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Vilnius (ELTA) – Gabų jaunimą
sudominti darbu Lietuvos viešajame
sektoriuje ir padėti pagrindus toles-
nei jų karjerai gimtojoje šalyje sie-
kiama naujoje programoje ,,Kurk
Lietuvai”. Nuo pirmadienio valsty-
bės institucijų darbuotojų gretas
papildys 20 gabių lietuvaičių, baigu-
sių užsienio aukštąsias mokyklas ir
atrinktų dalyvauti jaunųjų profesio-
nalų programoje ,,Kurk Lietuvai”.
Baigę aplinkosaugos, inžinerijos,
kultūros ir švietimo, teisės, finansų,
politikos studijas Jungtinėje Kara-
lystėje, JAV, Nyderlanduose, Švedijo-
je, Danijoje, Vengrijoje, Norvegijoje,
Vokietijoje, į Lietuvą jie grįžo po ke-
lerių metų gyvenimo užsienyje.

Programos dalyvius pasveikinęs
ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius išreiškė viltį, kad jaunieji pro-
fesionalai viešąjį sektorių praturtins
modernia darbo kultūra ir globaliu
požiūriu į Lietuvos šiandieną. Jau-
nuosius profesionalus Lietuvoje rezi-
duojančių užsienio šalių ambasado-
rių vardu taip pat pasveikino kaden-
ciją Lietuvoje baigianti nepaprastoji

ir įgaliotoji JAV ambasadorė Anne E.
Derse. 

,,Kurk Lietuvai” dalyviai valsty-
bės institucijose rotacijos principu
darbuosis metus. Jie turės galimybę
prisidėti prie įvairaus pobūdžio vals-

tybės institucijų projektų įgyvendi-
nimo – nuo degalų rinkos analizės,
valstybės pažangos strategijos ,,Lie-
tuva 2030” įgyvendinimo iki moder-
nių biotechnologijų vystymo bei pa-
triotiškumo ugdymo.

Stok drąsiai į tą kelią, kurį tau Dievas rodo, paskui tik jau žiūrėk, kaip pro
kliūtis prasilenkus, kaip jas apgalėjus. Kai Dievas leidžia nelaimes, tai ir pade-
da jas perkęsti ir pamokina, kaip iš jų išbristi.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Kadenciją Lietuvoje baigianti JAV ambasadorė Anne E. Derse bendrauja su ,,Kurk Lie-
tuvai” dalyviais.                                                                       Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Kaunas (ELTA) – Didelė sėkmė
Makedonijoje vykusiame tarptauti-
niame chorų festivalyje lydėjo Kauno
Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės Mari-
jos Ėmimo į dangų bažnyčios kameri-
nį chorą „Cantate Domino”. Rolando
Daugėlos vadovaujamam chorui, fes-
tivaliui baigiantis, buvo įteiktas cho-
ristų varžytuvėse užimtą pirmą vietą
liudijantis diplomas. „Cantate Domi-
no” vadovo teigimu, ši išvyka buvo
vienas iš šiais metais pažymimo cho-
ro 20-mečio renginių. 

„Ohrid Choir Festival” yra di-
džiausias chorų festivalis Pietryčių
Europoje. Šiais metais jame dalyvavo
53 chorai iš 15 valstybių – nuo Islan-
dijos iki Izraelio. Chorai dalyvavo
atskiruose sakralinės, populiariosios
ir liaudies muzikos koncertuose bei
chorinio dainavimo meistriškumo
konkurse. Viena iš konkurso privalo-
mų sąlygų – atlikti makedoniečių
kompozitorių kūrinį.

„Cantate Domino” konkurse pri-
statė sudėtingą ir įvairiaspalvę prog-

ramą – nuo grigališkojo choralo ir re-
nesanso kūrinių iki šiuolaikinių lie-
tuvių kompozitorių muzikos. Kauno
choristai  gavo pirmos vietos diplomą
ir specialų apdovanojimą už geriau-
siai atliktą makedoniečių kompozito-

riaus kūrinį. Po konkurso pats kūri-
nio „Aliluja” autorius ir konkurso
vertinimo komisijos pirmininkas Z.
Zaprov negailėjo pagyrimų tiek vi-
sam kauniečių chorui, tiek solo par-
tiją atlikusiai Robertai Daugėlaitei.

Kauno choras parsivežė pirmos vietos diplomą

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos Respublikos
ambasadoriaus pavaduotojas Simo-
nas Šatūnas rugpjūčio 29 d. susitiko
su Washington, DC viešinčiu Japo-

nijos bendrovės ,,Hitachi Ltd” vienu
iš vadovu, vykdančiuoju viceprezi-
dentu Koji Tanaka. Susitikimo metu
aptartas Lietuvos, Japonijos ir JAV
transatlantinis bendradarbiavimas,

vystant regioninį ,,Visagino atomi-
nės elektrinės” projektą, kuriame
dalyvauja JAV ir Japonijos bendrovė
,,Hitachi-GE Ltd”. 

Lietuvos diplomatas susitiko su Japonijos ,,Hitachi Ltd” atstovu

,,Cantate Domino” choristai. ,,Kauno diena” nuotr.
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Prisipažinkime: paslapčia, o kartais
– ir atvirai, norime, kad šių metų rinkimų
į Lietuvos Respublikos Seimą šurmulyje
būtų kryžiuojamos ietys ir dėl mūsų, už-
sienyje gyvenančių lietuvių. Gaila, kad
neretai tos ietys laužomos ne ten, kur
reikia. Štai šią savaitę internetinio dien-
raščio Delfi.lt surengtoje TV diskusijoje
socialdemokratų vadovas Algirdas But-
kevičius ir Liberalų sąjūdžio pirmininkas
Eligijus Masiulis nesutarė dėl tikrųjų Lie-
tuvą jau ne pirmus metus krečiančios
emigracijos karštinės priežasčių. Masiu-
lio, pasirėmusio savo asmenine patirti-
mi, nuomone, emigruojama dėl ekono-
minių priežasčių. Todėl, tik neaišku, ar
kaip vaistą šiai ligai pagydyti, ar dėl ko
kito, politikas siūlo įteisinti internetinį
balsavimą bei dvigubą pilietybę. Butke-
vičius yra įsitikinęs, jog Lietuvą žmonės
palieka dėl psichologinių priežasčių.
Pasak jo, pakalbėjus su mokiniais matyti
jų nusiteikimas baigti mokyklą ir išva-
žiuoti svetur. Tad bent jau kol kas dis-
kusijose apie emigrantus ir emigraciją –
nieko naujo.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Greitų politinių
p e r m a i n ų
troškusieji žy-

dai puoselėjo viltį,
kad stebuklais garsė-
jantis Jėzus tikriau-
siai yra tas, kurio jie
laukė ir kuris padės
atsikratyti nekenčia-
mų romėnų. Tačiau
Jėzus pasiskelbė iš Dangaus nužen-
gusia ir žmonėms skirta valgyti duo-
na. Evangelistas Jonas pastebi, kad
žmonėms pasirodė per kieti Moky-
tojo žodžiai ir daugelis daugiau nebe-
sekė paskui Jėzų. 

Tokia yra gyvenimo tikrovė:
žmonės mielai klausosi žodžių, kurie
glosto jų savimeilę. Atvažiuoja į Lie-
tuvą kokia nors popsinė žvaigždė ir
žmonės plūsta į arenas, kad už dide-
lius pinigus ji padirgintų jų jausmus.
Tačiau tie patys žmonės suabejoja ar-
ba tiesiog atmeta pačius reikalin-
giausius, gyvybę ir dvasią nešančius
Evangelijos žodžius, nes šie kviečia
rinktis ne savimeilės, bet pasišventi-
mo kelią. Tuomet sakoma, kad tie
žodžiai yra pasenę.

Kristaus žodžiai visuomet turi
galią uždegti žmonių protus ir širdis,
bet jie paliečia tik tuos, kurie leidžia-
si būti Dievo patraukiami. Jėzus aiš-
kiai yra pasakęs: „Niekas negali atei-
ti pas mane, jeigu jam nėra duota Tė-
vo” (Jn 6, 65). Todėl Jėzaus balso neiš-
girsta tie, kurie leidžia savo širdyje
gyventi nuodėmei ir susikurtiems
stabams. Dangaus Tėvas patraukia
tik tuomet, kai žmogus išdrįsta nuo-
dėmei pasakyti „ne” ir sekti paskui
Kristų.

Šios dienos piligrimai yra tie, ku-
riuos Dievas patraukė prie savęs.
Mes dėkojame Dievui už laisvę ir vi-
liamės, kad, išvedęs į laisvės kelią, ir

toliau globos mus. Mes tikime, kad
Jėzus Kristus yra vienintelis Gelbė-
tojas ir kad, siekdami tikro gyveni-
mo, turime maitintis jo Žodžiu ir Kū-
nu – Eucharistija. Mes žinome, kad
laisvė yra labai trapi, todėl Šiluvos
Dievo Motinai pavedame savo viltis
ir rūpesčius.  

Paskutinio rugpjūčio sekmadie-
nio piligrimystė visuomet primena
1939-ųjų rugpjūčio 23-ąją, kai du
tironai pasidalijo Rytų Europą. Nuo
tada prasidėjo mūsų kančių keliai:
okupacija, tremtys, įkalinimai, nesu-
skaičiuojamos aukos ir dvasinis ge-
nocidas. Tačiau šie kančių keliai tu-
rėjo ir savo šviesią pusę, nes dauge-
liui buvo tarsi Dievo prisilietimas,
padėjęs suvokti, kad svarbiausiojo
turto – Dievo – niekas negali iš mūsų
išplėšti. O kol turime Dievą, viskas
yra pakeliama. Šie žmonės išlaikė ti-
kėjimą, meilę savo kraštui ir tos mei-
lės nepraranda net dabar, kai dauge-
lis yra nusivylę laisve. Ne laisvė yra
kalta dėl tvyrančio blogio, bet žmo-
gus, kuris nepaiso Dievo rodomo
kelio.

Piligriminės kelionės į Šiluvą
nuo Kryžių kalno, nuo Tytuvėnų,
nuo Dubysos mums primena soviet-
mečio piligrimystes, su kuriomis,
kaip ir su Kryžių kalnu, buvo bruta-
liai kovojama. Kryžių kalną net kelis
kartus bandė sunaikinti, o už pilig-
rimystes buvo teisiami geriausi žmo-

nės. Sunku suvokti,
kokį pavojų ano me-
to Lenin sekėjai
įžvelgė tikinčiųjų
eisenose, kurių me-
tu buvo kalbamas
rožinis. Kryžiaus ir
rožinio buvo bijoma
kaip bombos, tarsi
galėjusios susprog-

dinti komunizmo statybą. Bijota ne
be pagrindo, nes žmonės, turėję drą-
sos pasitikti pavojus ir pasitikėję tik
Dievu, tikrai buvo pavojingi ir nenu-
galimi.

Šiandien dėkojame Dievui už
laisvės dovaną, už kryžius ir aukas
partizanų ir visų laisvės kovotojų,
priartinusių laisvės rytą. Dėkojame
Dievui už tuos, kurie po sunaikinimo
vis atstatydavo Kryžių kalną, tapusį
mūsų tautos, ieškojusios prie Nukry-
žiuotojo šono prieglaudos nuo visų
istorijos vėjų, brangenybe.

Dėkoju visiems, kurie pastatė
kryžius ir koplytėles pakely iš Rasei-
nių į Šiluvą. Jie pastatyti, pažymint
du Lietuvos Krikšto jubiliejus: 625 m.
nuo Lietuvos Krikšto ir 600 m. nuo
Žemaitijos Krikšto. Per Krikštą Lie-
tuva pasuko Europos keliu, pratur-
tindama save tuo, kuo buvo turtinga
visa Europa. Per Krikštą mes paži-
nome mus mylintį Dievą ir tapome
Jėzaus broliais ir seserimis. Pasta-
tyti kryžiai bylos ne tik apie mūsų
meilę ir dėkingumą Dievui už Lietu-
vos Krikštą bei laisvę, bet ir primins,
kad visa, kas žemėje ir žmoguje yra
didingo, pasiekiama drįstant eiti
meilės ir aukos keliu. 

Homilija Šiluvoje tikinčiųjų pi-
ligrimystės proga, 2012 m. rugpjūčio
26 d. 

NUOMONės, KOMENTARAi

Piligrimystė į Šiluvą
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Šių metų rugpjūčio 28 dieną
,,Draugo” patalpose vykusio laikraš-
čio darbuotojų susitikime su ,,Drau-
gą” leidžiančios Lietuvių katalikų
spaudos draugijos taryba buvo pri-
statyti nauji tarybos nariai ir jos
pirmininkas. Šiuo metu Lietuvių ka-
talikų spaudos draugijos tarybą su-
daro: Vytas Stanevičius (pirminin-
kas), Saulius Kuprys, Marija Remie-
nė, Juozas Polikaitis, Vaclovas Mom-
kus, Pranas Povilaitis, Jonas Daugir-
das, Mildred Jagiella ir Viktoras Jau-
tokas. 

Vytas  Stanevičius, naujai išrink-
tas Lietuvių katalikų spaudos drau-
gijos pirmininkas, turi didelę visuo-
me ninės veiklos patirtį. Gimė 1949 m.
Vokietijoje. Šeimai atvykus į Ameri -

ką, Čikagoje lankė lietuviškų parapi-
jų pradžios mokyklas: Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi-
jose. Mokėsi Šv. Ritos gimnazijoje.
Studijavo fiziką De Paul University.
Studijų metais prisijungė prie Stu-
dentų ateitininkų sąjungos veiklos –
buvo išrinktas į Čikagos drau govės ir
centro valdybas. 

Dirbo finansų srityje – buvo
„commodities broker” bendrovėje
„Collins Com modities” ir savo ben-
drovės „Am ber Trading” steigėjas ir
savi nin kas. 

Aktyvus Švč. Mergelės Ma rijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos na-
rys – dirba parapijos finansų komi te-
te, yra parapijos choro kopirmi nin -
kas. Dalyvauja JAV Lietuvių Bend -

ruomenės veikloje ir Brighton Park
apylinkės valdyboje. Aktyviai rūpi -
na si lietuviškų parapijų klestėjimu.
Paskutiniu metu daug pastangų įdėjo
rūpindamasis lietuviškų parapijų
atei timi, ypatingai jų dvasiniu aptar-
navimu. 

Savo asmenyje jungia visas tris
išeivijos bangas: priklauso Lie tuvos
vyčių organizacijai, yra daug padėjęs
neseniai į Ameriką atvyku siems,
kaip vertėjas talkininkaudamas jiems
teismuose. 

Savaitraščio „Amerikos lietuvis”
skaitytojai, įvertindami jo dosnumą
ir pagalbą naujiems lietuviams imi-
grantams, prieš kelis metus V. Stane-
vičių paskelbė „Metų žmogumi”.

,,Draugo” info

Lietuvių katalikų spaudos draugijai vadovauja 
naujas pirmininkas

Neseniai pasibaigusiame Pa-
sau lio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) Seime priimta nemažai re-
zoliucijų. Keletą jų, kurias priėmė
JAV lietuvių visuomeninis komi-
tetas ,,Už dvigubą pilietybę” poli-
tinio savaitgalio, vykusio š. m. sausio
28–29 d. Lemont, IL, metu, patvirtino
ir PLB Seimas. Tai:  

1. PLB Seimas pabrėžia, kad Lie -
tuvos Respublikos pilietybė turėtų
būti išsaugoma, įgijus kitos šalies pi -
lietybę, asmenims (taip pat jų pali -
kuonims – vaikams, vaikaičiams ir
provaikaičiams), kurių tėvai, se ne -
liai ar jie patys buvo Lietuvos pi lie -

čiai iki TSRS okupacijos pradžios
1940 m. birželio 15 d.;

2. PLB Seimas prašo Lietuvos
Respublikos diplomatinių atstovybių
atspausdinti rinkėjo anketas ir išda-
lyti bažnyčiose ar kultūros centruo -
se, mokyklose, darželiuose, kur ren -
ka si lietuvių bendruomenių nariai,
jas atiduoti ir/ar padėti užpildyti
(visas PLB XIV Seimo rezoliucijas

galima rasti adresu: http://
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_ show
?p_r=8198&p_k=1).

Artėjant rinkimams į Lie-
tuvos Res publikos Seimą, labai
svarbu, kad am basados, konsu-

latai padėtų žmo nėms, ypač vyresnio
amžiaus, ne tu rin tiems ir nemokan-
tiems naudotis internetu, kompiute-
riu ar tiems, ku rie nedalyvavo pasku-
tiniuose rinki muose. (Skaudus pa-
vyzdys – renkant LR Prezidentą, kar-
tu su kolege Stefa Tamoševičiene LR
gen. konsulato Čikagoje buvome pa-
kviestos būti stebėtojomis Čikagos
Jaunimo centro      Nukelta į 13 psl.

Rinkimams į LR Seimą
artėjant: visos prie monės

yra pateisinamos
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Senovėje mūsų probočiai vieni
su kitais susižinodavo, ypač pa-
vojui iš kilus, pilių kuo ruose

uždegdami laužus, kad kiti matytų ir
perspėjimą apie nelaimes ar besiarti-
nančius prie šus perduotų kitiems.
Indėnai   su sižinodavo dūmų pagalba.
Daug kur Afrikoje, bent taip filmuose
rodo, vietiniai gyventojai su siži-
nojimui naudojo būgnus. 

Jau keletą metų Lie tuvių Fondas
(LF) kasmet išleidžia in formacinį lei-
dinuką ,,Liepsna”. Jis neskelbia jo-
kių pavojų ir neįspėja, bet šviesiai
tiesiai LF narius ir visuomenę infor-
muoja apie savo pasiekimus, teikia-
mą pa ramą, skatina viltingą žvilgsnį
į  atei tį. Tai tikra šviečianti ir šildan-
ti ,,Liepsna”. 

Šiame mažo formato, 32 puslapių
leidinyje ,,Liepsna 2012” apstu įvai-

rios informacijos, papildytos net 32
nuotraukomis, dauguma jų – spal vo-
tomis. Leidinys neeilinis, nes jis su-
tampa su LF 50-me čiu. Ta proga na-
rius sveikina tarybos pirmininkas
Marius Kas niū nas ir valdybos pirmi-
ninkas Ar vydas Tamulis: ,,Be Jūsų
paramos mes nebūtumėm sulaukę
šios 50 metų sukakties. Be Jūsų mes
nebūtumėm galėję išdalini per 16
milijonų dolerių paramos mūsų
brangios lietuviš kos kultūros ir švie-
timo išlaikymui.” ,,Ar mūsų vaikai
nelankė lituanis ti nės mokyklos, ar
nesame dalyvavę šo  kių ar dainų
šventėse, ar nesame perskaitę geros
lietuviškos knygos, ar nepažįstam
studentų, gavusių Lietuvių Fondo
stipendiją?” – klausia jie. Prie to dar
galima pridėti laikraštį ,,Draugas”,
šiemet iš LF gavusį 15,000 dol. LF
kviečia pradėti ateinančius 50 metų
visus skatindamas pritraukti naujų
narių, kad tikrai galėtume sekti LF
šūkiu – ,,Iš kartos į kartą”. 

Pelno skirstymo komiteto pir mi -
ninko Vyto Naručio pranešime skai-
tome, kad 2012 m. LF direktorių tary-
ba patvirtino 400,952 dol. su mą, iš
kurios 302,538 dol. skiriami pa ramai,
kurią jau paskirstė Pelno skirs tymo
komitetas. Šiais metais gau tos 77
paraiškos paramai gauti. Jai su teikti
patvirtinta 279,113 dol. su ma. Kaip

panaudoti dar nepaskirstytus pini-
gus, bus svarstoma ateityje. 

Lėšos paskirstytos taip: JAV litu-
anistinėms mokykloms – 75,000 dol.;
Studentų mainų Lietuvoje progra-
mai – 22,500 dol.; Lituanistikos tyri-
mų ir studijų centrui – 20,000 dol.;
XIV Lietuvių tautinių šokių šventei –
20,000 dol.; ,,Draugo” laikraščiui –
15,000 dol. Stipendijoms numatyta
skirti 70,152 dol. Papildomoms sti -
pen dijoms pagal specialios paskirties
fon dų nurodymus bus išmokėta
19,898 dol. 

Pelno paskirstymas pagal kate-
gorijas buvo toks:  švietimo veiklai
(29 proc.), stipendijoms (24 proc.); jau-
ni mo veiklai (19 proc.); kultūrinei
veiklai (15 proc.); visuomeninei veik-
lai (7 proc.) ir žiniasklaidai (6 proc.).
Pagal organizacijas didžiausią pini-
gų dalį ga vo JAV LB (41 proc.), po to
sekė ki tos JAV organizacijos (29
proc.), sti pendijos (24 proc.), kitų
kraštų išeivijos organizacijos (3 proc.),
Lietuvos or ganizacijos (2 proc.) ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė (1
proc.). 

Leidinyje aprašyta ba landžio 14
d. vykęs LF ju biliejaus sutikimas –
metinis narių suvažiavimas ir poky-
lis. Suvažiavimą, vykusį ryte Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, IL, pager-
bė ir sveikinimo žodžius tarė Lietu-

vos Respublikos prezidentas Valdas
Adam kus ir JAV ambasadorė Lie -
tuvai Anne E. Derse. Pokylis vyko
,,The Hyatt Lodge” viešbutyje, Oak
Brook, IL. Čia susirinkusius sveikino
LR ambasadorius JAV ir Meksikai
Žygimantas Pavilionis ir LR kultūros
ministras Arūnas Ge lū nas. Pokylyje
taip pat dalyvavo am ba sadoriai, kon-
sulai, garbės konsulai, JAV lietuvių
organizacijų, meno kolektyvų ir litu-
a nistinių mokyklų atstovai. Nuo iš-
kilmių Čikagoje neatsiliko balandžio
28 d. Los Angeles, CA vykusi LF 50-
mečio šventė. ,,Šventė praėjo nuosta-
biai”, – pastebi trumpa žinutė. 

50-mečio proga LF surengtame
kon kurse ,,Lietuva, aš turiu tave” su-
si laukta 106 įvairaus žanro kūrinių iš
įvairių pasaulio kraštų kaip JAV,
Pietų Amerika, Jungtinė Karalys tė
bei Lietuva. Konkurso nugalėtojais
tapo: Grantas Pere vičius, Liepa Iva -
nauskaitė, Ian Bač kis ir Erikas Va -
siliauskas. (Plačiau apie konkursą ir
nugalėtojus galima pasiskaityti ap -
silankius LF tinkla lapyje: www.lieu-
viufondas.org.) 

Leidinio ,,Liepsna 2012” pabaigo-
je pagarbiai prisimintas š. m. balan -
džio 1 d. miręs Vytautas Kamantas.
,,(Jis) nuo pat LF įsikūrimo pradžios
uo liai darbavosi  ir puoselėjo lietuvy-
bės dvasią, ugdė patriotiškumo jaus-
mą kiekviename iš mūsų, stiprino
mei lę ir pagarbą gimtajai kalbai, tė -
vynei bei daug jėgų skyrė tautiečių
bū rimui į Lietuvių Fondo šeimą.”

,,Tegul meilė Lietuvos žydi mūsų
širdyse…” dažnai giedame įvairio-
mis progomis. Tą meilę Lietuvai ir
lietuvy bei jau 50 metų palaiko ir ska-
tina LF skleidžiama šviesa ir šiluma,
gra žiai susemta ,,Liepsna 2012” pus-
lapiuose. 

Šių metų rugpjūčio 9 dieną 9:20 val. vakaro
Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, sutvir-
tintas Bažnyčios Sakramentų bei palydėtas ma-
rijonų ir Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų vienuolyno seselių maldų, mirė
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, sulaukęs 97 metų.

Kun. Viktoras gimė 1915 m. gegužės 11 d. Mur-
mų kaime, Švenčionių apskr., Lietuvoje. 1933 me-
tais įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo kunigų marijonų vienuoliją (sutrumpintai
– Marijonų vienuolija), Lietuvoje, Vokietijoje ir Ita-
lijoje studijavo filosofiją ir teologiją, į kunigus
įšventintas 1943 metais. 1946 metais Angelicum
universitete Romoje jam suteiktas daktaro laipsnis
teologijos srityje už sėkmingai apgintą darbą ,,De
oppositione inter naturam et peccatum”. 1947 me-
tais kun. Viktoras buvo paskirtas filosofijos ir teo-
logijos dėstytoju Marijonų seminarijoje Clarendon
Hills, IL, nuo 1954 iki 1955 metų buvo seminarijos
rektoriumi. 1957–1960 metais jis paskirtas Marian
Hills Seminary, Clarendon Hills, IL vyresniuoju,
1963–1969 metais ėjo marijonų Šv. Kazimiero pro-
vincijos JAV provincijolo pareigas. 1969 metais
kun. Viktoras paskirtas į Vyriausiąją kuriją, kur
tarnavo kaip Marijonų vienuolyno Romoje vyr. vi-
karas ir vyresnysis. Kun. Rimšeliui vadovaujant
vienuolynui, 1973 metais minint 300 metų Marijo-
nų vienuolijos įkūrimo jubiliejų, buvo pastatytas
naujas Vyresniųjų namas (General House). Dvasi-
ninkui sugrįžus į JAV, jis vėl išrinktas Šv. Kazimie-
ro provincijos provincijolu ir šias pareigas ėjo 12
metų – iki 1993-ųjų. 

Kun. Viktoras parašė daug teologinių straips-
nių lietuvių spaudai, taip pat svarbius teologinius
straipsnius į ,,Lietuvių enciklopediją” (36 tomų,
Boston, 1953–1969). Jis buvo Lietuvių Romos kata-
likų federacijos JAV valdyboje, yra knygos ,,Tėvas
Pijus” autorius. Nuo 1954 iki 1957 metų redagavo
kunigų žurnalą ,,Lux Christi”. Daugelį metų ėjo
moderatoriaus pareigas lietuvių katalikų dienraš-

tyje ,,Draugas”, leidžiamame Čikagoje.
Kun. Rimšelis aktyviai rėmė Pal. arkivyskupo

Jurgio Matulaičio, MIC, Marijonų atnaujintojo,
1987 metais popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbto
palaimintuoju, paskelbimą šventuoju. 

Šv. Mišios už kun. Rimšelį buvo aukojamos š.
m. rugpjūčio 13 d. National Shrine of  The Divine
Mercy, Stockbridge, MA. Daugiau nei 40 marijonų
dalyvavo liturgijoje, kuriai vadovavo provincijolas
Kazimierz Chwalek, MIC, jam asistavo 10 marijo-
nų, tarp kurių buvo gen. vikaras Joseph Roesch,

MIC, buvęs provincijolas Dan Cambra, MIC, Ar-
gentinos vikariato vikaras Dante Aguero, MIC. Su
kun. Rimšeliu atsisveikino ir malda prisidėjo trys
Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių
seserų vienuolyno seselės, atstovavusios Čikagos
ir Putnam seserų vienuolynams. Provincijolas
Dan Cambra pasidalijo puikia homilija – gražiai
apibendrino buvusio provincijolo ir jo dvasinio
vadovo gyvenimą.

Šv. Atminimo Mišios už kun. Rimšelį bus
aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje (2700 W. Lithuanian Plaza Court, Chicago)
rugsėjo 1 d. 11 val. r. Kun. Jaunius Kelpšas malo-
niai pasiūlė bažnyčią šioms Mišioms. Mišiose
dalyvaus keletas garbingų lietuvių bendruomenės
Čikagoje narių. Kai kurie iš jų – Juozas Polikaitis,
Marija Remienė ir Saulius Kuprys – pasidalins
savo asmeninėmis įžvalgomis apie kun. Rimšelį –
draugą, dvasinį vadovą ir kolegą. 

Giedos Giedrė Sokas ir Saint Mary Star of  the
Sea Parish choras, vargonuos Ričardas Sokas. Mo-
tina vyresnioji ses. Immacula, SSC ir ses. Grace
Ann po Atminimo Mišių visus kviečia atvykti į se-
selių kazimieriečių namus (St. Casimir Mother-
house auditorium, 2601 W. Marquette Rd.) pietums.

Esu nepaprastai dėkingas visiems, kurie prisi-
dėjo prie šios atminimo liturgijos surengimo. Tai
bus tinkamas kun. Rimšelio, beveik 80 metų tar-
navusio Bažnyčiai, Marijonų vienuolijai ir lietu-
vių bendruomenei, pagerbimas. Tegul Dievas su-
teikia jam amžiną gyvenimą.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje ir Švč. M. Marijoje,
Very Rev. Kazimierz Chwalek, MIC

Provincijolas
2012 m. rugpjūčio 29 d.

Stockbridge, MA

Senovėje – kuorų laužai, 
šiandien – šviečianti ir 
šildanti ,,Liepsna”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Jono Tamulaičio nuotr. iš ,,Draugo” archyvo

kUnIGAS VIkTORAS RImŠELIS, mIC
1915.05.11– 2012.08.09



• • •
Kadangi Maironis gimė spalio

mėn., JAV LB Kultūros taryba šį
menėsį skelbia Maironio mėnesiu ir
šiam jubiliejui paminėti sudarė pro-
gramą, su kuria aplankys septynias
JAV lietuvių  apylinkes: spalio 13 d. –
Hart ford, CT, spalio 20 d. – Washin g-
ton, DC, spalio 21 d. – Philadelphia,
PA, spalio 26 d. – New York, NY, spalio
27 d. – Cleveland, OH, spalio 28 d. –
Čikagoje, IL ir spalio 28 d. – River-
head, Long Island.

Programoje dalyvauja Philadel -
phia choras „Laisvė” (vadovė Ilona
Ba binskienė), Connecticut Lyric
Ope ra solistė Jūratė Švedaitė ir Kau-
no Nacionalinio dramos teatro va-
dovas ir aktorius Egidijus Stancikas
su po kalbiu „Maironis ir Teatras”.

Jūratė Švedaitė, lietuvių kom-
pozitoriaus, dirigento, muzikos peda-
gogo Jono Švedo anūkė, gimė Vilniu -
je, užaugo namuose, kuriuose nuolat
skambėjo muzika. Nuo mažų dienų
dainavo mergaičių chore „Liepai-
tės”. Dainininkė studijavo Lietuvos
muzi kos ir teatro akademijoje, kurią
baigė 1997 metais. Gyventi į JAV dai-
ninin kė išvyko 1998 metais, kur pra-
sidėjo jos platesnė profesionali veik-
la. Čia ji atlieka operinius ir koncer-
tinius kū rinius. Būdama Connecti-
cut Lyric Ope ra soliste sukūrė 20 ope-
rinių vaid menų. New London laik-
raštyje „The Day” pasirodžiusioje
Amerikos muzikos kritikų kasmeti-
nėje apžvalgoje nuo Boston iki New
York miestų dainininkė paskelbta
pačia vertingiausia ir įspūdingiausia
2010 metų menininke ir atlikėja.

Egidijus Stancikas, aktorius,
Kau no Valstybinio dramos teatro va -
dovas, gimė Tauragėje. Lietuvos mu -
zikos ir teatro akademijoje studijavo
vaidybą, įgydamas bakalauro laips-
nį. 2003 m. baigė magistrantūros stu-
dijas Kauno technologijos universite-
to Vadybos ir ekonomikos fakultete.
Nuo 1990-tųjų – Kauno Valstybinio
dra mos teatro aktorius, o nuo 2008 m.
– jo vadovas. Vaidinęs įvairius vaid-
menis daugiau nei 40 dramos veika-
lų. Apdovanotas už sukurtus vaidme-
nis spektakliuose „Liūd nas Dievas”,
„Kiauliaganis”, „Ir rei kia eiti”.

Philadelphia „Laisvės” choro
va dovė ir chormeisterė Ilona Ba-
bins kie nė yra baigusi Juozo Gruo-
džio aukštesniąją mokyklą Kaune bei
Klai pėdos valstybinę konservatoriją.
Kauno Kultūros namuose dirbo me-
no vadovės pareigose, mokytojavo
vaikų muzikos mokykloje, dėstė
akordeono klasėje. Su „Laisvės”
choru dalyvavo VIII Dainų šventėje
Čikagoje; „Lais vės” choras taip pat
dalyvavo 2010 m. Toronto vykusioje
IX Dainų šventėje. Philadelphia Ilona
žiūrovams pateikė ne vieną itin pa si -
sekusį koncertą, su choru dainavo
Baltų suvažiavime Wa shing ton, DC,
koncertavo New York, Shanendoah,
PA, New Britain, CT, Eli zabeth, NJ,
kitose Philadelphia apylinkėse.

• • •
Tikimės, kad, pristatydami me -

niš kai paruoštas Maironio žinomas
ir ne tokias žinomas poemas, virtu-
sias liaudies dainomis, ir arčiau su -
sipažindami su Maironio asmenybe
bei jo įtaka Lietuvos teatrui ir tau-
tiniam susipratimui, toliau skleisi-
me kultū ri nę išraišką mūsų kasdie-
niame gy venime. Nuoširdžiai ben-
draudami su Lietuvos menininkais,
muziejais, tea tru, pagyvinsime savo
veiklą ir su stip rinsime Lietuvos
įvaizdį šiame krašte.

Kultūros taryba tęsia pra ėjusių
metų sėkmingą veiklą su kul tū ri-
nėmis programomis apsilankyti lie-
tuvių telkiniuose.  2010 m.  pavykęs
Žalgirio mūšio jubiliejinis minėji-
mas su Vilniaus universiteto prof. R.
Pet rausko įžvalgia paskaita aplankė
pen kis Amerikos miestus. 2011 m.
sėkmingai pavykę Čiurlionio muzi-
kos ir meno koncertai lankėsi dešim-
tyje JAV ir Kanados miestų, progra-
mą at likus garsiam lietuvių pianis-
tui Ge diminui Aleknai, o Čiurlionio
me ną lietuvių ir anglų kal bomis
apžvelgus žymiam eseistui Sta siui
Goštautui.

Tikimės, kad ir šiais metais ruo -
šiamas Maironio 150-tojo gimtadie-
nio minėjimų ciklas, skirtas arčiau
susipažinti su mūsų didžiuoju daini-
umi, sėkmingai prisidės prie lietu-
viškos kultūros ugdymo ir stiprini-
mo JAV.

A. Rastenytė-Page – JAV LB Kul -
tūros tarybos pirmininkė.
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Maironio  150-ajam  gimtadieniui artėjant

Šiais jubiliejiniais Maironio me -
tais švenčiame mūsų Didžiojo
Poeto gimtadienį ir jo kūrybą.

Ši sukaktis jau nuo šių metų pradžios
yra minima parodomis, minėjimais,
įvairiais renginiais Lietuvoje ir už
jos ribų.

Jonas Mačiulis-Maironis gimė
1862 m. spalio 21 d. Pasandravio dva-
re, Raseinių apskrityje, caro oku -
puotoje Lietuvoje. Užaugęs gražioje
Žemaitijos gamtoje, netoli Dubysos
krantų, giliai pamilo Lietuvos gamtą
ir žmones ir savo jausmus prasmin-
gai išreiškė eilėraščiuose, ba ladėse ir
dramose. Eiliuoti pradėjo dar besi-
mokydamas Kauno gimnazijoje 1873–
1983 metais. Jo pirmas eilėraštis
„Lietuvos vargas”, aprašantis Lietu -
vos girią ir liūdną Lietuvos dalią,
paskelbtas „Aušroje”, Tilžėje, 1885
metais, dar Lietuvos spaudos uždrau-
dimo me  tais. Baigęs gimnaziją Mai -
ronis įstojo į Kijevo universitetą stu-
dijuoti literatūros, bet po metų sug-
rįžo į Kauną ir ėmė studijuoti kunigų
seminarijoje. Joje išbuvo iki 1888 me-
tų. Vėliau stu dijavo Peterburgo Dva-
sinėje aka demijoje, kur l892 m. jam
buvo suteiktas teologijos magistro,
o 1909 m. – teologijos daktaro laips -
nis. 

Po studijų Maironis profesoriavo
Peterburgo Dvasinėje akademijoje
(1894–1909), nuo 1909 m. buvo Kauno
kunigų seminarijos rektoriumi, o,
įkū rus Kauno universitetą, 1922  m.
išrinktas to universiteto garbės pro-
fesoriumi, dėstė moralinę teologiją,

lietuvių bei visuotinę li te ra tūrą. Į
kunigus Maironis buvo vys kupo
Antano Baranausko įšventintas 1891
m., 1911 m. jam suteiktas garbingas
prelato titulas. Dirbdamas Kaune
poetas išleido penkis savo „Raš tų” to-
mus, kuriuose yra visas li teratūrinis
jo palikimas.

Maironis buvo itin išsilavinęs
žmo gus, daug pasiekęs savo profesi-
joje bei moksle. Tačiau didžiausią
įnašą Lietuvos istorijoje jis paliko
kaip draudžiamojo spaudos laikotar-
pio didysis poe tas. Savo eilėse jis iš-
reiškė to meto lietuvių tautinius
siekimus, padėjo pagrindus lietu-
viškai poezijai, o savo pavyzdžiu ir
kūryba turėjo daugiausia įtakos lie-
tuviškai visuomenei. Jis nusipelnė
jam suteikto gar bin go Tautinio Atgi -
mi mo Dainiaus vardo.

Jūratė Švedaitė.

JAV LB Kultūros taryba spalio mėnesį skelbia Maironio mėnesiu 

ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Ilona Babins kie nė.

Egidijus Stancikas.

Danas Lapkus, gyvenantis Hinsdale, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Labai ačiū, kad mus skai tote ir dosniai remiate.

Česlovas Žilionis, gyvenantis Palos Heights, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Columbia, MD

Kai Alma Ruminienė, dieną
prieš atšventusi savo 56-ąjį
gimtadienį, api bėgo paskutinį

ratą triatlono varžybose, visos kitos
18 ,,Lithuanian-American Racing
Club” (LARC) ko mandos na rių, nu-
tvėrusių tris pal vę, pakėlusių ją aukš-
tai virš galvų, kaip viena šei ma nubė-
go su Alma iki ga lutinės lini jos. Toks
buvimo lietuvėmis pasidi džiavimas
priminė šios vasaros olim piadą, kai
Rūta Meilutytė Lietuvai lai mėjo pir -
mąjį auksą, o Laura Asadauskaitė –
pasku tinį.

Bet šios triatlono varžybos vyko
ne olim pia doje, o Columbia, Mary-
land, Wa shington, DC užmiestyje,
rugpjūčio 19 d., sekmadienį, ir jų
žvaigždės bu vo lietuvės mamytės ir
močiu tės. ,,Kiekvienoje šio triatlono
rungty je – ar tai būtų 0.62 mylių plau -
kimas, 17.5 mylių važiavimas dvi -
račiu ar 3.3 mylių bėgimas – ma čiau
LARC marškinėlius”, – po triatlono
socialiniame interneto tinkle ,,Face -
book” komentavo moteris.

Taip tikrai atrodė. Tarp triatlone
dalyvavusių 2,400 moterų, kai ku-
rioms dalyvaujant vien dėl savo

asmeninių paskatų ir užsispyrimo,
ki toms su komandomis, suburtomis
lab  daringais tikslais (pvz., prieš vė -
žį), reklamuotais ant marškinėlių,
bė go ir lietuvaitės – su iš tolo lengvai
at pa žįstamu dailiu trispalviu kostiu-
mu.

Nuo 7 val. ryto šimtai moterų,
įvairaus amžiaus, odos spalvos, su -
dėjimo, pagal amžių (jis buvo užrašy-
tas ant kiekvienos dalyvės dešinės
blauzdos) pradėjo pirmą triatlono
rungtį – plaukimą. Davus ženklą
pradėti, tuoj pat tapo aišku, kad tai –
ne olimpiada. Kadangi nebuvo vie -
nos pradžios linijos, protingiausios
dalyvės suprato, kad geriau bus ne -
plaukti priekyje.

Kiekviena dalyvė ant blauzdos
dėvėjo elektroninį dirželį, kuris fik-

savo kiekvienos jų laiką. Išli pu sios iš
ežero dalyvės bėgo arba ėjo link 2,000
dviračių, sustatytų tolima me lauke.

Nors triatlone dalyvavo 2,400 mo -
terų, ne visos savo jėgas išbandė vi-
sose trijose rungtyje: jos galėjo pa-
sirinkti tik plau ki mą, tik važiavimą
dviračiu arba tik bė gimą, taip suda-
rydamos trijų asme nų komandą ir
atlikdamos joje tik savo da lį.

Pravažiavusias 17 mylių dvira-
čiais, dalyves šeimos nariai ir drau-
gai pamatė prie 3.3 mylių bėgimo
rungties pradžios. Pa  linkėję  sėkmės,
dauguma tėvelių, tempdami vaiku-
čius, kėdes ir užkan džius, persi-
kraustė ant kito kalnelio, kur buvo
pažymėta bėgimo rungties pabaiga.

Įspūdinga, kad tiek daug moterų
dalyvauja triatlone, ir ne tik jaunutės
ir plonutės, bet ir pa gyvenusios, su
viršsvoriu, nelabai ko kios sportinės
formos, bet turinčios šventą pasiryži-
mą įveikti šią nepaprastai sunkią fi-
zinę užduotį.

Visos LARC narės savo pasiseki-
mo triatlone kaltininkę nurodė Jur-
gitą Rohde, šiai grupei vadovaujan-
čią keletą me tų. LARC veiklą pradėjo
su 7 lietuvaitėmis, o dalyvauti varžy-
bose pri kalbinti net 19. Dažnai susi-

rinkusios prie K. Donelaičio litua-
nistinės mokyklos šeštadie niais iš
ryto,  jos  nestovinėjo šneku čiuoda-
mos su kavos puodeliu ir po kelių va -
landų grįždavo išprakaitavusios, nu -
degusios, sunkiai kvėpuodamos, bet
spinduliuojančios nelauktai atrasta
stip rybe. Rasa Vilimienė beveik su
aša ro mis akyse sakė niekada ne ti -
kėjusi, jog galės tokiose  sporto ša-
kose dalyvauti, bet, Jurgitos ragina-
ma, jai tai pavyko.

Kaip nemažai olimpiados spor ti -
ninkių, beveik visos LARC narės yra
arba mamos, arba močiutės. Jau -
niausiai narei – 34, o vyriausiai – 65
metai. Prie LARC prisidėjo ir keletas
ne lietuvių, vis dėlto daugumą sudaro
lietuvės. Šiais metais triatlone daly-
vavusios lietuvės surinktas lėšas

Triatlono žvaigždės – lietuvės mamos ir močiutės

skirs vietiniams lietuviams sušelpti
ir K. Donelaičio lituanistinei mokyk-
lai paremti.

Savo straipsnyje ,,Už auksą bran-
giau” Tomas Viluckas (2012 m. rug-
pjū čio 1 d.), rašydamas apie 15-metės
lietuvaitės pergalę plaukime, teigė,

kad ,,R. Mei lu tytės pergalė, apie ku-
rią trimitavo visos pasaulio agentū-
ros, išgar si no Lie  tuvą  labiau nei vi-
sos valstybi nės įvaizdžio formavimo
strategijos”. ,,Paradoksalu, kad ši
penkiolik me tė nuveikė daugiau ug-
dant  nacio na linę savigarbą nei visos
valstybi nės institucijos kartu sudė-

jus. Jos per  galė bent akimirkai mus,
tokius skir tingus ir išsibarsčiusius
po pa sau lį, suvienijo. Pagaliau galė-
jome di džiuotis, kad esame lietuviai,
šios stebuklingos mergaitės tautie-
čiai. Gal tai taps postūmiu mums vi-
siems, gal pradėsime  labiau didžiuo-
tis  savimi  ir atsiras mums noras
kilti ir keistis?”, – toliau spėliojo jis.

Susan Cain, neseniai išleidusi
kny gą ,,Quiet: the Power of  Intro-
verts in a World that Can’t Stop
Talking” (,,Tylos: introvertų galia
pasaulyje, ku riame visi plepa”), pa-
stebi, jog kultūros istorikai mano,
jog mes, gyvenantys Ame ri ko je, nuo
charakterio kul tūros XIX a. perėjome
į asmenybės kul  tūrą XX a. Greičiau-
siai gali ma sa kyti, jog, peržengus
XXI a. slen kstį, įsivyravo įvaizdis
kaip vertybė. Nesvarbu, kad veiki, jei
niekas kitas apie tai nežino. Ir ne taip
svarbu būti patrau kliu ar cha riz-
matišku. Svarbiausia – įspūdis, įvaiz-
dis. Charakterio kul  tūros laikotarpiu
svarbu buvo ta vo veikla – ką tu da rei,
kai niekas ki tas nematė. Cain knygo-
je tokios kultūros pa vyzdys yra Abra -
ham Lincoln. Jį žmonės gerbė už tai,
kad jis nieko neįžeidė savo kilnumu. 

Bet, at sistojus ant XX a. slenks-
čio, iškilo asmenybių kultūra. Staiga
pa sidarė svarbu būti patraukliu ir
cha riz matišku. Kalbant apie įvaizdį,
tai net pa trauklumas ir charizma-
tiškumas gali būti dirbtiniai. Kaip
toli nuo to yra mūsų lietuvaitės, jos
parodė šią vasarą. Skatindamos vie-
na ki tą, treniruodamosi nuo lapkri-
čio mė nesio, triatlo no dalyvės parodė
tai, ką Meilutytė ir Asadauskaitė taip
gražiai parodė per olimpiadą. Tai,
kas tu esi, yra tai, ką tu darai, kai
niekas kitas nežiūri. Kai save taip
sustiprini, jog ga li iškovoti aukso
medalį arba už baigti triatloną. Tai
rodo, kad tautinė savigarba susideda
ne iš valstybinių  strategijų, bet yra
ugdoma asmeniš kai, savo jėgomis,
nepaisant išvaizdos ar sudėjimo.

DANELĖ VIDUTIENĖ

LARC siela – Jurgita Rohde su neseniai gimtadienį atšventusia Alma Ruminiene.

LARC paliko išties gerą įspūdį šių me tų triatlono varžybose ,,Athleta Iron Girl Columbia Triathlon”. Net 13 na rių dalyvavo  visose tri-
jose rungtyse: 0.62 mylių plaukimo, 17.5 my lių va žia vimo dviračiu ir 3.3 mylių bė gimo. Valio, mamytės ir  močiutės! Triatlon dalyvės:
Aldona Glemža, Jur gita Gudišauskaitė Rohde, Judita Ruškytė, Gaila Leščinskienė, Vita Morkūnaitė-Laignel, Rasa Vilimienė, Ne  rija
Gureckas Orentas, Danguolė Senuta, Birutė Mockutė, Rūta Aidis, Michaeline VanReenan, Živilė Blai šy tė, Alina Waywon, Alma
Ruminienė, Ann Harklerod, Linda Citroni, Ingri da Rupšlaukytė, Dora Agreda  ir Vai da Lickūnas.

„Lietuvos vyčiai” organizacijos rengiamas Šiluvos Mergelės
Marijos pokylis įvyks 2012 m. rugsėjo 16 d., sekmadienį, 

,,Oak Lawn Hilton” viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak Lawn, IL. 
Pradžia 1 val. p. p. baras atsigaivinimui, 2 val. p. p. pokylis. 

Bilietai 50 dol. asmeniui. Dėl bilietų malonėkite paskambinti
Georgiean nai Macke tel. 630-416-0658. 

Organi zacijos 100 metų sukakties proga pokylio metu vyks
Vidurio-Amerikos Lietuvos vyčių skyriaus loterija siekiant surinkti lėšų 

Šiluvos Mergelės paminklo Šv. Kazimiero kapinėse sukūrimui.
sk.047874
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Dovas Lietuvninkas

Kai sklido kalbos apie sto vyk los
,,darbo dieną,” stovyk lau tojai nela-
bai žinojo, ką galvoti. Vieni labai

laukė šios dienos, o kiti nežinojo, ko tikė-
tis. Man buvo įdomu pamatyti, kaip ši
diena praeis.

Talka yra didelė Daina vos istorijos
dalis. Be stalkų, nebūtų Dainavos. Ma no
sene lis Bronius Polikaitis — vienas iš
Dainavos steigėjų ir pir mų jų talki ninkų
— gerai suprato talkos reikšmę Dainavai.
Jis nuo pat pirmų dienų au ko josi dirbda-
mas ir talkinin kaudamas Dainavoje. Gal-
vodamas apie jį ir kitus, kurie skyrė savo
jėgas ir dėmesį Dainavai,  labai laukiau
moksleivių stovyklos ,,Darbo dienos”, kad
ir aš galėčiau atiduoti savo duoklę Dai-
navai.

Vieną stovyklos rytą visi stovyk lau -
tojai buvo suskirstyti į maždaug 20 gru-
pių, vedami suaugusio vadovo. Dauguma
vadovų atvyko į stovyklą tik tą dieną. Po
trumpo darbų paaiški ni mo mes išsisklai-
dėme po Dainavos stovyklavietę, pasiruo-
šę atlikti įvai rius darbus. Buvo daug ką
veikti — vieni išvalė visus stovyklos lan-
gus; kiti nudažė svetainės stulpus; treti
išvalė ir sutvarkė garažą bei baltųjų rūmų
salę, dar kiti Spyglio krantą apvalė. Viena
grupė iškirto naują gamtos takelį; kita
grupė nutapė portretus  neseniai mirusių
svar biau sių vadų — kun. Arvydo Žygo,
Rasos Poskočimienės, Birutės Bublienės,
taip pat Pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio.
Pastatėme penkis naujus stalus, dažėme
sporto aikštės stulpus, iš nukirstų medžio
šakų statėme žvakides, sukūrėme ir paka -
binome vitražą šventovėje ir atlikome dar
daug kitų darbų. Visą dieną stovyklau -
tojai dirbo kartu!

Aš buvau paskirtas į statybos grupę —
mes penkiese suprojek ta vome ir pastatė-
me naują vandens sargo kėdę. Visą rytą
piešėme, pjovėme, gręžėme ir kalėme, kol
pradėjo matytis kėdės forma. Per pietų
pertrauką skubėjome praryti sumuštinius
su šaltibarščiais, kad galėtumėme grįžti
prie darbų. Po keletos valandų priešais
mus jau stovėjo aukšta, tvirta vandens
sargo kėdė. Didžiuo da miesi mes vienas
kitą sveikinome už gerai atliktą darbą. 

Po ilgos darbo dienos mes geriau su-
pratome, ką reiškia talka. Mes patyrėme
norsdalį to, ką patyrė Dainavos steigėjai ir
rėmėjai. Žinau, kad yra daug daug žmo-
nių, kurie myli Dainavą ir viliuosi, kad
ateity atsiras daug Dainavos talkininkų.

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

BBRROONNIIAAUUSS
TTAALLKKAA

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyklavietė DAINAVA gyvuoja
ir klesti savanorių talkininkų bei aukotojų dėka. Pagerbdami vieno ypatingai entuzias-
tingo Dainavos talkininko Broniaus Polikaičio šviesią atmintį, šių metų Moksleivių ateiti-
ninkų vasaros stovykloje jaunimas paskyrė vieną dieną talkai stovyklai tvarkyti. Taip jie
atsidėkojo už jiems padovanotą palikimą. 

Vienas iš pirmųjų Dainavos talkininkų Bronius
Polikaitis su žmona Aurelija. 

Ir jūs tapkite Dainavos talkininkais!
Paaukokite Dainavos išlaikymui. 
Če kius rašykite „Camp Dainava” ir siųskite:
ižd. Danai Rugieniūtei 10 Algonquin Rd,
Clarendon Hills, IL 60514. Staliaus darbai. Iš k.: Vidas Kulbis, Romas Šonta ir Darius Volertas.

Pasiėmusios kibirus ir šepečius moksleivės žengia į darbą. Iš k: Laura
O'Meara, Kotryna Paalksnytė ir Lina Lietuvninkaitė.

Paulius Siliūnas ir Mantas Kisielius valo Dainavos mišką. 

Nuo ko pradėti? Gabrytė Razmaitė, Vilija Aleksaitė ir vadovas Darius Jutzi.
Mantas Madelis ir Kajus Kavaliauskas dažo kel-
rodinį stulpą.
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Ketvirtus metus iš eilės rengia-
mas Pasaulio lietuvių ekono-
mikos forumas (PLEF) šių me-

tų rugsėjo 21 dieną vyks bene di-
džiausią lietuvių bendruomenę tu-
rinčiame JAV mieste – Čikagoje.
„Lietuva – Jūsų vartai į Europą” – to-
kiu skambiu pavadinimu PLEF-2012
prisistatys Čikagai ir svečiams. Apie
tai, kokių ambicijų, planų turi rengi-
nio organizatoriai, kalbamės su Lie-
tuvos verslo konfederacijos Korpo-
ratyvinių reikalų direktore, PLEF
projekto vadove Kristina Lukošiūte.

,,Net ir patys JAV gyvenantys lie-
tuviai pripažįsta, kad JAV verslo pa-
sauliui Lietuva vis dar nežinoma ir
neatrasta šalis. Nors per daugiau nei
20 nepriklausomybės metų tapome
veržlia, novatoriška šalimi, kur
smarkiai išvystytos aukštosios tech-
nologijos, stipri tradicinė pramonė,
tačiau daugelio žmonių sąmonėje vis
dar tvirtas kitoks Lietuvos paveik-
slas”, – sakė  K. Lukošiūtė. Pasak jos,
šio renginio tikslas – suburti geriau-
sius Lietuvos verslo ir mokslo sričių
specialistus, JAV bendrovių, jau vyk-
dančių veiklą Lietuvoje, atstovus, bei
išeivijos verslo ir mokslo atstovus,
kurie pristatytų Lietuvą kaip patiki-
mą verslo partnerį ir patrauklią vie-
tą investicijoms. Norima užsienyje
gyvenančius lietuvius įtraukti į Lie-
tuvos ekonominį gyvenimą, nes jų
patirtis, žinios ir ryšiai yra neįkaino-
jama vertybė.

PLEF organizuojamas kasmet.
Vienais metais renginys vyksta Vil-
niuje, kas antrus metus – užsienio ša-
lyje, kurioje yra gausi lietuvių išeivi-
jos bendruomenė. Du kartus, 2009 ir
2011 m., PLEF vyko Vilniuje, 2010 m.
– Londone. Kasmet renginyje apsi-
lanko keli šimtai lietuvių kilmės ver-
slo, mokslo, kultūros atstovų iš viso
pasaulio bei užsienio verslininkų,
besidominčių verslo galimybėmis
Lietuvoje. Kiekviename forume, anot
K. Lukošiūtės, būdavo nemažai atra-
dimų – asmenybių, ryšių, bendradar-
biavimo galimybių. Pavyzdžiui, pir-
mame PLEF, vykusiame 2009 m., da-
lyvavęs Ilja Laurs, vienos didžiausių
pasaulio mobiliųjų aplikacijų ben-
drovės „GetJar” įkūrėjas, tuomet dar
nebuvo plačiai žinomas. Dabar jis
garsina mūsų šalį visame pasaulyje
ir kiekvienais metais savo patari-
mais padeda organizatoriams ruošti
rorumo programą. Iš PLEF yra gi-
musių daug naujų sumanymų, kurie
skatina po visą pasaulį išsibarsčiu-
sius lietuvių kilmės žmones ben-
drauti ir bendradarbiauti. 

,,Išeivija sulaukia vis daugiau
Lietuvos valdžios dėmesio, kuriami
nauji projektai, kaip įtraukti užsie-
nyje gyvenančius lietuvius į šalies
gyvenimą. Mūsų tikslas nėra skatin-
ti sugrįžti į Lietuvą, mes skatiname
bendrauti ir bendradarbiauti. Gali-
ma daug nuveikti šalies labui ir bū-
nant toli”, – įsitikinusi K. Lukošiūtė.

Pasak PLEF organizatorės, ren-
giant pirmus forumus, buvo sunku
surinkti užsienyje gyvenančių lietu-
vių adresus, telefonus. Dabar ryšių
daugėja ir žinia apie PLEF bei kitus
panašius sumanymus sparčiai plin-
ta.  Užsienyje vykstantis PLEF šiek
tiek skiriasi nuo vykstančių Lietuvo-
je, nes kviečiami ne tik toje šalyje
gyvenantys lietuviai, bet ir tos šalies

įmonės, kurias domina verslo gali-
mybės Lietuvoje. 

Šių metų forume net keletas JAV
bendrovių, jau veikiančių Lietuvoje,
dalinsis savo patirtimi ir pristatinės
Lietuvą tokią, kokią jie mato iš savo
perspektyvos. Tai „Kraft Foods”,
„Western Union”, „Moog Medical De-
vices”, „Strategic Staffing Solu-
tions”. Bus pristatomos perspekty-
viausios Lietuvos verslo sritys: infor-
macinių technologijų, biotechnologi-
jų, inžinerinės pramonės, medicinos
ir sveikatos paslaugų. Kiekvieną jų
pristatys didelę patirtį šiose srityse
turintys profesionalai. Mindaugas
Glodas – ilgametis ,,Microsoft Lietu-

va” vadovas, šiuo metu jau padaręs
karjeros šuolį tarptautiniame lyg-
menyje bendrovėje ,,Microsoft”. Jis
taip pat yra IT bendroves vienijan-
čios asociacijos INFOBALT valdybos
narys. Biotechnologijų sektorių pris-
tatys bene didžiausias šios srities
žinovas Lietuvoje – prof. Vladas Bu-
melis, kuris šiais metais buvo išrink-
tas ,,Metų CEO” (Chief  Executive
Officer” – vadovaujantis darbuoto-
jas/pareigūnas). Apie inžinerinės
pramonės galimybes pasakos šios
srities įmones vienijančios asociaci-
jos LINPRA direktorius dr. Henrikas
Mykolaitis. Medicinos, SPA ir sveika-
tinimo sritį pristatys keleto šios sri-
ties asociacijų prezidentas ir vienos
didžiausių Lietuvos privačios medi-
cinos klinikos vadovas Laimutis
Paškevičius. Šiose sesijose dalyvaus
ir daugiau minėtų sektorių  atstovų.

PLEF dalyvaus per 100 JAV ir
tarptautinių bendrovių atstovų iš jau
minėtų sričių. Tikimasi, kad jie
pamatys bendradarbiavimo galimy-
bių, o galbūt nutars investuoti Lietu-
voje.  Rugsėjį vyksiančiame forume
dalyvausiančius JAV ir tarptautinių
bendrovių atstovus dalyvauti kviečia
organizatorių samdomi patarėjai
JAV, nes jie, pasak organizatorių,
artimai dirba su JAV įmonėmis ir
geriausiai žino, kaip užsieniečius
sudominti apsilankyti renginyje,
kuriame pristatoma Lietuva.  

PLEF dalyviai labai priklauso
nuo to, kurioje šalyje vyksta foru-
mas. 2010 metais Londone vykusiame
renginyje daugiausiai dalyvių su-
laukta iš Jungtinės Karalystės. PLEF
vykstant Lietuvoje, susirenka daly-
viai iš viso pasaulio. ,,Smagu, kad
kaskart pamatome naujų veidų, – va-
dinasi, žinia apie šį renginį plinta.

Tokiu pavadinimu PLEF-2012 prisistatys Čikagai

„Lietuva – Jūsų vartai į Europą” 
LORETA TIMUKIENĖ Yra ir nuolatinių ‘gerbėjų’, kurie fo-

rume lankosi kasmet”, – džiaugėsi
PLEF projekto vadovė. 

Ji pakvietė besidominčius verslo
galimybėmis Lietuvoje nepraleisti
progos ir atvykti į ateinančių metų
PLEF, vyksiantį liepos 4–5 d. Vil-
niuje. Forumo organizatoriai tikisi,
kad tai bus didžiausias iš visų bu-
vusių renginių – Lietuva tuo metu
kaip tik pradės pirmininkavimą Eu-

ropos Sąjungos Tarybai, tad planuo-
jama sulaukti garbių svečių ir garsių
vardų. 

Šiųmetinį PLEF buvo planuoja-
ma surengti Izraelyje, tačiau su-
trukdė politiniai neramumai tame

regione. Vėliau buvo minimas Atlan-
ta miestas, GA, kur rugsėjo pabaigoje
vyks JAV LB XX Tarybos sesija, ta-
čiau Lietuvos Respublikos ambasa-
dai pasiūlius PLEF organizuoti JAV,
Čikaga iš karto buvo svarstoma kaip
vienas realiausių variantų. Gana
simboliška, kad Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas vyks mieste,
kuriame yra gausiausia lietuvių ben-
druomenė.  

Pagrindiniai renginio organiza-
toriai – Lietuvos verslo konfederaci-
ja. Šiame projekte jiems kasmet tal-
kina valstybiniai partneriai: Užsie-
nio reikalų ministerija, Ūkio minis-
terija, VŠĮ „Versli Lietuva”, VŠĮ „In-
vestuok Lietuvoje”, VŠĮ „Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra”.
Šiemet, renginį organizuojant JAV,
prisideda ir Lietuvos ambasada Wa-
shington, DC, Lietuvos generalinis
konsulatas Čikagoje, didžiulę pagal-
bą teikia Lietuvos prekybos biuras
Čikagoje, atstovaujantis VŠĮ „Versli
Lietuva”. Turima ir entuziastingų
Čikagos lietuvių, savanoriškai prisi-
dedančių prie renginio organizavi-
mo. 

PLEF-2012 globėja – LR preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, ji tą savaitę
dalyvaus New York mieste vyksian-
čioje Jungtinių Tautų sesijoje, tad
šalies vadovės darbotvarkė bus labai
įtempta ir iki Čikagos jai nepavyks
atskristi. Ji renginio dalyvius pasvei-
kins video sveikinimu.

Forumas vyks viešbutyje „Four
Seasons Hotel Chicago”, adresu 120
East Delaware Place, Chicago, IL
60611. Dalyvavimas renginyje nemo-
kamas, būtina išankstinė registraci-
ja. Užsiregistruoti galima tinklalapy-
je  www.plef.lt. Renginyje kviečiami
dalyvauti verslo ir mokslo atstovai,
kurie turės progą naujai atrasti Lie-
tuvą bei jos galimybes. 

Lietuvos verslo konfederacijos Korporatyvinių reikalų direktorė, PLEF projekto vadovė
Kristina Lukošiūtė.
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               Noon - 6 p.m. 

               4 p.m. Special Liturgy for 

                       Living & Deceased family 

              FREE Private Parking on site 
                7000 S. Washtenaw Ave. 

              Chicago IL 60629 

          773-434-3223 

WALK DOWN MEMORY LANE 

Parish Tour of Church, Schools, Convent, Rectory 
See our remodeled Campus & Beautiful Outdoor Statues – View vintage photos 

REMEMBER 
• Fr. Leo McNamara our famous founding Pastor 

• St. Maximina & The Statue of the Scourged Christ 

CELEBRATE the appointment of Fr. Tom Mescall 

as the 6th Pastor of St. Adrian’s Church! 

*Live  
Entertainment 

 

*Refreshments 

 

*MUSIC  

 

*Children’s 
Games 

 
* RAFFLE 

Švęskime 
Šv. Andriejaus parapijos
(St. Adrian Parish)

praeitį, dabartį ir ateitį –
visų kartų susitikimą
(nuo 1928 iki 2012 metų)

Atvykite su šeima ir draugais
Susitikite naujus draugus, aplankykite senus parapijiečius

Šv. Andriejaus parapija
Šeštadienį, rugsėjo 8 d.,

nuo 12 val. popietės iki 6 val. vakaro

4 val. p. p. – Speciali Liturgija 
už gyvas ir mirusias šeimas

Nemokamas automobilių statymas šalia
7000 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

tel. 773-434-3223

* Pramogos
* Vaišės
* Muzika
* Žaidimai

vaikams
* Loterija

PRAEIkITE PRISImInImų TAkU: apsilankykite
bažnyčioje, mokyklose, vienuolyne ir klebonijoje

ATmInkITE t. Leo McNamara, mūsų parapijos
įkūrėją; St. Maximina ir Kristaus skulptūrą

ŠVęSkITE t. Tom Mescall paskyrimą šeštuoju 
Šv. Andriejaus bažnyčios klebonu
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Rugpjūčio 28 d. Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje apdovanoti Londono olimpinėse
žaidynėse dalyvavę Lietuvos kariuomenės atstovai. Tai – olimpinį auksą į Lietuvą parvežusi
penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, bronzos medalį iškovojęs graikų-
romėnų imtynininkas Aleksandras Kazakevičius, maratonininkė Rasa Drazdauskaitė, dziu-
do imtynininkas Marius Paškevičius, penkiakovininkai Gintarė Venčkauskaitė ir Justinas
Kinderis.                                                                                                Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Londonas (BNS) – Rugpjūčio 30
d. Londone prasidėjo vasaros paro-
limpinių žaidynių dvylikos komandų
vyrų golbolo (aklųjų riedulio) turny-
ras. Pergale šešių komandų A grupės
varžybas pradėjo Beijing parolimpi-
nių žaidynių vicečempionė Lietuvos
rinktinė, 11:1 (8:1) nugalėjusi šios
parolimpiados šeimininkus Didžio-
sios Britanijos sportininkus bei ta-
pusi grupės pirmūne.

Antrosiose rungtynėse A grupėje
penktadienį Lietuvos rinktinė 10:0
(8:0) įveikė Europos čempionus Suo-
mijos golbolininkus ir iškovojo ant-
rąją pergalę. Mūsų šalies komandai,
kurią treniruoja Karolis Levickis ir
Klaidas Janeika, penkis įvarčius pel-
nė Genrikas Pavliukianecas, tris –
Arvydas Juchna, po vieną – Marius
Zibolis ir Saulius Leonavičius.

Kitas rungtynes lietuviai žais
šeštadienį su Brazilijos golbolinin-
kais.

Londonas (ELTA) – Londono pa-
rolimpinių žaidynių lengvosios at-
letikos varžybų moterų su judėjimo
negalia šuolių į tolį rungtyje pasau-
lio čempionė Lietuvos atstovė Ra-
munė Adomaitienė užėmė ketvirtąją
vietą. 43-ejų metų klaipėdietė sėk-

mingiausiu, antruoju, bandymu nu-
šoko 4 m 67 cm. Aukso medalį iškovo-
jo rusė Margarita Gončarova – 4 m 84
cm. Sidabras atiteko Ukrainos, o
bronza – Kinijos atstovėms. 

Varžybose dalyvavo 12 sportinin-
kių.

Į Barselonos ,,Regal Barcelona” (Ispanija) komandą sugrįžęs Lietuvos krepšininkas
Šarūnas Jasikevičius (v.) pirmadienį oficialiai buvo pristatytas žiniasklaidos atstovams.

EPA-ELTA nuotr.

Stambulas (ELTA) – Stambule
(Turkija) vykstančios 40-osios šach-
matų olimpiados pirmajame ture
rugpjūčio 28 d. Lietuvos atstovai iš-
kovojo pergales 4–0. Lietuvos moterų
rinktinė įveikė Tuniso komandą. Lie-
tuvos šachmatininkai nugalėjo Ango-
los komandą. 

Antrajame rate Lietuvos koman-
dos patyrė pralaimėjimus. Lietuvos
moterų rinktinė 1,5–2,5 nusileido Slo-
vakijos komandai. Lietuvos šachma-
tininkai 0,5–3,5 pralaimėjo JAV atsto-
vams. Trečiajame rate ketvirtadienį

Lietuvos komandos iškovojo perga-
les. Lietuvos moterų rinktinė 3,5–0,5
įveikė Čilės komandą. Lietuvės, tu-
rinčios 4 taškus iš 6 galimų, iš 39-
osios vietos pakilo į 32-ąją.

Lietuvos šachmatininkai taip pat
3,5–0,5 nugalėjo Sirijos atstovus. Lie-
tuvos vyrų komanda, turinti taip pat
4 taškus iš 6 galimų, iš 77-osios vietos
pakilo į 57-ąją.

Šachmatų olimpiados, kuri baig-
sis rugsėjo 10 dieną, atvirosiose var-
žybose dalyvauja 156, o moterų var-
žybose – 125 komandos. 

Lietuvos šachmatininkai 
olimpiadą pradėjo pergalingai

Beisbolininkas D. Neverauskas tapo čempionu
Pittsburgh (ELTA) – JAV beisbo-

lo profesionalų lygos ,,Major League
Baseball” (MLB) klubo ,,Pittsburgh
Pirates” antrinė komanda su 19-
mečiu lietuviu Dovydu Neverausku
tapo vienos iš šešių ,,Minor League”
varžybų žemiausio rango (,,Rookie”)
lygų nugalėtoja. ,,Pirates” komandos
žaidėjai bus apdovanoti aukso žie-
dais.

,,Gulf  Coast League” varžybų

pusfinalyje ,,Pirates” 1:0 įveikė ,,Sant
Luis Cardinals” antrinę komandą, o
baigiamųjų rungtynių serijoje iki
dviejų pergalių du kartus 5:2 nuga-
lėjo ,,Boston Red Sox” dukterinę ko-
mandą. 

D. Neverauskas 2009 m. vasarą
su ,,Pittsburgh Pirates” pasirašė sep-
tynerių metų sutartį. Lietuviui pa-
tekus į pagrindinę komandą, būtų
pasirašyta nauja sutartis. 

Čivava (ELTA) – Meksikoje vyk-
stančio pasaulio jaunučių (iki 15
metų) beisbolo čempionato 3 grupėje
(13–15 vietos) Lietuvos rinktinė už-
ėmė antrąją vietą ir galutinėje įskai-
toje liko 14-a. Lietuviai 14:10 įveikė
Indonezijos komandą ir 4:7 nusileido
ukrainiečiams. 

Lietuvos beisbolininkai antra-

jame čempionato rate iškovojo dvi
pergales ir patyrė du pralaimėjimus.
13-ąją vietą užėmė tris pergales iš-
kovoję ukrainiečiai, o vieną pergalę
turintys indoneziečiai liko 15.

Lietuvos rinktinė planetos jau-
nučių pirmenybėse dalyvavo pirmą
kartą. 

Jaunieji Lietuvos beisbolininkai pasaulio 
čempionate – 14

Kazanė (BNS) – Rugpjūčio 29 d.
Rusijoje prasidėjusiame pasaulio stu-
dentų baidarių ir kanojų irklavimo
čempionate sėkmingai pasirodė  Lie-
tuvos sportininkai, užsitikrinę vietas
baigiamosiose rungtynėse.

Lengviausiai į jas pateko Lietu-
vos kūno kultūros akademijos auklė-
tinis Ričardas Nekrošius, aplenkęs
visus varžovus 1,000 m baidare antra-
jame plaukime ir baigiamąją liniją
kirtęs pirmas.

Ričardo Nekrošiaus ir Andre-
jaus Olijniko duetas 500 m nuotolyje
baidare antrajame atrankos plauki-
me užėmė trečiąją vietą ir taip pat tie-
siogiai pateko į baigiamąsias rung-
tynes. Lietuvius atrankos plaukime
aplenkė tik Rusijos ir Lenkijos irk-
luotojai. 500 m nuotolyje baigiamo-
siose rungtynėse varžysis ir į vien-
vietę baidarę persėdęs Mykolo Rio-
merio universiteto auklėtinis And-
rejus Olijnikas. 

Sėkminga pradžia pasaulio studentų baidarių ir
kanojų irklavimo čempionate Vilnius (ELTA) – Lietuvos rink-

tinės narys Gediminas Bagdonas
tapo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
vykusių antrųjų daugiadienių dvi-
račių lenktynių ,,Baltic Chain Tour”
nugalėtoju. 26-erių metų lietuvis, ku-
ris pirmauti pradėjo po penktadienį
laimėto ketvirtojo rato, atvažiavo pir-
mas ir paskutiniame etape. G. Bagdo-
nas 142,4 km nuvažiavo per 3 val. 4
min. 12 sek. 

Londono olimpinėse žaidynėse
dalyvavęs Lietuvos čempionas pir-
majame etape finišavo ketvirtas, ant-
rajame – pirmas, o trečiajame – ant-
ras. 

G. Bagdonas tapo ,,Baltic Chain Tour” 
lenktynių nugalėtoju

Dviratininkas G. Bagdonas – ,,Baltic Chain
Tour” lenktynių nugalėtojas. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. Lietuva pergalingai pradėjo Londono
parolimpinių žaidynių golbolo turnyrą

Lietuvos golbolo rinktinė Londono pa-
rolimpines žaidynes pradėjo pergale. 

EPA-ELTA nuotr.

Lietuvė šuolininkė parolimpinėse žaidynėse 
į tolį – ketvirta

Londonas (ELTA) – Londono pa-
rolimpinių žaidynių vyrų su judėji-
mo negalia 50 m plaukimo laisvuoju
stiliumi atrankos varžybose rugpjū-
čio 31 d. Lietuvos atstovas Kęstutis
Skučas užėmė 13-ąją vietą. 45-erių

metų kaunietis pirmajame plaukime
atplaukė paskutinis, septintas, nuo-
tolį įveikęs per 52,13 sek. Atrankos
varžybose dalyvavo 15 plaukikų.

K. Skučas dar dalyvaus 50 m
plaukimo nugara rungtyje. 

Plaukikas K. Skučas parolimpinėse žaidynėse – tryliktas
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,,Linksmos pri gimties žmogui karikatūra teikia malonumo, 
niūruolį ar niurzgą tik erzina”

– Kuriame pasaulio kampelyje
praskriejo Jūsų vaikystės ir jau -
nystės metai?

– Man dvi itin brangios vietos
šiame pasaulyje – tai Boronkų kai -
mas Mogiliovo srityje (Baltarusijoje)
ir Kauno Žaliakalnis. Pastarajame at -
sidūriau atvykęs mokytis į andai -
nykš tį St. Žuko taikomosios dailės
tech nikumą (dabar – J. Vienožinskio
menų kolegija). Anuomet buvau tik
šešiolikos metų berniokas. Taigi
bren dau Lietuvoje.

– Kas paskatino domėtis me -
nais?

– Nuo pat vaikystės vis ką nors
piešdavau, taip pat rašydavau į mo -
kyklos sienlaikraštį. Studijuodamas
godžiai sklaidžiau „Šluotą” ir kitus
satyrinius, humoristinius žurnalus.
Siūlyti savo piešinius spaudai pri -
myg tinai patarė, nuoširdžiai paragi-
no širdies draugė Birutė, vėliau ta -
pusi mano žmona. Tokio padrąsini-
mo visiškai pakako jaunam kūrėjui.
Šitaip prasidėjo bendradarbiavimas
su spaudos leidėjais.

– Nuo kada apėmė noras piešti
karikatūras?

– Karikatūra turi savotišką pri-
valumą. Ją kurdamas tarsi dalyvauji
visuomeninėje veikloje, jautiesi ne -
abe jingas socialinei aplinkai. Neju -
čio mis tenka atsiskleisti labai aiškiai
– ironišku ar kandžiu požiūriu.

– Kokiomis savybėmis turi pa -
sižymėti karikatūristas?

– Neįsivaizduoju viskam abejin-
go užsisklendusio savyje ar savo bui -
tyje šmaikštautojo. Paprastai karika -
tūros kūrėjo žvilgsnis pastabus, ki -
bus, nepaviršutiniškas. Pageidauti -
na, kad būtų mąslus, pats siekiantis
gelmės ir žiūrovą nukreipiantis, ne -
vengiantis realybės absurdiškumo...

– Kas yra karikatūra ir kokia
jos paskirtis?

– Kai kas karikatūrą naudoja
kaip įrankį ar net ginklą peštynėms,
kai kas – vien pasismaginimui, pra -
mo gai. Visaip įmanoma. Taip atsi -
randa lyg ir įvairi paskirtis.

Abejoju, ar dera gretinti humoro

jausmą ir nacionalinę priklausomy-
bę. Pastaroji turbūt čia niekuo dėta.
Hu moro jausmas sietinas su žmo-
gaus būdo bruožais, prigimties ypa -
ty bė mis. Vieni mielai šypsosi, palan -
kiai reaguoja į bet kokį humoristinį
lakš tą, kiti – dėbčioja, raukosi ar net
svai  do žaibus. Taip nutinka ir Lietu -
voje, ir kitur pasaulyje. Linksmos
pri gimties žmogui karikatūra teikia
malonumo, niūruolį ar niurzgą tik
erzina.

– Sakoma: „Juokas – dalykas
rimtas”. Kiek tiesos šiame pasa -
kyme?

– Tai tik sąmojingas pasakymas,
o šiaip gyvenime nesinorėtų iš hu -
moro tikėtis rimtų pasekmių. Deja,
pasitaiko. Politiniai fanatikai nekal -
tą juokelį gali tyčia suabsoliutinti,
su  reikšminti, kad net kyla didelio
konflikto grėsmė.

– Savo humoristinių piešinių
parodas rengėte Gabrove (Bulga -
rija), Atėnuose (Graikija) ir kitose
šalyse. Kaip lietuvišką humorą su -
pranta ne lietuviai?

– Tokių tyrinėjimų nedariau. Ga -
lėčiau nebent spėlioti. Esu paty ręs,
kad užsienyje lietuviškos kari ka tū -
ros vertinamos neblogai, bent jau
nepeikiamos.

– Gabrovas pasaulyje žinomas
kaip linksmuolių sostinė. Ar tik -
rai pasiteisina šis pavadinimas, ar
tai – tik mitas?

– Manau, kad jau savaip pasi -
teisino. Juk įdėta nemažai pastangų
organizuojant Gabrove įvairius hu -
mo ro renginius, parodas, leidinius.
Veikia didelis muziejus. Surinkta
daug kūrinių iš viso pasaulio. Ir aš
esu prisidėjęs – dovanojau per 50 savo
darbų.

Gabroviečiai stengiasi palaikyti
humoro sostinės prestižą. Iš Gabro-
vo (ir apie Gabrovą) sklindantys
anekdotai paliudija, savaip paremia
šitą tarptautinio humoro centro
idėją. Be entuziazmo nesusikurs joks
mitas. Gal ir Lietuvoje vertėtų vėl
telkti link s muolius. Kad ir Marijam-
polėje, kaip jau mėginta daryti so-
vietmečiu.

– Kodėl humoristų būryje ma -
ža jaunimo ir beveik nesimato mo -
terų? Gal karikatūras piešti – vy -
riškas užsiėmimas?

– Atrodo, kad humoristikai būti-
na gyvenimo patirtis, socialinė bran-
da. Kaip sakoma, čia ne piemenų dar-
bas. Gal todėl beveik neturime jaunų
autorių.

Kita prielaida dėl moterų: pašai -
pa nebūdinga jų prigimčiai. Sunku
įsivaizduoti švelnią būtybę su geluo -
nimi... Gal pati gamta vengia šitokios
nedarnos. Manykim, kad karikatūra
– nemoteriškas žanras.

– Kas Jums teikia didžiausią
impulsą kūrybai?

– Kūrybai reikalingas įkvėpi-
mas, im pulsas: geras ūpas, netikėtas
pa siūlymas dalyvauti kokioje paro-
doje ar šventėje, kieno nors bičiu -
liškas pa raginimas, paskatinimas,

pa geidavimas ir kt. Pagaliau kiek -
vienas ryš kesnis įspūdis gyvenime
ga li tapti kūrybos impulsu, tuo vai -
singu postū miu, ta dieviška pra-
džia.

– Piešiate šaržus. Kaip kyla
šar žo idėja? Kaip reaguoja asmuo,
pamatęs savo šaržą?

– Nemėgstu, nepraktikuoju piktų
šaržų, nebjauroju piešiamo persona -
žo fizionomijos. Gal todėl ir nepasi -
taiko nesusipratimų, skaudžios nu -
pieštų asmenų reakcijos. Mano šar -
žai tikrai bičiuliški.

– Karikatūromis ir šaržais Jū -
sų veikla neapsiriboja. Esate išlei-
dęs savo kūrybos albumų, iliustra -
vęs šim tus kitų autorių knygų, ne
tik organizavęs daugybę parodų,
bet ir pelnęs ne vieną apdovanoji -
mą. Kaip viską spėjate? Kas Jus
skatina imtis įvairiausių veiklų?

– Turbūt lemia neramus charak -
te ris, bodėjimasis tinginyste. Nega -
liu nieko neveikti. Tai tiesiog nepa -
ken čiama. Taip pat negaliu atsisa -
kyti įvai rių kvietimų, pasiūlymų.

Ne ju čio mis taip įsitrauki, apsikrau-
ni pa žadais, įsipareigojimais, ketini-
mais, kad pasijunti draskomas į
gaba lus...

Man svari moralinė nuostata –
tesėti duotą žodį.

– Jūs Lietuvoje žinomas ir
kaip rašantis žmogus – esate ne tik
Lie tuvos dailininkų, bet ir žur na -
lis tų sąjungos narys. Kas skatina
užsiiminėti rašymu? Kas tie Jūsų
„vla berizmai” ir nuo kada juos
ku ria te?

– Ko negaliu (ar nespėju) nupieš -
ti, tą bandau glaustai užrašyti. Juk
pa sitaiko nenupiešiamų minčių.
Taip kartais atsiranda ironiškų afo -
rizmų, kuriems prigijo firminis pa -
vadinimas – vlaberizmai. Per ilgesnį
laiką jų susideda šūsnelė, pluoštelis.
Atsi randa ir progų juos paleisti į vie -
šu mą.

– Jūsų sūnus Rokas pasuko
kitu keliu, tačiau retkarčiais taip
pat piešia karikatūras. Kaip  žiū ri -
te į sūnaus kūrybą?

– Sūnaus koliažuose pastebiu
savo genų. Gal iš dalies todėl, kad šito
tėvui norisi. Nesakau, jog čia mano
poveikis, įtaka. Ko gero, tik neiš si pil -
džiusi svaja, nerealizuota galimybė.

Skatinu sūnų dalyvauti mūsiškė -
se parodėlėse. Gaila, kad jam stinga
kūrybai skiriamo laiko. Mano karta
kamavosi pernelyg siaurame aklinai
užvertame pasaulyje, mūsų vaikai ir
anūkai pateko į pavojingai atvirą
erdvę, kur tiek daug pagundų, toks
gausus pasirinkimas, kad nebeįma -
no ma susikaupti, tikslingai reali -
zuoti įgimtus gebėjimus, įsiklausyti
ir įsijausti.

– Ko laukiate iš susitikimo su
Amerikos lietuviais?

– Tikiuosi malonaus bendradar-
biavimo, tarpusavio supratimo, nau -
jų įspūdžių.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Net septyniasdešimt šmaikščių ir įvairiapusiškų savo tematika (pra de dant žurnalistika,
baigiant meile) karikatūrų į Čiurlionio galeriją Jau nimo centre atsiuntė kaunietis dai li ninkas,
Lietuvos žurnalistų są jungos senjorų klubo MES pirmi nin kas Vla dimiras Beresniovas. Jo darbų
paroda „Smailiu žvilgsniu" Čiurlionio ga lerijoje atsidaro rugsėjo 7 d. 7:30 val. v. Prieš parodą
pakalbinome gerb. V. Beresniovą.

„Vla berizmai”

· Iš vienos pusės – gyvenimas gerėja, iš kitos – trumpėja.
· Daug kas skundžiasi pinigų stoka, bet ne proto stoka.
· Vienas vaikas – vargelis, trys ar penki – jau darželis.
· Mintys kaip debesys – neturi stabdžių.
· Sena meilė nerūdija – tik sensta.
· Kai tuščia galva – kišenės kiauros.
· Žodis ne paukštis – į narvelį neuždarysi.
· Kalbomis skylės neužlopysi.

Vladimiras Beresniovas                 
V. Beresniovo asm. archyvo nuotr.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org
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RUGSĖJIS

Rugsėjo 2 d., sekmadienį:  Tė-
viškės parapijoje (5129 S. Wolf  Rd.,
Western Springs, IL 60558) po 11:30
val. r. pamaldų koncertuos pianistė
prof. dr. R. Lampsatytė. Koncertas
skirtas jos tėvelio Jurgio Lampsačio
100-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. 

Rugsėjo 4 d., antradienį: Lietu-
vių me  no ansamblis „Dainava” pra-
deda naują veiklos sezoną. Repetici-
jos PLC Lemont vyks antradieniais
7:45–9:45 val. v. Daugiau informacijos
tel. 773-575-3440 arba el. paštu: info@
dainava.us

Rugsėjo 5 d., trečiadienį: PLC
apatinėjė salėje/valgykloje vyks nau-
jų tautinių šokių grupės ,,Lietuvos
vyčiai” šokėjų registracija. Vaikų
(nuo 7 metų iki 13 metų) grupės re-
gistracija ir pirma repeticija vyks 6
val. v.,  o 7:30 val. v. prasidės jaunių
(nuo 13 metų iki 18 metų) grupės re-
peticija. Daugiau informacijos tel.
630-243-8113.  

Rugsėjo 6 d., ketvirtadienį:
PLC nuo 7 iki 9 val. v. vyks Palaimin-
to Jurgio Matulaičio misijos suaugu-
siųjų choro naujo sezono repeticija.
Kviečiami ir nauji dainininkai. Dau-
giau informacijos tel. 630-788-1013 ar-
ba el. paštu: PerasSr@Netscape.net
(choro pirmininkas Rimantas Rama-
nauskas).

Rugsėjo 7 d., penktadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL)  is-
torikas Manuel Rosa skaitys paskai-
tą ,,Ar Kristupo Kolumbo seneliai bu-
vo lietuviai, turėję karališko krau-
jo?” (anglų kalba). Pradžia 7 val. v.
Tel. informacijai: 773-582-6500. 

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, vyks Lietuvos dailininkų ir
žurnalistų sąjungų nario, humoristi-
kos meistro Vladimiro Beresniovo
karikatūrų parodos ,,Smailiu žvilgs-
niu” atidarymas. Pradžia 7:30 val. v. 

Rugsėjo 7–8 d. (penktadienį ir
šeštadienį) nuo 9 val. r iki 3 val. p. p.
ir rugsėjo 9 d. (sekmadienį) nuo 12
val. p. p. iki 3 val. p. p. PLC didžiaja-
me garaže vyks Pasaulio lietuvių
centro rengiamas daiktų išpardavi-
mas (,,Garage Sale”). Daugiau infor-
macijos tel. 630-257-8787.

Rugsėjo 8 d., šeštadienį: Čika-
gos lituanistinės mokyklos naujų
mokslo metų atidarymas. 8:30 val. r. –
šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje, po
Mišių Jaunimo centro didžiojoje sa-
lėje vyks iškilminga mokslo metų ati-
darymo šventė. Daugiau informaci-
jos tel. 708-296-3192 arba el. paštu: lai-
maa@hotmail.com

– Gedimino lituanistinės mokyk-
los patalpose (St. Andrew Lutheran
Church, 10 S. Lake St., Mundelein, IL
60060) vyks 10-asis Gedimino litua-
nistinės mokyklos mokslo metų ati-
darymas. Pradžia – 9 val. r., 10 val. r. –
tėvų ir mokytojų susirinkimai. Tel.
pasiteirauti: 847-668-1731; 847-244-
4943; el. paš tas: aviv2008@att.net

– ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer
Ave. Willow Springs, IL) vyks  rengi-
nys ,,Mokslo metų atidarymas”. Pra-
džia  7:30 val. v. Tel. pasiteirauti: 312-
375-2728. 

Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL) vyks
Šilu vos atlaidai.

Rugsėjo 9 d., sekmadienį: Tė-

viškės parapijoje vyks šventinės pa-
maldos, kuriose dalyvaus vysk. Min-
daugas Sabutis iš Lietuvos. Pamaldų
metu bus minimas parapijos 60-metis
ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordi-
nacijos sukaktis. Po pamaldų – pikni-
kas. Piknikui registruotis: teviskes.
parapija@gmail.com arba tel. 708-499-
5383 (As trida Pauperienė).

– PLC sodelyje po šv. Mišių vyks
JAV LB Lemont apylinkės rengiama
gegužinė ,,Sudie, vasara”.

– Ehden Ame rican Lebanese
Club Park (3 Garth wait  Rd. Wolcott,
CT (off  Woodtick Rd.)) Šv. Juozapo
parapija Waterbury, CT ruošia tra di-
cinį pabendravimą-pikniką. Pradžia
12 val. p. p.

– Susivienijimo lietuvių Ameri-
koje (Lithuanian Alliance Of  Ameri-
ca) patalpose (307 West 30th St., New
York, NY 10001) nuo 2 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Vlado Žiliaus meno darbų
paroda-pardavimas. 

– Gaston Hall, Georgetown Uni-
versity (37th and O Streets, NW Wa-
shington, DC 20007) 3 val. p. p. tarptau-
tinio festivalio „Embassy Series” rė-
muose vyks koncertas ,,Vilniaus geto
dainos”. Dalyvaus solistas baritonas
Jerome Barry, pianistas Edvinas
Minkštimas ir smuikininkas Peter Si-
rotin. 

– PLC vyks Pal. Jurgio Matulaičio
misijos vaikų choro ,,Vyturys” repeti-
cija, į kurią kviečiami nauji daininin-
kai (nuo antro skyriaus). Choras repe-
tuoja PLC antradieniais nuo 6:30 val. v.
iki 7:30 val. v. Daugiau informacijos el.
paštu: darnevis kas@mac.com (cho ro
vadovas Darius Polikaitis).

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 veiks iki spalio 12 d.
Tel. pasiteirauti: 773-582-6500. 

Rugsėjo 15 d., šeštadienį:  New
York Maironio lituanistinės mokyk-
los salėje (206 Skillman Ave., Brook-
lyn, NY 11211) vyks mokslo metų pra-
džios šventė. Pradžia 10 val. r. Dau-
giau informacijos el. paštu: director
@nymaironiomokykla.org

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

– Apreiškimo parapijos mokyk-
los kieme (70 Havemeyer St., Brook-
lyn, 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
automobilių stovėjimo aikštelėje (259
North 5th St., Brooklyn, NY 11211)
vyks tradicinis piknikas. 10 val. r. –
lietuviškos šv. Mišios, po jų – šventė
parapijos salėje. 

– PLC vyks Čikagos lietuvių tau-
tinių šokių ansamblio ,,Grandies”
jaunių (6–11 klasių) ir studentų (nuo
12 klasės ir vyresni) ratelių šokėjų
repeticija. Veteranų/pagyvenusiųjų
šokėjų ratelis repeticijas pradės rug-
sėjo 23 d., sekmadienį. Vaikučių ra-
telio A (nuo 3 metukų), ratelio B (dar-
želio–1 klasės) ir vaikų ratelio (2–5
klasių) šokėjai pirmą kartą repetuos
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Registruotis internetu: www.
grandischicago.org. Daugiau infor-
macijos tel. 708-422-3556 arba el. paš-
tu: poniavioleta@yahoo.com (ansam-

blio vadovė Violeta Fabianovich). 
Rugsėjo 21 d., penktadienį:

Viešbutyje „Four Seasons Hotel Chi-
cago” (120 East Delaware Place, Chi-
cago, IL 60611) vyks Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas. Dalyvavimas
renginyje nemokamas, būtina išanks-
tinė registracija. Užsiregistruoti gali-
ma tinklalapyje  www.plef.lt. Daugiau
informacijos galima gauti tel. 216-536-
8200 (Lietuvos prekybos biuras). 

– Daley Plaza aikštėje, Čikagoje,
nuo 12 val. p. p.  iki 1 val. p. p.  vyks 34-
asis Taikos dienos minėjimas, kurio
metu bus pagerbtos visos 193 Jungti-
nių Tautų narės. 

Rugsėjo 22 d., šeštadienį: ,,Dana
Hills Cabana” klube (296 Mountaire
Circle, Clayton CA 94517) žinoma mez-
gėja Donna Druchunas 10:30 val. r.
skaitys paskaitą ,,Mezgimo istorija
Lietuvoje”. Po paskaitos vyks prakti-
niai užsiėmimai. Registruotis el. paš-
tu: vilijad@me.com arba tel. 925-672-
0322 (Vilija Deutschman). 

– Rusų namuose (234 Alexander
Ave., Howell, NJ 07731) vyks Gyčio
Paškevičiaus gyvo garso koncertas.
Pradžia 8 val. v. Dėl bilietų ir vietų už-
sakymo teirautis tel. 732-674-7556; 848-
992-4222.

Rugsėjo 23 d., sekmadienį:
VFM Post 1563 (6880 Hendricks St.
Merrilville, IN 46410) vyks metinės
šv. Mišios prel. Ignui Urbonui atmin-
ti. Pradžia – 12 val. p. p., šv. Mišios – 1
val. p. p. Po Mišių vyks Lietuvos vy-
čių 82 kuopos rengiamas piknikas. Vie-
tas užsisakyti iki rugsėjo 16 d. pas Jo-
anną Rudzevičius tel. 219-884-2220 arba
Loretą Viacin tel. 219-614-2498.

– Holokausto muziejuje (9603
Woods Dr., 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.

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

Rugsėjo 30 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
vyks Bendruomenės Mišios ir tarnys-
čių mugė. Pradžia – 10:30 val. r. 

SPALIS

Spalio 6 d., šeštadienį: Šaulių
namuose (2417 W. 43 rd St., Chicago,
IL 60632) vyks Amerikos šaulių są-
jungos išeivijoje suvažiavimo poky-
lis. Pradžia 6 val. v. Daugiau informa-
cijos tel. 773-875-4532.

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 12 d., penktadienį:
,,Landmark’s Embarcadero Center
Cinema” (San Francisco) ir ,,Land-
mark’s Shattuck Cinemas” (2230 Sha -
ttuck Ave, Berkeley, CA) bus rodomas
filmas apie Lietuvos krepšininkų pa-
sirodymą 1992 m. Barselonos olim-
piadoje. Bilietai pradedami pardavi-
nėti spalio 9 d. Daugiau informaci-
jos tinklalapyje http://www.land-
marktheatres.com/tickets

Spalio 13 d., šeštadienį: Resto-
rane ,,La Mirage” (3223 West Algon-
quin Road  Rolling Meadows, IL

60008) vyks JAV LB Waukegan–Lake
County apylinkės „Rudens puota”.
Pradžia 8 val. v.. Tel. pasiteirauti: 847-
420-2068 arba 847-668-1731.

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.
Vietas užsisakyti administracijoje
tel. 773-585-9500 arba el. paštu: admi-
nistracija@draugas.org. Pradžia – 1
val. p. p.

– PLC Fondo salėje vyks Maironio
150-osioms gimimo metinėms skirtas
koncertas. Pradžia 4:30 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 3 d., sekmadienį: PLC,

Lemont, didžioje salėje vyks organi-
zacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” meti-
nis veiklos pranešimas. Pradžia 12:30
val. p. p. Daugiau informacijos: www.
childgate.org, vvm@childgate.org

Vasario 16 d.: Aspen, CO, vyks
Lietuvos nepriklausomybės minėji-
mas ir Lietuvos Respublikos konsula-
to atidarymas.    

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos
grupės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

LIEPA
Liepos 25–28 d. Quincy, MA vyks

Lietuvos vyčių 100-mečio jubiliejinis
suvažiavimas.             

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Siūloma Jungtinėje Karalystėje steigti
lietuvišką dvikalbę gimnaziją

Newt Gingrich pasveikino Lietuvą

Viesulą ,,Isaac” lydi audros

Manila (BNS) – Prie Filipinų
krantų rugpjūčio 31 d. įvyko smarkus
žemės drebėjimas. JAV geologijos
tarnybos duomenimis, požeminių
smūgių stiprumas siekė 7,9 balo.
Žemės drebėjimo epicentras buvo 30
km gylyje jūroje. Filipinuose, Indone-

zijoje, Taivane, Japonijoje ir Papua
Naujojoje Gvinėjoje paskelbtas vie-
sulo pavojus. Kol kas duomenų apie
nuostolius nėra. Požeminiai smūgiai
labiausiai buvo juntami už 160 km į
pietryčius nuo pakrantės gyvenvie-
tės Borongano. 

JAV prekybos centre nušauti trys žmonės

Prie Filipinų krantų įvyko žemės drebėjimas 

Respublikonų kandidatas į viceprezidentus
žada nemažus pokyčius JAV

JT skelbia pavojų dėl Sirijos pabėgėlių 

Kremlius smerkia ,,neleistinus” 
M. Romney komentarus 

Vilnius (BNS) – Seimo narys li-
beralas Petras Auštrevičius siūlo Vy-
riausybei apsvarstyti galimybę Jung-
tinėje Karalystėje steigti lietuvišką
dvikalbę gimnaziją. Seimo narys dėl
to raštu kreipėsi į premjerą Andrių
Kubilių, kad sudarant 2013 m. biudže-
tą, esant galimybei, būtų numatyta lė-
šų gimnazijos steigimo pradžiai. 

Steigiant dvikalbę gimnaziją
Jungtinėje Karalystėje, pasak P. Aušt-
revičiaus, galėtų prisidėti ir verslas.

Vyriausybė raginama pradėti dery-
bas su atsakingomis Jungtinės Kara-
lystės valdžios institucijomis, kurios
galėtų pagelbėti steigiant naują mo-
kyklą. P. Auštrevičiaus teigimu, gim-
nazija Londone galėtų veikti panašiu
principu, kaip Vasario 16-osios mo-
kykla Vokietijoje – galėtų būti dvi-
kalbė. Pasak jo, Jungtinėje Karalys-
tėje šiuo metu veikia 20 neformaliojo
ugdymo lietuviškų mokyklų, iš viso
užsienyje jų yra 163.

Tampa (BNS) – JAV respubliko-
nų kandidatas į viceprezidentus Paul
Ryan savo kalboje partijos konvenci-
joje Tampa mieste pažadėjo nemažus
pokyčius šalyje. Wisconsin valstijos
Kongreso narys teigė, kad respubli-
konų kandidatas į prezidentus M.
Romney neišsisukinės nuo sudėtingų
problemų.

Kalbas taip pat sakė Arizona val-
stijos senatorius John McCain – res-
publikonų kandidatas 2008 m. vyku-
siuose prezidento rinkimuose, ir bu-
vusi valstybės sekretorė Condoleezza
Rice.

Antrą partijos konvencijos dieną

Kongreso Biudžeto komiteto pirmi-
ninkas 42-ejų metų P. Ryan priėmė iš-
kėlimą kandidatu į viceprezidento
pareigas.

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis (k.)
rugpjūčio 29 d. susitiko su buvusiu
Respublikonų partijos kandidatu į
prezidentus, buvusiu JAV Atstovų

rūmų pirmininku Newt Gingrich. 
Aukštas JAV politikas perdavė

linkėjimus Lietuvai, pažymėjęs isto-
rinius jos žmonių pasiekimus. Pasak
N. Gingrich, jis daug žino apie bend-
ras lietuvių ir lenkų kovas už laisvę,
prie kurių ir jam teko prisidėti. Am-
basadorius padėkojo buvusiam Res-
publikonų daugumos Kongrese va-
dovui už jo paramą Lietuvos nepri-
klausomybės įtvirtinimui ir pakvietė
apsilankyti Lietuvoje. Ž. Pavilionis
su N. Gingrich susitiko Respubliko-
nų partijos suvažiavime Tampa mies-
te, kur ambasadorius aptarė Lietuvai
svarbius klausimus su šios partijos
politikais ir analitikais.

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dento Vladimir Putin vyriausiasis
atstovas spaudai JAV respublikonų
kandidato į prezidentus Mitt Romney
grasinimus laikytis griežtesnės elg-
senos su Maskva pavadino ,,neleisti-
nais”.

,,Maskva ir Washington įvairiau-
siais lygmenimis ne kartą pabrėžda-
vo savo sampratą, jog neleistina tokia
padėtis, kai aukojami dvišaliai santy-

kiai, jie tampa rinkiminių kovų įkai-
tais”, – sakė Dmitrij Peskov, komen-
tuodamas M. Romeny žodžius, jog
atėjęs į valdžią jis nebūsiąs toks
lankstus Maskvos atžvilgiu kaip Ba-
rack Obama administracija.

,,Kaip jau ne kartą pabrėždavo
valstybės vadovas, Rusija yra ir bus
nusiteikusi plėtoti dvišalius Rusijos
ir Amerikos santykius”, – nurodė D.
Peskov.

EPA nuotr.

New Orlean (BNS) – Louisiana
valstijos gyventojams šalinant nema-
žą viesulo ,,Isaac” padarytą žalą, rug-
pjūčio  virš Atlanto vandenyno siau-
tėjo dvi kitos audros, tačiau jos vei-
kiausiai nepasieks sausumos.

JAV Nacionalinis viesulų cent-
ras numato, kad atogrąžų audra
,,Leslie” sustiprės iki viesulo, tačiau
toliau slinks virš vandenyno. ,,Les-

lie” buvo už 1,510 kilometrų į rytus
nuo Pavėjinių salų Karibuose ir slin-
ko į šiaurės vakarus. Tuo tarpu vie-
sulo ,,Kirk” vėjo greitis siekė 169 km
per valandą ir gali dar sustiprėti, jis
sukosi jūroje už maždaug 1,395 km į
pietryčius nuo Bermudų ir tikriau-
siai taip pat nepasieks sausumos, nes
pradės silpnėti.

Šių metų viesulų sezonas jau ta-
po pirmuoju išbandymu Louisiana
valstijos nuo potvynių saugančioms
sistemoms, įrengtoms po 2005 m.
viesulo ,,Katrina”, smarkiai nusiau-
busio New Orlean. ,,Isaac” šią valsti-
ją pasiekė praėjus lygiai 7 metams. 

,,Issac” sukėlė potvynių ir suga-
dino elektros tinklus didelėje Loui-
siana dalyje, slinkdamas į šiaurę ir
susilpnėjęs iki atogrąžų ciklono.
,,Isaac” per kelias ateinančias dienas
dar gali atnešti smarkių liūčių ir su-
kelti potvynių žemumose, prieš pa-
siekdamas JAV centrinius regionus,
kuriuose lietaus labai laukiama.

New York (BNS) – Viename pre-
kybos centre JAV rugpjūčio 31 d. nu-
šauti trys žmonės. Vietos žiniasklai-
dos teigimu, nežinomas asmuo anks-
tų rytą įsiveržė į dar uždarytą preky-
bos centrą Old Bridge netoli New
York ir pradėjo šaudyti į darbuotojus.

Jis iš šautuvo nušovė du žmones ir
tada nusižudė pats. Tuo metu pirkė-
jų netoliese nebuvo. Prekybos cent-
ras duris atverti turėjo po pusantros
valandos. Įvykio metu pastate buvo
keliolika darbuotojų. Žudynių prie-
žastis kol kas nežinoma.

New York (BNS) – Praėjus pus-
antrų metų nuo konflikto Sirijoje
pradžios Jungtinės Tautos (JT) skel-
bia pavojų dėl pabėgėlių padėties.
,,Jei mūšiai tęsis, pabėgėlių skaičius
viršys mūsų galimybes”, – JT Saugu-
mo Taryboje New York mieste pa-
reiškė JT generalinio sekretoriaus
pavaduotojas Jan Eliasson.

,,Dabar Sirijoje mūsų pagalbos
jau reikia 2 mln. žmonių. Šis skaičius
nuo kovo padvigubėjo”, – kalbėjo jis.
Labiausiai esą reikia vandens ir sa-
nitarinių mazgų, maisto ir pastogės,
antklodžių ir medikamentų. Daugiau

kaip 1,2 savo namus palikusių sirų
glaudžiasi visuomeniniuose pasta-
tuose. Padėtis yra labai sudėtinga,
kadangi iš dalies patrigubėjo maisto
produktų kainos, sakė J. Eliasson.
Normaliai negali dirbti pusė ligoni-
nių ir gydytojų priimamųjų.

,,229,000 žmonių pabėgėliais už-
registruoti už Sirijos ribų, ir šis skai-
čius nuolat didėja”, – teigė JT pabė-
gėlių reikalų komisaras Antonio Gu-
teres. Anot jo, tapti pabėgėliais dau-
geliui yra vienintelė galimybė išgy-
venti. 

LR ambasados JAV nuotr.

Tropinė audra ,,Isaac” JAV pietinė-
je dalyje sukėlė didžiulius potvynius.

EPA nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIjA
Center for Health

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

VIDAS j. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOjAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIjA

219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIjUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

jOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw j. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. jUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELų SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

IŠnUOmOjA

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

LIETUVą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

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

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

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

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas.  
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys.  
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOjAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. jOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOjA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOjA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIjAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA jODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMj/TMD gydymas

Sudoku Nr. 54 atsakymai
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

SIŪLO DARBą

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

,,Draugo” sudoku Nr. 53 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

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

IEŠkO DARBO

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

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir jAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERkA

.

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.

PASAULIO PREMJERA 2012.09.09. 

GiesmynasPAL. JURGIO MATULAI!IO MISIJOS

Atkelta iš 2 psl. rinkiminėje apy-
linkėje – per visą die ną gyvai balsavo
vos 11 žmonių!)

Nesitikėdama greitos diplomati -
nių atstovybių reakcijos š. m. rug-
pjūčio 26 d., sekmadienį, Švč. Merge-
lės Marijos Gi mimo bažnyčioje Mar-
quette Park dalinau anketas, skirtas
balsuotojo registracijai. Iš sakyklos
parapijiečiams buvo pa aiš kinta, kad,
jei kam reikės pagalbos, Li gija Taut-
kuvienė padės užpildyti rin kėjo an-
ketą.

Nuvykau ir į Pasaulio lietuvių
centrą, Lemont, IL, kur, deja, ilgai tu -
rėjau aiškinti JAV LB vietos apylin -
kės valdybos narei, jog turime tokią
teisę – dalinti registracijos anketas.
Laiko liko nedaug, todėl visos prie -
monės, skatinančios dalyvauti artė-
jančiuose rinkimuose, yra pateisina-
mos. Ypač žinant konsulatų ir am ba-
sadų lėtą skubėjimą. Balsavimo an-

ketas galima rasti Mar quette Park
parapijos klebonijoje ir PLC.

Ir šį  sekmadienį, rugsėjo 2 d.,
Marquette Park parapijiečiams padė-
siu, jei kam to prireiks, užpildyti re-
gistra cijos anketas. Tikiuosi, kad LB
Lemont apylinkės pir mi ninkė Vio-
leta Valaitytė taip pat padės pagalbos
reikalingiems.

Dalyvaukime rinkimuose, nes,
kaip teigia Valdas Vasiliauskas, ilga-
metis ,,Lietuvos žinių” redaktorius,
neseniai atleistas iš pareigų už prezi-
dentės kritiką, artėjantys rinkimai
gali būti ,,paskutiniai laisvi rinki-
mai”. Naudokimės savo teise ir pasi-
rinkime, ką rinkti į aukščiausiąją
Lietuvos valdžią.

JAV lietuvių visuomeninio komi te to
,,Už dvigubą pilietybę” vardu

Ligija Tautkuvienė, 
pirmininko pavaduotoja

Rinkimams į LR Seimą artėjant...
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IEŠkO DARBO

* Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba. Tel. 773-507-
4810.

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

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

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

Gal 1943-ųjų gale ar 1994-ųjų
pra džioje porai mėnesių bu-
vau pasiūstas koman diruotei

į raštinėlę Vilniaus geležin kelio pre-
kių stotyje, esančią maždaug 3–4 kilo-
metrai į vakarus nuo centrinės kelei-
vių stoties. Ten, raštinėje, dirbome
tik trys žmonės: žemo rango viršinin-
kas Antanas Slučka, sekreto rė len-
kaitė Janina ir aš. Niekaip ne prisi-
menu, ką konkrečiai ten dirbau ir ar
išvis ten buvau reikalingas. Į tą „ko-
mandiruo tę” ėjau labai nenorom,
vien jau dėl to, kad į darbą pėsčiam
reikėdavo keliauti po gal 3 kilomet-
rus, kai val dyba nuo mano buto buvo
vos už pus kilometrio.

Mano „viršininkas”, keliais me -
tais už mane vyresnis Antanas Sluč -
ka, buvo ir panašaus į mano mokslo –
gal šešių gimnazijos klasių. Jis buvo
mano ūgio, atrodo, kaštoninių plau-
kų, tiesus ir karštas kaip degtukas.
Ant manęs jis niekad nėra šūkavęs,
bet karštai pa bardavo sekretorę, na,
ir kurį darbi ninką, kurių keletas jam
prekių stoty kažką dirbo. Bet buvo ir
geraširdis – greit atlyždavo ir pabar-
tiesiems būdavo draugiškas. Beje,
buvo gražus vy ras, tik su vienu trū-
kumu veide – tu rėjo labai žemą
smakrą, buvo, kaip žmo nės sako, be
smakro. Nešiodavo švarką, kaklaryšį
ir golfo kelnes, su  kiš tas į gerai iš-
blizgintus aulinius batus.

Apie jį gal daugiau ir nerašy-
čiau, bet apie 1995 metus apie jį pa-
kartotinai spaudoje buvo rašyta kaip
apie vieną iš narsių Lietuvos parti-
zanų vadų, kartu su žmona heroiškai
žuvusių. Kaip savo atsiminimuose
esu minėjęs, kone visą amžių rašy-
davau gražius laiškus. Tą darbą puo-
selėjau ir dirbdamas geležinkelių
valdyboje. Vieni iš kitų sužinoję, daž-
niausia vyrukai, norėjo, kad laišką
parašyčiau pamiltai merginai, mat
jie nemokėdavo tos „didelės meilės”
tinkamai išreikšti. Man tik reikėda-
vo, kad apie adresatę šį tą papasa-
kotų (pvz., kad ir jos fi zi nę išvaizdą),
ir aš sugebėdavau įsimy lėjėlio jaus-
mus išreikšti.

Šitaip buvo ir su A. Slučka. Jis,
berods, kažkur netoli Panevėžio turė -

jo karštai pamiltą mergaitę, stam-
baus ūkininko, gal VI klasės, 17-kos
ar 18-kos metų vienturtę dukrelę, dėl
kurios tiesiog negalėjo miegoti. Išsi -
kalbėjus apie mano sugebėjimus, jis
ėmė prašyti, kad jo mylimajai ra šy -
čiau, o jis, žinoma, savo braižu, laiš-
ką persirašys. Turbūt jau po pirmo
gražaus laiš ko jo mylimoji irgi „am-
žina mei le” užsiliepsnojo. 

Mažai ką vokiečių für den Sieg
(pergalei) raštinėlėje dirbti turėda-
mas jo mylimajai pa ra šiau ir antrą
laišką. Už kelių dienų į darbą ateina
Antanas – it mietą pra  ri jęs, beveik
negalintis nė žodžio ištarti. Kiek
aprimęs iš portfelio išima laišką ir
duoda man pačiam pasi skaityti.

Jo mylimosios ranka parašytas
laiškas šį kartą buvo trumpas. Jo
turinys maždaug toks: „Gerbiamas
ponas Slučka, prašau man laiškų
daugiau neberašyti. Aš esu dar labai
jauna. Turiu baigti gimnaziją. Mano
gyvenimas dar prieš akis. Su pagar-
ba (mergaitės vardas ir pavardė)”.
Vidu je aš springau juoku, bet sten-
giausi susilaikyti. Gal jau kitą dieną,
kai Antanas kiek atsigavo, ėmėme
laiško turinį diskutuoti. Abu sutiko-
me, kad jo mylimosios ranka rašė
motina, gal gerą rykštę ar diržą šalia
pasidėjusi. Nesunku buvo įsivaiz-
duoti, ką ta varg šė gimnazistė per-
gyveno rašydama ir parašiusi, laišką
pačiai motinai padėjus išsiųsti.

Būdamas sangviniško būdo An -
ta nas greit atsigavo, apsiramino. Už
poros savaičių gavau iš jo naują užsa -
kymą: parašyti laišką vieno geležin-
kelių val dybos referento nėščiai žmo-
nai, iš reiškiant jai ne tiek meilę, kiek
pagarbą. Kaip jis, taip ir aš, gerai pa-
žinojome šią porą, tik pavardė kaž-
kaip užsimiršo. Jis buvo aukštas, lai-
bas, tam siaplaukis, savimi pasitikįs,
ne be pamenu, kurio skyriaus virši-
ninko pavaduotojas, gal 30–35 metų.
Ji val dyboje dirbo telefoniste. Jos vei-
do bruo žų nebeatsimenu, bet ji buvo
la bai daili, gal 26–28 metų moteris.
Kai Antanas užsiprašė laiško, jos
nėštumas buvo gal 6–7 mėnesių, tad
visiems gerai matomas. Klausiau
Antaną, kodėl jis nori jai rašyti? Juk
ji turi mylintį vyrą, kurį ir pati myli?
Jis teisinosi maždaug šitaip. Kada tik

Mūsų pokalbiuose vyravo meilės temos

į valdybą nueina (kokį pranešimą
apie prekių stoties veiklą į valdybą
jis nešdavo kone kasdien portfelin
įsi dėjęs), jis ją pamato ir negali atsi-
gė rėti jos moterišku grožiu, jos, būsi-
mos motinos, išvaizda. Savo jausmus
jai jis būtinai norįs išreikšti laiške.
Klausiau, ką jis galvoja, kaip reaguos
vy ras, o ir ji pati? Jis manė, kad mo-
teris jo komplimentais bus patenkin-
ta. O vyras? Pasirašysiąs slapyvar-
džiu... 

Gal keletą dienų uždelsęs laišką
pa rašiau. Bet jau buvo, berods, 1944-
ųjų gegužė. Po tos poros mėnesių ko-
man diruotės turėjau grįžti į valdybą.
Nežinau, ar jis laišką beišsiuntė vien
jau dėl mano atkalbinėjimų (nors
buvo gal keleriais metais už ma ne vy-
resnis, su mano nuomone Anta nas
skaitėsi).

A. Slučkos fizinė išvaizda man

išliko labai ryški. Ir tas jo karštas bū-
das bei jautrumas. Nors kai su An -
tanu išsiskyrėme, Raudonoji ar mi ja
buvo dar tik prie Minsko, už pus -
trečio mėnesio aš jau paliksiu Lie -
tuvą. Regis, toje jo raštinėlėje apie
pat riotizmą mudu nekalbėjome. Mū -
sų pokalbiuose vyravo jo meilės
temos. Man tiesiog sunku tikėti, kad
jis išėjo par tizanauti, kai dirban-
tiems ge   le   ž in kelių tarnyboje buvo
taip lengva išvykti į Vokietiją!

Spaudoje skaičiau: „Žuvo drauge
su žmona.” Nenustebčiau sužinojęs,
kad Antano žmona buvo ne kas kita,
o toji, motinos ranka Antanui para -
šiusi nelemtą laiškelį.

Ištrauka iš Alfonso Nako atsimi-
nimų knygos apie trumpą, bet neuž-
mirštamą pažintį su partizaninio ka-
ro didvyriu Antanu Slučka (Ša rūnu).

Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas su žmona,
srities finansų skyriaus viršininke Joana Railaite-Neringa. 

Genocido aukų muziejaus archyvas

ALFONSAS NAKAS

Elena Jasaitienė, gyvenanti St. Petersburg, FL, a. a. Domo, Elenos
ir Astos Veličkų šviesiam atminimui pagerbti, „Draugui” skiria 50 dol. La -
bai Jums ačiū.

Genė Miglinienė, gyvenanti Chicago, IL, „Draugą” užprenumeravo
Audronei Matutis ir dar paaukojo  50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų
dosnumą.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JURGIS MAŽELIS

Gimė 1940 m. birželio 16 d., Lietuvoje.
Mirė 2012 m. rugpjūčio 29 d. Maywood, IL.
Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Germantown, TN.
Nuliūdę liko: žmona Lisa; duktė Nina Maželytė, sesuo Marija

Ammari su vyru Nabih; sesuo Elzbieta Maželytė; brolis Ro-
bertas Maželis; sūnėnas Juri Ammari su žmona Karen; dukte-
rėčia Anna Ammari su vyru Chris Brokaw bei kiti giminės.

Velionis pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 1 d. Pal. J. Matulaičio
misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 3 val. popiet, kurioje 4 val.
p. p. bus aukojamos šv. Mišios. 

A. a. Jurgis bus laidojamas Lietuvoje.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
Dr. JURGIUI VENCKŪNUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
ALDONAI, prof. dr. ALGIRDUI AVIŽIENIUI, jo šei -
mai ir artimiesiems.

Daila ir Juozas Liubinskai ir šeima

A † A
ALBERTUI APANAVIČIUI

netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą žmonai LAIMAI, dukrai ASTAI su šeima, sū-
nui PAULIUI, mamai ONAI APANAVIČIENEI bei
visiems artimiesiems.

Lietuvių tautinių šokių institutas

A † A
JONAS VILGALYS

Mylimas tėtulis, senelis ir dėdė ramiai mirė 2012 m. rugpjū-
čio 25 d. Paskutines dienas praleido taikingoj slaugos ligoninėj
Duke Hospice su savo vaikais.

Gimė Klaipėdoje 1919 m. šešerių metų našlaitį Joną priėmė
žemaičių Ermoneit šeima. Jonas lankė mokyklą Kretingalėj ir
Šv. Vytauto Didžiojo valstybinę gimnaziją Palangoje. Po karo  su
Ermoneitų šeima persikėlė į Vokietiją, Teknise universitete
Miunchene įsigijo inžinerijos diplomą ir 1950 m. atvažiavo į
Ameriką.

Amerikoje su žmona (a. a.) Irena Kibirkštyte, užaugino šeimą
Niujorko Great Necko miestelyje. 40 metų dirbo Niujorke Penk-
tos Avenue ,,Severud Associates” įstaigoje. Po to apie 15 metų
dirbo ,,Eval das Remeza P. E.” ir ,,Kirkyla & Remeza” kompani-
jose. Jonas su žmo na Irena buvo labai veiklūs ir energingi Lie-
tuvių Bendruo menės nariai. Jonas daug metų buvo Great Necko
Lietuvių Bendruo menės sekretorius, buvo vienas iš Tautos Fon-
do inkorporatorių, išrinktas TF Valdybos pirmininku, po to TF
Tarybos pir mininku, TF garbės pirmininkas emeritas. Jonas
buvo ir veiklus skautininkas, daug metų Niujorko ,,Tauro” tun-
to tuntinin kas. Jonas mėgo dirbti apie namus. Jis turėjo „žalią
nykštį”, jo darže augo ir klestėjo vaisiai, daržovės, daug gėlių.
Labai mėgo skaityti, ypač istoriją, noveles ir humorą. Po žmonos
Irenos mirties Jonas persikėlė į Šiaurės Karoliną arti Duke uni-
versiteto gyventi su vyriausiu sū numi, profesoriumi Rytu Vil-
galiu ir jo šeima.

Jonas buvo puikiausias vyras Irenai, geriausias tėvelis vai -
kams, kepė labai skanius obuolinius blynus.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Rytas ir marti Elizabeth Henderson,
sūnus Justas ir marti Patricia, dukra Rasa su žentu Paul Hiob;
anūkai Rimantas, Gabrijelius, Matas, Stasys, Tauras, Daniela ir
Max; svainis Justas Kibirkštis su žmona Noela, sūnėnas Algis
Kibirkštis su šeima, dukterėčia Kristina Kibirkštytė-Timmings
su šeima, kiti giminės ir draugai Amerikoje, Kanadoje,
Lietuvoje ir Vokietijoje.

Velionio palaikai bus palaidoti lapkričio mėnesį Mount Royal
kapinėse, Montreal, Kanadoje.

Nuliūdusi  šeima

A † A
ALDONA GULBINAITĖ OLIS

Mirė 2012 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 95 metų.
Gimė Chicago, IL.
Nuliūdę liko: vyras Pranas, pusbrolis Petras Zansitis ir kiti

giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.
Aldona priklausė Lietuvos Vyčiams, Operos ir „Pirmyn”

cho rams,  Balzeko moterų gildijai.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 4 d. Lack & Sons laido-

jimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL, tel. 708-
430-5700.

Lankymas nuo 9 v. r.  Atsisveikinimas 11 v. r.
A. a. Aldona bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę vyras ir artimieji
A † A

JONUI VILGALIUI

mirus rugpjūčio 25 d., Durham, NC, siunčiame nuo -
šir džią užuojautą sūnums JUSTUI ir RYTUI, dukrai
RA SAI ir jų šeimoms netekus mylimo tėvo ir senelio.

Jonas Vilgalys buvo ilgametis Tautos Fondo na-
rys, buvęs Valdybos ir Tarybos pirmininkas emeri-
tus.

Liūdime kartu su šeima.
Tautos Fondo vadovybė
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Vytautas Petrulis, „Draugo”
garbės prenumeratorius, gyvenan-
tis Commerce Twp, MI, dar me-
tams pra tęsė laikraščio garbės pre-
numera tą. Nuoširdžiai dėkojame
už tai, kad mus skaitote.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Lietuvos Našlaičių globos ko -
mi tetas praneša, kad rugpjūčio mė -
nesį aukojo: $6,000 – Genovaitės Kauf -
man palikimas Našlaičių Globai per-
duotas per Lucina Chometa/Kauf -
man malonę. $1,000 – The Oak Tree
Philanthropic Foundation, Chula
Vista, CA (fondo steigėjai dr. Algirdas
ir dr. Genevieve Maciūnai). $300 –
Asta ir Vaclovas Kleiza, Lemont, IL;
Karolis A. Druseikis, Rochester, NY.
$150 – Marija ir Edmundas Vasi -
liauskas,  Burr  Ridge, IL, Joyce-Ellen
Kaseta (Family Trust), Norwood,
MA; Lithuanian R. C. Federation/
Ateities klubas, Macedonia, OH; Gil
ir Clarice Girdauskas, Wautoma, WI.
$100 – Julie Skurdenis, Bronxville,
NY. $60 – Mary Mitchell, Livonia, MI.
Lietuvos Našlaičių globos komitetas
taria vi siems vaikų globėjams ir šv.
Kalėdų dovanėlių aukotojams nuo-

širdų ačiū, kad nepamirštate vargs-
tančių vaikų Lietuvoje ir taip nuošir-
džiai stengiatės jiems pa dėti! Esame
dėkingi už Jūsų gerašir diškumą!
Šventas Raštas sako, kad vi sa gera ką
darai net mažiausiam iš Manųjų – da-
rote Man. Su didžia pa garba tariame
Jums ačiū! Lietuvos Našlaičių glo-
bos komitetas (Lithuanian Orp-
han Care), Fed. Tax ID #35-412419,
2711 W. 71st St., Chicago, IL,
60629, tel. 773-476-2655

� Ateinančią savaitę dėl Darbo dienos
savaitgalio išeis du – ketvirtadienio ir
šeštadienio – ,,Draugo” numeriai.

� Rugsėjo 2 d., sekmadienį, Tėviškės
parapijoje  (5129 S. Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558) po 11:30 val. r.
pamaldų koncertuos pianistė prof. dr. R.
Lampsatytė. Koncertas skirtas jos tėve-
lio Jurgio Lampsačio 100-osioms gimi-
mo metinėms paminėti. 

� Lietuvių meno ansamblis „Dainava”
pradeda naują veiklos sezoną. Pirmoji
repeticija įvyks rugsėjo 4 d., antradienį.
Repeticijos PLC Lemont vyks antradie-
niais 7:45–9:45 val. v. Daugiau infor-
macijos tel. 773-575-3440 arba el.
paštu: info@ dainava.us

� Rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, nuo 7 iki
9 val. v. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, vyks Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijos suaugusiųjų choro naujo
sezono repeticija. Kviečiami ir nauji dai-
nininkai. Daugiau informacijos tel. 630-
788-1013 arba el. paštu: PerasSr@
Netscape.net (choro pirmininkas Ri-
mantas Ramanauskas).

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) rug-
sėjo 7 d., penktadienį, istorikas Manuel
Rosa skaitys paskaitą ,,Ar Kristupo Ko-
lumbo seneliai buvo lietuviai, turėję ka-
rališko kraujo?” (anglų kalba). Pradžia 7
val. v. Tel. informacijai: 773-582-6500. 

� Rugsėjo 7–8 d. (penktadienį ir šešta-
dienį) nuo 9 val. r iki 3 val. p. p. ir rug-
sėjo 9 d. (sekmadienį) nuo 12 val. p. p.
iki 3 val. p. p. PLC didžiajame garaže vyks
Pasaulio lietuvių centro rengiamas daik-
tų išpardavimas (,,Garage Sale”). Dau-
giau informacijos tel. 630-257-8787.

� Rugsėjo 8 d., šeštadienį: Čikagos li-
tuanistinės mokyklos naujų mokslo me-
tų atidarymas. 8:30 val. r. – šv. Mišios

Tėvų jėzuitų koplyčioje, po Mišių Jauni-
mo centro didžiojoje salėje vyks iškil-
minga mokslo metų atidarymo šventė.
Daugiau informacijos tel. 708-296-3192
arba el. paštu: laimaa@hotmail.com

� Gedimino lituanistinės mokyklos
patalpose (St. Andrew Lutheran Church,
10 S. Lake St., Mundelein, IL 60060)
rugsėjo 8 d. vyks 10-asis Gedimino li-
tuanistinės mokyklos mokslo metų ati-
darymas. Pradžia – 9 val. r., 10 val. r. –
tėvų ir mokytojų susirinkimai. Tel. pa-
siteirauti: 847-668-1731; 847-244-
4943; el. paš tas: aviv2008@att.net

� Tėviškės parapijoje rugsėjo 9 d., sek-
madienį, vyks šventinės pamaldos, ku-
riose dalyvaus vysk. Mindaugas Sabutis
iš Lietuvos. Pamaldų metu bus minimas
parapijos 60-metis  ir kun. Liudo Mi-
liausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Po
pamaldų – piknikas. Piknikui registruo-
tis: teviskes. parapija@gmail.com arba
tel. 708-499-5383 (As trida Pauperienė).

� Rugsėjo 9 d. PLC sodelyje po šv.
Mišių vyks JAV LB Lemont apylinkės
rengiama gegužinė ,,Sudie, vasara”.

� Artėjant rudeniui, Šv. Juozapo para-
pija Waterbury, CT ruošia tra dicinį pa-
bendravimą-pikniką š. m. rugsėjo 9 d.
Ehden Ame rican Lebanese Club Park (3
Garth wait  Rd. Wolcott, CT (off Wood-
tick Rd.)). Pradžia 12 val. p. p. Įėjimas ir
vaišės – suaugusiems 10 dol., jaunimui
(8–16) – 4 dol., vaikučiams – veltui. 

Tautinių šokių grupė ,,Lietuvos vyčiai“ kviečia jaunus šokėjus įsijungti į lietu-
viškų šokių sūkurį! Vaikų (nuo 7 metų iki 13 metų) grupės registracija ir pirma
repeticija vyks trečiadienį, rugsėjo 5 d., 6 val. v. Pasaulio lietuvių centro (14911
127th St.,  Lemont, IL 60439) apatinėjė salėje/valgykloje. Po vaikų grupės repetici-
jos toje pačioje salėje 7:30 val. v. prasidės jaunių (nuo 13 metų iki 18 metų) grupės
repeticija. Daugiau informacijos galima gauti tel. 630-243-8113.   

Šoka tautinių šokių grupė ,,Lietuvos vyčiai”.                    ,,Lietuvos vyčių” archyvo nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

Lituanistinė mokykla
,,Lietuvėlė”

(4 Cross Street& Veterans Hwy.,

Jackson, NJ 08527) 
kviečia registruoti vaikus 

(nuo 4 metų) 
2012–2013 mokslo metams. 

Pamokos vyksta 
nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. 

Pamokų trukmė 35–45 min. 

Mokykla veikia šeštadieniais. 

Nuo naujų mokslo metų turėsime
tautinių šokių bei krepšinio grupes, į
kurias gali registruotis visi vaikai, net ir
nelankantys mokyklėlės. 

Daugiau informacijos rasite interne-
tiniame puslapyje: http://www.face-
book.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fli
etuvele.org%2F&h=5AQGR86oQ&s=
1, skyrelyje ,,Formos”.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000


