėl pa matyti
mūsų scenoje.

Toliau svečių laukė puikūs, išra -
dingai paruošti pietūs. Šeimininkė ir
LF rėmėja Genovaitė Plukienė, Da -
lios Ragauskienės pade dama, pasiū lė
įdomų meniu su pritaikytu Califor -
nia vynu.

Vyko ir loterija, kuriai  buvo pa -
dovanoti trys paveikslai: dailininkių
Irenos Raulinaitienės ir Danutės Šur -
kutės Nitecki kūriniai. Irena Rauli -
nai tienė prie savo kūrinio dar pri-
dėjo ir knygą apie lietuvišką tauto-
saką, jos surinktas liaudies dainas,
kurias dainuodavo jos močiutė.  

Nuoširdžiai dėkojame daugeliui
tal kininkų, bet ypač Danguolei Na -
vic kienei, Raimondai Kontri mie nei,
Dalilei Polikaitienei, Mindaugui
Ged gaudui ir LF įgaliotinei Danutei
Ja nu tienei. Ačiū menininkėms Rau-
linaitienei ir Nitecki.

LF priklauso visiems lietuviams,
tad šiais jubiliejiniais metais yra
svar bu  parodyti LF universalumą, jo
nuopelnus, išlaikant lietuvišką, ypač
jaunimo, veiklą. Remdami LF užtik -
ri  na me lietuviško gyvenimo tęstinu -
mą, užtikriname, kad lietuvių kultū -
ra Amerikoje tikrai bus išlaikyta ir
perduota ,,iš kartos į kartą”.

Violeta Gedgaudienė – Lietuvių
Fondo įgalioti nė ir Tarybos narė.  

Marius Kasniūnas apdovanoja LF konkur-
so ,,Lietuva, aš Tave turiu” vaikų grupės
nugalėtoją Grantą Perevičių.

.

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.
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Washington, DC lietuvių triatlono
komandos garsina Lietuvos vardą

Washington, DC apylinkės lietu-
viai, susibūrę į Amerikos lietuvių
triatlono klu bą (Lithuanian Ameri-
can Racing Club, LARC), š. m. birže-
lio 24 d. dalyvavo Columbia triatlono
asociacijos surengtose tradicinėse
var žybose „Celebrating Heroes Tria -
th lon”. Šiose ištvermės sporto varžy-
bose dalyvavo septyni lietuviai, tarp
jų – ir Lietuvos Respublikos ambasa-
dos JAV įgaliotasis ministras Rolan -
das Kačinskas. 

Kaip sakė LARC sumanytoja ir
vadovė Jur gita Rohde, klubo narių

gretos didėja, o pats klubas dėl savo
entuziazmo ir skleidžiamos geros
energijos jau tapo gerai žinomu Co-
lumbia triatlono asociacijos rengia-
mų varžybų organizatoriams.

Ki tos varžybos, kuriame arti-
miausiu metu, rugpjūčio 19 d., daly-
vaus LARC nariai, o tiksliau – klubo
narės, – triatlonas „Iron Girl 2012”.
Kviečiame vietos lietuvius palaiky-
ti merginas šiose ištvermės varžy-
bose!

LR ambasados JAV info

Europos futbolo čempionai – ispanai

Trečią kartą rengiamas rung-
tynes „Euro-2012” praėjusią savaitę
antrą kartą laimėjo ispanai ir tapo
pirmaisiais futbolo istorijoje, dukart
pasiekusiais šį lai mėjimą. Arčiausiai
šio pasiekimo 1964 m. buvo SSRS, o
1976 m. – Vakarų Vokietijos rinktinės.

Šių metų čempionato bai giamo-
siose rungtynėse susikovė Ispa nijos
ir Italijos nacionalinės rinktinės.
Rungtynes tiek ispanai, tiek italai
pradėjo jau įprastiniais šiam čempio-
natui vienuoliktukais. Buvo žada ma
įdomi dvikova, jeigu rungtynės nuke-
liautų iki baudinių serijos, nes abie-
jų komandų gretose žaidė du geriausi
šio dešimtmečio vartininkai – italų
Gianluigi Buffon ir ispanų Iker Casil-
lo.

Rungtynės buvo itin akį trau-

kiančios. Puolė tiek ispanai, tiek ita-
lai, ir prie abiejų vartų buvo nemažai
pavojingų akimirkų. Jau 14-ąją minu-
tę pirmą kartą pasi žymėjo Ispanijos
futbolininkai. Ant rąjį įvartį šiame
čempionate įmušė David Silva. Tokiu
rezultatu baigėsi pirmasis kėlinys.

Nors antrame kėlinyje italai pa -
keitė net keletą savo žaidėjų, įvarčių
tai jiems neatnešė. Užtat 84-ąją min-
utę laimė nusi šypsojo ispanams –
Fernando Torres įmušė trečią įvartį.
Po to aikštėje pasirodęs ispanas Juan
Mata nedelsdamas pelnė ir ketvirtą
įvartį. Ispanai įsiveržė į priekį 4:0.

Nuaidėjus teisėjo švil pu kui, reiš-
kiantį rungtynių, o taip pat ir čem-
pionato pabaigą, ispanai antrą kartą
tapo Europos čempio nais. Nugalėto-
jų taurę iškėlė ispanų kapitonas, var-
tininkas Casillo. Auksinis batelis
atiteko Torres.

PAUL TRIUKAS 

Ispanijos futbolininkai.                                                                                                   AFP nuotr.

Pirmasis šaukimas – A. Davis

Kaip ir buvo tikėtasi, praėjusią
savaitę Newark vykusioje NBA nau-
jokų biržoje pirmuoju šaukimu
„New Orleans Hornets” pakvietė
Univer si ty of  Kentucky (U of  K)
žaidėją Anthony Davis. 19-metis 208
cm ūgio krepšinin kas praėjusiais
metais pirmus metus žaidė U of  K ir
atvedė komandą iki pat NCAA čem-
pionų titulo, kur jis buvo išrinktas
naudingiausiu varžybų žaidėju. Jau-
nasis sportininkas garsėja nesa-
vanaudišku žaidimu ir pasižymi
dideliu skaičiumi blokuotų kamuo-
lių. Daugelis jį lygina su Kevin Gar-
nett.

Antruoju šaukimu naujokų bir -
žo je pakviestas dar vienas U of  K
puo lėjas. „Charlotte Bobcats” pasi -
kvie tė 18-metį Michael Kidd-Gilch -
rist. 

Trečio šaukimo savininkai –
„Wa shington Wizards”. Pastarasis
šau kimas iš visų biržoje buvo trum -
piausiai svarstomas, nes pakviestas
19-metis puolantis gynėjas Brad ley
Beal yra idealus žaidėjas šiai ko-
mandai.

Ketvirtuoju šaukimu „Cleveland
Cavaliers” pasirinko gynėją Dion
Waiters, penktuoju šaukimu „Sacra -
mento Kings” pasirinko krepšininką
Thomas Robinson, šeštuoju šaukimu
„Portland Trail Bla zers” pasikvietė
įžaidėją Damian Lillard, septintuoju
– „Golden State Warriors” pasirinko
puolėją Harri son Barnes, aštuntuoju
– „Toronto Raptors”, turėdami galvo-

je, jog atei nantį sezoną prie jų ko-
mandos prisijungs Jonas Valan čiū-
nas, pasikvietė gynėją Terrence Ross.
Devintuoju šaukimu į NBA lygą
„Detroit Pistons” pasirinko vidurio
puolėją Andre Drummond, dešimtuo-
ju – „New Orleans Hornets” pasikvie -

tė „Boston Celtics” vyriausiojo trene-
rio Doc Rivers sūnų Austin Rivers.
11-asis šaukimas – „Portland Trail
Bla zers” – Meyers Leonard, 12-asis
šau kimas – „Houston Rockets” – Je-
remy Lamb, 13-asis šaukimas –
„Phoenix Suns” – Kendall Marshall,
14-asis šau kimas – „Milwaukee
Bucks” – John Henson.

PAUL TRIUKAS

Lietuvos rinktinė žaidžia Venesueloje

Praėjusią savaitę Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė iškeliavo į Vene -
suelą, kur dalyvauja 12-os komandų
olimpiniame atrankos turnyre.

Liepos 3 d. Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė pirmosiose rungtynė-
se B grupėje 100:82 įveikė varžybų
šeimininkus Venesuelos krepšinin-
kus. Trenerio Kęstučio Kemzūros
vadovaujamoje Lietuvos rinktinėje
rezultatyviausiai žaidė Linas Kleiza. 

Deja, kitose runtynėse, vykusio-
se liepos 4 d., lietuvių laukė nusivyli-
mas – jie 80:86 pralaimėjo Nigerijos
krepšininkams.

Šeštadienį Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė susitiks su Puerto Ri-
ko komanda, kuri A grupėje užėmė
antrąją vietą. Lietuvos ir Puerto Riko
rungtynių nugalėtojai pusfinalyje
susitiks arba su Makedonijos arba su
Dominikos Respublikos krepšinin-
kais.

Lietuvos rinktinės sudėtis: Ri-

mantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis,
Jonas Mačiulis, Martynas Pocius,
Paulius Jankūnas, Darius Songaila,
Tomas Delininkaitis, Linas Kleiza,
Deividas Dulkys, Šarūnas Jasike-
vičius, Jonas Valančiūnas ir Rober-
tas Javtokas.

PAUL TRIUKAS

D. Stern ir A. Davis. Reuters nuotr.
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Iškilmingai ir su derama pa garba perlaidoti vysk. J. Olekos pa laikai

Birželio 9-ąją Vilkaviškio kate-
dros šventoriuje iškilmingai
perlai doti buvusio Seinų vys-

kupo ir Vilka viškio klebono Juozo
Olekos (1812–1890) palaikai. Dar kar-
tą įvyk dyta jo paskutinė valia, ir vys-
kupas amžinojo poilsio vėl sugrįžo
ten, kur jau ilsėjosi nuo savo mirties
dienos iki 1966-ųjų, kai jo palaikai iš
šventoriaus buvo iškelti į miesto ka-
pines. 

Iškilmingas šv. Mišias Vilkaviš -
kio katedroje aukojo Kauno arkivys -
kupas metropolitas Sigitas Tamkevi -
čius kartu su Vilkaviškio vyskupu
Ri mantu Norvila ir neseniai konsek -
ruo tu Telšių vyskupu Linu Vodopja -
novu. Vyskupo Olekos perlaidojimo
iškilmėse dalyvavo daug Lietuvos ku -
nigų, taip pat svečiai iš kaimyninės
Lenkijos, kur vyskupas dirbo kelis
dešimtmečius.

Pristatydamas šią kilnią XIX a.
asmenybę, vysk. Norvila kalbėjo apie
jo pasišventimą, apie jo meilę žmo -
nėms, norą padėti neturtingiesiems,
su kuriais jis pasidalindavo paskuti -
niu duonos kąsniu. Vyskupas pa si -
džiaugė, kad šiemet, minint 200-ąsias
Olekos gimimo metines, jo palaikai
vėl sugrįžta į katedros šventorių.  

„Antrojo pasaulinio karo metais
Vilkaviškio katedra buvo apgriauta
ir sovietinė valdžia neleido jos atsta -
tyti. Katedros šventoriuje ilsėjosi
vys  kupo Olekos palaikai, tačiau 1966
metais toje vietoje buvo tiesiama
elekt ros linija, statomos atramos, tad
tuometė valdžia be jokių bažnytinių
iškilmių palaikus iškasė ir perlaido-
jo miesto kapinėse. Nepriklauso-
mybės metais katedra buvo atstatyta,
tad atėjo laikas ir vyskupui Olekai
sugrįž ti į ankstesnę poilsio vietą”, –
sakė vysk. Norvila.

Vyskupo palaikai anksčiau buvo
palaidoti variniame karste, todėl ga -
na gerai išsilaikė. Senasis varinis

kars  tas dabar buvo įdėtas į didelį me -
dinį karstą ir po iškilmių, kurių me-
tu palaikai buvo pašventinti, už kas-
tas visai šalia savo ankstesnės vietos. 

Vysk. Norvila gausiai į perlaido-
jimo iškilmes susirinkusiems tikin-
tiesiems priminė Olekos biografiją ir
pripažino,  kad šiandien šis vyskupas
jau gerokai užmirštas. O juk dar
prieš Antrąjį pasaulinį karą Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis rašė:
„Vysk. Olekas ir žmonių, ir kunigų
buvo šventu laikomas... Suvalkų Lie -
tuvoj tasai šventas ganytojas ir šian-
dien tebėra minimas su didžiausia
pagarba. Vertėtų pasirūpinti vysku -
po Olekos kanonizacija.” 

Būsimasis vyskupas gimė 1812
m. sausio 18 dieną Kriauniškiuose,
Pil viškių parapijoje, stambaus ūki -
nin ko šeimoje. Pradžios mokslą jis
gavo namuose, vėliau mokėsi Seinų
vaivadijos šešiaklasėje mokykloje.
1832 m. Oleka įstojo į Seinų dvasinę
seminariją, po metų perėjo į Varšu -
vos dvasinę akademiją, o kunigu bu -
vo įšvęstas 1837 m. Įdomu tai, kad
Var šuvoje jis parašė kurčiųjų ir ne -
byliųjų žodyną, pirmą tokios rūšies
vadovėlį pasaulyje, buvo kurčnebylių
kapelionu. 

Vėliau Oleka buvo paskirtas Šv.
Trejybės klebonu Varšuvoje, 1866 m.
perkeltas į Varšuvos Visų Šventųjų
parapiją klebonu, kur pastatydino
bažnyčią. Jo kandidatūra siūlyta į
Varšuvos arkivyskupo postą, bet Ole -
ka atsisakė ir ryžosi grįžti į Lietuvą. 

Kaip teigia vyskupo gyvenimu ir
veikla domėjęsis Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius kunigas
Kęs tutis Žemaitis, Oleka vyskupu
tapo irgi tik sutikus Rusijos valdžiai.
Toks sutikimas buvo išreikštas Var-
šuvos generalgubernatoriaus rašte,
kuria me, be abejo, atsispindėjo ir
Sankt Peterburgo valia. Čia rašoma,
kad leidžiama, jog kunigas Juozas
Oleka, Varšuvos Visų šventųjų baž-
nyčios klebonas, taptų Seinų vysku-
pijos vys kupu pagalbininku (sufra-
ganu).

Taip baigėsi kun. Olekos beveik
pusę amžiaus trukęs pastoracinis
darbas Lenkijoje. Iš Lenkijos Oleka
grįžo į gimtuosius kraštus jau turė-
damas didelę pastoracinio darbo su
įvairiais žmonėmis patirtį ir plačiai
žinomas kaip švento gyvenimo vy-
ras, mėgstantis maldą, darantis ge-
rus darbus. Tai buvo kunigas, iš ku-
rio mokytis dorybių galėjo kiekvie-
nas. Tik riausiai naujajam vyskupui
ši paskyrimo vieta buvo kažkokia
pras me netgi miela. Čia, visai neto-
li, – jo gimtinė – Pilviškių parapija.
Čia neto liese užaugo, priėmė Pirmą-
ją šv. Ko muniją, čia galbūt pirmą kar-
tą aplan kė mintis apie dvasinį pašau -
kimą. 

Kun. Vaclovas Strimaitis gana
įdomiai aprašė vysk. Olekos gyveni -
mą Vilkaviškyje: „Petrinėse atvyko
Vilkaviškin, sakykloje pagarbino
Kristaus vardą, pasisakė, kad atsiųs-
tas dvasinės ir pasaulinės valdžios
būti čia klebonu. Žmonės nustebo,
matydami sakykloj vyskupą ir lietu-
viškai į juos prabilusį. Vyskupas nuo
parapijinio darbo nesišalino: sakyda-
vo pamokslų, pravesdavo gegužines
pamaldas, važinėdavo pas ligonius,
krikštydavo. 

Kaip vyskupas, važinėdavo teikti
sutvirtinimo sakramento, konsekra-
vo bažnyčias, kurių daugiau pakon-
sekravo, kaip kiti vyskupai: Vilkaviš -
kio, Gelgaudiškio, Pajevonio, Višty -
čio, Gižų, Prienų, Plokščių, Kaimelio,

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Akmenės rajono savivaldybės Kruopių
miestelyje, Kruopių dvaro parke, š. m.
rugsėjo 23 d. bus atidengtas paminklas
Ann (Onai) Varapickaitei-Wigmore (1909–
1994). Į iškilmingą paminklo atidengimą
cžada atvykti Ann Wigmore Natural
Health Institute vadovai iš Amerikos,
grupė A. Wigmore bendražygių, moksli-
ninkų ir sveikuolių iš viso pasaulio.
Skulptūra ,,Visur lydi Apvaizda”, kurią
sukūrė skulptorius Kęstutis Krasauskas ir
architektas Gediminas Tušas, statoma
Ann Wigmore Natural Health Institute,
JAV ir LR verslininkų bei Wigmore pasekė-
jų pastangomis.  Kelias iki paminklo bus
grįstas plytelėmis, kuriose bus įrašyti
aukotojų vardai, pakelėje bus pastatyti
suoliukai. Daugiau informacijos galite
gauti el. paštu: petrasrv@me.com arba
paulius@abmeu.com

A. Wigmore įamžinimo Lietuvoje ini-
ciatyvinės grupės info  

Gražiškių, Veiverių, Balbieriškio, Ig -
liaukos, Lukšių bei kitas. Be bažny -
čių, daug kur konsekravo altorių, nes
tada įsakyta išgriauti plytinius alto-
rius ir vietoj jų pastatyti akmeni -
nius.”

Iškilmėse kalbėjęs vysk. Norvila
pabrėžė, kad vyskupas buvo labai
darbštus – tai matyti iš jo ataskaitų
vyskupui P. Vierzbowski į Seinus.
Labai tiksliai ir aiškiai buvo surašyti
kiekvieno mėnesio nuveikti darbai,
pateikiama konkreti vietovė, pašven -
tintų ar pakonsekruotų daiktų pava-
dinimai, suteiktų sakramen tų skai-
čiai. Šios ataskaitos liudija vyskupą
buvus ne tik darbštų, bet ir labai
tvarkingą bei pareigingą. 

Vysk. Staugaitis, dar būdamas
klierikas pažinojęs vysk. Oleką, pri-
simena, kad šis buvo labai gailestin-
gas. Jis išdalindavo savo daiktus
varg šams. Kartais tarnai turėdavo
slėpti nuo vyskupo jo asmeninius
daiktus, nes, išdalijęs pinigus, dalin-
davo netgi savo drabužius.

Iškilmių metu vyskupo artimųjų
ir giminių vardu kalbėjo ir Seimo na -
rys, buvęs sveikatos apsaugos ir
krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas, pasidžiaugęs, kad pagaliau
įvykdyta vyskupo valia ir jo palaikai
po 46 me tų sugrįžo į katedros šven-
torių. Šį fak tą jis įvardino kaip Vil-
kaviškio katedros dvasinio atkūrimo
užbai gimą. 

Vyskupo bareljefas Vilkaviškio katedroje.

Perlaidojimo iškilmėse dalyvavo gausus būrys Lietuvos dvasiškių.

Paskutinę pagarbą atiduoda (iš k.): Vilkaviškio katedros klebonas Vytautas Gustaitis,
vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius,
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Nor vila ir Telšių vyskupas Linas Vodop janovas.

A. Vaškevičiaus nuotr.

Seimo narys, penktosios kartos vyskupo
giminaitis Juozas Olekas.



Vienas didžiausių iššūkių po
Europos Sąjungos (ES) politi-
nės sistemos stabilizavimo

išlieka užtikrinti jos valstybių narių
ekonominį saugumą. Šis tikslas svar-
bus ir regioniniu (regionas šiame
straipsnyje suvokiamas kaip pana-
šaus lygmens valstybių ar vietovių
vienetas), ir tarptautiniu lygmeni-
mis. Deja, susiduriama su rimta
problema – su migracija ne tik re-
giono viduje, bet ir už jo ribų. Tad
kyla natūralus klausimas, ar Euro-
poje ir toliau gyvens europiečiai, ar
tapsime kitų šalių atstovų apgyventu
regionu? Juolab kad pastaruoju metu
vis dažniau kalbama apie aukštos
kvalifikacijos darbuotojų migravi-
mą, o į ES iš mažiau išsivysčiusių re-
gionų pigios darbo jėgos atvažiuoja
daugiau nei aukštos kvalifikacijos
darbininkų.

Migracinis persikraustymas

Kas neturtingų ar mažiau turtin-
gų šalių žmones labiausiai skatina
migruoti (šiame straipsnyje kalbama
apie pridėtinę vertę kuriančius as-
menis)? Galima išskirti kelias prie-
žastis. Pirmiausia – darbo rinkos pa-
dėtis kiekvienoje ES šalyje. Nuo to
priklauso, ar apsimoka keisti darbo
vietą į kitą šalį ir už tai gauti didesnį
atlyginimą. Juk prieš keisdami gyve-
namąją vietą žmonės yra linkę pasi-
domėti finansiniais klausimais. Ant-
ras svarbus dalykas – kokia darbo pa-
siūla yra konkrečioje valstybėje na-
rėje. Aišku, svarbu ne tik pasiūla, bet
ir paklausa. Darbdaviams yra nau-
dingiau didesni konkursai į jų turi-
mas ar kuriamas darbo vietas. Kuo
daugiau kvalifikuotų žmonių nori
gauti atitinkamą gerai mokamą dar-
bą, tuo jų kvalifikacijos lygis aukš-
tesnis. Trečias ne mažiau reikšmin-
gas dalykas – darbo vietų kūrimo ir
išsaugojimo institucinė struktūra.
Tai yra svarbu dėl keleto priežasčių.
Pirmiausia tai lemia darbo našumą
(tai ypač svarbu dirbantiems ir mo-
kesčius mokantiems asmenims – ži-
noti, kaip naudojami jų sumokėti pi-
nigai). Taip pat nuo institucinio sta-
bilumo priklauso nedirbančių/ieš-
kančių/keičiančių darbą asmenų po-
žiūris į darbo institucijas. Ne visada
darbo rinką prižiūrinčios instituci-
jos turi tiek finansinių ir žmogiškųjų
išteklių, kad suteiktų visą įmanomą
informaciją ir paslaugas.

Žvelgiant iš ES perspektyvos, bū-
tina pažymėti, kad šalys, norinčios
tapti naujomis ES narėmis, privalo
atitikti tam tikrus migracijos reika-
lavimus, vienas pagrindinių jų tikslų

– remti mažiau išsivysčiusius regio-
nus (pavyzdžiui, nuo 2000 m. nustaty-
ta, kad ES valstybė priklauso prie
mažiau išsivysčiusių, jei jos bendrąjį
vidaus produktą (BVP) sudaro iki 75
proc. pagal bendrą ES BVP rodiklį.
Kitas klausimas, ar tai, kad ES atitin-
ka visus tris reikalavimus, užtikrina
vietinės darbo jėgos išsaugojimą Eu-
ropoje?

Migracijos politika ES

Migrantų skaičius šaliai, norin-
čiai turėti tvirtą ekonomiką, yra la-
bai svarbus (šiame straipsnyje ne-
kalbama apie migrantų saugumo da-
lykus, tai atskira tema.). Žiūrint tik
iš struktūrinės pusės, ES šiuo metu
bando spręsti nelegalių migrantų,
pirmiausia iš Azijos šalių, problemą.
Bet čia susiduriama su kiekvienos
ES valstybės siekiais, ne tik su bend-
ros horizontaliosios politikos įgyven-
dinimo privalomumu kiekvienai na-
rei. Pavyzdžiui, Europos Komisija

praėjusių metų gegužės mėnesį pa-
tvirtino planą, kad į ES šalis paten-
kančiais tėvų ar atsakingų asmenų
nelydimais ne ES valstybių vaikais
privalo rūpintis visos ES valstybės. O
Jungtinė Karalystė ir kitos ES šalys
svarstė apie nelegalių vaikų priėmi-
mo centrus Kabule (Afganistanas),
kur turėtų būti repatrijuojami šie
vaikai, nors jų saugumo užtikrini-
mas abejotinas. Taigi susiduriama su
horizontaliosios politikos įgyvendi-
nimo problema: kiekviena valstybė
narė ieško kelių, kaip išvengti bend-
rai ES mastu patvirtintos politikos
reikalavimų.

ES šiuo metu ieško būdų, kaip
stabdyti protų nutekėjimą. 2009 m.
priimta Europos Tarybos direktyva
2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių
atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų sie-
kiant dirbti aukštos kvalifikacijos
darbą, kuria skatinama ES mėlyno-
sios kortelės sistema (t. y. aukštos
kvalifikacijos darbuotojų pritrauki-
mas ir išlaikymas ES valstybėse). Ki-
ta vertus, kyla klausimas dėl protų
nutekėjimo už Europos ribų (pavyz-

džiui, migracija į Ameriką: Califor-
nia valstijoje bendrovė „Apple” įkūrė
Cupertino miestą, kur dirba geriausi
specialistai iš viso pasaulio). Didelės
tokių „protingų” miestų kūrimosi
galimybės slypi ir Tolimuosiuose Ry-
tuose. O štai Europos šalyse apie
miestų, kur didelę dalį gyventojų su-
daro tam tikros srities specialistai,
kūrimąsi kol kas nėra kalbama. Nors
atitinkamos įstaigos renka statistiką
apie migruojančius žmones ir vieši-
na ją pasirinktų regionų mastu, tik-
rasis išvykstančių asmenų skaičius
joje tiksliai nenusakomas (pa-vyz-
džiui, dalis migrantų nesiregistruoja
savo šalies darbo rinką reguliuojan-
čiose įstaigose).

Šiuo metu, siekiant gausinti pro-
tingų žmonių skaičių ir išvengti pro-
tų nutekėjimo, stengiamasi sukurti
„protingą” Europos politiką. Sukur-
tas ES imigracijos internetinis tink-
lalapis (http://ec.europa.eu/immi-
gration/), kur pateikiama visa nori-
ma informacija darbuotojams. Deja,

kaip jau minėjome, bendros ES poli-
tikos įgyvendinimas kiekvienoje ša-
lyje narėje skiriasi. Todėl kyla klau-
simas, kaip protinga darbo jėga verti-
nama Lietuvoje.

Lietuvos padėtis

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, nuo Lietuvos tapimo
ES nare migracijos mastai padidėjo.
2005 m. iš šalies išvyko 15,571 žmo-
gus, 2006 m. išvykusiųjų skaičius nu-
krito iki 12,602. Nuo 2007 m. išvyku-
siųjų gausėjo, išskyrus 2011 m. 2007
m. išvyko 13,853, 2008 m. – 17,015, 2009
m. – 21,970, 2010 m. – 83,157, 2011 m. –
53,863 asmenys. Remiantis pateiktais
duomenimis, daugiausia išvykusiųjų
buvo 2010 m.: išvyko kas 25-tas gyven-
tojas (t. y. 4 proc.). O imigracijos į Lie-
tuvą praktiškai nebuvo. 2010 m., kai
iš Lietuvos išvyko didžiausias asme-
nų skaičius, į Lietuvą atvyko 5,213 as-
menų, taigi atvykusieji sudarytų tik
1,6 proc. 

Kyla klausimas, kokie veiksniai
sąlygoja tokį didelį šalies gyventojų

norą ieškoti geresnių pragyvenimo
sąlygų? Aišku, kaip buvo minėta, pir-
miausia tai lemia finansai. Kitas da-
lykas – psichologinės priežastys. Nei-
giamas požiūris į darbuotoją skatina
ieškoti būdų, kaip keisti susidariusią
padėtį. Kitas klausimas – kvalifikuo-
tų ar nekvalifikuotų darbų išvažiuo-
jama dirbti. Atsižvelgus į anksčiau
pasakytus dalykus, Lietuvoje apie
„protingų” miestų kūrimąsi toli gra-
žu nėra kalbama. Lietuva, kaip ir ES
valstybės bei ES nepriklausančios
šalys, vis dar ieško sprendimų, kaip
sumažinti protų nutekėjimą.

Imigracija Lietuvoje vertinama
neigiamai. Tarptautinė migracijos
or-anizacija 2010 m. pabaigoje ruošė
tyrimą „Lietuvos gyventojų požiūris
į imigraciją ir darbo imigrantus”
(www.iom.lt), buvo vertinama atvy-
kusių į Lietuvą imigrantų padėtis.
Dauguma lietuvių į juos žiūri neigia-
mai (58 proc.). O svarbiausia, kad šio
požiūrio nelemia tai, kokio darbo,
kvalifikuoto ar nekvalifikuoto, ieško
imigrantas Lietuvoje. Imigranto ver-
tinimui svarbu tiek gyventojų išsila-
vinimas, tiek amžius, tiek požiūris.
Nors pirmieji du straipsnio pradžioje
minėti vertinimai Lietuvoje tinkami
ir turėtų būti naudingi imigrantams,
jie vis dėlto išlieka neigiami. Svar-
biausia, kad didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, kur požiūris į imigrantus
turėtų būti teigiamas, yra žiūrima
neigiamai. Aišku, čia reikėtų atsi-
žvelgti į du svarius veiksnius: darbo
rinkos įstaigas ir viešųjų ryšių spe-
cialistus.

Žvelgdami iš savo valstybės pozi-
cijų, matome, kad institucinė darbo
rinkos sąranga yra labai svarbi. Juo-
lab kad atvykstančių į Lietuvą asme-
nų skaičius yra labai mažas, palygin-
ti su išvykstančiųjų skaičiumi. Tik
kaip visada iškyla klausimas: ar vie-
nodos kvalifikuotų žmonių pritrau-
kimo politikos neturėjimas nenu-
lems protingų žmonių trūkumo tam
tikrose srityse ateityje, ypač pradė-
jus kilti iš krizės duobės?

Straipsnio pradžioje buvo minėti
trys pagrindiniai dalykai: darbo rin-
kos padėtis, institucinė darbo rinkos
sąranga ir darbų pasiūla. Tai yra
svarbu dėl keleto priežasčių. Pir-
miausia tai rodo nedarbo lygį kiek-
vienoje ES šalyje arba tarp pasirink-
tų valstybių. Antra, nedarbo proble-
mą sprendžia kvalifikuota darbo jė-
ga. Kita vertus, tai turi gana didelę
įtaką regionams. Aišku, svarbu, kad
kvalifikuota darbo jėga pirmiausia
migruoja į „protingus” miestus, kur
paprastai susirenka išmanantieji
vieną sritį. O jų netenkantis regionas
praranda kvalifikuotą darbo jėgą.
Trečias svarbus dalykas – regioni-
niai panašumai. Paprastai kaimyni-
nių regionų ar miestų problemos bū-
na panašios. Bet tai ne visada pasi-
tvirtina, pavyzdžiui, Lietuvos imi-
grantų toleravimo atvejis. Regioninis
ir tarptautinis draugiškumas – vie-
nas svarbiausių bendradarbiavimo
darbo rinkoje veiksnių, bet Europai
šiuo metu reikėtų pradėti rūpintis
europietiškų protų išsaugojimu ES.
Antraip kyla pavojus tapti ne visai
europietiška pasaulio dalimi.

Geopolitika.lt
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Iki Lietuvos pirmininkavimo ES lieka metai 

Maskvoje vyko Pasaulio žiniasklaidos
forumas

M. Romney rinkimų kampanijai 
surinko per 100 mln. dolerių

Užregistruota Emigrantų partija 

Maskva (BNS) – Pasaulio žinia-
sklaidos forumo, vykusio Rusijos sos-
tinėje Maskvoje, dalyviai aptarė žur-
nalistų bendrijos profesines proble-
mas. Į trijų plenarinių posėdžių dar-
botvarkę buvo įtrauktos tokios temos
kaip žiniasklaidos išlikimo modelių
ieškojimas ekonominės krizės laiko-
tarpiu, tradicinės žiniasklaidos po-
kyčiai interneto amžiuje, taip pat
žurnalistų vaidmuo pasaulį drebi-
nant konfliktams ir revoliucijoms.

ES internetinės svetainės redak-
torė Lizbeth Kirk pasakojo, kad 50–60
proc. visų pajamų gaunama iš rekla-
mos, likusi dalis – iš kitų šaltinių, ku-
rie nuolat keičiasi. Pavyzdžiui, ren-
giamos mokamos konferencijos, kny-
gų pardavimai internetu. Dar vienas
naujas finansavimo šaltinis – įvairūs
fondai. 

Tokiu metu, kai internetas akty-
viai įsisavinamas, o socialiniai tink-
lai įgauna vis daugiau populiarumo,
kai galimybę nerti į žurnalistiką vie-
naip ar kitaip turi vos ne kiekvienas
vartotojas, nustatyti informacijos

monopoliją neįmanoma, pripažįsta
,,Associated Press” viceprezidentas
ir vyriausiasis redaktorius John Da-
nischewsky. Bet kartu, jo nuomone,
augant socialinių tinklų populiaru-
mui atsiranda vis daugiau neprofe-
sionalių žiniasklaidos atstovų, o tai
daro neigiamą įtaką apskritai visai
žurnalistikai. ,,Todėl didelėms agen-
tūroms ir laikraščiams tampa ypač
svarbu pažinti savo auditoriją ir pa-
teikti teisingą informaciją, norint už-
sitikrinti savo egzistavimą žinia-
sklaidos erdvėje”, – įsitikinęs jis.

Šveicarijos spaudos klubo prezi-
dentas Guy Mettan teigia, kad profe-
sinė, tradicinė spauda turi susigrą-
žinti savo įtaką dienos naujienų pa-
veikslui. G. Mettan sakė, kad tradici-
nė žiniasklaida turėtų grįžti prie žur-
nalistų profesijos esmės – tikrinti
faktus.

Forume dalyvavo ir Lietuvos at-
stovai – naujienų agentūros ELTA ge-
neralinė direktorė Gražina Rama-
nauskaitė-Tiumenevienė. 

Varšuva (ELTA) – Mažiausiai
8,500 Lenkijoje gyvenančių nelegalių
imigrantų pasinaudojo valdžios pa-
siūlyta amnestija, kuri suteikia
jiems teisę legaliai gyventi ir dirbti
šalyje. Lenkija apie amnestiją paskel-
bė sausio mėnesį. Ja gali pasinaudoti
mažiausiai 4 metus Lenkijoje gyve-
nantys imigrantai. Amnestija pasi-
naudoti galėjo ir tie, kuriems iki 2010
m. sausio 1 d. nebuvo suteiktas pabė-
gėlių statusas. 

Didžiausią legalizuotų imigran-
tų grupę sudaro vietnamiečiai. Taip
pat yra nemažai pakistaniečių ir uk-
rainiečių. Manoma, kad Lenkijoje

yra mažiausiai 40,000 nelegalių imi-
grantų. 

Lenkijos imigracijos biuro vado-
vas Rafal Rogala sakė, kad kai kurie
nelegalūs imigrantai galėjo atvykti
iš kitų Europos Sąjungos (ES) valsty-
bių, kad pasinaudotų Lenkijos siūlo-
ma amnestija. Jis sakė, kad bet ko-
kiame amnestijos pasiūlyme yra
,,amnestijos turizmo” rizika. Pasak
jo, kitose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje
ir Ispanijoje, buvo ta pati padėtis, kai
kitose ES valstybėse narėse gyvenę
imigrantai atvyko į amnestiją siū-
lančią šalį, kad legalizuotų savo sta-
tusą.

Kariškiai pranešė apie oro 
erdvės taisyklių pažeidimą 

Lenkija legalizavo tūkstančius nelegalių imigrantų

,,Lietuvos sąrašo” partijai vadovaus D. Kuolys

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų partijos kandidatas į JAV
prezidentus Mitt Romney birželį savo
rinkimų kampanijai surinko per 100
mln. dolerių, rodo oficialūs Respubli-
konų partijos duomenys. Gegužę to-
kioms reikmėms surinkta suma sie-
kė 77 mln. dol. 100 mln. JAV dol. per
mėnesį – rekordinis rodiklis 2012 m.
prezidento rinkimų kampanijoje.

Demokratų partijos kandidato
Barack Obama birželio mėnesio duo-
menys dar nepaskelbti. Pagal JAV įs-
tatymus, sumoms, kurias gali paau-
koti kandidatams privatūs asmenys,
nustatomi apribojimai. Tačiau veikia
specialūs politiniai ,,superkomite-
tai”, palaikantys kandidatus respub-
likonus, čia taip pat galima pervesti
lėšas.

Vilnius (BNS) – Kariuomenė
praneša apie oro erdvės taisyklių
pažeidimą – liepos 4 d. iš Lietuvos į
Baltarusiją įskrido prieš autoritarinį
Minsko režimą protestuojančių šve-
dų pilotuojamas civilinis lėktuvas.
Kariškiai kol kas nustatyto pažeidi-
mo ir pranešimo apie tariamą švedų
protesto akciją nesieja ir plačiau ne-
komentuoja. Dėl įvykio vyksta tyri-
mas.

Anglų kalba naujienas skelbian-
tis Švedijos internetinis puslapis the-
local.se pranešė, kad liepos 4 d. iš
Lietuvos į Baltarusiją įskrido nedi-
delis lėktuvas, kuris pasiekė Mins-

ką. Ten virš prezidento Aleksandr
Lukašenko rūmų esą buvo išmesta
apie 1,000 pliušinių meškiukų, ku-
riais reiškiama parama kovai už žo-
džio laisvę. Tačiau Baltarusijos gy-
nybos ministerija  pareiškė nepaste-
bėjusi jokių savo oro erdvės pažei-
dimų. Pasak thelocal.se, šį kol kas
oficialiai nepatvirtintą protesto skry-
dį į Minską organizavo Švedijos vie-
šųjų ryšių bendrovė ,,Studio Total”,
kuri yra pagarsėjusi išsiskiriančiais
ir kartais apgaulingais pokštais viešu-
moje. Pasak pranešimo, švedų lėktu-
vas, paskraidęs virš Baltarusijos, grįžo
ir sėkmingai nusileido Lietuvoje. 

Vilnius (BNS) – Juridinių asme-
nų registre įregistruota Emigrantų
partija. Partijos pirmininkas Juozas
Murauskas, šiuo metu dirbantis Kau-
no savivaldybėje vairuotoju, sakė,
kad ketinama dalyvauti rudenį vyk-
siančiuose Seimo rinkimuose. Jis tei-
gė, kad emigrantai norėtų bendra-
darbiauti su kuria nors kita politine
partija.

,,Man neturi reikšmės – ar tai
socdemai, ar tai konservatoriai, ar li-
beralai, ar dar kiti”, – dėstė jis, pa-
prašytas įvardyti, su kuria partija
galėtų bendradarbiauti. Partijos pir-

mininkas aiškino galėsiantis bend-
radarbiauti su partija, kuri atsisuktų
,,į paprastą žmogų”. ,,Taip pat noriu
kreiptis į visus politikus, į visą Lie-
tuvos liaudį, kad geranoriškai būtų
suteikta teisė visiems balsuoti inter-
netu”, – teigė jis.

J. Murauskas sakė, kad jeigu pa-
tekų į valdžią, partija pirmiausia
siektų palengvinti verslo sąlygas,
keistų mokesčių sistemą. Jis sakė,
kad šiuo metu Emigrantų partija turi
2,300 narių. Įsiregistravusi Emigran-
tų partija tapo 44-ąja Lietuvoje.

Vilnius (ELTA) – Liepos 5 d. Si-
mono Daukanto aikštėje Vilniuje
įsteigta partija ,,Lietuvos sąrašas”.
Partijai vadovaus buvęs Pilietinės vi-
suomenės instituto direktorius, bu-
vęs Kauno apygardos eksteisėjos Ne-
ringos Venckienės bendražygis Da-
rius Kuolys. Anot partijos steigėjų,
partija kilo iš siekio įveikti dabarti-
nę jėgos grupuočių savivalę ir val-
džios cinizmą, sutvirtinti demokrati-
nius ir moralinius Lietuvos valsty-
bės pamatus.

,,Lietuvos sąrašo” partija skelbia

esanti savarankiška bendrija, sie-
kianti padėti sudaryti tokį kandidatų
į Seimą sąrašą, kuriame būtų sąži-
ningi, žmonių pasitikėjimą turintys
piliečiai, savo sričių profesionalai,
įsipareigoję atkurti demokratinę Lie-
tuvos Respubliką ir sugrąžinti ją
žmonėms. ,,Lietuvos sąrašo” partija,
bendradarbiaudama su kitomis de-
mokratinių permainų siekiančiomis
jėgomis, žada telkti plačią demokra-
tinę bangą Seimo rinkimams, ji tei-
gia esanti būdas piliečiams ir demo-
kratinėms politinėms jėgoms sutelkti.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Kitų
metų liepą Lietuvos lauks didžiau-
sias jos istorijoje darbas – vadovauti
vienai pagrindinių Europos Sąjun-
gos (ES) institucijų. Likus metams
iki Lietuvos pirmininkavimo ES pra-
džios, jau sudarytos pirmininkavimo
komandos, numatyti pagrindiniai
renginiai, kurių, vien Lietuvoje bus
per 200.

„Požiūris į Lietuvą – teigiamas.
Tai viena iš naujųjų ES valstybių,
kuri pasirodė gana gerai. Net jei ir
buvo keletas problemų įstojus, vals-
tybė sugebėjo jas išspręsti. Manau,
kad per pirmininkavimą Lietuva bus
domimasi, ir, jei reikės, valstybės pa-
dės, kaip ir dabar padeda pirminin-
kaujančioms šalims, neturinčioms
pakankamai patirties”, – teigė Euro-
pos politikos centro ekspertas Janis
Emmanouilidis.

Perėmusi pirmininkavimą, Lie-
tuva daugiausia dėmesio ketina skir-
ti energetiniam saugumui, santy-
kiams su ES rytinėmis kaimynėmis,
Bendrijos sienų apsaugai ir Baltijos
jūros regionui. O pagrindinis uždavi-
nys kitų metų antrąjį pusmetį bus

Europos valstybių ekonomikos skati-
nimas. Perėmusi pirmininkavimą,
Lietuva turės vadovauti skirtingų
sričių Taryboms, bus atsakinga už
kelių šimtų darbo grupių veiklą ir
sklandų ES teisės aktų kūrimą.

Lietuvos politikai atstovaus Ta-
rybai derybose su Europos Parla-
mentu ir Komisija, turės surengti per
3,000 susitikimų Briuselyje ir Liuk-
semburge, atsiskaityti Europos Par-
lamento posėdžiuose. Žinovai paste-
bi, kad šios pareigos valstybei bus di-
džiulis krūvis ir pirmininkavimą ly-
gina su brandos egzaminu.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos, vadovavimas vienai pagrindi-
nių ES institucijų bus galimybė pa-
didinti savo įtaką Europoje, o tai nau-
dinga ir šalies verslui. Spaudos cent-
ro salėje Lietuvos ministrai po kiek-
vieno Tarybos susitikimo turės atsa-
kyti į tarptautinės žiniasklaidos
klausimus.  Bet svarbiausia užduotis
Lietuvos atstovų lauks prie apvalaus
stalo, kur reikės suderinti jau 28 vals-
tybių interesus ir sugebėti kalbėti vi-
sos ES Tarybos vardu.

Į Pasaulio žiniasklaidos forumą Maskvoje susirinko daugiau kaip 300 dalyvių, atstovau-
jančių 213 žiniasklaidos priemonių iš 102 šalių. EPA nuotr.
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

Parduodu Lietuvių Enciklopedi jos
37 tomus. Leidėjas Juozas Kapo -

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

PARDUODU

European Restaurant in Lemont
looking for part time person with

kitchen experience. 
Call 630-464-8773

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

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)

Ką veikti Lietuvoje?
Pašilių stumbrynas

Šįkart vasaros dalį praleidžiu
Lie tuvoje. Jau suspėjau pamatyti
gra žų parką Panevėžio rajone, kuris
va di  nasi Pašilių stumbrynas. Aš ten
važiavau su savo dėde, mama ir pus-
broliu. Kai mes ten nuvykome, ėjome
takeliu į apžiūros aikštelę. Ten mes
užlipome laiptais ir pamatėme patį
pirmą stumbrą. Jis buvo labai gražus
ir didelis. Nenorėčiau jį glostyti, nes
jis tik pasisuktų ir su vienu ragu
mane persmeigtų. Jis laikėsi atskirai
nuo kitų, ten esančių stumbrų. Stum-
b ras tik lėtai vaikščiojo ir valgė žolę.
Paskui matėme du mažiukus stum-
brus, kurie turbūt buvo gimę nese-
niai. 

Dabar kiek istorijos apie šio
stumbryno įkūrimą. Iki 1854 metų
Lie tuvoje buvo išnaikinti visi stumb -
rai. Todėl pradėta galvoti stumbrus
atsigabenti į Lietuvą ir juos čia
augin ti. Pasirinktas tankus Pašilių
miš kas, esantis Panevėžio rajone,

Kre kenavos girininkijoje. Pašilių
stumb rynas buvo atidarytas 1969 me-
tais. Čia buvo atvežti pirmi du stum-
brai iš Rusijos. Tada 1970 metais
stumbrynas pasipildė dar šešiais
stumbrais, o 1972 metais – dar dviem.
1971 metais čia gimė pirmas stum-
briukas. 1973 metais 5 stumbrai buvo
paleisti į laisvę, į Pašilių mišką.

Šiuo metu yra apie 20 stumbrų
parke ir apie 30 laisvėje. Pa gal tarp-
tautinį susitarimą, Lietuvoje gimu-
sių stumbriukų vardai prasideda
raidėmis GI. Pirmojo stumbriuko
vardas buvo Girinis. Man tai yra la -
bai įdomu, nes nėra labai daug var-
dų, prasidedančių raidėmis GI. Per
visą tą laikotarpį čia gimė daugiau
kaip 100 stumbriukų.

Išeidamas iš parko nusipirkau
labai gražų skambutį – stumbro gal-
vą, padarytą iš molio.   Ši vieta yra
tikrai graži, ir jeigu jūs būsite Lie -
tuvoje ir arti Panevėžio, siūlyčiau šią
vietą aplankyti.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS



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

Sudoku Nr. 52 atsakymai
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Draugo” sudoku Nr. 51 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė: 

Marija Tamulevich, Worcerster, MA
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Martin J. Taoras, Findlay, OH
Birutė Kasperavičienė, St. Petersbsurg, FL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

,,DRAUGĄ” 
galite 
užsisakyti 
ir internete
www.draugas.org

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

Lietuvis varžosi dėl JT Gen. asamblėjos vadovo kėdės

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.76 LT
1 EUR — 3.45 LT
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• Dievo slėpinys – 2 
• Kaip draugas Paleckis saulės

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

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

tuviška katalikiška Čikaga –
4

• ALK’oje lankėsi garso ir vaiz -
do technologijų profesorius –
7

• Naujausios žinios apie šokių
šventę – 7 

• Ant vėlių suolelio su P. Petru -
čiu – 9

• Petros grožis – 14

Šauniausias mažasis etninis festivalis
Maryland valstijoje – 5 psl.

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

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

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

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

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

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

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

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UUNN//EEvvaann SScchhnneeiiddeerr nuotr.

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

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

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

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

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

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

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

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

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.

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

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

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

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

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

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

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

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

IEŠkO DARBO

DDeeaarr CCooookk CCoouunnttyy TTaaxxppaayyeerr:: 
 

AAss yyoouu rreeaadd tthhiiss,, yyoouurr 22nndd IInnssttaallllmmeenntt pprrooppeerrttyy ttaaxx bbiillll ffoorr ttaaxx yyeeaarr 22001111 iiss iinn tthhee mmaaiill.. YYoouu sshhoouulldd rreecceeiivvee iitt iinn aa ddaayy oorr ttwwoo.. 
 

RReeaadd yyoouurr bbiillll.. IItt wwiillll sshhooww yyoouu tthhee 1122 ttoo 2200 ttaaxxiinngg aaggeenncciieess wwhhiicchh ccllaaiimm ppaarrtt ooff yyoouurr ppaayymmeenntt,, aanndd hhooww mmuucchh eeaacchh aaggeennccyy ggeettss.. 
 

HHeerree’’ss hhooww ttoo rreeaadd yyoouurr bbiillll.. VViissiitt ccooookkccoouunnttyyttrreeaassuurreerr..ccoomm oorr ccooookkccoouunnttyypprrooppeerrttyyiinnffoo..ccoomm aanndd:: 
 

 •• CClliicckk ““VViieeww TTaaxxiinngg DDiissttrriiccttss FFiinnaanncciiaall SSttaatteemmeennttss”” 
 •• EEnntteerr yyoouurr 1144--ddiiggiitt PPrrooppeerrttyy IInnddeexx NNuummbbeerr ((PPIINN)) 
 •• CClliicckk tthhee iiccoonn bbeessiiddee eeaacchh aaggeennccyy nnaammee ttoo ddiissppllaayy iittss ffiinnaanncciiaall iinnffoorrmmaattiioonn 
 

TThhaatt iinnffoorrmmaattiioonn iinncclluuddeess bbuuddggeett aanndd ddeebbtt ffiigguurreess ffoorr yyoouurr mmuunniicciippaalliittyy,, sscchhooooll ddiissttrriicctt,, ppoolliiccee aanndd ffiirree ddiissttrriiccttss,, lliibbrraarryy ddiissttrriicctt aanndd ootthheerr uunniittss ooff 
ggoovveerrnnmmeenntt,, aalloonngg wwiitthh tthhee rraattee ooff ssaallaarryy iinnccrreeaasseess aanndd tthhee lleevvyy ((ttaaxx)) ffoorr eeaacchh ttaaxxiinngg aaggeennccyy –– wwiitthh aa ppeerrcceennttaaggee ffiigguurree ooff lleevvyy ggrroowwtthh oovveerr 1100 yyeeaarrss.. 
 

TThhee ddaattaa aavvaaiillaabbllee tthhrroouugghh ccooookkccoouunnttyyttrreeaassuurreerr..ccoomm oorr ccooookkccoouunnttyypprrooppeerrttyyiinnffoo..ccoomm ccoonnttaaiinnss tthhee ffoolllloowwiinngg iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr 552266 ttaaxxiinngg aaggeenncciieess 
aaccrroossss CCooookk CCoouunnttyy:: 
 

 •• LLooccaall ggoovveerrnnmmeenntt bbuuddggeetteedd rreevveennuueess 
 •• LLooccaall ggoovveerrnnmmeenntt oouuttssttaannddiinngg ddeebbtt aanndd ppeennssiioonn ddeebbtt 
 •• LLooccaall ggoovveerrnnmmeenntt 1100--yyeeaarr--lleevvyy ((ttaaxxiinngg)) hhiissttoorryy 
 •• PPeerrcceennttaaggee ooff lleevvyy ((ttaaxxiinngg)) cchhaannggee oovveerr 1100 yyeeaarrss 
 •• RRaattee ooff rreettuurrnn oonn iinnvveessttmmeennttss 
 •• RRaattee ooff ssaallaarryy iinnccrreeaasseess 
 

WWee ggiivvee yyoouu tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn oonnlliinnee aanndd oonn yyoouurr bbiillll bbeeccaauussee yyoouu hhaavvee aa rriigghhtt ttoo sseeee tthhee nnuummbbeerrss tthhaatt mmaakkee uupp wwhhaatt yyoouu ppaayy.. OOuurr llaatteesstt 
ccaallccuullaattiioonnss sshhooww tthhee ggoovveerrnnmmeennttss ooff CCooookk CCoouunnttyy oowwee aatt lleeaasstt $$114400 bbiilllliioonn ffoorr ppeennssiioonnss aanndd ootthheerr ccoossttss,, mmoonneeyy wwhhiicchh wwiillll ccoommee oouutt ooff oouurr 
ppaayymmeennttss aanndd oouurr ffuuttuurree.. 
 

AA nnoottee:: 2244 aaggeenncciieess hhaavvee nnoott ffuullllyy rreeppoorrtteedd tthheeiirr ddaattaa,, aass rreeqquuiirreedd bbyy tthhee DDeebbtt DDiisscclloossuurree OOrrddiinnaannccee wwhhiicchh wwaass ppaasssseedd bbyy tthhee CCooookk CCoouunnttyy BBooaarrdd ooff 
CCoommmmiissssiioonneerrss.. WWee aarree wwoorrkkiinngg wwiitthh tthheessee aaggeenncciieess ttoo ccoommppllyy wwiitthh tthhee DDDDOO bbeeffoorree tthheeyy aarree ccoommppeelllleedd ttoo ddoo ssoo.. 
 

MMeeaannwwhhiillee,, rreeaadd yyoouurr bbiillll wwhheenn yyoouu rreecceeiivvee iitt..  
 
 
 
TToonnii PPrreecckkwwiinnkkllee     MMaarriiaa PPaappppaass 
CCooookk CCoouunnttyy BBooaarrdd PPrreessiiddeenntt    CCooookk CCoouunnttyy TTrreeaassuurreerr 

RREEAADD YYOOUURR TTAAXX BBIILLLL 

SK. 047800
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Dvi konkurso grupės:
1. Fotomenas – nuotraukos su

žiemos gamta, gyvūnija, religine ar
tautine te ma, meniškai sukurtos ir
tinkamos kalėdiniams atvirukams.

2. Meno kūriniai – tapybos, grafi -
kos, kompiuteriu sukurtas menas
panašiomis temomis, kaip ir fotome-
nas.

Premijos:
A. Keturios pirmosios vietos po

150 dol.
B. Keturios antrosios vietos po

100 dol.
C. Menininko ar fotografo vardas

ir pavardė bus įrašyti atviruke.
Atsiųstų projektų įvertini -

mas/atrinkimas:
• 50% taškų – valdybos narių bal-

sai;
• 50% taškų – rėmėjų ir VF tin-

klalapio lankytojų balsai.
Pageidaujamos temos:
• Kalėdos;
• Žiemos gamta ar gyvūnija;
• Religija;
• Tautodailė.
Projektų pristatymas įvertini -

mui:
• Visi projektai siunčiami VF iki

2012 m. rugsėjo mėn. 1 d.  Kiekvienas
dalyvis užpildo, pasirašo ir kartu su
savo kūryba pasiunčia ,,Vydūno

fondo kalėdinių atvirukų konkurso
dalyvio registracijos anketą”;

• Dalyvis švelniai pieštuku už-
rašo meno kūrinio antroje pusėje sa-
vo vardą, pavardę (jei siunčiama paš-
tu);

• Projektus siųsti: Vydūno fon-
das, 14911 E. 127th St., Lemont, IL
60439 arba el. paštu: vyduno.fondas
@sbcglobal.net (kaip ,,attachment”).

Papildoma informacija:
• Daugiau anksčiau išleistų at -

virukų pavyzdžių galite rasti VF tin-
klalapyje: www.vydunofondas.net.

• Atvirukų dydis –  4 ½” x 6½”.
Meno ir fotomeno kūriniai gali būti
bet kurio dydžio, tik ne mažesni už
atvirukų dydį. Svarbu, kad sumažin-
tas projekto vaizdas tilptų nustatyto
atviruko dydžio formate.

• Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti
kiek tik nori projektų, bet tik vienas
da lyvio projektas bus premijuotas.

• Atsiųsti projektai nebus grąži-
nami, jie taps VF nuosavybe.

• Laimėtojus paskelbsime spau-
doje; premijos bus išsiųstos konkur-
so anketoje nurodytu adresu.

Jei turite klausimų, kreipkitės į
VF valdybą ar į pavienius valdybos
narius. Kviečiame visus dalyvauti,
linki me daug kūrybingumo ir sėk-
mės!

Vydūno jaunimo fondo 2012 m. 
kalėdinių atvirukų konkursas

Vydūno fondo 2012 m. kalėdinių atvirukų konkurso
dalyvio registracija

Vardas pavardė: ___________________________________________________

Adresas: _________________________________________________________

Miestas:  _________________________________________________________

Valstija/provincija:  _________________________________________________

Pašto kodas: ______________________________________________________

Valstybė: _________________________________________________________

El. paštas: ________________________________________________________

Telefono numeris: _________________________________________________

Jei skautas/vadovas:

Tuntas/vietininkija:_________________________________________________

Einamos pareigos: _________________________________________________

Laipsnis: _________________________________________________________

Amžius (jei skautas, skautė): _________________________________________

Dalyvauju su: nuotrauka   r meno kūriniu  r

Dalyvio parašas: ___________________________________________________

Data: ____________________________________________________________

Valdybos informacijai:

Projektas gautas: ________________ (data)

Paskirta premija: $ _________    čekio numeris _________   data _________

Nuo pat Vydūno jaunimo fondo (VF) įkūrimo 1952
m. Fondo pag rindinis aukų rinkimo vajus yra ka lė di-
nių atvirukų siuntimas mūsų rė mėjams.  Kiekvienais
metais VF val dyba kviečia lietuvius menininkus ir fo-
tografus pateikti savo atvirukų projektus, iš kurių at-
renka tinkamiausius metų vajui.

Norėdama paįvairinti atvirukų pro jektus ir pa-
skatinti didesnį susi do mėjimą, VF valdyba skelbia
2012 m. kalėdinių atvirukų meno/fotome no konkursą.
Raginame visus meni nin kus ir fotografus, jaunus ir
prity rusius, dalyvauti su savo kūriniais ir gabumais.

Konkurso gairės ir smulkesnė informacija

SK. 047789

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net
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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

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

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

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JOLANDA GUDAITYTĖ
KERELIENĖ

Jau praėjo vieneri metai, kai Aukščiausias pasišaukė į savo
namus mūsų brangiausią Jolandėlę ir Mamulę.

Kasdien jaučiame tą neužpildomą tuštumą, pasigendame jos
švelnaus žodžio ir šilumos.

Šv. Mišios už a. a. Jolandos sielą bus atnašaujamos šeštadie-
nį, liepos 14 d., 12:30 val. p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Lemont. Po šv. Mišių bus šventinamas paminklas Lie -
tuvių Tautinėse kapinėse.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mu mis dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a. Jolandos sielą.

O tu, brangi Mamule, visuomet esi su mumis.
Ilsėkis ramybėje!

Tebeliūdintys Alfonsas, Vilija ir Svajonė

A † A
EUGENE

STONIKAS, MD

Mirė 2012 m. birželio 27 d., sulaukęs
89 metų.

40 metų gyveno Flossmoor, IL.
Gimė Palėvenės kaime, Lietuvoje.
Lankė medicinos mokyklas Kaune, Lietuvoje ir Freiburg,

Vo kietijoje. Dirbo South Shore ir Ingalls Memorial ligoninėse.
Gy dytoju dirbo 50 metų.

Nuliūdę liko: žmona Myee, sūnus Eugene, dukra Linda,
sūnūs Martin (Rita), William (Debra), Robert (Janese), 13 anūkų,
2 pro anūkiai.

A. a. Eugene buvo mylimas šeimos, draugų ir pacientų.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 11 d., nuo 5 v. p. p.

iki 8 v. v. Tews laidojimo namuose, 18230 Dixie Hwy, Homewood,
IL.

Laidojimo šv. Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 12 d., 10 v. r.
Infant Jesus of  Prague, 1131 Douglas Ave., Flossmoor, IL.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Tews FH. Tel. 708-798-5300
arba Tewsfuneralhomes.com

A † A
ZUZANAI  TATARŪNAITEI

SKIOTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą, mūsų mielą
draugą  EDVARDĄ, jo gimines ir artimuosius.

Jūratė ir Pranas Jurkus

A † A
JONUI MIGLINUI

mirus, norime pareikšti gilią užuojautą jo žmonai
GENOVAITEI, vaikams AUDRONEI, JONUI,
RAMU NEI ir TOMUI.

Tegul a. a. Jonas ilsisi ramybėje.

Nuliūdę Irena Kudirkienė su šeima

Tu, Viešpatie, šauki ir aš einu...

A † A
JOHN STATIS

Į Amžinybę iškeliavo 2012 m. birželio 28 d.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Gimė Šimkaičiuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Aldona; trys sūnūs su šeimomis; dvi

proanūkės; sesuo su vyru Kanadoje; draugai, giminės ir pažįs-
tami Lietuvoje.

A. a. John bus pašarvotas penktadienį, liepos 13 d., nuo 3 v.
p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts
Rd., Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų
9:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jo sielą. Po Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero ka -
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
MARY BANKY

Nuliūdę liko: vaikai Nancy (Jim) Porrevecchio, Kathy
Banky, Theresa (Marty) O’Reilly, Michael Banky, Thomas
(Nancy) Ban ky; anūkai Lauren (Ryan) Mihalik, Jennifer
Porrevecchio, Jo seph Porrevecchio, Kelly O’Reilly, Kevin
Banky, Ryan Banky; proanūkis Jason Mihalik.

A. a. Mary buvo žmona a. a. Joseph.
Priklausė St. Theresa Soc.; St. Andrian Seniors; K. of  L. ir

Sis ters of  St. Casimir Aux.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, liepos 6 d., nuo 3 v. v. p.

iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.
(8000 W.) Hickory Hills, IL.

Laidotuvės šeštadienį, liepos 7 d. Iš laidojimo namų 9:15 val.
ryto a. a. Mary bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už  jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL) sekmadienį, liepos 8 d.,
10:30 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Ed   vardas Maxa. Prieš Mi šias kal bėsime
Pa lai mintojo Jur gio Matu lai čio litaniją.
Po Mišių – kavutė. Ketvirtadieniais 8
val. r. šv. Mišias atnašauja kun. Jaunius
Kelpšas. Po pamaldų klausomos išpa -
žin  tys. Nuo š. m. gruo džio 15 d. Čika-
gos ir jos apylinkių lietuvius aptarnaus
Vilkaviškio katedros vikaras kun. Gedi -
mi nas Keršys. 

� Liepos 8 d., sekmadienį, Švč. Mer ge -
lės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos
salėje (6812 S. Washtenaw Ave., Chi -
ca go, IL 60629) po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių vyks muzikantų iš Lietuvos koncer-
tas ,,Miesto vaikas”. Nepraleiskite pro-
gos pasiklausyti geriausių Lietuvos gi -
taristų Tomo Varnagirio ir Audriaus Pi -
ragio bei žinomo akordeonisto Nerijaus
Ba kulos grojimo ir dainininko Vyganto
Kaz lausko dainavimo. Po koncerto mu -
zikas Algimantas Barniškis visus pak -
vies į Vasaros gegužinę, kurioje pami nė -
sime Valstybės dieną. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos 11 d.,
2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk -
lą, kur bus rodomas filmas apie le gen -
dinį lakūną Feliksą Vaitkų.  

�  2012 metų  Dariaus ir Girėno mi nė -
jimo komitetas maloniai kviečia visus
atvykti į Dariaus ir Girėno trans atlan ti nio
skry džio metinę šventę, kuri vyks lie pos
15 d. 10:30 val. r. – šv. Mi šios Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje
(Marquette Park). 12 val. p. p.  prie Da -
riaus ir Girėno paminklo (Cali fornia Ave.
ir 67 gatvės sank ryža) padė sime gėlių,
giedosime JAV ir Lietuvos himnus.
Šventėje dalyvaus JAV LB Vi durio Va ka -
rų  apygardos pirmininkė Bi ru tė Kairienė
ir JAV LB apylinkių pir mi ninkai bei šių
apylinkių nariai, Čikagos Šaulių kuopos,
ALIAS atstovai. Po didvyrių pagerbimo
vyksime į Jaunimo centro kavinę (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Svei  kinimo žodį tars LR generalinio kon -
sulato Čikagoje atstovai, JAV LB Tary -
bos prezidiumo atstovai, ALT’o pirmi nin -
kas Saulius Kuprys. Bus trumpa meninė
programėlė: deklamuo sime eilėraščius,

kartu dainuosime pat riotines dainas.
Galėsime atsigaivinti gė rimais, pasigar -
džiuoti skaniu lietuvišku  maistu.

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

�  Liepos 8–14 dienomis Oakland ir
Berkeley, CA vyks vaikų ir jaunimo cho-
rų festivalis ,,Golden Gate Internatio-
nal”, kuriame dalyvaus merginų choras
iš Lie tuvos ,,Kivi”. Lietuvaitės liepos 10
d. 7 val. v. koncertuos St. Paul’s Epis-
copal Church (114 Montecito Ave.,
Oakland, CA) ir liepos 12 d. 2 val. p. p.
First Con g re ga tional Church (2345
Channing Way, Ber keley, CA). Koncer-
tai – nemokami, bet cho ristai būtų dė-
kingi už ne didelę fi nansinę paramą ke-
lionės išlai doms padengti. Aukas po
koncerto galima perduoti choro vadovei
Danguolei Auk se lienei. 

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Nuskambėjo, nuaidėjo XIV Lietuvių šokių šventės Boston, MA, aidai. Smagu buvo ne tik šokėjams. Mezgėsi naujos pažintys, pasimatė tie, kurie jau seniai ne buvo
vienas kito matę. Vaikštant po ,,Sheraton” viešbutį, kur vyko dauguma šventės renginių, aplinkui tik ir girdėjosi: ,,šimtas metų”, ,,labas”, ,,kaip laikaisi?”. Aidėjo juokas,
susitikusieji dalijosi atsiminimais. Birželio 30 d. vykusiame Ansamblių vakare visi kartu dainavo, žaidė liaudiškus žaidimus. 

Nuotraukose: Ansamblių vakarą atidarė Gita Kupčinskienė (kairėje) ir Rima Girniuvienė; smagiai laiką leido Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos moky-
tojai, atvažiavę palaikyti šokėjų, pasibūti tarp daugybės lietuvių.                                                                                                                                         Laimos Apanavičienės nuotr.

Liepos 8 d., sekmadienį, Rake, Custer, MI, prasidės skautų buriavimo stovykla.  Šiais me-
tais Rake stovyklaus 52 broliai ir sesės (neskaičiuojant vadovų)  iš visų trijų Čikagos
tuntų: ,,Aušros vartų/Kernavės”, ,,Lituanica” ir ,,Nerijos”.
Nuotraukoje: besišypsančios sesės, iš kurių kai kurios vadovaus buriavimo stovykloje,
kitos Rake, o kai kurios – ir abiejose stovyklose! Taiydos Chiapettos nuotr.

Paskutinę š. m. birželio savaitę Dainavoje, Manchester, MI, vyko Sendraugių II sto-
vykla, kurioje poil sia vo ir mažosios Lilija (kairėje) ir Emilija. 

Silvijos Krumplienės nuotr. 


