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Londonas (BNS) –  Londone pra-
sidėjo nuo liepos 27 iki rugpjūčio 12 d.
vyksiančios vasaros olimpinės žaidy-
nės. Atidarymo iškilmes Didžiosios
Britanijos sostinėje tiesiogiai stebėjo
apie 120 pasaulio vadovų. Kas ketve-
rius metus rengiama sporto šventė,
kuri kainuos 9,3 mlrd. svarų ir kurioje
dalyvauja per 10,000 atletų, oficialiai
prasidėjo praėjus 7 metams po to, kai
Londonas įveikė Paryžių konkurse dėl
teisės organizuoti šių metų žaidynes.

Olimpiados atidarymo iškilmes
stebėjo ir Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, prieš tai  apsilankiusi
olimpiniame kaimelyje ir susitikusi
su mūsų šalies olimpinės delegacijos
atstovais, kuriems perdavė iš Lietuvos
atvežtą simbolinę olimpinę liepsną.
Londono olimpinėse žaidynėse Lietu-
vai atstovauja 50 individualių sporto
šakų atstovų ir 12 krepšininkų. Liepos
24 d. olimpiniame kaimelyje iškilmin-
gai pakelta Lietuvos vėliava.

Tvirtinama, kad daugiau nei mili-
jardas žmonių visame pasaulyje stebė-
jo atidarymo iškilmes per televiziją, o
dar dešimtys tūkstančių – tiesiogiai

Olimpiniame stadione, Londono ryti-
niame rajone. Olimpinis deglas liepos
27 d., paskutiniąją jo dešimties savai-
čių kelionės po Didžiąją Britaniją
dieną, buvo plukdomas žemyn Temzės
upe karalienės Elizabeth II baržoje

,,Gloriana”, vėliau Graikijoje įžiebta
ugnis galiausiai pasiekė Londono
olimpinį stadioną. 27 mln. svarų kai-
navusios atidarymo iškilmės buvo
didingos. 

Ačiū, Viešpatie, kad mane išvedei iš šio pasaulio, kur klaidžiojau, o gal ir ki-
tus klaidinau, tai vis neva iš uolumo; Tu, Viešpatie, atitaisyk. Aš už visas malones,
kurias man suteikei, dėkoju. Koks Tu, Viešpatie, dosnus. Kaip gausiai dalini savo
malones mums, nevertiems sutvėrimams. Dieve mano. Kaip saldu Tau tarnauti.                                                               

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

,,Lietuvos liepsną” į Londoną nuvežė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Washington, DC (BNS) – Penta-
gonas planuoja pasiųsti į Lenkiją
JAV oro pajėgų dalinį, kuris užtikrin-
tų naikintuvų ir transporto lėktuvų
palaikymą. Pranešimas apie pirmąjį
Amerikos karių nusiuntimą į šią
Vidurio Europos šalį buvo paskelbtas
pasibaigus JAV gynybos sekreto-
riaus Leon Panetta ir Lenkijos gyny-
bos ministro Tomasz Siemoniak de-
ryboms.

Šis dalinys ,,atvyks šį rudenį pri-
žiūrėti kas ketvirtį dislokuojamus

naikintuvus F-16 ir transporto lėktu-
vus ‘C-130 Hercules’, pradedant nuo
2013 m. Tai bus pirmosios JAV pajė-
gos, būsiančios Lenkijos teritorijo-
je”, sakoma Pentagono atstovo Geor-
ge Little pranešime. ,,Šio dalinio at-
vykimas žymės naują žingsnį į priekį
santykiuose tarp Jungtinių Valstijų
ir Lenkijos bei suteiks galimybę
glaudesniam kariniam bendradar-
biavimui”, – pridūrė jis. JAV naikin-
tuvai ir transporto lėktuvai Lenkijo-
je bus nuo ateinančių metų pagal ro-

tacinį principą.
Ministrai taip pat aptarė Lenki-

jos indėlį Afganistane tarnaujančio-
se tarptautinėse pajėgose, kurioms
priklausantys beveik 2,500 lenkų ka-
rių yra sutelkti rytinėje Gaznio pro-
vincijoje. Buvo kalbama ir apie Var-
šuvos dalyvavimą NATO priešraketi-
nės gynybos sistemoje. Tikimasi, kad
Lenkijoje ir Rumunijoje iki 2018 m. bus
įrengtos balistinių raketų gaudytuvų
baterijos, o Turkijoje bus pastatyta
ankstyvojo perspėjimo radarų sistema.

JAV pirmąkart pasiųs savo pajėgas į Lenkiją

Klaipėda (ELTA) – Lietuvos jūrų muziejuje liepos 27
d. atidaryta ypatinga paroda ,,Lietuviškai skambančios
kriauklės”, kviečianti pamatyti kriaukles, pavadintas iš-
kilių Lietuvos asmenybių vardais. Tokios išskirtinės Lie-
tuvai kriauklės yra penkios, pavadintos Valdo Adamkaus
(marginelė Marginella adamkusi), Vytauto Landsbergio
(afrikinukė Afer lansbergisi), Aloyzo Každailio (Chryseo-
fusus kazdailisi) ir Henriko Danilos (marginelė Marginel-
la henrikasi, mureksas Haustellum danilai) vardais. Vi-
sos kriauklės yra nedidelės – nesiekia nė dviejų centimet-
rų, randamos egzotinėse pusiaujo jūrose.

Tai, kad turime tokias kriaukles – legendinio kriauk-
lių kolekcininko Henriko Danilos nuopelnas. H. Danila –
klaipėdietis konchiologas, bene žymiausias kriauklių
kolekcininkas Rytų Europoje, atradęs net keliolika naujų
rūšių. Daugiau nei per tris dešimtmečius kolekcininkas
sukaupė vertingą kelių tūkstančių kriauklių iš visų pa-
saulio kampelių kolekciją.

Naują kriauklų rūšį atradęs, ištyręs ir aprašęs asmuo
turi teisę atrastai kriauklei suteikti vardą, tačiau apra-
šyti ir įtraukti į sistematiką turi teisę tik mokslininkai.
H. Danila yra nustatęs bent dešimtį naujų kriauklių rū-
šių, tačiau oficialiai pavadinimus joms suteikdavo moks-
lininkai malakologai. Lietuvos jūrų muziejuje eksponuo-
jamos kriauklės lietuviškais vardais, pristatomi asmenys,
kurių vardai joms suteikti. 

Lietuvos jūrų muziejuje – kriauklės lietuviškais vardais

Paroda ,,Lietuviškai skambančios kriauklės” yra vienas iš Jūros
šventės Klaipėdoje renginių.                                             ELTA nuotr.
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LAIŠKAI 

Vakar Londone įvyko oficialus
Olimpinių žaidynių atidarymas. „Reu-
ters“ žiniomis, Londono olimpinių žai-
dynių atidarymo iškilmėms ,,Stebuklų
salos” jau išleista 32.7 mln. JAV dole-
rių. Tačiau tai nėra didžiausia suma,
skirta žaidynių atidarymui. Labiausiai
čia ,,sublizgėjo” Beijing. Kinams 4
valandas trukęs olimpiados atidary-
mas kainavo nei daug, nei mažai – 40
mln. JAV dol. Sutapimas ar ne, bet ir
olimpiados atidarymo data buvo įspū-
dinga – 2008 m. rugpjūčio 8 d., ati-
darymas prasidėjo 8 val. v. Kinijos lai-
ku. Prieš Beijing olimpines žaidynes
rengusi Graikija taip pat ,,pasitaškė”
pinigais, priversdama žiūrovus aikčioti
– 11 mln. JAV dol. Ji dar tebemoka
2004 m. olimpinių žaidynių kainą.
Tačiau ar visada daugiau yra geriau?
Kad ne viską nulemia pinigai, 2000 m.
įrodė Australija, olimpiados atidary-
mui išleidusi 3.8 mln. dol. Ir jis, reikia
pastebėti, buvo nuostabus. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis Evangelijoje yra
aprašomas Jė-
zaus gundy-

mas. Velnias parodė
Jėzui visas pasaulio
karalystes bei jų di-
dingumą ir tarė: „Vi-
sa tai aš tau atiduo-
siu, jei, parpuolęs ant
žemės, pagarbinsi
mane.” Jėzus atsakė: „Eik šalin,
šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo
Dievą tegarbink ir jam vienam tetar-
nauk!” (Mt 4, 9–10). Velnias yra me-
lagis ir be perstojo gundo žmones, ža-
dėdamas tai, ko negali išpildyti. Jė-
zaus mokiniai turi būti pasiruošę šį
gundymą atremti.

Evangelijoje taip pat pasakoja-
ma, kaip Jėzus siunčia savo moki-
nius skelbti Gerosios naujienos apie
Dievo karalystę. Jis suteikia moki-
niams galią gydyti ligas, tramdyti de-
monus, tačiau įpareigoja neimti su
savimi nei pinigų, nei duonos ir eiti
ne pas pagonis, o tik pas savo tautos
žmones ir kviesti juos priimti Gerąją
naujieną. Jėzus priminė, kad Evan-
gelijos skelbėjams nebus lengva: jie
bus nekenčiami, patirs net persekio-
jimų, tačiau neturi bijoti žudančių
kūną, bet negalinčių pakenkti sielai
(plg. Mt 10, 28). 

Šie Kristaus įpareigojimai atro-
do beveik neįgyvendinami. Ar galė-
tume šiandien įsivaizduoti Evange-
lijos skelbėją, neturintį būtiniausių
priemonių savo pragyvenimui ir mi-
sijai? Ar galėtume įsivaizduoti Evan-
gelijos skelbimą be susisiekimo prie-
monių – be radijo, televizijos, be baž-
nyčių? Juk visa tai brangiai kainuo-
ja! Akivaizdu, kad Šv. Rašto žodžius
ne visada reikia suprasti tiesmukiš-
kai – svarbu suprasti esmę, tai, ką Jė-
zus nori pasakyti siunčiamiems mo-
kiniams. Apaštalams skirtose nuoro-
dose Jėzus aiškiai pabrėžė, kad jo
mokiniai turi pasitikėti ne pasaulio ir
ne pinigų galia, bet Dievu. Kristaus
mokinių neturtas turėjo liudyti, kad
didžiausias jų turtas yra pats Dievas,
dėl kurio jie pasiruošę prisiimti netur-
tą, vargą, persekiojimus ir net mirtį. 

Jėzaus kvietimas drąsiai atmesti
gundymą turtais tobuliausiai būdavo

įgyvendinamas vienuolinėse ben-
druomenėse. Šv. Pranciškus Asyžie-
tis, norėdamas atnaujinti Bažnyčią,
įkūrė Trečiojo ordino bendruomenę
su labai griežta regula. Ne tik pavie-
niai vienuoliai, bet ir vienuolinė ben-
druomenė negalėjo turėti jokių pini-
ginių santaupų. Net iš žmonių gautą
ir nesuvalgytą išmaldą vakare reikė-
davo išdalyti stokojantiems. Žinoma,
tokia griežta regula dar esant gyvam
šv. Pranciškui buvo sušvelninta, nes
pasirodė praktiškai neįgyvendinama.

Kristaus Evangelija jau yra pa-
siekusi visus pasaulio žemynus dėka
misionierių, priklausiusių vienuoli-
niams ordinams – pranciškonams,
dominikonams, jėzuitams, salezie-
čiams ir kt., kurie ryžtingai atsiliepė
į Jėzaus kvietimą visiškai pasitikėti
tik Dievo pagalba. Kristaus nepažįs-
tantys žmonės ne tik iš misionierių
skelbimo, bet dar labiau iš jų neturto
suprasdavo, kad verta priimti tokį ti-
kėjimą, dėl kurio žmonės sugeba tiek
daug išsižadėti.

Bažnyčia iš dvasininkų ne vie-
nuolių nereikalauja laikytis griežto
neturto, tačiau Bažnyčios kanonai
numato, kad vyskupai bei kunigai tu-
ri „gyventi paprastai ir susilaikyti
nuo visko, kas dvelkia tuštybe” (282
kan. – § 1). Jei susidaro daugiau paja-
mų, nei reikia pragyventi, tuomet
dvasininkai yra įpareigojami jas
„skirti Bažnyčios gerovei ar karitaty-
vinei veiklai” (282 kan. – § 2). Reikia
tik apgailestauti, jei šių normų nesi-
laikoma, nes dėl to žmonės pagrįstai
piktinasi ir nukenčia sielovados dar-
bas. Godumas nepuošia nė vieno
žmogaus, juo labiau dvasininko, pa-
šaukto skelbti ir liudyti dvasinių ver-
tybių pirmumą.

Pinigai ir bet koks turtas yra
didžiausias ne tik dvasininkų, bet ir

kiekvieno žmogaus
gundymas. Tiesa,
Evangelija nereika-
lauja, kad Bažny-
čios nariai būtų be-
turčiai, bet reika-
lauja, kad Kristaus
sekėjai savo viltis
sudėtų ne į sąskai-
tas bankuose, bet į

Viešpaties rankas. Jeigu žmogus lei-
džiasi užvaldomas godulio, toks elge-
sys skleidžia žinią, kad jo galutinis
tikslas – ne Dievas, bet kažkas kita.
Godumas ir stabmeldystė yra broliai
dvyniai, o jų tėvas – velnias. Jau iš Se-
nojo Testamento mus pasiekia aiški
nuostata, kad Dievu pasitikinčiam
žmogui nevalia garbinti aukso veršį,
nes šis garbinimas yra pražūtingas.

Nevaldomas godumas mūsų lais-
vės kelyje daugeliui tapo suklupimo
akmeniu. Nelaimė, kai godus žmogus
eina atsakingas pareigas, nes godu-
mas labai dažnai nulemia nesąžinin-
gus jo sprendimus. Kyšininkavimas,
korupcija, nešvarūs sandėriai ir
daug kitų nusikaltimų, dėl kurių
kenčia Lietuvos žmonės, kyla iš stab-
meldiško požiūrio į turtą, tik jį ma-
tant savo laimės šaltiniu. Iš tikrųjų
žmogus yra vertas pagarbos ne dėl to,
ką turi, bet dėl to, kas jis yra.

Evangelija smerkia ne tik žmo-
nių godumą, bet ir tinginiavimą. Jė-
zus viename iš savo palyginimų kal-
bėjo apie šeimininką, padavusį savo
tarnams pinigų ir paliepusių verstis.
Vieni gautus pinigus leido į apyvartą
ir šie atnešė pelną, o vienas užkasė
gautus pinigus į žemę. Šeimininkas
pagyrė darbščius tarnus, o tinginiui
pasakė: „Blogasis tarne, tinginy! Tau
reikėjo leisti mano pinigus į apy-
vartą. Šitą netikusį tarną išmeskite į
tamsybes” (Mt 25, 26). Šiuos žodžius
reikėtų gerai apmąstyti visiems, ku-
rie tingi dirbti ir nuo ryto iki vakaro
sėdi kur nors prie baro, jame palik-
dami savo pensijas ir pašalpas.  

Dievas mums padovanojo gražų
pasaulį bei ne mažiau gražią Lietuvą
ir nori, kad būtume geri šeimininkai,
tą pasaulį gražindami ir palikdami jį
būsimoms kartoms geresnį, nei pa-
veldėjome.

Vaistas nuo 
didžiausio gundymo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

„Draugo” š. m. liepos mėnesio 7,
12 ir l4 dienų laidose buvo išspausd-
inti Dalios Cidzikaitės, Irenos Nakie -
nės-Valys ir Laimos Apanavičienės
straipsniai, aprašantys Boston, MA
vykusią XIV Šiaurės Amerikos Lie -
tuvių Tautinių šokių šventę. Apra -
šymus lydėjo gausios šventės nuo-
traukos, leidžiančios skaitytojams
stipriau pajusti nuotaikas, išgyven-
tas tiek šventėje šokusių, tiek ją ste-
bėjusių. Straipsniuose kreipiamas
dė mesys į švenčių meno vadovus,
pro gramą, atsilankiusius svečius,
šventės rengimo komitetą. Maloniai
skaitytoją nuteikia užsiminimas apie
šventės programos metu įvykusį pa -
sipiršimą ir dviejų šokėjų sužieduo-
tuves. Jaudina cituojamas Lietuvos
valdžios pareigūno pasisakymas apie
jam kylančius jausmus, stebint už
Lie tuvos ribų vykstančią šventę. Apa-
navičienė, įdėjusi pastangų su rinkti
duomenis ir išvardinti anks tesnių
švenčių meno vadovus, pastebi: „Ži-
noma, meno vadovai vieni šventės
nepadarys. Tad padėkoti reikia ir
praėjusių švenčių, ir XIV Lietuvių
tautinių šokių rengimo komitetams.”

Vis dėlto žurnalistės „pamiršo”
paminėti pačius svarbiausius šios ir

praeityje vykusių tautinių šokių
švenčių „kaltininkus”. Jiems neat-
seikėjo nė trupinio paprastai prik-
lausančios padėkos. Nepadėkota JAV
ir Kanados Lietuvių Bendruome-
nėms,  nuo 1957 metų kas ketveri me-
tai JAV ar Kanadoje organizuojan-
čioms Šiau rės Amerikos Lietuvių
tautinių šo kių šventes (TŠŠ). Inicia-
tyva suruošti pirmąją TŠŠ kilo ne
kitur, o Čikagos LB apygardos valdy-
boje vadovaujant Jonui Jasaičiui.
Antrąją TŠŠ LB gretose organizavo
JAV LB ir PLB veikloje plačiai žino-
mas Bronius Nainys. 

Daugiau kaip pusę šimtmečio
JAV ir Kanados LB globojamos vyks-
ta šokių šventės. Svarbiu partneriu
šventes ruošiant yra Lietuvių tau-
tinių šokių švenčių institutas, atsa-
kingas už meninę šventės programų
dalį. Deja, instituto indėlis „Draugo”
skiltyse taip pat nebuvo išryškintas.
Nejau galvojama, kad, planuojant
tokio mas to renginį, savaime atsiran-
da šventės vieta, šventės rengimo ko-
mi tetas, meno vadovai, šokių aran-
žuotojai, šokių mokytojams tobulini-
mosi kursai ir dešimtys kitų dalykų?
O kur dar netikėtai atsirandančių as -
meninių nesklandumų užglostymas,

pareikalaujantis iš LB pareigūnų ne -
mažų diplomatinių sugebėjimų?!

Šventės ruošos finansinę atsako -
mybę taip pat prisiima ir neša ne kas
kitas, o JAV ir Kanados Lietuvių
Bendruomenės. Iš sukurto šventėms
rengti bendruomeninio  fondo  įneša-
mi arenų bei salių nuomų užstatai,
LB kraštų valdybos įsipareigoja sąs -
kaitas apmokėti, net jei TŠŠ būtų
nuostolinga. Baigus sąskaitas suves -
ti, atseikėjus dalį pelno už kelionę į
šventę savo grupes atsiuntusioms
nepasiturinčių kraštų bendruome -
nėms, JAV ir Kanados LB kraštų val-
dyboms nelieka laiko šventės pa sise-
kimu džiaugtis. Privalu sustip rinti
dėmesį bei suaktyvinti veiklą už dve-
jų metų įvyksiančiai Lietuvių dainų
šventei. Dainų šventes ruo šiant, ben-
druomeniniu partneriu yra Šiaurės
Amerikos Lietuvių muzikos sąjunga. 

Rengdama išeiviją buriančius
masinius renginius, LB stip rina už-
sienio lietuvių lietuvybę. Tai daro-
ma, siekiant išlikti gyvais tėvy nei
Lietuvai ir sau. Šis uždavinys kur
kas lengvesnis, kai žiniasklaida tas
pastangas pastebi ir įvertina.

Algimantas S. Gečys
Huntingdon Valley, PA

KODĖL NUTYLIMAS JAV IR KANA DOS LB INDĖLIS?



Kai Amerikos visuomenėje pa -
skli  do kalbos, kad šių metų
Londone,  Anglijoje, vykstan-

čių olimpinių žaidy nių parade JAV
sportininkai žy giuos pasipuošę Kini-
joje siūtomis uniformomis, tautos
pasipiktinimas ir triukšmas pasiekė
net patį Kongre są.

Paklaustas apie tai Atstovų rū-
mų kalbėtojas respublikonas John
Boeh ner, aiškiai supykęs, tik tiek
pasakė: „Manyčiau, kad JAV olimpi-
nis komi tetas turėtų elgtis protin-
giau.” O Se na to prezidentas demok-
ratas Harry Reid savo nuomonę iš-
reiškė daug karš čiau: „Reikėtų visas
tas uniformas surinkti į krūvą, su-
kurti laužą ir pradėti viską iš naujo.”
Buvusi Atsto vų rūmų kalbėtoja Nan-
cy Pelosi savo nuomonę išsakė plates-
niu žodžių srautu: „Mes taip didžiuo-
jamės mūsų olimpiniais atletais ir
bandysime stebėti jų visas varžybas.
Aš, kai reikės, žiūrėsiu jas kad ir
naktį. Juk tie spor tininkai tiek tam
ruošėsi, tiek dirbo, tiek didžiuojasi
atstovaudami Ameri kai. Man tai vis-
kas taip gražu”, – tęsė Pelosi ir baigė,
tvirtindama, jog jų dė vimos unifor-
mos turėtų būti pasiūtos Amerikoje.

Ar Kongreso nariai neturi rim -
tesnių reikalų? O vienas pilietis, ma -
tyt, unijų priešininkas, visus gamin -
tojus, siunčiančius užsakymus į už -
sie nį, taip teisino: „Darbininkų uni-
jos Amerikoje reikalauja per didelio
atlyginimo, įvairių priedų, didelių
pen sijų ir t. t. Už tai darbai ir iš ke -
 liauja į Kiniją ar kitur.”

Visai kitaip į tai pažiūrėjo „Chi -
cago Tribune” liepos 16 d. vedamojo
autoriai, jau seniai žinomi kaip už -
sispyrę JAV Konstitucijos garantuo-
jamų laisvių gynimu ir pragmatišku
požiūriu į tarptautinį verslą. „Ar ru -
sai turėtų širšti, kad garsioji tenisi -
nin kė Maria  Šarapova olimpinių žai-
dynių atidarymo parade išdidžiai neš
Rusijos vėliavą? Juk ji paliko savo tė -
vy nę, būdama vos septynerių metu -

kų, išmoko teniso sporto Florida val-
stijos teniso akademijoje, gyvena Ca -
li fornia valstijoje ir kalba angliškai
be jokio akcento. Rusai galėtų jaustis
įžeisti, atstovaujami atletės, kuri yra
labiau amerikietė negu rusė.” Bet,
bent kol kas, kitaip nei kaip ameri -
kiečiai, rusai triukšmo nekelia.

Vedamojo autoriai toliau dėsto:
„Olimpinė dvasia jau daugiau kaip
šimtą metų šaukia pasaulio jaunuo -
menę puoselėti taiką dalyvaujant
įvai riose sporto varžybose, bent ke -
lioms savaitėms atidėjus politinius
ginčus ir etninę ar rasinę neapykan-
tą. Tam pačiame olimpiniame kaime-
lyje sugyvena serbai ir kroatai, žydai
ir arabai, šiaurės ir pietų korė jie -
čiai.”

„Niekas taip neugdo taikaus
tarptautinio bendradarbiavimo kaip
verslas, – teigia vedamasis, – ir ne tik
kas ketverius olimpinių žaidynių
metus, bet kas dieną.” Amerikiečiai
ir kinai skiriasi kalba, kultūra ir
poli tine sistema, bet tai jiems netruk-
do pre  kiauti siekiant abipusės nau-
dos. Pa našiai praturtėja ir visas pa -
saulis, kai valstybės gali parduoti tai,
ką jos gamina geriau negu kitos, ir
pirkti tai, ko joms trūksta.

JAV olimpinis komitetas šių me -
tų aprangą užsakė iš garsiosios 1967
m. susikūrusios aukštos kokybės
rū bų, avalynės ir pan. bendrovės
„Ralph Lauren”, kuri tą užsakymą
nutarė atlikti Kinijoje. Bendrovės
savininkas yra Ralph Lauren, gimęs
Amerikoje 1939 m. iš Rytų Europos
atkeliavusių emigrantų tėvų (Lif -

shitz) šeimoje. Savo prabangiais dra -
bužiais ir avalyne Lauren pagarsėjo
visame pasaulyje. Laikraštis net pa -
rodė tos olimpinės aprangos pavyz -
džius. Ne matydamas juose penkių
olimpinių žiedų ir raidžių „USA”,
kitas pasipiktinęs skaitytojas reika -
lavo, kad turtuolis Lauren į unifor-
mas juos įsiūtų savo lėšomis. Išgirdęs
visą tą triukš mą, Lauren JAV olim-
piniam komitetui pažadėjo, kad 2014
metų žiemos olim piados uniformos
bus siuvamos Amerikoje.

Tarpvalstybinė prekyba yra šių
laikų norma, kurios dalį atlieka ir
JAV. Todėl liberalios pakraipos Cato
Institute analitikas Daniel Ikenson
taip dėstė: „Kinijos sportininkai į žai-
dynes atvyks Amerikoje gamintu lėk-
tuvu, jie dėvės amerikietišką avalynę
ir varžyboms bus pasiruošę Ameri -
kos technologijos pagalba.” Todėl
olimpinės žaidynės, taip, kaip ir tarp-
valstybinis verslas, turėtų apjungti
visos žemės tautas. Nereikšmingam
nacionalizmui čia neturėtų būti vie -
tos.

Prisimenu to paties laikraščio
ve damąjį, kurį teko skaityti prieš
daug metų. Tuomet Amerikoje vyk-
davo vos ne nuolatinės demonstra-
cijos prieš Vietnamo karą. Jose pro-
testuotojai, daugiausia studentai ir
anarchistai, traukdavo Amerikos vė-
liavas nuo stiebų, jas mesdavo žemėn,
min džiodavo ir net degindavo.

Kai tokie veiksmai sulau kė di -
džiulio pasipiktinimo, JAV Kon gre-
sas 1968 m. priėmė JAV vėliavos ap -
saugos įstatymą, tokius veiksmus

drau džiantį. Jį patvirtino 48 JAV val-
stijos. Ilgainiui buvo prieita prie
Aukš čiausiojo Teismo (AT), kuris
1989 m. santykiu 5:4 nusprendė, jog
tas įstatymas prieštarauja Konstitu -
cijai, ku rios pirmoji pataisa užtikri-
no žodžio (!) laisvę. Tas pats AT 1990
m. išaiškino, kad vėliavos deginimas
buvo viena iš „žodžio” laisvės išraiš -
kos formų.

Po tokio įstatymo atmetimo Kon -
gresui neliko nieko kito, kaip bandyti
priimti naują Konstitucijos pataisą,
draudžiančią vėliavos išniekinimą
(desecration). Tam reikėjo 2/3 daugu-
mos Senato ir Atstovų rū mų balsų.
Nors Atstovų rūmai visuo met bal-
suodavo už pataisos priėmi mą, Se-
nate net ir 2006 m. vis tik pri trūko vos
vieno (!) balso.

O „Chicago Tribune” vedamųjų
rašeivos tuomet aiškino, kad vėliavos
deginimas nėra joks vėliavos išnie -
kinimas. Pagal juos – vėliava yra tik
paprastas medžiagos gabalas, kurį
deginant „žodžio” laisvė lieka apsau -
gota. Simbolika jiems nerūpėjo.
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Ar tikrai amerikiečiams 
trūksta patriotiškumo?
ALEKSAS VITKUS

Pernai rudenį prie Čikagos vy-
kusiame Akademikų skautų
sąjūdžio studijų sa vaitgalyje

susipažinau su viena iš prelegenčių –
Taiyda Chiapetta, kalbėjusia apie at-
sakomybės ir pareigingumo ugdymą
šeimoje. Vėliau ten pat susipažinau
su jos vyru Ričardu Chiap etta.

Šios vasaros pradžioje „Drau go”
skautų skyriuje skaičiau, kad Taiyda
vadovaus skautų stovyklai Rake.
Parašiau jai, kad būsimos sto vyk los
pradžioje kaip tik būsiu savo vasar-
namyje, netoli Rako, ir no rė čiau
stovyklą aplankyti. Ji mielai su tiko
priimti, pranešusi, kad šv. Mišias
liepos 15 d. 7 val. vakare Rake atna-
šaus kun. Antanas Saulaitis. Paža-
dėjau atvykti 5 val. po pietų, kad tu-
rėčiau laiko su stovykla geriau susi-
pažinti.  

Iki tada Rake buvau du kartus.
Pirmą kartą – kai vyko stovykla (gal
1979 metais), antrą kartą – po poros
metų, kai ten niekas nevyko. Dabar
ten mane „nuvežė” GPS technologija,
elektroninis aparatėlis, kuris tiksliai
nurodo, kur važiuoti ir kur sukti. Gal
būčiau pralėkęs pro kuklų keliuką,
vedantį į stovyklą, bet, mano laimei,
kaip tik tą minutę visai prie įvažiavi-
mo pamačiau pulką skaučių, grįž  tan-
čių iš maudynių netoliese esančiame
ežere. Pastatęs savo motornamiuką
nusekiau jas į stovyklos gilumą. 

Ten netikėtai sutikau skautiška
uniforma vilkintį vyrą. Prisistačiau
jam ir paaiškinau, kad ieškau Taiy-
dos. Tai būta Alberto Kerelio, vieno
iš stovyklos vyriausių vadovų. Tai

mano iš studentavimo laikų pa -
žįstamo Alberto Kerelio, vėliau tapu-
sio architektu, sūnus. Ieškodami
Taiydos, vaikštinėjome po stovyklos
rajoną. Tuo pat metu aš Albertui už -
davinėjau visą krūvą klausimų apie
stovyklą, stovyklautojus, jų nuotai -
kas ir užsiėmimus.  

Netrukus pasivijome Ričardą,
Taiydos vyrą. Jis taip pat suteikė
daug informacijos apie stovyklos
tvarką, įvairias pastovykles. Susipa -
žinau ir su kito studentavimo laikų
kolegos – Juozo Lubinsko – sūnumi.
Man pakomentavus, kad jis labai pa-
našus į savo tėvą, su tuo sutiko.  Sto-
vykloje iškabintos vėliavos ir dieno -
tvarkė, pranešanti dienos temą. Ma-
no apsilankymo metu dienos tema
buvo jūrų skautai. Vakare buvo nu-
matytas laužas prie ežero. Tą pačią
dieną buvo prisiminta ir Tautos
dainiaus Maironio 150 metų gimimo
sukaktis. Šio rašinio pavadinime mi-
nimi žodžiai „Banga gena ban  ga”
kaip tik priklauso Maironio plunks-
nai. Tame eilėraštyje Maironis kalba
apie Tra kų pilies nykimą, bet Rako
stovykloje mano matytos bangos yra

gyvybingos, jau per 50 metų iš kartos
į kartą perduodančios skautybės
tradicijas ir idealus. Nudžiugau suži-
nojęs, kad tarp stovyklaujančių yra
nemažai trečiosios lietuvių imig-
rantų bangos atstovų. Taigi iš tiesų
banga gena bangą ir stiprina visus.

Pagaliau iš miestelio su kuprine
ant pečių grįžo Taiyda, pilna energi-
jos, geros nuotaikos ir su ilgamete su-
kaupta patirtimi. Iš jos sužinojau, jog
savaitę prieš šią stovyklą čia vyko
jūros skautų buriavimo kursai. Bu -
riuota stovyklai priklausančiame
ežere, esančiame už kokio kilometro
nuo Rako stovyklos. Savo nuostabai
sužinojau, jog turima apie 30 įvai-
raus dydžio laivelių, laivų ir burlai-
vių.  Jiems per žiemą laikyti norėta
pasta tyti daržinę, bet miestelio val-
džia ne davė reikalingo leidimo.  

Po rajoną tarsi skruzdėlyne už -
siėmę darbais darbeliais vaikštinėjo
skautai. Jie, atvykę dieną prieš, jau
buvo pasistatę palapines ir apsitvar -
kę rajoną. Mačiau vieną grupę su
vadovu, besimokinančią lietuviškų
dainų. Kita grupė slapta statė ant
stulpo pritaisytą platformą, kurią

kitą naktį turėjo slapta nugabenti ir
įkasti skaučių pastovyklėje. 

Šioje savaitės trukmės stovykloje
valgymas vyko dviem pamainomis.
Pirma pamaina vakarienei susėdo 5
val., o už pusvalandžio rinkosi kita.
Stovyklautojai atsivežė ne tik gerą
nuotaiką, bet ir savo Čikagos laiką.
Dauguma stovyklautojų atvyko iš
Illinois, bet buvo ir iš kitų vietovių.
Po vakarienės vyko vėliavų nuleidi-
mas.  Į aikštelę dainuodamos atžygia-
vo trys pastovyklės: jūros skaučių,
sau  sumos skaučių, o trečioji, pagal
dalyvių skaičių mažiausia, buvo
jaunų šeimų grupė. Didžiausia grupė
buvo skautų, kuri ne atžygiavo, bet,
pramušusi popierinę užtvarą tarp
dviejų stul pe lių, bėgte atbėgo.

Pranešimų metu sužinojau, kad
iš viso stovyklauja 182 skautai ir
skautės. Nemanau, kad į šį skaičių
įskaičiuoti vadovai ir darbuotojai.
Gausiausia grupė buvo berniukų.
Buvo trumpai prisimintas tą dieną
1410 m. vykęs Žal girio mūšis, paskai-
tytas Maironio eilė raštis. Visiems
giedant Lietuvos himną, vėliavas nu-
leido dešimties jū ros skaučių garbės
sargyba. Po iš kil mių  grupės ne pa-
biro, bet drausmingai ir energingai
išžygiavo su daina. Tikri šaunuoliai!

Saulutei galvojant apie poilsį,
visi rinkosi prie miške pastatyto alto-
riaus. Pakelėje į šią ąžuolų apsuptą,
be sienų ir be stogų koplytėlę pra -
ėjome pro du miške pastatytus kry -
žius ar koplytėles. Į šv. Mišias sugu-
žėjo visa sto vykla. 

Nukelta į 12 psl. 

Skautų sto vykloje Rake
– banga gena bangą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

JAV olimpiečių komandos uniformos šių
metų Londono olimpiadoje.
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perskaitęs jo dvi kalbas daug duo-
čiau, kad jų nebūčiau skai tęs. Net jei ir
būčiau žinojęs, kad jis „Klonio mi-
nioje” dalyvavo, atminty būtų likęs
taurus žmogus, šviesus kunigas.
Deja. Tos jo kalbos – tai ne sąmonių,
netiesos ir demagogijos rin ki niai.
Štai: „Mes vėl neturime savo valsty-
bės. Sava valstybė laikosi tei sin gumo
ir sąžinės kriterijų, o ne aklo įsta-
tymų, instrukcijų, nutarčių vykdy-
mo... Sava valstybė nenaudoja smur-
to prieš vaikus. Sava valstybė pa -
ryčiais nesiveržia su ginkluota jėga į
taikių civilių namus. Nedaužo langų.
Nelaužia durų. Paryčiais į Lie tuvos
piliečių namus išskirti artimų jų ir
naikinti jų turto verždavosi trė mimų
vykdytojai. Stribai ir okupantai.
Valdžia, kuri naudoja smurtą prieš
vaiką, pačiu tokiu savo veikimu tam-
pa neteisėta. Valdžia, kuri smurtauja
prieš taikiai protestuojančius pilie-
čius, automatiškai praranda įga lio-
jimus būti tautos valios reiškėja. Kol
teroras prieš vaiką nesustabdytas ir
kaltieji nenubausti, mes neturime
Seimo. Neturime Vyriausybės. Netu -
rime Prezidentės. Visa tai tėra tuš čia -
vidurės dekoracijos be turinio. Nes
tikros, ne butaforinės valstybės tes-
tas vienas – ji privalo turėti įrankių
apginti vaikui nuo smurto. Kol tai
nebus pasiekta, kviečiu žmogaus ir
tautos teises branginančią Lietuvą į
visuotinį taikų valdžios boikotą. Me -
nininkai, visuomenininkai, dori po-
litikos ir viešojo gyvenimo atstovai
gali kūrybingai daugybe būdų Ma -
hatmos Gandhi pavyzdžiu parodyti,
kad ignoruoja, atmeta ir niekaip ne -
dalyvauja tokiose valdymo formose
ir procesuose, kokių juodąja žyme
jau tapo 2012 m. gegužės 17 d.”

Kunigas kviečia į „visuotinį tai -
kų valdžios boikotą”, bet kaip valdžia
bus taikiai boikotuojama? Už tokius
žodžius gal ir būtų galima kunigą pa -
teisinti, žinant, kad žmogus, didelę
gyvenimo dalį praleidęs kovodamas
prieš okupantus, prieš diktatūrą,
negyvenęs Vakaruose, kitaip įsivaiz-
duoja ir demokratiją, ir laisvę. Gal
kun. Grigui reiškiama pagarba už jo
rezistencinę veiklą okupaciniais me-
tais leido jam susikurti perdėtą vaiz-
dą apie save, o gal, atvirkščiai, pasi-
gedęs dėmesio visuomenėje, jį susira-
do „Klonio minioje”? 

Galima suprasti ir kunigo jaut-
rumą bei pergyvenimą, matant prie-
varta atimamą mergaitę. Bet kodėl
tas jautrumas toks išran kus? O kaip
su mergaitės motina Laima Stankū-
naite? Galvotumei, kad kunigas lan-
kytų ją, juk jos sesuo buvo nu žudyta,
dukrelė atimta, „Klonio mi nia” ver-
da keršto neapykanta jai. O jei ji iš
tikro nusikaltusi, tai jai dar labiau
reikia kunigo maldos, jo žo džių, jo
paramos, kad ji susiprastų ir keistų
savo gyvenimą. Deja, kunigas pasi-
renka ne Kristaus, bet „Klonio mi-
nios” kelią.

• • •
Kun. Grigas, redaktorius Navic -

kas ir visa „Klonio minia” mato
smur tą atimant mergaitę iš Kedžių ir
Venckų namų, bet ar jie nežino, kokie

tie namai? Anot kun. Grigo, tai „tai-
kių civilių” namai. Taip, jie ir gra-
žūs, ir, sakyčiau, ištaigingi, bet jie
taip pat buvo atviri Kedžių sūnaus
Drąsiaus su gulovėms, ir ne tik Stan -
kū naitei, bet, ją išvarius, kitoms mo -
te rims. 

Baisiausia, kad tie namai buvo
atviri pasibaisėtinam, neteisėtai lai -
ko mos mažos mergaitės filmavimui.
Žiūrėjau tą filmuką, kuris turi būti
įrodymas, kad mergaitė buvo tvirki-
nama, ir baisėjausi. Vienoje scenoje
ant grindų paguldytoje vyro iškam-
šoje tarp jo išskėstų kojų maivėsi
mažoji Deimantė, atsakydama į ją fil-
muojančio tėvo klausimus, nors jis
pats nerodomas, o mergaitės veidu-
kas už tamsintas. Atrodo, filmuota
daug kartų, nes mergaitė  – skirtin-
gais rū beliais, bet klausimai – tie pa-
tys. Į klau simus mergaitė atsako lyg
žaisdama, o jei ką praleidžia, tėvas
užpildo, patikslina. Mergaitė atsise-
ginėja suknelę, rodo kelnytes, žaidžia
su į triu belę susuktu sąsiuviniu. 

Tas filmukas su angliškais už-
rašais įdėtas į internetą, kad visas
pasaulis matytų. Neabejoju, kad  fil-
muką iš interneto įsirašė ne vienas
pedofilas patenkinti savo iškrypė-
liškus jausmus. Bet turi būti aklas,
kad nematytumei, jog vis kas yra
surežisuota. Tad koks turėjo būti
tėvas, jei jis tokius dalykus išda -
rinėjo su savo vaiku? Juk tas filmu -
kas persekios mergaitę visą jos gy -
venimą, kur ji begyventų. O kokie tie
tėvai, leidę sūnui ištvirkauti su mote -
rimis jų namuose, leidę filmuoti tą
šlykštų filmuką su anūke? Ką darė jo
sesuo – teisėja, kai jis pradėjo nenor-
maliai elgtis, grasinti žudymais? 

Tė vai neatėmė iš jo rakto nuo
seifo, ku riame buvo laikomi ginklai,
vieną die ną jis ir dingo su tais visais
gink lais. Tą pačią dieną buvo nušau-
tas teisėjas ir Stankūnaitės sesė.
Sunku patikėti, kad sūnus, įtariamas
tomis žmogžudystėmis, galėjo beveik
pusme tį slapstytis be tėvų ir giminių
pa ramos. Ir kas galėjo pagalvoti, kad
šeima, patyrusi tokią baisią tragedi-
ją, užuot gedėjusi, sugebės, pasinau-
dodama mergaite, padaryti savo sū-
nų didvyriu, duktė Venckienė, šmeiž-
dama savo kolegas teisėjus ir visą tei -
sėsaugą, bus vadinama kovotoja už
teisingumą ir net „šokdins” Seimą ir
Prezidentę. Įkūrė ji ir „Drąsos kelio”
partiją, pasisakančią ir už „tradicinę
šeimą”...

• • •
Vėl skaitau „Bernardinų” redak-

toriaus laišką man: „Taip pat manau,
kad ir dabartiniai bandymai teisiš-
kai persekioti Venckienę gali išvirsti
jos politine beatifikacija. Jei dar ge-
gužės pradžioje drąsiai sakiau, kad
D. Ke džio šalininkų partija neturi
jokių šansų, tai dabar ji gali virsti
plačiu pro testo judėjimu. Tokie judė-
jimai paprastai atneša daugiau dest-
rukcijos nei gero, ir tikrai nemanau,
kad jie gali išspręsti neteisingumo
problemą.” Bet ar ne jis pats ir pure-
no dirvą „Ber  nardinuose” tai beati-
fikacijai?

Pereito šeštadienio „Drauge” ra -
šiau apie savo nusivylimą in-
terneti nio dienraščio Bernar-

dinai.lt redaktoriaus Andriaus Na-
vicko straipsniu, į kurį reagavau at-
viru ir piktoku laiš ku jam. Po to ap-
sikeitėme keliais laiš kais. 

Per ilgi jie ištisai skelbti „Drau -
ge”, tad čia paminėsiu tik tai, kur ir
ko dėl mūsų nuomonės skiriasi. O
ski ria si jos drastiškai. Anot Navicko,
mergaitės atėmimas iš Kedžių/Venc-
kų šeimos yra „pats gėdingiausias
per Nepri klau somos Lietuvos istori-
ją šou, kai šimtai dėdžių veržiasi jos
paimti. Kai kaukėti dėdės griauna
jos namus – tik dėl jos”. Man davus
pavyzdžius, kad ir JAV tokie dalykai
nutinka, jis rašo: „Teigiate, kad JAV
policijos operacijos vyksta kur kas
griežčiau. Dėl to tegaliu apgailestau-
ti, nes Dani jos vaikų teisių specialis-
tai tvirtina, kad tokia operacija, kuri
įvyko Gar lia voje, Danijoje būtų neįsi-
vaizduojama. Juk vaduotas ne įkai-
tas, ne nu sikaltėlį bandyta suimti,
bet siekta ginti vaiko gerovę. Ar ma-
tėte, kaip klykiantį ir besipriešinantį
vaiką išneša advokatas? Ar tai yra ne
prie vartinis vaiko paėmimas? Kokie
įsta tymai leido advokatui taip nešti
mergaitę? O gal šiuo atveju į įstaty-
mus galima numoti ranka?” 

• • •
Gindamas „Klonio minią” Navic-

kas pamini garbingus asmenis, daly-
vaujančius toje minioje, tarp jų ir
signatarą Algirdą Patacką. Bet va,
kaip tas signataras atsiliepia apie
danus: „Porta le www.ekspertai.eu
buvo paviešintas įrašas, kaip Dani-
joje prievarta atimama mergaitė iš
globėjų ir kažkur iš vežama – berods,
į vaikų namus. Taip, toje pačioje Da-
nijoje, kurios žmonių pagalbos ti-
kėjomės, kurią laikėme pa vyzdžiu,
kurios viena iš organiza cijų buvo
atvykusi į Lietuvą ir dėl nesupran-
tamų priežasčių išvyko taip ir nieko
nepasakiusi. Juos pakvie tusieji sakė,
kad danai buvę sukrėsti prievartos

vaizdų iš Klonio gatvės, bet išvyko
tylėdami. Dabar aišku – kodėl. Nes
pas juos tas pat, kaip ir čia, Lietuvoje.
Tik vienas esminis skirtumas – ten
prievartos aktas vyko absoliučioje
tyloje. Klykė, bandė iš trūkti tik mer-
gaitė. Viskas vyko ste ri liai tobulame
interjere – švaru, tvarkinga, pro lan-
gus matėsi idealiai nušienauta pie-
velė, jokio sąmyšio iš suaugusiųjų
pusės, jokios reakcijos. Buvo sunku
suprasti, kas ir kaip, nes kalbėta ir
komentuota daniškai, bet nesunku
buvo suvokti, kad niekas net neban-
dė priešintis. Jokių ašarų, jokių emo-
cijų, pareigūnai dirbo savo darbą – be
jokių ceremonijų, bet efektingai ir
tiksliai, jų buvo nedaug, tik tiek, kiek
reikia įveikti paauglės mergaitės
pasipriešinimą. Besispardan tis iš
paskutiniųjų vaikas buvo įgrūstas į
automobilį ir staigiai išvežtas.”

Šis Patacko rašinys, pavadintas
„Mes dar gyvi. Danai  – jau ne”,  buvo
paskelbtas  Navicko redaguojamuose
„Bernardinuose” ir ne tam, kad pasi -
mokytumėme iš danų, kaip reikia
gerbti įstatymus, bet kad nesektume
danais, nes jie jau nebegyvi: „Danai
nebegyvi. Mes – dar ne. Bet kas lau -
kia ateityje? Ar kosminis pasaulio
šaltis sustingdys ir mūsų sielas? Ar
suvokiame, kad niekas mums nepa -
dės, niekas neateis į pagalbą, jei ne
mes patys. Jei ne mes patys – kol dar
gyvi, kol dar širdis ne ledo gabalas...”
Tai va, danai – nebegyvi, jų širdys –
ledo gabalai, nes nepadėjo mums, t. y.
„Klonio miniai”.   

• • •
Navickas tarp kitų, ne vieną

parą „Klonio minioje” Garliavoje
budėju sių garbingų asmenų, pamini
ir kun. Robertą Grigą, Lietuvos Lais-
vės kovų dalyvį. Nepažinojau jo as-
meniškai, bet visada žavėjausi jo
asmeniu. Juk jis už antikomunistinę
veiklą buvo persekiojamas, viešai
atsisakęs duoti sovietinio kario prie-
saiką, slapta įšventintas kunigu, ben-
dradarbiavęs LKB ,,Kronikoje”. 

Tačiau dabar „Ber nardinuose”

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Sunku nenusivilti (2) arba Danai nebegyvi, o mes – dar ne

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

LIETuvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

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

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

Nuo amžių pažangos va rik lis
buvo tikėjimas, drąsa ir en-
tuziazmas. Su tikėjimu, entu-

ziazmu ir drąsa tęsiama tradicija
lietuviš koje Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo seserų sodyboje
Put nam, CT – tradicinis kasmetinis
pikni kas. Drąsiai galima teigti, kad
tai di džiausias lietuvių renginys ry-
tinėje pakrantėje, sutrau kian tis tiek
daug mielų svečių.

Kaip ir kiekvienais metais, šven-
tė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias
laikė kun. Jonas Puodžiūnas, OFM,
kun. Algimantas Gudaitis iš Lietuvos
ir salezietis kun. Izidorius Sadaus-
kas. Pamatyti ir aplankyti, kaip visa-
da, buvo ką. Nė vienas daly vis neap-
lenkė Rožių sodelio, kuriame vyko
lietuviška mugė, kur galima buvo ir
akis paganyti, ir suvenyrų į na mus
parsivežti. Viliojo ir kvietė lietuviš-
kos virtuvės kvapai bei sese lių ru-
ginė duona.

Raudondvario salėje buvo rodo -
ma paroda apie palaimintąjį arkivys -
kupą Jurgį Matulaitį, MIC. Seselė
Ignė pa sakojo, kad, siekdamas tautos
ir tautiškumo išlaikymui sutelkti
visas jėgas, arkivysk. Matulaitis puo-
selėjo mo ralės principus visuomenė-
je. Arkivyskupas garsėjo ir kaip rū-
pestingas visų tautų ganytojas, rūpi-
nosi vargšais, gesino politi nes riete-
nas. Pal. Matulaičio nu veiktuose dar-
buose ypatingai spindi katalikiško
socialinio mokymo sklaida Lietu-
voje, atnaujinta marijonų vienuolija

ir įsteigtas Švč. Mer gelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių se-
serų bei Jėzaus Eucha ristijoje Tar-
naičių seserų kongregacijos. Pal.
Matulaitis savo pareigas atliko, va-
dovaudamasis šūkiu „Nuga lėk blogį
gerumu”. Šiais metais mes, tikin-
tieji, švenčia me 85-ąsias metines nuo
Matulaičio mirties ir 25-metį nuo jo
pakėlimo į altoriaus garbę. Lietuvos
ganytojai šiuos metus Lietuvoje yra
paskelbę Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio metais. 

Toje pačioje salėje vyko specia-
lūs užsiėmimai apie Pal. Ma tulaitį,
taip pat lituanistinių mokyklų ve-
dėjų ir mokytojų posėdis, „Ne ringos”
alumnų susitikimas. 

Labai įdomu buvo aplankyti
prof. kun. Stasio Ylos rankomis pas-
tatytą Mindaugo pilį, prie kurios
šventės dalyvius pasitiko pasipuošu-
sios viduramžių damos. Skautai už-
ėmė ir linksmino mažuosius su ark-
liuku. Nepamirštas buvo ir Amerikos
lietuvių kultūros archyvas (ALKA).
Visi norintys galėjo aplankyti ALK’o
muziejaus ekspozicijas bei biblio-
teką.

Pikniko ruošos komitetas šiais
metais pasiūlė naujieną – skrybėlių
konkursą bei „frisbee golf ” turnyrą.
Čia savo išmonę ir gražiąsias skry-
bėlaites ro dė per 20 dalyvių. Apdo-
vanota išra dingiausia skrybėlaitė –
vienuolyno virėjos Rosemarie Labre-
que, kurią jai padarė ir padavonajo
stovyklautojai,  ir gražiausia skrybė-
lė – vyriausios dalyvės, šios ben-
druomenės na rės Aldonos Rygelie-

nės galvos apdangalas. 
Šventę vainikavo katalikiškos,

links mos, lietuvišką dvasią bei lietu-
vybės siekius skleidžiančios stovyk-
los „Neringa” stovyklautojų meninė
programa. Stovyklos vadovė Aldona
Lingertaitienė pasidžiaugė, kad šiais
me tais į stovyklą atvyko lietuviukai
iš Texas ir Florida valstijų, San Fran -
cisco miesto, kaimyninės Kanados ir
net Kinijos. Iš su sirinkusių – per
šimtą vaikų – 50 jų stovykloje daly-
vauja pirmą kartą. Vaikai ir jauni-

mas  nuostabiame gamtos kampelyje
tik dvi savaites mokėsi dainų ir šo-
kių, norėdami parodyti susirinku -
siems lietuviškų tautinių šokių kon-
certą. Juos ruošė šokių mokytojai iš
Lietuvos Edgaras Šnipaitis ir Ginta -
ras Vilčiauskas. Stovykloje ugdomas
vaikų katalikiškas tikėjimas, krikš -
čio niškos dorybės, supažindinama su

Lietuvos kultūra. Vaikai ir jaunimas
ne tik mokėsi giesmių, šokių, bet ir
žaidė partizanų karą, gamino lietu-
viškus patiekalus, net išsi kepė par-
šiuką ant laužo.

Kiek stiprybės, meilės ir atkak-
lumo slypi gimtosios kalbos ir kultū -
ros puoselėjime! Tokia stovykla for-
muoja jaunimo imunitetą, ugdomas
jo tautiškumas, skatinamas glaudes-
nis tarpusavio supratimas. Taip išei-
vijoje jaunimas ugdomas puoselėti
tautiškas ir pilieti nes vertybes, ku-
rios gal ateityje pa dės vieningai dirb-
ti Lietuvos labui.

Pikniko ruošos komiteto ir per
šimto savanorių darbe galime įžvelg -
ti ne tik nuoširdų rūpestį už save,
savo artimą, bet ir už Lietuvą – fizinę
ir dvasinę mūsų tėvynę. 

Visos vertybės kyla iš tautos, yra
pačios tautos ir jos tautinės dvasios
kūriniai. Jos vi sos pirmiausia turi
tarnauti savos tau tos tautiniam cha-
rakteriui, o per savo tautą – ir plates-
nei žmonijai. Juk lietuviai visada
tapatinosi su gimtąja kalba, papro-
čiais, istorija, taip įrodydami savo
kultūrinę tapatybę bei lietuviškumą.
Mes savo atvy kimu į seserų sodybą
įrodome, kad galime įgyvendinti mū-
sų tradicijas, kultūrinį paveldą, pa-
pročius, o savo auko mis remiame vie-
nuolijos sese rų darbus. Pagaliau,
eidami Pal. Matulai čio, seselių vie-
nuolių nužymėtais takais, mes visi
mokomės to, kas bene svarbiausia
žmogui ar piliečiui, gy venančiam to-
li nuo savo krašto.

Irena Nakienė-Valys – PLB Sei mo
narė, JAV LB XX Tarybos narė, JAV
LB Rytinės Connecticut apylin kės vi-
cepirmininkė ryšiams.

Gražiausios  skrybėlės laimėtoja – Aldona Rygelienė sėdi, šalia jos, dešinėje,  – Rosemarie Labreque su išradingiausia skrybėlaite.
Francis Valio nuotr.

Didysis Connecticut lietuvių kultūrinis 
renginys – piknikas

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Prie Mindaugo pilies pasitiko pasipuošu-
sios viduramžių damos.

Neringos stovyklos įkūrėjos - Nekalto Prasidėjimo vienuolijos seserys.

Šventės žiūrovai.
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio
šūkiu pagrįsta  ateitininkų
šeimų stovykla

Aušra Karkienė

,,Nugalėk blogį gerumu” — tai šių metų
Ateitininkų Sendraugių 2 stovyklos
šūkis, kuriuo buvo gyvenama bir želio

24–liepos 1 d. Dainavoje. Jau praėjo kelios dešimtys
metų, kai stovyklavau Sendraugių stovykloje su
savo vaikais. Liko maloniausi prisiminimai. Pas-
kutines dvi vasaras tęsiu šią tradiciją, važiuodama
ne vien su dukra, be jau ir su anūkėliu, kad ir jis
pajustų šios šeimos stovyklos malonumą.

Ateitininkų Sendraugių 2 stovykla prasidėjo
prieš ketverius metus, nes į vieną stovyklą netilpo
visi norintieji stovyklauti.  Patekti į Sendraugių 1
stovyklą naujiems stovyklautojams buvo beveik
neįmanoma, nes anksčiau stovyklavusios šeimos
turėjo pirmenybę registruotis. Dvi energingos lie-
tuvaitės — Vida Žiedonytė-Sasnauskienė iš Cleve-
land ir Rita Račkauskaitė-Bieliauskienė iš Čika-
gos, — norėdamos ir savo šeimoms sudaryti gali-
mybes stovyklauti ateitininkiškoje, lietu viškoje
aplinkoje, suruošė antrą šeimos stovyklą. Tai buvo
kaip dovana šeimoms, norinčioms stovyklauti.
Esu stovyklavusi kitose šeimų stovyklose, bet ši
stovykla man ir mano šeimai labiausiai patinka
savo sklandžiai bei sumaniai suplanuota progra-
ma, stovyklautojų nuoširdumu, draugyste ir savo
linksma nuotaika.

Nors stovyklos datos susikryžiavo su Lietuvių
tautinių šokių švente Boston, vis tiek susirinko
nemažas būrys stovyklautojų — dalyvavo net 25
šeimos. Šiais metais prisijungė septynios anksčiau
šioje stovykloje nedalyvavusios šeimos, keturios iš
jų pirmą kartą stovyklavo ateitininkų stovykloje.
Iš viso suvažiavo 95 asmenys, tarp jų — 50 vaikų,

kurių vidutinis amžius — 6 metai.

Vaikučiai pailsi nuo tėvų
Sendraugių 2 stovyklos programa įvairi ir

įdomi. Tris kartus per dieną vaikučius nuo dvejų
metų globoja gražiai kalbantys, kupini energijos
jauni vadovai, naudodami kruopščiai parinktą
vaikams programą: sportas, rankdarbiai, dainavi-
mas, teatras, žaidimai, žuvavimas Spyglio ežere.
Vaikų darželio užsiėmimai skatina draugystę, lavi-
na vaikučių lietuvių kalbą ir lietuviškumą.

Kokia stovykla be paskaitų?
Išlaisvinti nuo vaikučių priežiūros, tėveliai

galėjo dalyvauti ir jiems pritaikytoje programoje.
Rytais lavinome savo protus, o po pietų — savo ku-
linarinius, meno, muzikos ir kitus sugebėjimus.

Ryto paskaitininkai ne tik sudomindavo klau -
sytojus savo žiniomis, bet ir sukeldavo  karštas bei
atviras diskusijas. Psi chologas dr. Ra mūnas Savic-
kas, kalbėdamas tema ,,Kaip nugalėti blogį geru-
mu kasdieniniame gyvenime”, paaiš kino, koks
psichologinis skirtumas tarp neigiamai ir teigia-
mai nusiteikusių žmonių bei kokiais būdais gali-
me nugalėti negatyvumą savo gyvenime. Dr. Savic-
ko paskaitos metu buvo proga pažvelgti į savo cha-
rakterį ir pasidalinti su kitais nuomone, kaip gali-
me tapti pozityvesniais. 

Antradienį sulaukėme viešnios iš Montreal,
autorės dr. Julijos Šukytės, neseniai parašiusios
knygą ,,Epistolophilia: Writing the Life of  Ona Si-
maite”. Dr. Šukytė, sukaupusi daugelį Šimaitės
laiškų bei dienoraščių, aprašė Šimaitės gyvenimą.
Ji Lietuvos didvyrė, vokiečių okupacijos metais iš-
gelbėjusi daug Vilniaus geto žydų. Šimaitė nešė
maistą, drabužius, vaistus bei padirbtus doku-
mentus padėti žydams, taip paleng vindama jų
sunkų likimą. Šimaitė net bulvių maišuose išneš-
davo vaikučius iš geto, tuo būdu išgelbėdama juos
nuo mirties.  Šukytės knygą buvo galima įsigyti, ir
daugelis stovyklautojų praleido savo laisvalaikį

skaitydami ją.
Trečiadienį, Astos Čuplinskienės vedami, nag-

rinėjome, kaip Palaimintojo Jurgio  Matulaičio žo-
džiai ,,Nugalėk blogį gerumu” pasireiškia jo raš-
tuose ir atsispindi jo paties gyvenime. Astos nuo-
seklūs ir gyvenimiški Matulaičio raštų nagrinėji-
mai  sukėlė tarp klausytojų diskusijas, kaip nuga-
lėti blogį savo darbovietese, šeimose ir kasdieni-
niame gyvenime.

Daug dėmesio sulaukė psichologo dr. Algio
Norvilo paskaita ,,Kurių šeimų vaikai kalbės lietu-
viškai?”. Ši tema palietė kiekvieną stovyklautoją,
kuriam rūpi, kad jo vaikai kalbėtų lietuviškai. Dr.
Norvilas pateikė konkrečių ir praktiškų patarimų,
kaip palaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, ypač miš-
riose šeimose. Buvo pastebėta, kad ir šioje stovyk-
loje buvo galima girdėti vaikus tarpusavyje kal-
bant angliškai; todėl tėveliai labai atidžiai klausė-
si dr. Norvilo paskaitos. 

Savaitės pabaigoje klausėmės Indrės Tijū -
nėlienės, kartu su kitais savanoriais įsteigusios
Lietuvos vaikų globos būrelį ,,Saulutė”. Tai labda-
ros organizacija, šelpianti vargingai gyve nančius
vaikus ir studentus Lietuvoje.  Indrė Tijunėlienė
parodė daug nuotraukų, išsamiai papasakodama
apie ,,Saulutės” įsteigimą bei dabartinę veiklą.
Klausydami paskaitininkės pasakojimų, klausyto-
jai susimąstė ir apie sava norystės svarbą, siekiant
blogį nugalėti gerumu. 

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

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Sendraugių 2 stovyklaSendraugių 2 stovykla

Sendraugių 2 stovyklos tėvelių choras pasirodė talentų vakare: Iš k: Ken Belau, Doug McLaughlin, Jim O'Meara,
Lawrence Devoe, Matt Iadapaolo (su Gabrieliumi), Pat Tessman ir jų lietuvių kalbos mokytojas Darius Norvilas.

Atvykome ne atostogauti. Sendraugių 2 stovyklos suma -
nytojos, organizatorės ir vyriausios vadovės Vida Sas-
nauskienė (k.) ir Rita Bieliauskienė.

Sendraugių 2 stovykos dalyviai prie Spyglio ežero Dainavoje. Vytauro Sasnausko nuotr.

Nukelta į 14 psl.
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Nors oro balionų sportas Lietu-
voje skaičiuoja beveik tiek
pat metų, kaip ir antroji Lie-

tuvos nepriklausomybė, Lietuvos
oreiviai pagal pasiektus rezultatus
vietą pasaulyje užleidžia tik Jungti-
nių Amerikos Valstijų, Japonijos,
Šveicarijos ir Prancūzijos koman-
doms. 

Lietuvos oreivių rinktinės suge-
bėjimais JAV lietuviai netrukus ga-
lės patys įsitikinti – šių metų rug-
pjūčio 17–25 d. Battle Creek, Michi-
gan, vyks 20-osios Pasaulio karšto
oro balionų varžybos, kuriose daly-
vaus net penkios oreivių komandos
iš Lietuvos (www.balloonworlds2012.
com/). Viena iš čempionate dalyvau-
siančių lietuvių oreivių šioje Lie-
tuvos rinktinėje – vienintelė moteris
komandoje Daiva Rakauskaitė sakė,
jog į Battle Creek vyksiantį čempio-
natą lietuviai deda nemažai vilčių:
,,Sieksime patekti į dešimtuką, o
labiausiai norėtųsi iškovoti medalį.”

Sovietų Sąjungoje – pirmieji

Oro balionų sporto pradžia Lie-
tuvoje laikomi 1988 metai, kai į Lie-
tuvą mainais į sklandytuvą buvo at-
sivežti du pirmieji oro balionai. 1988
m. vasario 27 d. Lietuvoje įkurta Lie-
tuvos oreivių draugija, kuri šiuo
metu vienija 15 oreivių klubų visoje
šalyje. Jau tais pačiais metais lietu-
viai dalyvavo Europos čempionate
(tik kaip fiestos dalis), o kitais metais
jau kaip varžybų dalyviai – du lietu-
viai oreiviai išvyko į pasaulio čem-
pionatą. 

Taip lietuviai tapo pirmaisiais
Sovietų Sąjungoje, įžengusiais į oro
balionų sportą ir paskui save pat-
raukusiais Rusijos, Latvijos bei Esti-
jos oreivius. Tiesa, kaip rašoma Lie-
tuvos oreivių draugijos tinklalapyje,
1988 m. birželio 11 d. Molėtų rajone,
Balninkų kaime, į dangų pakilęs pir-
masis Lietuvoje registruotas karšto
oro balionas (broliai Rimvydas ir
Antanas Maciulevičiai) nebuvo pir-
masis oro baliono skrydis Lietuvos
padangėje. Dar 1891 m. karšto oro
pripildytu balionu virš Vilniaus buvo
pakilęs Stanislovas Drevnickis.

Oro balionų sporto pradžia sieti-
na su Rimvydo Maciulevičiaus ir
Juozo Valūno pavardėmis. Jie pir-
mieji Lenkijoje išsilaikė pilotų egza-
minus, gavo pažymėjimus. Pirmieji
oreiviai egzaminus laikė Lenkijoje,

vėliau, kai Lietuvoje oro balionų pi-
lotų egzaminavimo tvarka buvo pri-
pažinta galiojančia pasauliniu mas-
tu, pradėti teikti lietuviški pilotų pa-
žymėjimai. Šiuo metu Lietuvoje yra
išduota apie 200 oreivių pažymėjimų.

Sovietų Sąjungoje oro balionai,
nei kaip laisvalaikis, nei kaip spor-
tas, neegzistavo, nes aviacijos sportą
griežtai prižiūrėjusi karinė struk-
tūra DOSSAF šios šakos nevystė.

Toks pat likimas buvo ištikęs ir Rytų
Vokietiją, kurioje oro balionai pasi-
rodė tik griuvus Berlyno sienai.

Tarp geriausiųjų

Nors oro balionų sportas Lie-
tuvoje itin ,,jaunas”, lietuviai orei-
viai jau yra nemažai pasiekę. 1997
metais Gintaras Šurkus laimėjo pa-
saulio bronzos medalį. Pirmieji orei-
viai Lietuvoje buvo daugiau mėgėjai,
todėl ir jų pasiekti rezultatai nebuvo
geri. Tačiau vėliau į šį sportą atėjo
keletas profesionalių sportininkų,
kurie ir pradėjo kurti profesionalaus
sporto aplinką. Tai Rimas Kostiuš-
kevičius ir Valerij Machnorylov, abu
profesionalūs parašiutininkai. Ri-
mas, iškovojęs pasaulio parašiuti-
ninkų vicečempiono vardą, į oro ba-
lionų sportą atėjo 1998 m., o 1999 m.
jau tapo Lietuvos čempionu. Nuo
2008 m. kartu su juo sportuoja ir jo
sūnus Rokas Kostiuškevičius. Abu jie
dalyvaus ir 20-ame pasaulio čempio-
nate Battle Creek.

Nors, kaip pastebi Lietuvos orei-
vių draugija, Šurkaus rezultato kol
kas dar niekam iš Lietuvos pakartoti
ar pagerinti nepavyko, tačiau šian-
dieniniai šalies karšto oro balionų
sporto rinktinės nariai pasaulio,
Europos čempionatuose patenka į
pirmąjį dešimtuką bei gali bet kurią
dieną užlipti ir ant nugalėtojų paky-
los. Gali būti, jog tokia laimė lietu-
viams kaip tik nusišypsos Amerikoje
vyksiančiose varžybose.

Dalyvaus net penkios 
komandos iš Lietuvos

20-ame Pasaulio karšto oro ba-
lionų čempionate dalyvaus 100 orei-
vių iš viso pasaulio. Praėjusiame
čempionate, vykusiame 2010 m., du
lietuviai (Vytautas Sviderskis ir
Rimas Kostiuškevičius) užėmė 7-tą ir
8-tą vietas ir taip iškovojo 3 papildo-
mas dalyvių vietas šių metų čempio-
nate. Todėl Lietuvai atstovaus ne dvi,
o penkios komandos. Daugiausia

Lietuvių oreivių balionai raižys Battle Creek, MI padangę
oreivių bus JAV (10), Vokietijos (7),
Prancūzijos (7) ir Japonijos (6) rink-
tinėse.

Battle Creek vyksiančiame pa-
saulio oro balionų čempionate Lietu-
vos rinktinę sudarys penki oreiviai –
Rimas Kostiuškevičius, Rokas Kos-
tiuškevičius, Vytautas Sviderskis,
Daiva Rakauskaitė ir Mindaugas Ly-
čius. Kiekvieno oreivio komandoje
dalyvaus po tris papildomus koman-
dos narius, taigi iš viso bus 20 narių
ir pilotų. 

Rimas Kostiuškevičius skris Ma-
rijampolės (Marijampolės oreivių
klubas), Vytautas Sviderskis – Orei-
vystės centro (Oreivystės centro klu-
bas), Mindaugas Lyčius – ,,Alitos”
oro balionu (Alytaus oreivių klubas).
Roko Kostiuskevičiaus (Marijampo-
lės oreivių klubas) ir Daivos Rakaus-
kaitės (Oreivystės centro klubas)
balionai bus be pavadinimų.

Labiausiai patyręs ir daugiau-
siai laimėjimų pasiekęs yra Rimas
Kostiuškevičius, jo pėdomis aktyviai
seka jo sūnus Rokas Kostiuškevičius.
Beje, Rimas į Lietuvą atvežė pirmąjį
dirižablį ir sėkmingai jį populiarina
Lietuvoje. Rokas, pradėjęs skraidyti
vos prieš keletą metų, jau yra ne vie-
nerių varžybų prizininkas ir nugalė-
tojas. Jam šis pasaulio čempionatas
bus antras; gali būti, jog lietuvaitis
bus vienas jauniausių dalyvių tokio
lygio čempionate.

Vytautas Sviderskis skraido apie
10 metų. Jam, kaip ir Rokui Kostiuš-
kevičiui, šis pasaulio čempionatas
bus antras. 2006 m. Vytautas kartu su
kolega, Oreivystės centro nariu Auri-
mu Vengriu oro balionu pakilo net į 7
km aukštį.

Mindaugas Lyčius – taip pat la-
bai patyręs oreivis. Oro balionu jis
skraido jau seniai, tačiau pastaruo-
sius 10 metų vietą pasaulio čempio-
natuose užleisdavo kitiems šiek tiek
geresnių rezultatų pasiekusiems
oreiviams.

Daivai Rakauskaitei, oro balionų
sporte dalyvaujančiai nuo 2006 m.,
šis čempionatas bus pirmas. Tačiau
2009 m. ji jau dalyvavo Europos čem-
pionate, Prancūzijoje, tais pačiais
metais jai pavyko iškovoti Lietuvos
moterų čempionės vardą. Battle
Creek vyksiančiose rungtynėse Dai-
va bus vienintelė moteris Lietuvos
rinktinėje. Pasak Daivos, Lietuvoje
šiuo metu oreivių pažymėjimus turi
apie 10 moterų, tačiau aktyviame
sporte dalyvauja vos kelios. 

Į šį pasaulio čempionatą taip pat
atvyksta keturios lietuvaitės-stebėto-
jos (Diana Jarmalaitė, Audra Ruk-
šaitė, Eglė Digrytė ir Silvija Grikie-
nytė), kurios stebės ir fiksuos oreivių
atliekamas užduotis bei garbingą

elgesį siekiant rezultatų. Pagal var-
žybų taisykles stebėtojas gali stebėti
tik kitos šalies oreivį. 

Sieks medalio

,,Dalyvauti šiame pasaulio čem-
pionate yra ir garbė, ir iššūkis, – sako
Rakauskaitė, – nes jame dalyvaus
stipriausi kiekvienos šalies pilotai.”
Todėl žiūrovų laukia tikrai įdomios,
o oreivių – ir sunkios varžybos. Sir-
galiai, atvykę palaikyti Lietuvos
rinktinės, galės įsikurti palapinių
miestelyje. Tikimasi, kad Amerikos
lietuviai gausiai atvyks palaikyti
savo komandos. 

Lietuviai pasaulio čempionatui
JAV ruošiasi visą vasarą. Siekdami
išlaikyti ir tobulinti skrydžio tech-
niką bei užduočių strategijų sudary-
mo įgūdžius, jie aktyviai dalyvauja
varžybose. Paskutinės numatomos
varžybos prieš pasaulio čempionatą
lietuviams vyks rugpjūčio mėnesio
pirmąjį savaitgalį, po to visa įranga
bus siunčiama į Ameriką.

Nors 20-ame Pasaulio oro balio-
nų čempionate lietuviai sieks ne tik
patekti į dešimtuką, bet ir iškovoti
medalį, jie puikiai supranta, jog šia-
me sporte labai sunku numatyti,
kaip viskas bus, nes daug lemia oro
sąlygos. ,,Tačiau, – pastebi Rakaus-
kaitė, – būsimame čempionate daly-
vaus labai stiprūs oreiviai iš Lietu-
vos, ir visa komanda yra pasiryžusi
padėti vieni kitiems bei laimėti kuo
daugiau taškų kiekvienoje rungtyje.”

Lietuvius tarp kitų danguje
skriejančių balionų kupolų nebus
sunku atpažinti – žadama ant balio-
nų krepšių pritvirtinti Dariui ir Gi-
rėnui bei Feliksui Vaitkui pagerbti
skirtus plakatus bei taip paminėti
kitais metais įvyksiantį skrydžio per
Atlantą jubiliejų. 

Pernai vykusiame Europos karšto oro balionų čempionate Ispanijoje lietuviams pavyko
užimti 9 (Vytautas Sviderskis su Oreivystės centro kupolu), 11 (Rimas Kostiuškevičius
su LY-LTU kupolu), 30 (Rokas Kostiuškevičius su ,,Omnitel” kupolu) ir 63 (Vytautas Ju-
nevičius su ,,Vilkmergės” kupolu) vietas. 

DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvos komanda. Paskutinėje eilėje, iš kairės į dešinę, antras yra Rokas Kostiuškevi-
čius, trečias – Rimas Kostiuškevičius, ketvirtas – Vytautas Sviderskis.
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Auksinei kartai – vėl auksas!

Lietuvos nacionalinė 20-mečių
krepšininkų rinktinė, Lietuvoje išdi -
džiai vadinama auksine karta, pra -
ėju sią savaitę Slovėnijoje pasibaigu-
siame Europos jaunimo čempionate
laimėjo aukso medalius.

Jaunieji krepšininkai, iki šiol
ke turis kartus su Jonu Valančiūnu
sky nę aukso medalius tarptautiniuo-
se čempionatuose, Liublianoje penk-
tą kartą iš eilės užkopė ant aukščiau-
sios turnyro pakylos, tačiau šį kartą
be savo geriausio žaidėjo. Rinktinės
trenerio Kazio Maksvyčio treniruoja-
ma komanda dar prieš keletą metų
laimėjo olimpinio festivalio penkio-
likmečių krepšinio turnyrą. Vėliau
sekė 16-mečių bei 18-mečių Europos
čempionatų nugalėtojų vardai, o per-
nai – ir 19-mečių pasaulio čempiona-

to auksas. Visus ankstesnius kartus
Lie tuvos rinktinę link pergalės ly-
dėjo Valančiūnas, kuris šiais me tais
negalėjo padėti savo draugams, nes,
prisijungęs prie suaugusiųjų rink-
tinės, jis, iškritus Robertui Javtokui,
užima pagrindinio vidurio puolėjo
poziciją.

Nors ir be geriausio žaidėjo,
Euro pos 20-mečių krepšinio čempio-
nais tapo lietuviai. Baigiamosiose
rungtynėse mūsiškiai susitiko su
Prancūzijos rinktine ir jas laimėjo
50:49.

Prie pergalės 11 taškų pridėjo
Egi dijus Mockevičius, 10 – Žygiman -
tas Skučas, 9 – Vytenis Čižauskas, 6 –
Arnas Butkevičius, 5 – Paulius Vai -
tiekūnas, 4 – Edgaras Ulanovas, 3 –
Dovydas Redikas, 2 – Rolandas Jakš -
tas. Deividas Pukis, Evaldas Aniulis
ir Tautvydas Sabonis taškų nepelnė.

PAUL TRIUKAS 

Londonas 2012

Liepos 27 dieną Londone prasi -
dėjusi vasaros olimpiada truks iki
rugpjūčio 12 dienos, joje varžysis 62
Lietuvos sportininkai ir dar maž-
daug 10,000 sportininkų iš įvairių
pasaulio šalių. Prieš olimpiadai
prasidedant,  Lietuvoje buvo spė -
liojama, kiek medalių laimės Lietu -
vos atletai.

Atspėti, kiek kas medalių laimės,
ne tik beprasmiška, bet ir sunku.
Argi galime taip drąsiai teigti, kad
JAV krepšinio rinktinė yra žy miai
stipresnė už kitas? Juk panašų į
amerikiečių žaidimą žaidžia ispanai,

per pastaruosius penkerius me tus
smarkiai patobulėjo rusai, prancūzai
ir argentiniečiai turi subūrę labai
pajėgias rinktines. Nepamirš ki me ir
to, kaip kiekvienais metais po pra -
laimėtų draugiškų rungtynių silp-
niausioms komandoms Lietuvos
krep ši ninkai atsitiesia ir laimi aukš-
tas vietas, kartais net medalius.

Jamaikos įžymusis bėgikas
Usain Bolt jau senai pasiekė įspū din -
gų rezultatų, tačiau dėl to jo vertė ne -
nukrito. Kodėl nepakilo pasaulio
čem piono, jo tautiečio Yohan Blake
vertė? JAV plaukikas Michael Phelps
dalyvaus jau ketvirtoje olimpiadoje,
ir nors pasaulio čempionatuose jis
nebeskina vien aukso spalvos meda-
lių, jis laikomas pagrindiniu iš
varžovų. Ar tikrai jam nėra lygių?

Pasigilinę labiau į kiekvieną
spor to šaką, tikrai rastumėte argu-
mentų, kodėl ir kaip labiausiai nu -
vertinti sportininkai gali netikėtai
nu skinti medalius. Vis dėlto tenka
pripažinti, kad olimpiada atskleidžia
visų geriausių sportininkų geriau-
sias savybes. Gal todėl verta statyti
aukštas sumas dėl JAV krepšininkų,
Roger Federer, Bolt ir Phelps?

Nesu iš tų, kurie skaičiuoja me -
dalius dar prieš olimpiadą. Nors nie -
kaip negaliu paveikti varžybų rezul-
tatų, aš jums pažadu įdomių kovų ir
neatspėjamų nugalėtojų. Dar šian -
dien ryte skaičiau, kaip įvairios sve-
tainės internete Lietuvai žada 3 me-
dalius. Kitaip negu kiti, ne būsiu bai-
lys, nesistengsiu čia para šyti tik-
slaus skaičiaus. Aš tik spėju, kad Lie-
tuva iškovos daugiau negu 3 meda-
lius.

PAUL TRIUKAS

Paskutinieji turnyrai prieš Londoną

Vykstant paskutinėms varžy-
boms prieš artėjančią olimpiadą, visi
sportininkai siekia geriausios for-
mos. Kol geriausieji ilsisi, kiti pluša
ne tik sporto salėse, bet ir turnyruo -
se, siekdami pateikti „stebuklų”.

Praėjusią savaitę Vokietijoje vy -
ku siame teniso turnyre „bet-at-home
Open” nugalėtoju tapo argentinietis
Juan Monaco. Prieš savaitę buvęs 12-
oje ATP lentelės vietoje, po pergalės
jis pakilo į 10-ąją. 

Vos vardinį kvietimą į olimpiadą
gavęs brazilas Thomaz Bellucci pra -
ėjusią savaitę įrodė, jog ši garbė jam
buvo suteikta ne veltui. 60-ąją vietą
lentelėje užėmęs tenisininkas Švei-
carijoje vykusiose baigiamosiose
varžybose susikovė su serbu Janko
Tipsa revic ir, nors pralaimėjo pir-
mąjį setą, atsigavo ir šventė įpūdingą

pergalę. Bellucci pakilo dvidešim čia
vietų ir dabra yra 40-as.

Vyrų vienetų varžybose JAV
atsto vaus tik vienas tenisininkas.
Tai – John Isner. Turbūt todėl pra-
ėjusią savaitę turnyrą savo tėvynėje
iš pyk čio laimėjo buvęs pirmas len-
telėje Andy Roddick. Jis Atlanta nu-
galėjo Liuksemburgo atstovą Gerd
Muller.

Praėjusią savaitę JAV vykusia-
me moterų turnyre pergalę šventė
slovakė Dominika Cibulkova. Ji ne-
sun kiai prasibrovė iki baigiamųjų
rungtynių, kuriose nesunkiai įveikė
pran cūzę Marion Bartoli. Kitame
savaitės turnyre, vykusiame Švedijo -
je, susitiko dvi tenisininkės net ne -
san čios penkiasdešimtuke. Čia per-
galę šventė Polona Hercog. Į 62-ąją
vietą lentelėje pakilusi Her cog nu-
galėjo į 74-ąją vietą pakilusią Mat-
hilde Johansson.

PAUL TRIUKAS

Viena iš lietuvių, Lietuvai atstovausiančių
Londono olimpiadoje – dviratininkė Si-
mona Krupeckaitė. 

Arūno Švelnos (ELTA) nuotr.

Lietuvos nacionalinė 20-mečių krepšininkų rinktinė Europos jaunimo čempionate
laimėjo aukso medalius. AFP nuotr.

V. Alekna – vis dar laimėtojų gretose

Smagu girdėti, kad žymus Lietu -
vos sportininkas Virgilijus Alekna
vis dar nepraranda formos ir rodo ge -
rus rezultatus. Nepaisydamas am -
žiaus naštos, šis 40-metis disko meti-
kas dažnai iškovoja pergales dides-
nio masto lengvosios atletikos pir-
menybėse.

Vieną tokių laimėjimų mūsiškis
pasiekė liepos 21 d. Ščecine (Lenkija)
vykusiose 58-ose Janušo Kusočinskio
atminimo lengvosios atletikos varžy-
bose. Čia  Alekna savo geriausiu ban -
dymu diską nusviedė 68,50 m (tai bu -
vo trečiasis jo metimas) ir be vargo
laimėjo aukso medalį. Visi trys lietu-
vio metimai buvo geresni nei arti-
miausių jo var žo vų – australo Benn
Harradine (64,92 m) ir lenko Piotr
Malachowski (64,29 m). Alekna taip
pat centimetru pagerino šių varžybų

pasiekimą, kurį pernai buvo pasie-
kęs Malachowski.

Iš  Aleknos Londono olimpiado-
je tikimasi bet kokios spalvos meda-
lio. Priminsime, kad šis stipruolis
per olimpiados atidarymo iškilmes
neš Lie tuvos trispalvę.

Ir kiti lietuviai buvo tarp
prizininkų

Šiose varžybose pergalę šventė ir
šuolininkas į aukštį Raivydas Sta-
nys. Jam po trijų pradinių bandymų
(2,07, 2,14 ir 2,20 m) kartelė buvo pa-
kelta iki 2,25 m. Lietuvis ir šį aukštį
įveikė be vargo ir užsitikrino auksą.

Neblogai pasirodė ir lietuvaitė
Indrė Jakubaitytė, ietį numetusi
55,92 m ir pelniusi bronzinį apdo va -
nojimą. Šioje rungtyje ant aukščiau-
siojo laiptelio atsistojo lenkė Barbara
Madejczyk (56,72 m).

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje žaidė D. Šernas

Čikagos sporto mėgėjai liepos
mėnesio antroje pusėje turėjo progą
pamatyti tris užsienio futbolo ko-
mandas, kurių vienoje žaidė Lietu-
vos futbolo rinktinės žaidėjas Darvy-
das Šer nas. Jis į užatlantę atvyko su
viena iš geresnių Lenkijos futbolo
vienuoli kių – Lubino „Zaglebie” ko-
manda, žaidžiančia Lenkijos aukš-
čiausios lygos pirmenybėse.

Liepos 22 d. lenkų komanda Či-
ka goje rungtyniavo neįprastoje vieto-
je – beisbolo komandos „Cubs” sta-
dione. Čia ji susitiko su „AS Roma”
vienuolike, kuri praėjusį sezoną

Italijos pirmenybėse užėmė septintą
vietą. Aikš tėje beveik visą rungtynių
laiką do mi navo italų komanda, gana
lengvai 4:0 nugalėjusi lenkus. Visi
Italijos futbolininkų įmušti įvarčiai
krito pirmame kėlinyje. Lietuvis į
aikštelę buvo iš leistas tik antrame
kėlinyje, kai žaidimas truputį išsily-
gino, ir Italijos futbolininkai įvar-
čiais jau nebepra džiugino.

Artimiausias rungtynes „Fire”
žais išvykoje su „San Jose” vienuo-
like šį šeštadienį 9:30 val. v. Var žovai
priklauso Vakarų grupei ir šiuo
metu su 43 taškais stovi pirmenybių
lentelės viršuje.

EDVARDAS ŠULAITIS
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A. Šepkaus papuošalai privertė pasitempti 
net garsiausius Amerikos juvelyrus

BIRUTĖ VYŠNIAUSKAITĖ

Kai New York gyvenantis lietuvis
juvelyras Aleksandras Šepkus (58 m.)
pradėjo pardavinėti savo pa puošalus,
net ir labiausiai juvelyri kos sub-
tilybes išmanantys ameri kiečiai paste-
bėjo, kad Amerikos auksakaliai pri-
valo pasitempti. Lietu vo je likę Alek-
sandro kolegos pripažįsta, kad jam
nėra lygių.

Apie kūrybą, laisvę, tikėjimą ir
laimingą gyvenimą lrytas.lt su A.
Šepkumi kalbėjosi jo parodos Vil -
niuje, Bažnytinio paveldo muziejuje,
atidarymo išvakarėse.

Aleksandro kurtus papuošalus
šiuo metu pardavinėja maždaug 150
garsiausių JAV juvelyrikos parduotu-
vių ir galerijų, jų taip pat galima įsi-
gyti Londone, Japonijoje ir Puerto
Rico.

– Kodėl jūsų papuošalų vis dar
nėra Lietuvoje?

– Visiems sakau – prašom, kreip-
kitės. Tačiau kol kas niekas nepirko.
Parduodamas papuošalus laikausi
nuostatos – negaminu papuošalų sko -
lon. Iš karto parduodu. O jeigu kas
nors užsisako, tai sumoka bent jau
tiek, kad galėčiau juos pagaminti.

– Ar dabartiniai jūsų papuoša -
lai labai skiriasi nuo tų, kuriuos
ga minote prieš išvažiuodamas į
Ameriką?

– Tuometį Vilniaus dailės insti-
tutą baigiau 1977 m. ir nuolat daly-
vaudavau taikomosios dailės paro-
dose, tačiau nuo tų laikų mano brai -
žas pasikeitė visiškai. Dabartiniai
mano papuošalai neturi absoliučiai
nieko bendro su tais, kuriuos kūriau
ir gaminau Lietuvoje.

– Kodėl taip akivaizdžiai pasi -
keitėte?

– Lietuvoje vieną papuošalą ga -
mindavau kartais ir kelis mėnesius,
o Amerikoje sau to leisti nebegalė-
jau.

Ilgai galvojau, ką reikėtų kurti,
kol vieną dieną atėjo į galvą mintis,
kaip tiksliai mano papuošalai atro -
dys. Buvau tikras, kad ta idėja „su -
veiks” ir privalau ją įgyvendinti.
Mano idėjai jau – dvidešimt metų ir ji
man atnešė sėkmę.

– Kokia ta jūsų idėja? Kur
sėmėtės jai įkvėpimo?

– To paties manęs jau daug kas
klausia dvidešimt metų ir aš negaliu
atsakyti. Kai man šovė į galvą vi -
siškai pakeisti savo braižą, galvojau,
jog turiu sukurti kažką tokio, kad
žmo nėms būtų labai gražu, bet kartu
tas grožio kriterijus turėtų būtų ob -
jektyvus.

Tarkim, jei kažkas pasako: „visi
rytų kvepalai”, daug kas įsivaizduo-
ja, kad kalbama apie kažką paslaptin-
go ir stebuklingo.

Lygiai taip pat ir aš siekiau su -
kurti kažką tokio, kas lyg jau ir maty-
ta, tačiau kartu nepaprasto, tik įsi-
vaizduoto. Tarsi tie papuošalai pri -
min tų visiems gerai žinomo veikalo
„Žiedų valdovas” nuotaiką ir atmos-
ferą. Tarsi asocijuotųsi su Bizantijos
laikų turtais, nors nieko konkretaus
iš tos epochos mano papuošaluose ir
nėra. Tik – įspūdis niekada nematyto
grožio.

– Ir stebuklingai pataikėte į
dešimtuką.

– Buvau tikras, kad man turi pa -
si sekti, nes tiksliai žinojau, ką darau

ir ko noriu pasiekti.
– Ar visada gyvenime vadova -

votės tokia nuostata?
– Tikrai ne. Tai vienas iš ne -

daugelio dalykų, kurie man pasisekė.
– Tačiau dėl to reikėjo išva-

žiuoti į Ameriką?
– Man visada buvo įdomu, ko ga -

lima būtų pasiekti Amerikoje. Dar
nuo paauglystės, per visą sovietmetį,
svajojau išvažiuoti į šią šalį. Gal ne
vi siems laikams, bet ilgokai pagy -
ven ti. 

Niekada nesakiau, kad Ameri ko -
je praleisiu visą gyvenimą, tačiau kol
kas ten esu labai pririštas. Be to, esu
Amerikos pilietis.

Ko gero, buvau vienas iš pasku-
tinių lietuvių, kuris gavo politinį
prieg lobstį, nes išvažiavau 1988 m.,
per pačius neramumus, nors jau tuo -
met visiems buvo aišku, kad sovietai
ilgai neišsilaikys.

Ir aš maniau, kad Lietuva vis
tiek netrukus bus nepriklausoma,
todėl jau galiu išvažiuoti.

Nuo 1988 m. pavasario iki rudens
Lietuvoje dėjosi patys įdomiausi da-
lykai – dalyvavau visur, kur tik ga -
lėjau.

Džiaugiuosi, kad išvengiau nusi -
vylimo ta gražia Lietuvos revoliucija
ir atgimimu, todėl mano atmintyje iš -
liko tik labai šviesūs ir gražūs įspū -
džiai.

– Stebite, kas vyksta Lietuvoje
dabar? Ar jums rūpi, kaip čia klos -
tosi gyvenimas?

– Turiu keletą gerų draugų, su
ku riais palaikau artimus ryšius, to -
dėl iš jų daug ką sužinau, tačiau poli-
tika, intrigos, apkalbos, įvairios są -
mokslo teorijos manęs nedomina.
Gal ir gerai?

– Ar išvengėte nostalgijos?
– Gal šiek tiek ja ir pasirgau, ta -

čiau sunkesnės formos išvengiau dėl
to, kad reikėjo kurtis, ieškoti darbo,
kur gyventi ir kaip išgyventi. Per sa -
vaitę tekdavo dirbti mažiausiai 60 va -
landų, o kartais ir 80.

Ir iš tikrųjų buvo nelengva – per
pirmąsias Kalėdas, kai jau dirbau sa -
varankiškai, žmona surinko visus
tuš čius alaus ir pieno butelius, bet,
juos pridavus, pinigų vakarienei
mums neužteko.

– Juvelyrika visame pasaulyje
– pakankamai uždara sritis. Kaip
jums pavyko išsikovoti vietą po

saule ir patekti į Amerikos juvely -
rikos elitą?

– Negalėčiau pasigirti, kad esu
pačiame didžiausiame elite. Tačiau
tarp nepriklausomų dizainerių gal-
būt esu vienas geriausių ir turiu ne -
blogą vardą. Dėl to, kad daug kam pa -
tinka tai, ką darau (juokiasi).

Nemėgstu girtis, bet keli žinomi
amerikiečiai dizaineriai man yra
sakę, kad, kai aš atsiradau, beveik vi -
sa Amerikos juvelyrika pasidarė šiek
tiek kitokia.

Anksčiau visi sekė labiau konst -
ruktyvias, poliruotų formų kryptimi,
o kai aš parodžiau savo ornamentus,
du trečdaliai juvelyrų tapo irgi „or -
namentuotais”.

– Gal ir jūsų darbus kas nors
ėmė kopijuoti?

– Nežino kaip. Nors aš nieko ir
neslepiu. Kita vertus, būtų per daug
darbo nukopijuoti ir reikia daug lai -
ko išmokyti juvelyrus dirbti taip,
kaip aš dirbu.

Mano įmonėje šiuo metu dirba

13–14 juvelyrų, išmanančių, kaip ga -
minti mano sukurtus papuošalus.

Daug juvelyrų Amerikoje per pa -
s tarąją krizę bankrutavo, manęs,
ačiū Dievui, ji beveik nepalietė.

– Kas jūsų klientai? Gal kokios
Amerikos įžymybės nešioja jūsų
papuošalus?

– Savo papuošalų į parduotuves
ar galerijas nevežioju, todėl tik mano
vadybininkai žino, kas kokius pa puo -
šalus nusiperka. Esu iš jų girdėjęs,
kad žinomi aktoriai yra įsigiję mano
papuošalų. Atrodo, ir aktoriaus Mi -
chael Douglas žmona kažką pirko.

– Ar turite moters, kuriai no -
rė tumėte kurti papuošalus, įvaiz -
dį?

– Kurdamas papuošalus niekada
prieš akis neturiu kažkokios konk -
rečios ar įsivaizduojamos moters. 

Tačiau man atrodo, kad mano pa -
puošalai tinka 30–40 metų, savo pro -
fesijoje karjerą padariusioms, mo -
kančioms gerai rengtis, apsiskai čiu-
sioms ir pinigų turinčioms mote -
rims.

– Kaip suprantu, jums pavyko
pataikyti į dešimtuką, ne tik ieš -
kant savo papuošalų idėjos ir sti -
liaus, bet ir randant puikius vady-
bininkus?

– Man iš tikrųjų nepaprastai pa -
sisekė, nes su savo vadybininku Jeff

Feero dirbu jau daugiau nei dvide -
šimt metų. Jis taip išmano verslą ir
bendravimą su žmonėmis, kad man
daugelis pavydi. Dėl jo man nereikia
net rūpintis akmenimis.

Kolegos mano vadybininko var -
dą jau vartoja kaip bendravardį ir
daž nai prisipažįsta, kad norėtų turėti
tokį jeffą.

– Gal jus bandė prisivilioti ko -
kios nors garsios papuošalų ben-
drovės?

– Kalbino „Tiffany”. Tačiau dirb -
damas jai būčiau turėjęs atsisakyti
savo vardo. Galbūt būčiau uždirbęs
labai daug pinigų, bet atsisakiau, nes
nenorėjau jokių apribojimų. Esu vi -
siškai laisvas. Nepriimu net specia -
lių užsakymų. Nebent kartą kitą per
metus padarau kokį nors ypatingą
žiedą įdomiai moteriai, kuri atneša
kokį neįprastą akmenį.

– Jeigu kreiptųsi, tarkim, ko -
kia karalienė arba pirmoji Ameri -
kos ponia, ko gero, neatsisakytu -
mėte joms sukurti papuošalų?

– Jei pasakytų, kad galiu joms
sukurti, ką aš pats norėčiau, tuomet
neatsisakyčiau. Bet jeigu nurodytų
kažką konkretaus, tada nesutikčiau.

– O kaip jums sekėsi susikurti
namus New York?

– Man nusišypsojo laimė susitik-
ti su įdomiais ir gerais žmonėmis, gal
dėl to nesudėtingai pritapau New
York.

Daugiausia mano draugų – ame -
ri kiečiai. Lietuvis – tik vienas kitas,
nors sąmoningai lietuvių nevengiu.
Tiesiog taip susiklostė gyvenimas.

Mūsų parapijoje taip pat daugu-
ma amerikiečių. Su kai kuriais labai
artimai bendraujame. Kiekvienais
metais važinėjame į katalikų konfe -
renciją Italijoje.

– Su žmona esate praktikuo -
jan tys katalikai?

– Niekada nebuvau ateistu, nuo-
lat man kažko reikėjo ieškoti. Buvau
susidūręs ir su rytiečių tikėjimais.
Bet niekas prie manęs „neprilipo”.
Matyt, reikia, kad palaima ateitų. To -
dėl po keturiasdešimties metų sugrį -
žau į bažnyčią. Labiausiai tam įtakos
turėjo neseniai mirusi mama, kuri
nuolat už mane meldėsi ir prašė
Dievo, kad aš sugrįžčiau į bažnyčią.

Man pasisekė, kad vienoje baž -
nyčioje, netoli mūsų namų New York,
buvo aukojamos Mišios pagal 1962 m.
mišiolą. Todėl galėjau sugrįžti į tokią
bažnyčią, kokią lankydavau Lietu -
voje būdamas paaugliu.

– Gal sugrįžimas į bažnyčią
turėjo įtakos jūsų kūrybai? 

– Ar mano papuošalai lietuviški?
Jie – tiek pat lietuviški, kiek aš – lie -
tuvis. Tiek pat jie ir katalikiški.

O kurdamas papuošalus, galvoju,
kad darau tai, ką iš tikrųjų išmanau.

Savo kūrybą laikau amatu. Jei ją
kas nors pavadina menu, tai man –
tik padrąsinimas.

– Ar pakanka pasakyti, kad
lai mė, kai žmogus, kaip ir jūs, da-
ro tai, kas patinka, ką puikiai iš-
mano ir iš to dar puikiai pra gy ve-
na?

– Jeigu labai stengčiausi, ko ge -
ro, pasiekčiau dar daugiau. Tačiau
niekada neturėjau labai didelių am -
bicijų. Matyt, į mano gyvenimą atėjo
tai, kas turėjo ateiti. Dabar gyvenu
pakankamai ramiai, nesu nuo daug
ko priklausomas.

www.lrytas.lt

A. Šepkus kurdamas siekia perteikti niekada nematyto grožio įspūdį.  
R. Danisevičiaus nuotr.
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Kuba pasiruošusi diskusijoms su JAV

Rusija savo kariniam jūrų laivynui 
nori bazių užsienyje

Ministras padėkojo Lenkijos kariams

Lietuvių kalbos kursai sulaukė lankytojų 
ir iš Uzbekijos bei Australijos

Vilnius (Delfi.lt) – Vytauto Di-
džiojo universitete (VDU) daugiau
kaip 30 užsieniečių mėnesį mokysis
lietuvių kalbos ir keliaus po mūsų
šalį. Tarp kursų lankytojų – svečiai
ne tik iš Europos, bet ir Kinijos, Ja-
ponijos, Uzbekijos, Australijos. Iš
pastarųjų dviejų šalių norinčiųjų
išmokti lietuviškai sulaukta pirmą
kartą.

Anot kursų dėstytojos, per mė-
nesį užsieniečiai jau galės šiek tiek
kalbėti lietuviškai, taip pat keliaus
po mūsų šalį, sužinos apie kultūrą,
istoriją. Pasak kursų rengėjų, dauge-
lis besimokančiųjų lietuvių kalbos
giminystės ryšių su mūsų šalimi ne-
turi.

„Kursai yra įtempti, iš tiesų

kiekvieną dieną užsiėmimai vyks
nuo trijų iki keturių valandų, reikia
daug informacijos išmokti per vieną
dieną. Rezultatai būna geri, jei stu-
dentai pasistengia”, – teigia kursų
dėstytoja Aurelija Tamošiūnaitė.

„Dauguma jų yra tiesiog atvažia-
vę besidomintys mūsų kalba, šalimi
žmonės. Kažkas rašo daktaro diser-
tacijas ir ieško atsakymų į savo klau-
simus. Yra daug studentų, kurie ruo-
šiasi savo studijoms Lietuvoje, nori
mažos įžangos į Lietuvą ir lietuvių
kalbą”, – sako Jurgita Pilypaitytė,
VDU Humanitarinių mokslų fakulte-
to Tarptautinių programų vadovė.

VDU lietuvių kalbos ir kultūros
vasaros kursus rengia keturioliktus
metus.

Šatrijos piliakalnis nustebino unikaliais archeo-
loginiais radiniais

Stokholmas (URM info) – Lietu-
vos ambasada Stokholme Lietuvos
nacionalinei Martyno Mažvydo bib-
liotekai perdavė vertingą Švedijos
lietuvių bendruomenės nario Povilo
Čalnario dovanotą asmeninę knygų
kolekciją, kurioje gausu lietuvių
emigrantų išleistų leidinių.

Šiuo kilniu poelgiu P. Čalnaris
siekia, kad didelę istorinę reikšmę
Lietuvai turinčios knygos taptų pri-
einamos šalies visuomenei.

Vienas vertingiausių ambasados
Nacionalinei bibliotekai perduotų
leidinių – 1953–1966 m. Boston išeivių
iš Lietuvos leista Lietuvių enciklope-

dija (dar vadinama Boston enciklope-
dija).

Tai 1931–1944 m. Kaune spaus-
dinto leidinio „Lietuviškoji enciklo-
pedija” tęsinys, dienos šviesą išvydęs
„Lietuvių enciklopedijos leidyklos”
savininko Juozo Kapočiaus pastango-
mis. Jis subūrė apie 80 įvairių sričių
redaktorių ir bendradarbių, kurie
dirbo be atlygio, sudarė redakciją bei
redakcinę komisiją. Enciklopedija
leista vien tik lėšomis, gautomis jau
už jau parduotą tiražą. Informacija,
iliustracijomis ir kita medžiaga prie
leidimo prisidėjo daugelis lietuvių
išeivijos inteligentų.

B. Obama ragina imtis priemonių
dėl ginklų kontrolės

Ministras A. Ažubalis (viduryje) susitiko su NATO oro policijos Baltijos šalyse misiją at-
liekančiais Lenkijos karinių oro pajėgų kariais.                                                     URM nuotr.

Havana (BNS) – Kubos preziden-
tas Raul Castro apkaltino JAV dėl
bandymo nuversti Kubos vyriausy-
bę, kaip buvo arabų pavasario šalyse,
tačiau pabrėžė valdžios norą daly-
vauti diskusijose su Washington.

,,Aš jau pranešiau jiems per dip-
lomatinius šaltinius. Jeigu jie nori
diskutuoti, mes pasikalbėsime, ta-
čiau kaip lygūs. Mes kalbėsime tomis
pačiomis temomis  – demokratija ir
žmogaus teisės JAV”, – sakė R. Cast-
ro.

Komunistų valdoma sala liepos
26 d. minėjo Kubos revoliucijos pra-
džios metines. 1953 m. Fidel Castro

vadovaujama revoliucionierių grupė
puolė Monkados kareivines Kubos
Santjago mieste. Nuo tada prasidėjo
Kubos revoliucija.

Karinę uniformą vilkintis R.
Castro po oficialių minėjimui su-
rengtų renginių kalbą sakė rytinėje
Gvantanamo provincijoje. R. Castro –
buvęs gynybos ministras – 2008 m.
perėmęs iš savo brolio šalies valdy-
mą, apkaltino opoziciją, remiamą
JAV ir kitų Vakarų šalių, ,,bandymu
sukurti aplinkybes ir laukimu die-
nos, kada įvyks tai, kas nutiko Libi-
joje ir, kaip jie nori, kad nutiktų Siri-
joje”.

Martyno Mažvydo bibliotekai 
padovanota vertinga knygų kolekcija

Maskva (BNS) – Rusija tikisi
įkurti savo pirmąsias nuo Sovietų
Sąjungos žlugimo 1991 m. karinio jū-
rų laivyno bazes užsienyje ir žvalgosi
į Kubą, Vietnamą ir Seišelius, sakė
karinio jūrų laivyno vadas, kurį
cituoja valstybinė naujienų agentūra
RIA.

Rusija pastaraisiais metais didi-
no savo laivyno veikimo lauką ir
siuntė savo karo laivus į tolesnes pa-
saulio vietas, stengdamasi atkurti
pasididžiavimo vertą galią pasaulyje,
kuriame vyrauja JAV kariškiai.

,,Tiesa, kad toliau dirbame dėl
bazavimosi kariniam jūrų laivynui
užtikrinimo už Rusijos Federacijos
ribų”, – interviu sakė viceadmirolas
Viktor Čirkov.

Sovietų Sąjunga turėjo didelę lai-
vyno bazę komunistiniame Vietna-
me, bet posovietinė Rusija 2002 m.,
per pirmąją prezidento Vladimir Pu-
tin kadenciją, nusprendė palikti
Kamranio bazę, nes mokesčiai už
nuomą buvo sunki našta valstybės iž-
dui.

Rusijos vienintelio karinio jūrų
laivyno objekto už buvusios Sovietų
Sąjungos ribų – priežiūros ir tiekimo
centro sirų uoste Tartuse – likimas
yra neaiškus dėl konflikto Sirijoje.

V. Čirkov sakė, kad Rusija
,,sprendžia klausimą dėl materiali-
nės ir techninės paramos vietų sukū-
rimo Kubos, Seišelių ir Vietnamo te-
ritorijose”.

Vilnius (Delfi.lt) – Šatrijos pilia-
kalnio papėdėje besidarbuojantys ar-
cheologai skelbia radę unikalių radi-
nių, kurie leidžia teigti, kad žmonės
čia gyveno anksčiau, nei manyta iki
šiol. O ankstyviausio Šatrijos gyven-
vietėje netikėtai užtikto kapo mįslę
archeologams, matyt, narplioti teks
ilgai.

Pirmiausiai archeologai sako ap-
tikę greičiausia gyvenamojo namo ir
geležies liejyklos pastatų detales. Ka-
sinėdami toliau tikėjosi rasti pastato
tęsinį, tačiau prieš jų akis atsivėrė
kapavietė, kurią jau dabar, iš pirmo
žvilgsnio, vadina sensacija. 

„Šitas kapas yra unikalus tuo,
kad jis yra pirmasis visoje Lietuvos
teritorijoje surastas piliakalnio gy-
venvietėje. Tai yra labai neįprasta,
nes paprastai būdavo laidojama kapi-

nynuose, kapinėse ar kažkur pana-
šiai”, – aiškino VšĮ „Kultūros paveldo
išsaugojimo pajėgos” archeologas
Mantas Daubaras.

Palaikai bus nuodugniai ištirti,
tačiau, pasak archeologų, keramiką
datuoti nėra sunku, todėl pagal šukes
jau galima teigti, kad šis žmogus am-
žino poilsio atgulė VI–VIII amžiuje
po Kristaus. Teigiama, kad gyven-
vietė Šatrijos piliakalnio papėdėje
užima apie 15 hektarų teritoriją. Iš-
tyrinėta dar ne visa, tačiau rastas
moters kapas yra ankstyviausias.  

Radinių per porą mėnesių vyks-
tančią ekspediciją surasta itin daug –
archeologai sako seniai skaičių pa-
metę. Archeologai tikisi, kad unika-
lių radinių bus ir daugiau, nes Šatri-
jos piliakalnio papėdėje dirbs dar
apie mėnesį.

New Orlean (BNS) – JAV prezi-
dentas Barack Obama po praėjusią
savaitę įvykusio išpuolio Denver ki-
no teatre, per kurį žuvo 12 žmonių,
teigė norįs, kad būtų imtasi ,,pro-
tingų” priemonių dėl ginklų kontro-
lės.

B. Obama pažadėjo bendradar-
biauti su politinėmis ir piliečių orga-
nizacijomis, siekiant rasti sprendimą
dėl šio klausimo, tačiau daugiau de-
talių nepateikė.

B. Obama varžovas prezidento
rinkimuose Mitt Romney per televi-
ziją iš Londono rodytą interviu sakė,
kad JAV ginklų kontrolės įstatymo
pertvarkos neapsaugos nuo tokių

nelaimių.
,,Akivaizdu, kad tai, ką padarė

jaunuolis, pažeidžia įstatymus. Ta-
čiau faktas, kad jis prasikalto, neap-
saugo nuo to, kas įvyko”, – teigė M.
Romney.

Savo kalboje, skirtoje piliečių tei-
sių organizacijai ,,National Urban
League” New Orlean, B. Obama sakė:
,,Aš tikiu, jog dauguma ginklus tu-
rinčių asmenų sutiktų, kad mes turi-
me viską padaryti, kas įmanoma, kad
nusikaltėliams ir pabėgėliams būtų
užkirstas kelias nusipirkti ginklą.
Psichiškai nestabilus asmuo neturė-
tų taip lengvai gauti ginklą. Šie
žingsniai neturėtų būti ginčytini.” 

Zokniai (URM info) – Su NATO
oro policijos Baltijos šalyse misiją
šiuo metu atliekančiais Lenkijos ka-
rinių oro pajėgų kariais aviacijos ba-
zėje Zokniuose liepos 27 d. susitikęs
užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis padėkojo jiems už tar-
nybą ir pabrėžė Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo saugumo srityje
svarbą reaguojant į kylančius bend-
rus iššūkius.

Anot ministro, Lenkijos karių
tarnyba Lietuvoje, intensyvus ir sėk-
mingas šalių karinis bendradarbiavi-
mas regione patvirtina, kad „šalių
laisvę galima užtikrinti tik Lietuvai
ir Lenkijai laikantis išvien”.

A. Ažubalis padovanojo Lenkijos
kariškiams Lietuvos pašto išleistą
pašto ženklų rinkinį su Jan Matejko
paveikslo „Žalgirio mūšis” motyvu.

Ketvirtą kartą NATO oro polici-
jos misijoje dalyvaujančios Lenkijos
karinės oro pajėgos Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos oro erdvėje budi su ketu-
riais Mig-29 modelio lėktuvais. Rug-
sėjo 1 d. budėjimą perims Čekijos at-
stovai.

Zokniuose ministras taip pat do-
mėjosi Lietuvos kariuomenės Kari-
nių oro pajėgų Aviacijos bazės užduo-
timis ir pagalba NATO karinių oro
pajėgų kariams vykdyti greitojo rea-
gavimo oro policijos misiją.



nos”. Dalyvaus solistas baritonas Je-
rome Barry, pianistas Edvinas Minkš-
timas ir smuikininkas Peter Sirotin. 

Rugsėjo  13 d., ketvirtadienį:
Žydų muziejuje, Philadelphia, PA,
vyks koncertas ,,Vilniaus geto dai-
nos”. Pradžia 7:30 val. v.

Rugsėjo 14 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
7 val. v. vyks Arvydo Zabulionio foto-
grafijų parodos ,,Church World” ati-
darymas. Paroda tęsis iki spalio 12 d.
Tel. pasiteirauti 773-582-6500. 

Rugsėjo 15 d., šeštadienį: Ap-
reiškimo parapijos mokyklos kieme
(70 Havemeyer St., Brooklyn, NY)
nuo 1 val. p. p. iki 8 val. v vyks New
York lietuvių festivalis ,,lithNYC”.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį:  Ap-
reiškimo parapijos apatinėje salėje ir
mašinų stovėjimo aikštelėje (259
North 5th St., Brooklyn, NY 11211)
vyks tradicinis piknikas. 10 val. r. –
lietuviškos šv. Mišios, po jų – šventė
parapijos salėje. 

– PLC, Lemont, vyks JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos apylinkių
pirmininkų ir valdybų atstovų susi-
rinkimas. Pradžia 10:30 val. r.

Rugsėjo 28–30 d: Atlanta mieste,
GA vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
XX Tarybos I sesija.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Matulaičio misijoje, Le-
mont, vyks Bendruomenės diena. Pra-
džia 10:30 val. r.

Rugsėjo 23 d., sekmadienį: Ho-
lokausto muziejuje, Skokie, IL, vyks
koncertas ,,Vilniaus geto dainos”.
Pradžia 7:30 val. v.

Rugsėjo 24 d., pirmadienį: Žy-
dų istorijos muziejuje, New York, NY,
vyks koncertas ,,Vilniaus geto dai-
nos”. Pradžia 7:30 val. v.

SPALIS
Spalio 7 d., sekmadienį: PLC,

Lemont, vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” ,,Derliaus pietūs”.
Pradžia 12:30 val. p. p.

– JAV LB Cicero apylinkė po  lie-
tuviškų šv. Mišių, 10 val. r., minės
Maironio 150-ąsias gimimo metines.

Spalio 14 d., sekmadienį: Trini-
ty Christian College Ozinga Chapel
(6601 W College Dr.,  Palos Heights, IL
60463) vyks trijų chorų – Čikagos „Dai-
navos”, Cleveland „Exultate” ir  To-
ronto „Volungės” – koncertas „Namų
psalmės”. Daugiau informacijos: www.
dainava.us

Spalio 19 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club (8700 Car-
riage Greens Dr., Darien, IL 605610)
vyks Akademinio skautų sąjūdžio me-
tinė šventė.  Pradžia 7 val. v.

Spalio 19, 20, 21 d.: Dainavoje,

Manchester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!” Dau-
giau informacijos: vunderys@msn.
com arba tel. 734-261-4069.

Spalio 20 d., šeštadienį: Latvių
salėje (11710 3rd Ave., NE: Seattle, WA)
nuo 6 val. v. iki 10:30 val. v. vyks šv.
Martyno vakaras ir turgus.

Spalio 21 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos Dukte-
rų draugijos iškilmingi metiniai ,,Ru-
dens pietūs”, kurių metu bus pagerbta
visuomenininkė Stasė Semėnienė.
Renginio pradžia 12:30 val. p. p. 

Spalio 28 d. sekmadienį: Wil-
lowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs.
Pradžia – 1 val. p. p.

LAPKRITIS
Lapkričio 3 d., šeštadienį: Ros-

lyn, WA kapinaitėse 3 val. p. p. – Vėli-
nės.

Lapkričio 2 d. penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., IL 60636),
vyks Sigutės Ach parodos atidary-
mas ir Roberto Danio poezijos vaka-
ras ,,Vienatvės paros”. R. Danio poe-
ziją skaitys aktorė Birutė Mar. Pra-
džia 7:30 val. v.

Lapkričio 4 d., sekmadienį,
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, vyks kamerinis spektaklis pagal
rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos
Julijos Janulaitytės-Biliūnienės laiš-
kus ir kūrybą. Režisierė – Birutė
Mar. Vaidina Birutė Mar ir Aleksas
Kazanavičius. Dalyvauja smuikinin-
kas Sigitas Rubis. Pradžia 2 val. p. p. 

Lapkričio 11 d., sekmadienį:
PLC, Lemont vyks tradicinė PLC ma-
dų paroda. Pradžia 12:30 val. p. p. 

– Ateitininkų namuose, Lemont,
vyks ateitininkių korporacijos ,,Gied-
ra” 85 metų minėjimo šventė. Pradžia
12:30 val. p. p.

Lapkričio 18 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio metų užbaigimas.    

GRUODIS
Gruodžio 7 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re,  vyks Onos Birutės Surdokienės
karpinių parodos  ,,Prisilietimai” ati-
darymas. Dalyvaus autorė. Pradžia
7:30 val. v. 

2013 M.

VASARIS
Vasario 16 d.: Aspen, CO, vyks

Lietuvos nepriklausomybės minėji-
mas ir Lietuvos Respublikos konsula-
to atidarymas.                

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 4 d., šeštadienį: Mc-

Gaw Park Shelter (5236 Lacy Rd. Fitch-
burg, WI) nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v.
vyks Madison-Vilnius susigiminia-
vusių miestų komiteto ruošiamas
piknikas. Daugiau informacijos: Jo-
lantukas@yahoo.com

Rugpjūčio 5 d., sekmadienį: The
Anthracite Heritage Museum (159 Ce-
dar Ave., Scranton, PA 18505) rengia-
ma penktoji Lietuviško paveldo diena.
Bus rodoma nufilmuota Charles Hal-
ka opera „Ju lius”. Meninę programą
atliks solistė Ma rytė Bizinkauskas,
akompanuos Michael N. Andrew. Tel.
pasiteirauti 570-963-4804.

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį:
National Association of  Women Ar-
tists, Inc. (80 Fifth Ave., suite 1405
NYC, NY 10011) vyks susitikimas su
vaikų meno parodos ,,Multiculture
Multimedia” dalyvėmis Ona, Ūla ir
Aušra Prenevičiūtėmis. Paroda veiks
rugpjūčio 8–28 d. Galerija dir ba ant-
radieniais–penktadieniais nuo 10 val.
r. iki 5 val. p. p. Tel. pasiteirauti 212-675
-1616. Daugiau apie paro dą: www.the-
nawa.org 

Rugpjūčio 11 d. šeštadienį: ,,Li-
tuanica” parke (E. Ripplewater Ave.,
Beverly Shores, IN 46301) vyks Be-
verly Shores Lietuvių klubo geguži-
nė. Pradžia 1 val. p. p. 

– Schuylkill Mall (Route 61 ir I–81
sankryžoje, Frackville, PA) vyks Lie-
tuvos vyčių 144 kuopos rengiamos 98-
osios Lietuvių dienos ,,Lietuviški pa-
pročiai ir tradicijos”. Tel. pasiteirau-
ti: 570-874-4092 (Larry Domalakes) ar-
ba 570-204-9157 (Carol Luchas). Šventė
tęsis  nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. Dau-
giau informacijos: www.kofl144.weebly 

Rugpjūčio 12 d., sekmadienį:
Lietuvių evangelikų liuteronų Tė-
viškės parapijoje (5129 Wolf  Rd., Wes-
tern Springs, IL 60558)   po 11:30 val. r.
pamaldų bus rodomas labdaringos
krikščioniškos jaunimo stovyklos
Vanaguose (Lietuva) 15-os veikimo
metų  jubiliejaus videofilmas. 

Rugpjūčio 12–19 d.: Seattle, WA
veiks lietuvių šeimų vasaros stovykla
,,Lankas”. Stovyklos vadovai – Tonya
(tonyanicoleiverson@gmail.com) ir
Artūras (arturas.floria@gmail.com).

Rugpjūčio 12–19 d.: Camp Reso-
lute (75 Hudson Rd., Bolton, MA
01749) vyks LSS Atlanto rajono skau-
tų stovykla. Daugiau informacijos
tel. 508-779-2777. Užpildytas formas ir
mokestį už stovyklą siųsti stovyklos
iždininkei Naidai Šnipas-Johnson (33
Turner St., Millis, MA 02054), tel. 508-
376-1953, el. paštas: atlanto_rajonas@
yahoo.com

Rugpjūčio 16–19 d.: Camp Reso-
lute vyks LSS Atlanto rajono jaunų
šeimų pastovyklė. Stovyklos vadovy-
bė: ps. Romas Juozelskis – tel. 978-750-
8009, el. paštas: rjuozelskis@com-
cast.net, ps. Naida Šnipas-Johnson  –
tel. 508-376-1953. el. paštas: atlanto_
rajonas@yahoo.com

Rugpjūčio 17–25 d.: Battle Creek,
MI, vyks 20-ios pasaulio karšto oro
balionų  varžybos, kuriose dalyvaus
ir oreiviai iš Lietuvos. Daugiau infor-
macijos: http://www. balloonworlds-
2012.com/ 

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį:
JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros šventę. Pradžia
12 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 847-855-
5294 (Algis B.) arba tel. 847-543-4313
(Algis M.)

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje JAV LB Le-
mont apylinkė ir Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis ,,Saulutė” ruošia Juodojo
kaspino dienos paminėjimą. Pradžia
12.30 val. p. p. po šv. Mišių.

– Hedden Park, New Jersey, vyks
metinis Šiaurės New Jersey lie tuvių
klubo vasaros piknikas.

Rugpjūčio 19–26 d.: Neringos
stovyklavietėje vyks dvi stovyklos
suaugusiems: ,,Tikėjimo kelias” (prog-
ramos klausimais kreiptis į seselę Ig-
nę sesigne@gmail.com arba tel. 860-
928-7955, kitais klausimais – į stovyk-
los vedėją Reginą Kulbis regina@ ne-
ringa.org arba tel. 978-582-5592) ir
,,Meno 8Dienos” (kreiptis į progra-
mos vedėjas Danguolę Kuolienę: dan-
guole@kuolas.com arba tel. 781-383-
6081). Daugiau informacijos apie šias
programas ir apie registraciją: www.
neringa.org

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį:
Seselių kazimieriečių motiniškame
name (2601 W. Marquette Rd.,
Chicago) 10:30 val. r. bus aukojamos
šv. Mišios, kuriose bus meldžiamasi,
kad Šv. Kazimiero kongregacijos,
švenčiančios įkūrimo 105-ąsias meti-
nes,  steigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. Po Mi-
šių seselių kazimieriečių auditorijo-
je vyks minėjimas-vasaros festivalis,
skirtas kongregacijos įkūrimo meti-
nėms  paminėti. Renginys vyks iki 2
val. p. p. Tel. pasiteirauti 773-776-1324.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos ALRK Moterų sąjungos 3
kuopa  rengia išvyką į Benet Lake,
WI. Bus vykstama autobusu. Norin-
čius dalyvauti prašoma užsirašyti iki
rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452 (An-
gelė) arba tel. 773-776-4600 (Audra).

Rugpjūčio 26 d, sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centras rengia va-
saros gegužinę. Pradžia 12:30 val. p. p.

Rugpjūčio 26 d., sekmadienį:
Lietuvių evangelikų liuteronų Tė-
viškės parapijoje 11:30 val. r. pamal-
dos vyks su šv. Vakariene. 

RUGSĖJIS
Rugsėjo 1 d., šeštadienį: Stone

House (101 Bldg. Roslyn, WA) nuo 5
val. p. p. iki 11 val. v. vyks ,,Lithua nian
Heritage Night”.

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, vyks Lietuvos dailininkų ir
žurnalistų są jun gų nario, plačiai ži-
nomo humoristikos meistro Vladi-
miro Beresniovo karikatūrų parodos
,,Smailiu žvilgsniu” atidarymas. Da-
lyvaus autorius. Pradžia 7:30 val. v. 

Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje vyks Ši-
lu vos atlaidai.

Rugsėjo 9 d., sekmadienį: Gas-
ton Hall, Georgetown University
(37th and O Streets, NW Washington,
DC 20007) 3 val. p. p.  tarptautinio fes-
tivalio „Embassy Series” rėmuose
vyks koncertas ,,Vilniaus geto dai-
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DR. PETRAS v. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

vIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMunDAS vIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

vYTEnIS GRYBAuSkAS, MD
SuSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS v. PRunSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, MD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELŲ SLAuGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

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

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)

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

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

PARDuODA

SIŪLO DARBą

Kalbasi du draugai

– Mano žmona man neduoda ramybės – laisvai kvėpuoti negaliu.
– O mano – atvirkščiai, vos tik pareinu, vis prašo papūsti.

Panašios žmonos

Plėšikas sulaiko praeivį ir sako: – Pinigai arba gyvybė!
Išsigandęs praeivis sudeda ran kas ir melsdamas prašo: – Meldžiu tave, jei

grįšiu be pinigų, iki gra bo lentos žmona neduos ramybės.
– Gaila man tavęs – sako plėšikas, – bet ir žmonos charakteris – kaip

maniškės.

Sportas

Praeidamas keleivis meškerio tojo užklausė: – Kodėl, tamstele, toks susi-
ner vinęs? Juk sakoma, kad  meškeriojimas ramina nervus?

– Taip, bet, kaip matote, šioje vie toje meškeriojimas uždraustas.

Sargas

Vienas žurnalistas sutikęs kai mietį užklausė:
– Ar Jūsų niekas neapvagia?
– Ne, niekada!
– Tai kodėl šautuvas stovi prie vištidės?
– Tai todėl ir nevagia...

Miražas

Kalbasi du draugai:
– Mano gyvenimas po vestuvių primena dykumos miražą: matėsi rū mai,

palmės ir kupranugariai, o pas kui dingo rūmai ir palmės, liko tik kupranu-
gariai.

Parengė Stasys Prakapas

Atkelta iš 3 psl.
Nenustebčiau sužinojęs, kad visi

atvyko tam, kad galėtų ne tik da ly-
vauti Mišiose, bet ir kartu pa būti su
kun. Saulaičiu, specialiai at vy kusiu
iš Lemont, IL. Savo ,,pamoksle”, nes
tai buvo tikras bendravimas su da-
lyviais, tėvas Saulaitis paaiškino,
kodėl jis buvo apsivilkęs indėniš ką
arnotą. Jis suprantamais žodžiais
paaiškino, kad šių metų spalio mė-
nesį Romoje šventąja bus paskelbta
palaimintoji Kateri, prieš kokius 300
metų dabartinėje New York valstijoje
gyvenusi indėnė. Klausyto jus jis
kvietė atidžiai pasižiūrėti į aplink
esantį mišką, medžius, paskutinius

saulutės spindulius, dangaus mė-
lynę, tada paprašė visus užsimerkti
ir įsiklausyti į gamtos garsus. Įsi -
klau  sius kvietė pajusti savo pačių
šir dies plakimą ir tik tada, jau at-
simer kus, kvietė apsidairyti į šalia
sėdin čius. Tiek pat įspūdinga buvo
„Tėve mūsų” malda, kur kugingas
kvietė visus ap mąstyti kiekvieną
žodį ir jį išreikšti gestais. Tai buvo
tikrai ypatinga dva  sinė mankšta
gamtos prieglobstyje.

Atmintinos buvo tos maano ke-
lios valandos, praleistos su skautais
Rake. Tik rai ilgai nelauksiu vėl ten
apsilan kyti, žinodamas, kad grįšiu
pas draugus.

Skautų sto vykloje Rake...



Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMunĖ MACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

,,Surašymas” Nr. 8 

.

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.

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
ALIUS – BLOGA – ĖMĖJA – GEMBĖ – GYMIS – GRĄŽA – ODENA – SLĖGA
– SUDIE – SVAJA – SVITA – TISAS – TIUSO – UODAI.

7 raidės:
ABLINGA – ABULIJA – ATAKAMA – ATRANKA – ATVAISA – AVANSAS –
ĄŽUOLAI – BANDŪRA – BERIMOR – ĖDALIAI – ĖGLYNAS – FRIKASĖ –
FRYGIJA – GIULIJA – IZABELĖ – IZMYRAS – KATIUŠA – KINROŽĖ – MAUG-
LIS – MEILĖJE – MINEDAS – NUODĖMĖ – ODLUPYS – OMIKRON – OSKA-
RAS – OSMANAI – PAKOPOS – PASOSTĖ – RUDMĖSĖ – SLASTAI – SOMA-
LIS – TEISĖJA – TETERVA – TVISTAS – VIRŽIAI – ZARINAS.

8 raidės:
DVIVALDA – IŠPUOLIS – YPATUMAI – KOTLETAI – NITRATAS –
PROPERŠA – TUNGŪZAI – VERONIKA.

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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Savaitės pabaigoje brolis Lukas Laniauskas, SJ kalbėjo, kaip  nugalimas
blogis gerumu savanoriškuose darbuose tarp vargingų žmonių Gvatemaloje.

Užsiėmimų netrūko
Po pietų tėveliai smagiai bendravo įvairiuose užsiėmimuose: Vytauras

Sasnauskas vedė kuli narijos pamokas — išmokome, kaip gaminti makaronus.
Ne tik virėme, bet ir ragavome žymaus šefo kūri nius. Dr. Teresė Kazlauskienė
mus kvietė išbandyti ,,Tai Chi” judesius. Biblio tekos kambaryje Aušra Kar-
renberg vedė litografijos pamoką. Savo meno kūrinius kartu su Tauro Bublio
fotografijos būrelio darbais drąsiai eksponavome ir jais žavė jomės. Ana pus
Spyglio ežero Ken Belau rodė, kaip gaminti alų, o  kalifornietė Rima Juškienė
mokė, kaip rauginti agurkus bei kopūstus.

Kasdieną stovyklos patalpose skambėjo puikiai suorganizuoto ir gražiai
suderinto Adrianos Karkai tės-Verbylienės mišraus choro, kuris rimtai ruošė-
si talentų vakarui, balsai. Vieną labai ankstyvų rytą vaikai susi rinko prie
Spyglio ežero dalyvauti žuvavimo konkurse. Buvo apdovanoti laimėtojai,
pagavę dau giau sia žuvų ar sužvejoję didžiausią, mažiausią ir įdomiausią
žuvį. Konkursą  vedė Tadas Kulbis. Šis įdomus jaunas tėvas vieną vakarą vedė
stovyklau tojus į mišką supažindinti su Dai navos naktine gamta. 

Turbūt įspūdingiausias vaka ras — tai vadovių Vidos ir Ritos su ruošta

Dainavos Sendraugių sto vyk los tau ti nių šokių šventė. Nuostabu! Programą
vedė mūsų žvali komendantė Vida, apsirengusi tikrais tautiniais rūbais (90+
laips nių karštyje). Tėveliai ir vaikučiai išmoko tau tinius šokius, ruošėsi
šventei. Šokių muzikos lydimi, grupės įžygiavo su plakatais į aikštę, išsiri-
kiavę pašoko pačių sukurtus šokius. Kokie kūry bingi ir nuotaikingi mūsų
stovy klautojai! Visi šoko su entuziazmu. 

Stovyklautojai — tarsi vienos šeimos nariai
Svarbu paminėti, kad šioje sto vykloje dalyvavo aštuonios mišrios šeimos,

kurios jau keletą metų sto vyklauja Dainavos Sendraugių 2 stovykloje.
Antrosios pusės — visi nelietuviai vyrai/tėvai. Nuostabu ir pagirtina, kaip
šiltai jie buvo priimti į stovyklos glėbį. Su dideliu noru jie prisijungė prie
programos: šoko tautinius šokius, kasdien lankė Dariaus Norvilo lietuvių
kalbos pamokas, dainavo lietuviškas dainas.

Jaunų vadovų surengtame vakare ,,Dai nava turi talentų”  (su trimis ,,tei-
sėjais”) pasirodė ne tik talentingi vaikučiai, bet ir lietuviškai nekal bančių
vyrų choras, kuris susilaukė daugiausia plojimų iš teisėjų ir žiūrovų. Šios
mišrios šeimos yra pavyzdys lietuviams, kaip galima išlaikyti lietuvybę su
meile, juoku ir besąlyginiu priėmimu į lietuvišką aplinką.

Sendraugių 2 stovyklą praturtino ir trečiabangių šeimos, dalyvavusios
diskusijose bei progra mose.

Dėkojame vadovėms Vidai Žie donytei-Sasnauskienei ir Ritai Račkaus-
kaitei-Bieliauskienei bei visiems, prisidėjusiems prie šios neeilinės stovyk-
los. Manau, kad ateityje Sendraugių 2 (kaip ir Sendraugių 1 stovykla) taps tra-
dicine ir joje kasmet užsipildys visos vietos! 

Sendraugių 2 stovykla — šeimų stovykla
Atkelta iš 6 psl.

Dalis mamyčių, kurios jaunystėje stovyklaudavo Dainavoje, o dabar sugrįžo stovyklau-
ti su savo šeimomis Sendraugių 2 stovykloje. Iš k:  Adriana Karkaitė-Verbylienė iš
Toronto, Rima Ješmantaitė-Tessman iš Cleveland, Julija Krumplytė iš Čikagos, Kristina
Liaugaudaitė-howland iš Minnesota, Renata Žilionytė-McLaughlin iš Virginia, Vida Žie-
donytė-Sasnauskienė iš Cleveland ir Nida Tijūnėlytė-Verachtert iš Texas. 

Vytauro Sasnausko nuotr.

Manchester miestelio gaisrininkai aplankė Sendraugių 2 stovyklą, ir vaikai tuoj su jais
susidraugavo. Iš k: Jonas Iadapaolo, Gabrielius Iadapaolo, Arijus Kavaliauskas, Lukas
Pekorius, Aleksas Savickas, Vidas Sasnauskas, Lukas McLaughlin, Viktorija Tijūnėlytė,
Jonas Tessman, Patrikas Kneuppel, gaisrininkas, Martynas Bieliauskas, Benediktas Bie-
liauskas,  Sofija howland, Maja Verachtert, Ignė Savickaitė, Karolina Balčiūnaitė, Greta
Latvėnaitė.                                                                                          

Šią vasarą daug ką nuveikiau
Lietuvoje. Vienas labai įdomus daly -
kas buvo tai, kad aš Lietuvoje slidi nė -
jau! Taip, supratote teisingai – vidu -
ry vasaros slidinėjau nuo kal ne lių.
Tiesa, tai buvo „Snow Are na” Drus -
kininkuose. 

Iš pradžių aš su sa vo dėde Romu
negalėjau rasti šio pastato, bet po
kažkiek laiko ra dome. Iš lauko 66
metrų aukščio pastatas labai gražiai
atrodė. Jis yra gana aukštas. Kai įėjo -
me į vidų, užmokėjome už dviejų va-
landų slidinėjimą. Mano dėdė ne no -

rėjo slidinėti, tai aš slidinėjau vie-
nas. Turėjau eiti kitur ir sumo kėti už
slides ir aprangą, nes aš savo neturė-
jau. Gavęs aprangą, ėjau toliau, kur
yra įėjimas į slidinėjimo vietą. 

Ten iš pradžių yra mažas kal-
niukas, ant kurio mokosi naujokai
arba sli di nėja tie, kurie nenori slidi-
nėti didele trasa. Ta maža trasa yra
apie 60 met rų ilgumo. Ilgesnė – apie
420 metrų. Tris kartus nusileidęs
maža trasa ėjau prie di desnės.

Ta didelė trasa yra lyg padalinta
į dvi dalis. Pirmoje pusėje ji leidžiasi
žemyn, po to yra lyguma kur gali
išeiti pailsėti arba nueiti į kavinę. Jei

Ką veikti Lietuvoje vasarą
Druski ninkų „Snow Arena”

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Drus kininkų „Snow Are na” vidu ry vasaros galima slidinėti nuo kal ne lių. 

toliau slidinėji, vėl yra nusileidi-
mas. Man, pir mą kartą nusileidžiant,
antra trasos dalis buvo labai smagi ir
įdomi. Kalnas yra gana status ir leis-
damasis įgauni daug greičio. Reikia
gana staigiai stabdyti, nes nėra tiek
daug lygumos apačioje, gal tik 10
metrų. 

Kai nusileidi, eini į nurodytas
eiles prie vartelių. Yra ke turios eilės.
Kai varteliai atsidaro, tu truputį pa-
sistumi pirmyn ir atsiduri ant judan-
čio diržo, kuris tave neša. Tada liftas
pakelia tave nuo diržo. Lifte yra toks
pat, kaip ir JAV, apart to, kad yra ap -
sauga, kuri nusileidžia, kad neiškris-
tum (panašiai kaip JAV pramogų par -
kuose važiuojant kalneliais (angl.
roller coasters)). Tai yra labai skir-
tingas patyrimas nei Amerikoje –
Lietuvoje yra ju dantis diržas ir ap-
sauga, kad neiš kristum. 

Pats kalnas yra labai status, bet
nėra jokios greitosios pagalbos, jeigu
susižeistum. Manau, kad turėtų būti
daugiau tokios pagalbos. Buvo viena
kita vieta, kur buvo visiškas ledas, o
ne sniegas. Man tikrai buvo labai
smagu.

Beveik užmiršau pasakyti, kas
man atsitiko paskutinio nusi leidimo
metu. Aš labai ramiai ir atsipalai-
davęs leidausi, – pernelyg atsipalai-
davęs. Viena mano koja nuslydo į ma-
žą kalniuką, o kita pasiliko, aš nega-
lėjau išsilaikyti ir apsiverčiau net
tris kartus. Truputį skaudėjo, bet bu-
vo smagu.

Man labai patiko „Snow Arena”
ir visiems siūlyčiau ten važiuoti, jei -
gu mokate slidinėti. Aš tik trečią kar -
tą gyvenime slidinėjau. Nesiūly čiau
ten važiuoti mokytis slidi nėti. Tai ge-
riau daryti žiemą.

IEŠkO DARBO

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

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

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

* Darbšti, tvarkinga moteris ieško  žmonių priežiū-
ros darbo. Patirtis, legalūs dokumentai, rekomen-
dacijos. Buitinė anglų kalba. Tel. 630-863-1168.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Buitinė anglų kalba. Siūlyti
įvairius variantus. Tel.630-670-0813

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu. Geros rekomendacijos.
Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 773-759-8677.
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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

Alytaus šile atliekami archeologiniai tyrinėjimai. G. Lučinsko nuotr.

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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. 
UN/Evan Schneider nuotr.

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

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

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

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

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

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

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

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

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

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

Archeologiniai tyrimai Alytaus šile

2011 m. vasarą beieškant Daina -
vos apygardos štabo partizanų palai -
kų užkasimo vietos Alytaus šile (Pir -
majame Alytuje), vienas iš ekspedici-
jos dalyvių Žilvinas Montvydas miš -
ko kirtavietėje – miško sodinimui
suartos žemės vagoje – pastebėjo ir
atpažino keletą degintinių kaulų.
Kadangi miškininkai 2012 metais nu-
matė toje vietovėje sodinti mišką, bu-
vo nuspręs ta atlikti archeologinius
tyri mus.

Šių metų birželio 30 d.–liepos 6 d.
buvo atliekami archeologiniai tyri-
mai kaulų radimvietėje. Tyrimus
vyk dė Lietuvos Nacionalinio muzie-
jaus Archeologijos skyriaus darbuo-
tojai. Siekta ištirti degintinių kaulų
radimvietę, nustatyti, koks tai pa -
mink las (suardytas pilkapis ar degin-
tinis kapinynas) ir jo chronologiją (I
tūkstantmetis – II tūkstantmečio pra -
džia).

Pagal tyrimų metodiką 25 kvad -
ra tinių metrų (5 x 5 m) plotas pada-
lintas į 25 dalis, žemė skutama men-
te lėmis, dedama į kibirus ir sijojama
si jokėlėje (3 mm tankio sietas), no-
rint surinkti visus kauliukus. Buvo

kasa ma iki įžemio (nejudinto grun-
to).

Atlikus archeologinę perkasą,
rasta keli šimtai gramų degintinių
kaulų, 2 žiestos glazūruotos kerami -
kos šukės bei titnago nuoskalėlė.
Brė žiniuose ir nuotraukose užfik-
suoti sie nelių pjūviai, dugnas.

Vilnietė istorikė Aistė Čepulytė
pasidžiaugė, kad 2011 m. aptiktos ra -
dimvietės specialistai nepaliko liki-
mo valiai, bet ištyrė suardytą archeo-
loginį paminklą, o Lietuvos valstybės
dieną pasitiko dirbdami svarbų
istorijai darbą Alytuje. Rasti kaulai
bus perduoti tyrimams Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto antro -
po logams, kurie bandys nustatyti
apy tikrį individų skaičių, amžių ir
lytį. Vėliau bus sprendžiama, ar vie -
tovę įtraukti į Kultūros vertybių re -
gistrą.

Tyrimų vadovas, archeologas G.
Petrauskas visos grupės vardu nuo -
širdžiai dėkojo Alytaus miesto savi-
valdybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėjui Vytuoliui Valūnui
ir Alytaus valstybinių vaikų globos
namų direktoriui Romučiui Žebuo -
liui, kurie pasirūpino tyrinėtojų nak -
vyne.

GINTARAS LUČINSKAS

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Homer Glen, IL

Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

A † A
KONSTANCIJA „KASTUTĖ”

ROŽĖNIENĖ-KVEČAITĖ

Mirė 2012 m. liepos 26 d. Hot Springs, Arkansas.
Gimė 1928 m. sausio 17 d. Lietuvoje.
Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau Čikagos Marquette

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Gailė Rudaitienė su vyru Jonu; anūkai

Albertas Bartkus, Rimas Bartkus su žmona Kellie; proanūkai
Asta, Mariah ir Bradley; proproanūkės Delaney ir Ava; sesuo
Eugenija Taras; brolis Albertas Kvečas; krikšto sesers dukra
Elytė Žemaitienė su šeima; dukterėčios Dalė Waich su šeima,
Loretta DePriest su šeima ir Adelė Mikelevičienė su šeima; arti-
mi draugai Rudaičių šeima.

A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Alberto Rožėno.
Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 31 d., Švč. M. Mari-

jos Gimimo bažnyčioje 9 val. ryto, kurioje 11 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Konstancija bus palaidota Šv.
Kazi miero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ASTA KORNELIJA VELIČKAITĖ

Mirė 2012 m. liepos 14 d.
Gimė 1942 m. rugpjūčio 23 d. Tauragėje, Lietuvoje. 
1944 m. spalio 6 d. kartu su tėvais pedagogu a. a. Domu Ve -

lička, teisininke a. a. Elena Veličkiene-Griškevičiūtė ir dėde
teismo sekretoriumi bei pedagogu a. a. Kazimieru Griškevi čiu -
mi, pasitraukė iš Lietuvos. Iš pokario stovyklų Vakarų sąjun -
gininkų okupuotoje Vokietijoje į JAV atvyko 1949 m. birželio 10
d. ir įsikūrė Čikagoje. Gyveno Auburn Park, Čikagoje ir Chi-
cago Lawn apylinkėje.

Mokytoja anglistė miesto mokyklose, 1964–1994 m. Lietuvių
spaudos ir švietimo rėmėja.  1955 m. baigė Oglesby School, 1959
m. Calumet High School, 1958 m. Či kagos aukštesniąją litua-
nistikos mokyklą, 1968 m. Pedagoginį lituanistikos institutą,
1963 m. Chicago Teachers College South,  1972 m. apsigynė ma-
gistro laipsnį, 1983 m. jai suteiktas anglistikos daktaro laipsnis
Loyola University of  Chicago. 2004–2005 m. ir vėliau paskelbė
D. Veličkos dokumentų ir raštų.

A. a. Asta bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 1 d., nuo 9
val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 10 val. ryto
bus aukojams šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Asta
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
Mišiose ir laidotuvėse.

Draugai

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

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
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Vilnius (Delfi.lt, ,,
Draugo” info)

– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos

nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-

tose (JT) Darius Čekuolis užims JT

Generalinės asamblėjos pirmininko

pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-

si su Rusijos oficialiai remiamu kan-

didatu – Serbijos užsienio reikalų

ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-

mininkas renkamas slaptu balsavi-

mu kartą per metus. Ši JT institucija

nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-

mo taryba, sprendžianti itin reikš-

mingus ir pasaulio įtakinguosius

dažnai kiršinančius tarptautinės

politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų

Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-

lių papiktino savo pareiškimu, esą

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-

tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-

vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.

Jeremič akistata – pirmasis atvejis

po maždaug 20 metų, kai JT Genera-

linės asamblėjos pirmininkavimą

perimantis regionas neranda bendro

sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-

tų Europa, perimanti Generalinės

asamblėjos vairą, teikia du kandida-

tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-

noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad

D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė

nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių

metų pradžioje į kovą įsitraukė gana

netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio

varžovą pasirodė praėjusių metų

vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti

paramą Lietuvos kandidatui sakyda-

ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-

rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 

įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et

labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos

išsenka ir išsib
aigia, 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 
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olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto

ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-

dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė

dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-

duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos

irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso

sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė

vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-

lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-

rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama

naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte

bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.
Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė

Ieva Griškaitė.            
             

             
             

             
             

  ELTA nuotr.

� Liepos 26 d. staiga mirė kunigas
Edvardas Maxa. Jis 17 metų aptarnavo
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapija Brighton Park (2745 W.
44th St., Chicago, IL), ilgus metus dirbo
kartu su a. a. monsinjoru Damaz Mo-
zer, a. a. kunigu Antanu Puchenski,
a. a. kunigu Fabijonu Kireiliu ir kunigu
Jauniumi Kelpšu, palaikė glaudų ryšį su
parapijos lietuvių bendruomene. Išmoko
net atnašauti šv. Mišias  lietuviškai. Apie
laidojimo tvarką bus paskelbta vėliau.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL), sekmadienį,
lie pos 29 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
atna šaus klebonas Robertas Coleman, o
dia konas Vitas Paškauskas skelbs Evan -
geliją ir sakys homiliją. Prieš šv. Mi šias
kalbėsime Palaimintojo Jurgio Ma tu-
laičio litaniją bei maldą už jo kanoniza-
ciją bei ligonius. Po pamaldų parapijos
sa lėje – kavutė. Pri me name kad kiek -
vieną ket virtadienį 8 val. r. šv. Mišias
atnašauja kun. Jaunius Kelpšas.  Po pa-
maldų klausomasi išpažinčių.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 1
d., 2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Babtai” apie miestelį, įsikūrusį
ant Nevėžio kranto.

� Čikagos Dermatologijos draugija kvie   -
čia visus šeštadienį, rugpjūčio 4 d., nuo
9 val. r. iki 4:45 val. p. p. ir sekmadie -
nį, rugpjūčio 5 d., nuo 9:30 val. r. iki 5
val. p. p. apsilankyti North Avenue
paplūdimyje (Chicago), kur galėsite ne -
mokamai pasikonsultuoti dėl odos vėžio.
Konsultuos dr. K. Jucas, MD. Dr.  Jucas
paplūdimyje budės sekmadienį nuo
1:30 val. p. p. iki 3:30 val. p. p.

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš -
kės parapijoje (5129 Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558) rugpjūčio 12 d., sek -
ma dienį, po 11:30 val. r.  pamaldų bus
ro domas filmas apie 15-os me tų  sukak-
tį švenčiančią lab daringą krikš čionšką
jaunimo stovyklą Vana guose (Lie tuva),
kuriuoje ne vieną vasarą dirbo ir kun.
Liudas Miliauskas. Kvie čia me vi suo me-
nę dalyvauti. Pa si teirauti galite tel. 708-
229-2795 arba el. paštu: tevis kes.pa-
rapija@gmail. com 

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30

val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salė-
je, JAV LB Lemonto apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribenntrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
berkuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, rengia
išvyką į Benet Lake, Wisconsin, graži
gam ta, ežeras, Benedik tinų vienuolynas.
Atsikvėpsite nuo darbų, atsigausite dva -
siškai. Autobusas su visais patogumais.
Norinčius dalyvauti prašome užsirašyti
iki rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452
(An gelė) arba tel. 773-776-4600 (Aud -
 ra).

� Rugpjūčio 4 d., šeštadienį, nuo 4 val.
p. p. iki 9 val. v. McGaw Park Shelter
(5236 Lacy Rd. Fitchburg, WI) vyks
Madison-Vilnius susigiminiavusių mies -
tų komiteto ruošiamas piknikas. Jūsų
laukia skanus lietuviškas maistas, tinkli-
nis, muzika, žaidimai. Kviečiame visus.
Daugiau informacijos el. paštu: Jolan-
tukas@yahoo.com

� Gaston Hall, Georgetown University
(37th and O Streets, NW Washington,
DC 20007), rugsėjo 9 d. 3 val. p. p.
tarptautinio festivalio „Embassy Series”
rėmuose vyks koncertas ,,Vilniaus geto
dai nos”. Dalyvauja solistas baritonas Je -
rome Barry, pianistas Edvinas Minkš ti -
mas ir smuikininkas Peter Sirotin. Rug -
sė jo 13 d. 7:30 val. v. šis koncertas
vyks Žydų mu ziejuje, Phila delphia, PA,
rug sėjo 23 d. 7:30 val. v.  – Holokausto
mu ziejuje, Sko kie, IL, o rugsėjo 24 d.
7:30 val. v. – Žydų istorijos muziejuje,
New York, NY.

� Philadelphia lietuvių Šv. Andriejaus
parapijos bažnyčioje (19th and Wallace
St, Philadelphia, PA 19130) lietuviškos
šv. Mišios sekmadienias atnašaujamos
ir vasarą. Mišių pradžia – 10:30 val. r. 

� Gimtadienio proga Rimą Sužiedėlį
sveikina Gediminas ir Sigita sir dovano-
ja „Draugo” prenumeratą.

IŠ ARTI IR TOLI...

Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, 

labdaros organizacijų, lituanistinių mokyklų
atstovus ir mūsų skaitytojus 

dalyvauti iškilminguose 

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

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

Tėvai marijonai birželio 28 d. Marijonų vienuolyne (6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, IL)
meldėsi už Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio kanonizaciją, minint Matulaičio paskelbimo
Palaimintuoju 25-ąsias metines. Nuotraukoje (iš kairės) pirmoje eilėje:  tėvas Angelo
Casimiro, MIC,  brolis Michael Baker, MIC ir tėvas Wlasyslaw Ciaglo, MIC. Antroje eilėje:
brolis John Luth, MIC, tėvas Matt Lamoreaux, MIC, brolis Joe Lappe, MIC ir  brolis Brot-
her David Blasland, MIC. Vir šutinėje eilėje: tėvas Jim McCormack, MIC (iš marijonų ge-
neralinių namų Romoje),  tėvas Dan Cambra, MIC ir tėvas Michael Callea, MIC.

Joe Kulio nuotr.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $30; John ir Linnea
Kalahurka $200 a. a. Antano Masai -
čio atminimui; Sofija Jelionienė $50
D. ir I. Tijūnėlių 50 m. vedybų sukak-
tuvių proga. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free -
hauf  St., Lemont, IL 60439 el. paš-
tas: tijunelis@sbcglobal.net, tink-

la lapis: www.sunlightorpha naid.
org

A. a. Antano Masaičio atmini -
mui jo dukra Alma Ericson atsiuntė
„Saulutei” $285, kuriuos paaukojo S.
C. Ericson, D. Maas, D. Ericson, V. S.
Žemaitis, D. A. Ericson už $85 gautus
grynais. „Saulutė” reiškia užuojautą
Almai Ericson, jos šeimai, artimie -
siems ir dėkoja už aukas Lietuvos
vaikučiams.

2012 m. liepos 22 d., sekmadienį, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijoje lankėsi ir
pamokslą sakė Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų Ziono parapijos klebonas dr.
Valdas Aušra (nuotraukoje – pirmas iš kairės). Greta – vysk. garbės dr. Mindaugas
Sabutis (centre) ir parapijos antrasis bei Polocko evangelikų liuteronų parapijos kuni-
gas Ričardas Dokšas.                                                                               Vytauto Gocento nuotr.

Pradžia – 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos tel: 773-585-9500 
arba el. paštu: administracija@draugas.org
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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.
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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. JT Generalinės asamblėjos pir-

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

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

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

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

Londono vasaros olimpines žaidynes įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et

labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos

išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-

džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-

mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
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.
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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)

– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos

nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-

tose (JT) Darius Čekuolis užims JT

Generalinės asamblėjos pirmininko

pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-

si su Rusijos oficialiai remiamu kan-

didatu – Serbijos užsienio reikalų

ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-

mininkas renkamas slaptu balsavi-

mu kartą per metus. Ši JT institucija

nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-

mo taryba, sprendžianti itin reikš-

mingus ir pasaulio įtakinguosius

dažnai kiršinančius tarptautinės

politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų

Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-

lių papiktino savo pareiškimu, esą

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-

tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-

vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.

Jeremič akistata – pirmasis atvejis

po maždaug 20 metų, kai JT Genera-

linės asamblėjos pirmininkavimą

perimantis regionas neranda bendro

sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-

tų Europa, perimanti Generalinės

asamblėjos vairą, teikia du kandida-

tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-

noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad

D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė

nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių

metų pradžioje į kovą įsitraukė gana

netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio

varžovą pasirodė praėjusių metų

vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti

paramą Lietuvos kandidatui sakyda-

ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-

rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 

įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et

labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos

išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-

džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-

mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 

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 
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olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto

ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-

dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė

dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-

duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos

irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso

sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė

vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-

lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-

rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama

naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte

bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.
Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė

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

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

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

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

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

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

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

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


