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Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasadoje
Washington rugsėjo 12 d. surengtas
Illinois valstijos draugijos vakaras.
Sveikindamas apie 100 į ambasadą
susirinkusių ilinojiškių, ambasado-
rius Žygimantas Pavilionis sakė, kad
Illinois valstija, o ypač Čikagos mies-
tas tapo neatsiejama lietuvių tautos
gyvenimo dalimi. „Tūkstančiai jų
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Illi-
nois valstijoje ieškojo geresnio gyve-
nimo. Tūkstančiai jų vėliau, privers-
ti palikti okupuotą gimtinę, čia rado
prieglobstį ir atjautą. Ir šiandien
Illinois valstija išlieka svarbiausiu
JAV lietuvių gyvenimo centru, kuris
padeda stiprinti dvišalius Lietuvos ir
JAV ryšius”, – sakė Ž. Pavilionis.

Kaip pavyzdį apie Illinois valsti-
jos svarbą dvišaliuose santykiuose Ž.
Pavilionis pateikė rugsėjo 21 d. Čika-
goje vyksiantį Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumą (PLEF).  Apie tai,
kad Illinois valstijos ir Lietuvos ry-
šiai svarbūs ne tik lietuviams, bet ir
kitoms Lietuvoje gyvenusioms tau-
toms, kalbėjo Illinois valstijos drau-

gijos narys ir JAV Nacionalinio ar-
chyvo bendradarbis Rodd Ross. Jis
pristatė savo iš Kalvarijos kilusios
žydų šeimos istoriją, pasidalijo išgy-
venimais, kuriuos jis patyrė šiais
metais Lietuvoje lankydamas šeimai
brangias ir skaudžias vietas.  Pasa-
kojimą lydėjo fleitininkės Judi Ross
Lampert ir kantorės Robyn Helzner
atliekami muzikiniai intarpai – Kau-

no geto bei žydų pasipriešinimo prieš
nacius dainos.

Ž. Pavilionis pabrėžė, kad Lietu-
vai vienodai svarbūs ryšiai su visais
šalyje gyvenusias žmonėmis, nepai-
sant jų religijos ar etniškumo, todėl
Lietuvos vyriausybė deda pastangas
susigrąžinant daugiatautį Lietuvos
kultūrinį ir istorinį paveldą.

Pačiam besitobulinant, besirūpinant ir besistengiant eiti vis šventyn, reikia neuž-
miršti ir kitų ištobulinimo, reikia rūpintis ir kitus prie Dievo patraukti, ir į kitus gerą įtaką
padaryti. Ir čia būtų gera pradėjus tasai darbas nuo artimiausiųjų: nuo saviškių ir na-
miškių, kiek galima; o paskui jau reikia siekti toliau. – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (ELTA) – Aukščiausi
šalies vadovai iškilaus jubiliejaus –
75-erių metų – proga sveikina poetą,
eseistą, literatūros tyrinėtoją, publi-
cistą, vertėją Tomą Venclovą. Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitės kūrėjui
padėkojo už neįkainojamą indėlį į
Lietuvos bei pasaulio kultūrą ir pa-
linkėjo stiprybės, sveikatos, naujų
iškilių darbų bei artimųjų palaiky-
mo, o Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė poetui dėkojo už jo darbus lite-
ratūrai ir atstovavimą Lietuvai uni-

kaliai derinant lietuviškas ir univer-
salias tradicijas.

Už Lietuvos vardo garsinimą
visame pasaulyje, dalyvavimą stei-
giant Lietuvos Helsinkio grupę, indė-
lį į kaimyninių santykių su kitomis
valstybėmis puoselėjimą ir plėtojimą
T. Venclova apdovanotas Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklu
„Lietuvos diplomatijos žvaigždė”.

Apdovanojimą įteikęs užsienio
reikalų ministras A. Ažubalis pabrė-
žė T. Venclovos atsidavimą laisvės ir

tiesos idealams, gebėjimą net ir sudė-
tingose situacijose visada rasti tinka-
mus žodžius. Ministras poetui taip
pat įteikė neseniai Užsienio reikalų
ministerijos užsakymu išleistą istori-
kų Alfonso Eidinto, Alfredo Bumb-
lausko, Antano Kulakausko ir Min-
daugo Tamošaičio knygą „Lietuvos
istorija”, kurioje glaustai pristatoma
Lietuvos politinė raida nuo valstybės
susikūrimo iki visaverčio šalies įsi-
jungimo į transatlantinę bendruome-
nę 2004 m. 

T. Venclova apdovanotas už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje

Vilnius (ELTA) – Prezidentas
Barack Obama paskelbė Deborah
Ann McCarthy naująja kandidate į
JAV ambasadorės pareigas Lietuvoje.
„Esu dėkingas, kad D. A. McCarthy
sutiko prisijungti prie šios administ-
racijos, ir esu tikras, kad ji gerai at-
liks savo darbą šiose svarbiose parei-
gose”, – sakė B. Obama. 

D. A. McCarthy – Aukštesniosios
užsienio reikalų tarnybos narė, šiuo
metu yra pagrindinė valstybės sekre-
torės padėjėjo ekonomikos ir verslo
klausimais pavaduotoja. Anksčiau ji
ėjo pareigas Valstybės departamente
– 2008–2010 m. buvo JAV ambasados
diplomatinės misijos vadovo pava-
duotoja Graikijoje, 2006–2007 m. –
specialioji koordinatorė Venesuelos

reikalais, 2004–2006 m. – vyresnioji
patarėja kovoje su terorizmu. 2002–
2004 m. Tarptautiniame narkotikų ir
teisės reikalų valdymo biure užėmė
sekretoriaus padėjėjo pavaduotojos
pareigas. 2001–2002 m. dirbo generali-
ne konsule Montreal, Kanadoje, 1998–
2001 m. – misijos vadovo pavaduotoja
JAV ambasadoje Managvoje, Nika-
ragvoje, 1996–1998 m. – patarėja eko-
nomikos klausimais Paryžiuje, Pran-
cūzijoje ir tas pačias pareigas ėjo
1991–1993 m. Port Prense, Haityje. 

D. A. McCarthy University of
Virginia įgijo humanitarinių mokslų
bakalaurą, o Georgetown University
–  humanitarinių mokslų bei mokslo
ir užsienio tarnybos magistro diplo-
mus. 

Paskelbta kandidatė į JAV ambasadorės pareigas Lietuvoje

Deborah Ann McCarthy.           ELTA nuotr.

Vakaro LR ambasadoje Washington akimirka.                          LR ambasados JAV nuotr.
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Anelė Povilonienė tapo jau šeštąja
Kauno rajono ilgaamže, kuriai šiemet
sukako šimtas metų. Senolė ne tik mielai
bendrauja su aplinkiniais, bet ir puikiai
mato, todėl labai daug skaito, mezga,
siuvinėja, neria.  Šimtametė prisipažįsta
labai mėgstanti skaityti – knygas, laik-
raščius, jai patinka visos knygos: tiek
lietuvių klasikai, tiek šiuolaikiniai užsie-
nio rašytojai. ,,Neseniai kažkelintą kartą
vėl perskaičiau visus Vienuolio raštus”, –
pasakoja ilgaamžė ir čia pat sklandžia
Rytų aukštaičių tarme ima deklamuoti
vieną mėgstamiausių, visą atmintinai
išmoktą eilėraštį – Antano Baranausko
„Anykščių šilelį”. Skaitant žinutę apie šią
šviesuolę kilo mintis – įdomu būtų ži-
noti, kiek šimtamečių skaito mūsų
,,Draugą”, kuris skaičiuoja jau 104-uosius
savo gyvavimo metus. Štai neseniai ga-
vome vienos šimtametės mūsų skaityto-
jos Valerijos Čepaitienės dukros prašy-
mą pratęsti ,,Draugo” prenumeratą jos
mamai. O gal atsilieptų ir mūsų ,,senuko”
bendraamžiai gerbėjai?

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

AR GERBIAME LIETUVOS VĖLIAVĄ? 

Šeštadieninėje 2012 m. rugpjūčio 25 d. „Drau go” lai-
doje, pirmojo puslapio pirmąjį straipsnį „Lietuvos spor -
tininkai išlydėti į parolimpines žaidynes”, puošia ryški
spalvota, bet kar tu ir keista nuo   trauka. Joje ma tosi Lie-
tuvos pre zidentė Dalia Gry bauskaitė su į Lon dono pa-
rolimpines žaidynes vykstan čiais sportininkais, turin-
čiais fizinę ir regėjimo negalią. Prieš jiems iš vyks  tant,
prezidentė jiems iškilmingai įteikė valstybės vėliavą.
Džiugu, kad šių atletų veikla yra remiama ir jie skatina-
mi rungtyniauti tarptau ti nėse varžybose, bet keista ir
nesma gu, kad šioje nuotraukoje matoma jiems do vano-
toji, iškilmingai įteikta, jų ran kose laikoma trispalvė
liečia žemę, šiuo atveju – grindis.

Aš visada maniau, kad su Lie tu vos vėliava, kaip vals-
tybės ir tautos simboliu, privalu elgtis pagarbiai ir kad ji
žemės niekada neturėtų liesti. Gal aš klystu? Gal naujoji

Lietuvos Konstitucija į tai žiūri kitaip? Ypač, kad už tos
nužemintos trispalvės sto vi pati prezidentė, kuri turėtų
šalies Konstituciją gerai išmanyti. Norėtųsi išgirsti ir
kitų „Draugo” skaitytojų nuo   mones šiuo klausimu.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH 

KLAUSIMAS KALBININKAMS

Gelbėkit lietuvių kalbą nuo „kremavimo”! Ar tai –
kremas tortui... ar pelenai?.. Gal ne taip baisiai skamba...
ne taip žiauru „kremuoti”, negu deginti mirusio kūną...,
bet prašau lietuvių kalbininkų... juk „greitkelį” sugalvo-
jote... Gal ir kremą padarysite iš pelenų?!

Gražina Santoski
Chicago, IL

Susirinkome pa-
gerbti Jėzaus
Kristaus Moti-

nos Marijos ir jos glo-
bai patikėti mūsų šei-
mų. Visi matome,
kaip daugėja žmonių,
kurių šeimos suvoki-
mas yra sunykęs, dėl
ko kenčia jie patys ir
ypač vaikai.

Susirinkome švęsti Jėzaus ir
mūsų dangiškosios Motinos Marijos
gimtadienio. Ji yra toji moteris, apie
kurią pirmojoje Šventojo Rašto kny-
goje yra užrašyta pranašystė, kad
jinai sutrins šėtonui galvą. Ji šitai
padarys ne savo galia, bet dėl to, kad
bus glaudžiausiai susivienijusi su
Dievu. Pranašystė apie būsimą mo-
ters pergalę prieš šėtoną eina po
pasakojimo (Pr 3, 9–15) apie pirmųjų
tėvų nuopuolį.

Nepaklausę Dievo, Adomas ir
Ieva išsigąsta ir slepiasi nuo Dievo
veido, o surasti teisinasi ir kaltina
kitus. Kas suskaičiuos mūsų meto
tėvus, kurie bėga nuo Dievo veido ir
dėl to skaudžiai kenčia. Šis pirmasis
žmonijos istorijos ir pirmosios šei-
mos gyvenimo puslapis yra tiesiog
chrestomatinis. Iš jo reikia mokytis,
ką reikia ir ko nereikia daryti. Šian-
dien žmogus yra gundomas eiti ne
Dievo keliu, bet gyventi pagal savo
susikurtas normas ir klausyti ne
amžinosios išminties žodžių, bet tų,
kuriuos padiktuoja egoizmas ar
gundytojas.

Dievo mintis, kaip žmogui reikia
gyventi, yra aiškiai išdėstyta toje
pačioje Pradžios knygoje: „Dievas
sukūrė žmogų pagal savo paveik-
slą,<...>vyrą ir moterį; sukūrė juos.
Dievas juos palaimino, tardamas:
„Būkite vaisingi ir dauginkitės, pri-
pildykite žemę ir valdykite ją!” (Pr 1,
27–28).

Deja, žmogus bando atmesti ne
tik Dievą, bet ir jo kūrybos planą, kad
šeimą kuria vyras ir moteris, kad
šeima yra skirta pažadinti naujai
gyvybei, kad vaikai turi augti supa-
mi tėvo ir motinos meilės.

Šiandien yra labai gaji ir dau-
geliui priimtina nuomonė, kad tradi-
cinė moralė seksualumo, šeimos ir
vaikų srityje, nors yra gera, tačiau
nevienintelė. Kalbama, kad gali būti
ir kitokių nuomonių, todėl reikia
leisti žmonėms gyventi taip, kaip jie
nori, ir netrukdyti jiems būti laimin-
giems pagal jų pačių supratimą.

Taip, Dievas davė žmogui laisvę,
nes be laisvės jis nebūtų panašus į
Kūrėją. Ši laisvė atvėrė galimybę,
kad žmogus dažnai klausys ne jį
mylinčio ir jam gera linkinčio dan-
gaus Tėvo, bet gundytojo, kuris daug
žadės, bet jo pažadai bus melagingi,

nes jis savo esme yra melagis ir melo
tėvas. Jis ir pirmiesiems tėvams ža-
dėjo labai daug: „Jūs tikrai nemirsi-
te! <...> Jūs būsite kaip Dievas, kuris
žino, kas gera ir kas pikta” (Pr 3, 4–5).

Iš Apreiškimo žinome, kas nuti-
ko žmonijos aušroje, kai žmogus ne-
paklausė Dievo, o tai, kas nutinka da-
bar, kai Jo nepaklausoma, verčia
labai sunerimti. Jeigu Dievo tvarkos
nepaisymas padarytų nelaimingus
tik pavienius žmones, tai būtų tik
pusė bėdos; pasakytume: kaip pasik-
lojo, taip išmiegojo. Tačiau šiandien
matome griaunamos krikščioniškos
moralės ir šeimos tiesiog katastro-
fiškas pasekmes. Kalbos apie žmonių
teises, apie teisę į savo kūną, apie ly-
čių lygybę, apie pasirinkimo laisvę ir
panašios dažniausiai yra skirtos už-
migdyti budrumui ir be varpų pa-
laidoti tradicinei šeimai, pakeičiant
ją partnerystėmis arba kitomis su-
gyvenimo formomis, kurios nereika-
lauja jokios atsakomybės.

Šiandien, kai meldžiamės už šei-
mas, mes nenorime nieko pasmerkti,
bet negalime ten, kur juoda, sakyti
balta. Mes meldžiame Dievo palai-
mos geroms, tradicinėms šeimoms,
kuriose tėvai myli vienas kitą, kurio-
se auga vaikai, apsupti tėvų meilės.
Džiaugiamės šiomis šeimomis ir lin-
kime budėti, kad joks gundytojas
nesudrumstų šių šeimų harmonijos.
Šios šeimos yra sukuriamos santuo-
kos keliu.

Santuoka, kaip vyro ir moters
gyvenimo sutartis, yra seniausia
institucija, senesnė už visas žinomas
demokratines ir parlamentines val-
dymo formas bei teisines sistemas, ji
gyvuoja nuo pat žmonijos atsiradimo
pradžios. Tik tvirta, santuoka parem-
ta šeima užtikrina svarbiausių gėrių

įgyvendinimą ir ap-
saugą: pačių sutuok-
tinių gėrį, vaikų gė-
rį ir bendruomenės
gėrį.

Šiandien mel-
džiamės ir už ne-
darnias šeimas, nes
vien Santuokos sak-
ramento priėmimas

dar negarantuoja, kad viskas iki mir-
ties klostysis tik gerai. Reikia, kad
šeimoje nuolat gyventų Dievas, kad
šeimos nariai kasdien ieškotų Dievo
artumo. Švč. Mergelė Marija yra toji,
kuri gali išmelsti sutuoktiniams la-
bai reikalingą darnaus gyvenimo ste-
buklą. Juk vynas Kanos vestuvėse
tikrai nebuvo svarbesnis už tolesnį
laimingą sutuoktinių gyvenimą.

Meldžiamės už gyvenančius part-
nerystėje, kad jie greičiau pradėtų
normalų, atsakingą gyvenimą. Mel-
džiamės už kūdikių besilaukiančias
šeimas ir džiaugiamės, kad jos pa-
darė gerą pasirinkimą ir jų santuoki-
nis gyvenimas yra vaisingas.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio metų proga šiuose atlai-
duose nuolat skamba jo vardas. Jei ne
gera krikščioniška šeima, mes netu-
rėtume šio didžio lietuvio ir šventojo.
Šiais metais dažnai prisimename lie-
tuvių tautos atgimimo šauklį kunigą
ir poetą Joną Mačiulį-Maironį. Jei ne

darni krikščioniška šeima, mes ne-
būtume turėję ir šio didžio kunigo ir
poeto.

Šiandien dėkojame Dievui už
Lietuvos Krikštą, nes, būdami krikš-
čionys, mes turime neišsemiamus
Apreiškimo turtus ir priemones,
kaip tais turtais pasinaudoti. Po mė-
nesio pradėsime Tikėjimo metus ir
dar labiau glausimės prie dangiško-
sios Motinos, kad jos globoje augtų
mūsų tikėjimas ir būtų bent šiek tiek
panašus į Marijos tikėjimą ir pasi-
tikėjimą Dievu.

Kauno arkivyskupo metropolito
Sigito Tamkevičiaus homilija, pasa-
kyta 2012 m. rugsėjo 9-ąją švenčiant
Šeimų dieną didžiuosiuose Šilinės at-
laiduose.

Šeima pagal 
Dievo mintį

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Tik tvirta, santuoka pa-
remta šeima užtikrina svar-
biausių gėrių įgyvendinimą
ir apsaugą: pačių sutuok-
tinių gėrį, vaikų gėrį ir ben-
druomenės gėrį.

Laimos Apanavičienės nuotr.



Žinia, rudenį yra nemažai su-
kakčių ir paminėjimų. Kai ku-
rie rudens įvykiai yra kasme-

tiniai ,,kelrodžiai”, pvz., ūkininkams
– derliaus nuėmimo metas ir vasaros
atostogų pabaiga. Tad norisi pakal-
bėti apie kai kuriuos kitus rudens
įvykius, rodykles, paminėjimus, tra-
dicijas...

Ruduo – tradicinis sugrįžimo į
mokslą metas (nors Čikagoje mokyto-
jai streikavo ir mokslo meto pradžia
buvo nukelta vėlesniam laikui). Le-
mont (IL) Maironio lituanistinė mo-
kykla jau pradėjo naujus mokslo
metus, kaip ir kitos užsienio litua-
nistinės mokyklos. Tačiau įvyko ir
istorinis įvykis – š. m. rugsėjo mėn. 7
d. minėtoje mokykloje beveik 100 mo-
kinių penktadienio vakarais pradėjo
lankyti antrą pamainą. Tad mokyk-
los lankytojai nebegalės sakyti, kad
važiuoja į ,,šeštadieninę mokyklą”...

Neseniai ,,Drauge” buvo išspaus-
dinta žinutė apie rugsėjo 20 d. Loyola
universitete (Čikagoje) vyksiančią
konferenciją, skirtą  II Vatikano Su-
važiavimo 50-mečiui paminėti. Dabar
net sunku įsivaizduoti, kad suvažia-
vimo pradžia buvo 1962 m. spalio 11 d.
Suvažiavimą sušaukęs popiežius Jo-
nas XXIII mirė 1963 m., bet suvažiavi-
mas tęsėsi toliau. 1965 m. gruodžio  8
d. suvažiavimą baigė popiežius  Pau-
lius VI. Reikia tikėtis, kad praėjo tie
laikai, kai renginiai  užtrunka keletą
metų. Norisi trumpalaikių išdavų
bei pranešimų ir ilgalaikių pasiseki-
mų.

Spaudos draudimo pradžia taip
pat prasidėjo rudenį. 1865 m. spalio 5
d. spaudos draudimo tvarka įsigalėjo
visoje Rusijos imperijoje, o nuo 1873
m. sausio 2 d. buvo uždrausti ir lietu-
viški leidiniai gotiškomis raidėmis.
Gerai, kad tie laikai jau seniai bai-
gėsi. Štai dabar skaitome praneši-

mus, kad Lietuvos spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondas 2013 m.
skelbia  konkursą kultūros ir švie-
čiamiesiems projektams valstybės
dalinei paramai gauti. Paraiškos
šiam konkursui priimamos iki š. m.
spalio 1 d. Fondas vienas pats neiš-
laikys visų Lietuvos laikraščių ir
spaudos leidinių, bet reikia nuo ko
nors pradėti. Spauda kinta, ir kokiu
formatu ji  bebūtų  pateikta, skaityto-
jui yra reikalinga.

Rugsėjo mėn. pabaigoje į Atlan-
ta, GA, rinksis JAV Lietuvių Bend-
ruomenės XX Tarybos nariai. Tary-
bos sesija – taip pat tradicinis rudens
renginys. Kiek teko girdėti, vienas iš
2012 m. sesijos pranešimų bus ,,Spau-
dos reikšmė JAV Lietuvių Bendruo-
menėje”. Anksčiau kasmet spalio
mėnesį JAV LB (berods, Kultūros ta-
ryba) vadindavo ,,Lietuviškos spau-
dos mėnesiu” (gegužės mėnuo buvo
mūsų ,,Knygų mėnuo”). Jo metu vyk-
davo spaudos vajai, spaudos ir kito-
kių premijų šventės. (LB istorikai
gali plačiau patikslinti šio mėnesio
paskirtį). ,,Spaudos mėnuo” buvo tar-
si iššūkis burtis. XX Tarybos sesijoje
numatomu pranešimu norima, kad
LB Tarybos nariai atkreiptų dėmesį į
lietuvišką spaudą,  ją prenumeruotų,
palaikytų, plėtotų, pradėtų gėrėtis.
,,Spaudos mėnuo”   rodo, kad tai ir
,,bendruomenės” reikalas su mažąja
,,b”, ir visos lietuviškos ,,visuome-
nės” reikalas.  

Ta ,,visuomenė” yra pavieniai as-
menys, kurie mato reikalą, problemą

ar poreikį ir nelaukdami prašymų,
projektų ar tobulybės, veikia patys. 

Neseniai teko užtikti jau ne nau-
ją, o 2009 m. rugpjūčio mėn. 25 d.,
Panevėžio viešos bibliotekos Perio-
dikos skaityklos vedėjos Vidos Kuo-
dytės bibliotekos tinklalapyje pa-
skelbtą žinią, kad bibliotekos skaity-
tojai gali skaityti ,,Draugą”. Tą gali-
mybę skaitytojams suteikė mecenatė
Irena Kriaučeliūnienė, kilusi iš Pa-
nevėžio, bet dabar gyvenanti Čikagos
priemiestyje. Bibliotekos tinklalapy-
je miesto gyventojams buvo pranešta,
kad ,,Drauge” spausdinami įvairūs
straipsniai politikos, ekonomikos,
religijos ir kultūros temomis. Buvo
pateikti renginių aprašymai, fotog-
rafijos, knygų apžvalgos, įvairūs pra-
nešimai. 

Laikraštis yra ne tik istorinių
įvykių liudytojas, bet ir lietuvių
kultūros, literatūros puoselėtojas bei
kūrėjas, sumanymų šaltinis, idėjų
skleidėjas, organizacijų globėjas.
Laikraštis skaitomas ne tik Ameriko-
je, bet ir Australijoje, Europoje.
Nemažai ,,Draugo” keliauja ir į Lie-
tuvą. 

Gal vieno ,,Spaudos mėnesio” ir
neužtenka. Nesvarbu, kur ir kaip bus
paminėta spauda ar kas apie ją skai-
tys pranešimus. Svarbiau yra užda-
viniai ir rezultatai – žmonių įsijungi-
mas į visą spaudos ciklą, jų įsipa-
reigojimai. Tam reikia pavienių su-
sipratusių bei dosnių asmenų, kurie
prenumeruotų spaudą sau ir kitus ja
aprūpintų. Spauda – tarsi klubas,
visus kviečiantis jam priklausyti,
kad galėtume sužinoti apie anksčiau
minėtas/minėtus rudens sukaktis ir
suvažiavimus. Gal ir reikia grįžti
prie kai kurių tradicijų – ,,Spaudos
mėnesių” (žmonės mėgsta šventes), o
gal tik reikia veiksmingai išlaikyti to
nebeegzistuojančio ,,Spaudos mėne-
sio” dvasią...
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Tokiais žodžiais seselė Pat Fa -
rrell, OSF baigė Moterų vien-
uolių vadovybės konferenciją

(MVVK) ,,Leader ship Conference of
Women Reli gious”, vykusią š. m. rug-
pjūčio 7–10 die nomis St. Louis, MO.
Šis skambus posakis kadaise buvo
populiarus šūkis Čilės diktatoriaus
gen. Augusto Pinochet valdymo metu
kovojant prieš jo režimą. Tad šio šū-
kio pakartojimas tikrai nebuvo MVVK
kadenciją baigiančios pirmininkės
ses. Farrell taikos šakelė, ištiesta
Katalikų Bažnyčios hierarchams.  

Noriu bent prabėgomis pa žiūrėti
į tarp 57,000 narių turinčios organi-
zacijos MVVK ir Vatikano sudarytos
komisijos įvertinti tos organizacijos
paklusnumą  Bažnyčios  hierarchijai
besitęsiančią trintį. Ruošdamas šį
apžvalginį rašinį iš dalies naudojausi
katalikų savaitraščio OSV informaci-
ja (2012 m. rugpjūčio 26 d.). 

Šiais metais pasibaigusioje me-
tinėje konferencijoje buvo priimta
rezoliucija, skatinanti MVVK vado-
vybę pradėti pokalbį su Seattle arki-
vyskupu Peter Sartain, kuris yra
Vatikano Doktrinos ir tikėjimo kon-
gregacijos paskirtas padėti MVVK
įvesti reikalingas reformas. Ši Vati-
kano kongregacija, arba komisija
balandžio mėn. 18 d. paskelbė radusi
,,rimtų doktrinos problemų”, tarp
jų – kai kurių MVVK konferencijos
pranešėjų nukrypimai nuo Bažny-
čios mokymo.  

Tačiau MVVK vadovybė ir ką tik
pasibaigusios konferencijos dalyvės

gynė savo užimamą poziciją dėl mo-
terų vienuolių gyvenimo XXI amžiu-
je. Atidarymo žodyje organizacijos
pirmininkė ses. Farrell 900  suvažia-
vimo dalyvių teigė, kad būtų klaidin-
ga per daug dėmesio kreipti į veiks-
mus iš Vatikano. ,,Ne pirmas ir ne
paskutinis kartas, kai vienuoliškas
gyvenimas susiduria su Bažnyčios
institucija”, – teigė pirmininkė. Ji
pridūrė, kad, jos manymu, nereikėtų
to ir pervertinti. Ses. Farrell paste-
bėjo, kad vienuoliško gyvenimo mo-
delis yra pagrįstas prieš 50 metų Va-
tikano II suvažiavime skelbtu Bažny-
čios atsinaujinimu. Jos manymu,
doktrinos peržiūra duoda progą pa-
aiškinti Bažnyčios vadovams MVVK
misiją, vertybes ir veiklos principus.
Gali būti sunku MVVK rasti bendrą
kalbą su Vatikano hierarchija, kuri
apkaltino organizacijos vadoves nesi-
laikant Bažnyčios tikėjimo mokymo
ir moralės  reikaluose, ypač kiek tai
yra susiję su požiūriu į vien vyrais ri-
botą dvasiškių luomą. Vatikanas taip
pat kaltina MVVK tuo, kad šios orga-
nizacijos suvažiavimuose yra gvilde-

namos temos, susijusios su radikaliu
feminizimu. 

Arkivysk. Sartain, praėjus die-
nai po MVVK suvažiavimo, rugpjū-
čio 11 d. paskelbtame pareiškime, ku-
riame  jis pripažįsta moterų vienuo-
lių įnašą į visuomenę, išsakė viltį,
jog bus  prasmingai bendradarbiau-
jama. Jis teigė, kad yra pasiruošęs
malda ir pagarba paremtam dialogui.
Mažiau atlaidus pasirodė kardinolas
Raymond Burke, teigęs, kad Vatika-
nas gali MVVK išardyti, jeigu šios or-
ganizacijos nebus įmanoma refor-
muoti. Toledo, OH vyskupas Leonard
Blair pastebėjo, kad dialogas yra
sudėtingas, nes MVVK nesutinka, jog
vyskupų nerimas yra pagrįstas. 

MVVK suvažiavime vienuolės
laikėsi nuomonės, kad jos, apaštalau-
damos moderniame pasaulyje, yra at-
sidūrusios kryžminėje ugnyje tarp
tradiciškai suprantamų tiesų ir nau-
jai beatsirandančio lygybės, ben-
dradarbiavimo ir gyvenimo pilnatvės
supratimo. Bažnyčios hierarchiją
ypač supykdė pagrindinė šių metų
MVVK suvažiavimo kalbėtoja futuri-

sė rašytoja Barbara Marx Hubbard,  į
sceną palydėta septynių vienuolių,
kurios, mojuodamos rožinės spalvos
skarelėmis, apie ją šoko ir daina-
vo.  

Thomas Fox, ,,National Catholic
Reporter” leidėjas, konferencijoje
kalbėjo apie religijos ateitį pasaulyje.
Jo žodžiais, MVVK siūlo kitokią vi-
ziją, susietą su Vatikano II suvažia-
vimu. Tokioje vizijoje tikinčiųjų ben-
druomenė yra viltinga, tikinti visų
žmonių gerumu ir, priimdama Kris-
taus rodytą meilę artimui, yra pasi-
ruošusi būti geru pavyzdžiu. 

MVVK suvažiavimas priėmė re-
zoliuciją, skatinančią JAV Kongresą
priimti įstatymo projektą (vadinamą
,,Dream Act)”, įgalinantį kai kurių
nelegaliųjų imigrantų apgyvendini-
mą šiame krašte. Kitoje rezoliucijoje
suvažiavimas įpareigoja organizaci-
jos nares veikti, kad pasaulyje būtų
sustabdyta prekyba žmonėmis. Ses.
Farrell išreiškė viltį, kad atviras ir
nuoširdus dialogas su vyskupais at-
neš ne tik didesnį supratimą, bet ir
duos daugiau progų pasauliečiams,
ypač moterims, turėti stipresnį balsą
Bažnyčios gyvenime. 

Konferencijai pasibaigus, spau-
dos konferencijoje ses. Farrell, pak-
lausta, ko MVVK tikisi iš pasitarimo
su arkivysk. Sartain, trumpai, bet
aiškiai atsakė, kad MVVK nori būti
pripažinta ir suprasta kaip lygiateisė
narė Bažnyčioje. Kas tai: provokacija
ar tikėjimas stebuklais?

NUOMONės, KOMENTARAI

,,Kelių gėlių sumindymas 
nesustabdys pavasario!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rudens tradicijos bei sukaktys, 
o kur dingo ,,Spaudos mėnuo”?

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Prenumeruokime 

ir skaitykime

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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TELKINIAI

Detroit, MI

Šv. Antano parapija paminėjo  
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje sukaktį

Sveika Marija, Šiluvos Mergele,
Varge aplankius Lietuvos šalelę!
Tada mums Dievą grąžinai,
Garbė, garbė Tau amžinai!

Ašaros Tavo aplaistė mūs žemę,
Nušvito širdys, neviltim aptemę,
Suskambo bokštuose varpai –
Garbė, garbė Tau amžinai!

Paguodos skraistę vėl ištiesk 
artojams

Giesmė nutilus tegul vėl kartojas,
Pamiltą Dievą sugrąžink,
Nuo pikto priešo šalį gink!

Šiluva yra Dievo dovana Lietu -
vai, o Lietuva dar ir vadinama
Ma ri jos žeme. Per 400 metų lie-

tuviai paro dė daug meilės ir pagar-
bos Šiluvos Marijai. Atlaidų metu į
Šiluvą (Šili nes) suplaukdavo minios
maldininkų iš visos Lietuvos: jaunų,
senų, mažų. Žmonės prie Mergelės
Marijos kojų sunešdavo savo maldas,
prašymus ir padėkas už suteiktas
malones. Maldi ninkus į Šiluvą ypač
traukė stebuklingas Dievo Motinos
su Kūdikėliu pa veikslas. Šioje vietoje
žmonės yra pa tyrę daugybę Dievo
malonių. Didžiu lis skaičius piligri-
mų kasmet aplan ko Marijos švento-
vę. 2008 m. rudenį į Šiluvą suvažiavo
tūkstančiai tikin čių jų piligrimų iš
Lietuvos ir kitų ša lių atšvęsti ir pa-
minėti 400 metų Šilu vos Mergelės
Apsireiškimo jubiliejų.

Tais metais visi lietuvių telki-
niai savo bažnyčiose, koplyčiose, sa-
lėse tiek JAV, tiek Kanadoje iškilmin-
gai šventė Švč. Mergelės Marijos Ap-
si reiš kimo Šiluvoje 400 metų sukaktį.

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. Šv. An-
ta no lietuvių Romos katalikų baž ny -
čioje, šv. Mišias Šiluvos Marijos gar-
bei aukojo klebonas kun. Gintaras
Antanas Jo ni kas. Šių Mišių intenci-

jos: už dvasi nį pasišventimą Šiluvos
Marijai, už pasiklydusių nuo katali-
kiško Tikėji mo sugrįžimą, už Bažny-
čią Lietuvoje. Taip pat dėkota už Lie-
tu vos laisvę.

Liturginius skaitinius skaitė pa -
rapijos tarybos pirmininkas Antanas
Strakšys. Mišių metu lietuviškas ir
angliškas giesmes giedojo parapi-
jiečiai, kuriems vadovavo seselė Zosė
Strakšytė. Juliegha Noruševičiūtė
ypa č jaudinančiai giedojo giesmę
„Šiluvos Marija” (muz. ir žodž. komp.
Fausto Strolios). Kun. G. A. Jo nikas
pasakė šiai šventei skirtą pa mokslą.
Jis pabrėžė Švč. Mergelės Ma  rijos
Apsireiškimo Šiluvoje 1608 metais
reikšmę. Švč. Mergelė Marija skati-
no, kad būtų garbinamas jos Sūnus ir
kad mes Jo klausytume. Šis jos pra-
šymas vertas mūsų visų dėmesio. Bū -
kime vie ningi maldoje Marijai, pra -
šy dami pa laimos mūsų šeimoms ir
visiems mū sų kasdieniniams dar-
bams, prašy kime pagalbos ligo-
niams.

Kun. G. A. Jonikas priminė, kad
rugsėjo 8 d. minime Švč. Mergelės
Ma  rijos Gimimo šventę ir Tautos
šventę – Vytautas Didysis buvo pasi -
rinkęs šią dieną savo karūnavimui.
Meldėmės už Lietuvos žmones ir dė -
kojome Dievui už Lietuvos laisvę.
Taip pat meldėmės Švč. Dangaus Mo -
tinai Marijai, prašydami Švč. Merge -
lės Marijos daug malonių, kurių rei -
kia mūsų Tautai. Prašėme jos sūnų
Jėzų suteikti ko maldaujame. Mel -
dėmės į Dievą už taiką ir ramybę pa-
sauliui, dėkojome Švč. Mergelei Ma -
rijai už nuolat patiriamą jos globą. Po
komunijos kalbėjome Švč. Merge lės
Marijos litaniją, buvo palaimintos Ši-
luvos relikvijos.

Po Mišių gražus būrys parapijie -
čių susirinko parapijos salėje, kur
vyko trumpa programėlė, kuriai va -
dovavo parapijos tarybos pirminin -
kas A. Strakšys. Klebonas kun. G. A.
Jo nikas sukalbėjo invokaciją. A.

Strak šys papasakojo apie Mergelės
Marijos apsireiškimą Šiluvoje, Tau-
tos šventę – Vytauto karūnavimą ir
Padėkos die ną. Dalyvavęs LR garbės
konsulas Detroit Algis Zaparackas
savo kalboje paminėjo Tautos dienos
šventės reikš mę.  Ses. Z. Strakšytė ir
jos sūnėnas mažasis Ričardas Strak-
šys pagie dojo keletą giesmių anglų
kalba, pa skambino pianinu ir paskai-
tė eilėraš tį, skirtą Dievo Motinai Ma-
rijai.

Salės sceną puošė Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos Apsireiškimo pa -
veikslas. Ant atskiro stalo buvo iš -
dėstyta informacinė medžiaga lietu-
vių ir anglų kalbomis apie Švč. Mer -
gelės Marijos Apsireiškimą Šiluvoje,
Šiluvos istoriją ir įvairios maldelės
Marijos garbei. Susirinkusieji galėjo
pavartyti gausiai iliustruotą knygą
„Lietuva – Marijos žemė” – apie Vil -
niaus, Kauno, Telšių, Vilkaviškio ir
Kaišiadorių vyskupijų bažnyčias ir
šventoves. Šalia buvo išdėlioti:  kop -
lyt stulpis su Marijos statula, medinė,
šiaudinukais padabinta skrynia, ku-
ri simbolizavo skrynią, atkastą Šilu-
v o je. Joje buvo sudėtos Švč. Mergelės
Marijos maldos kortelės, kaip mūsų
visų maldų simbolis.

Koridoriuje buvo padėtas Šilu-
vos Marijos su Kūdikiu paveikslas.
Prie jo padėti gintarinis rožinis ir dvi

žva kutės, simbolizuojančios mūsų
tikėji mą ir viltį.

Tautos šventės proga ant stalo
buvo išdėstyti Vytauto Didžiojo p a -
veiks las, Vytis, Žalgirio mūšio 600
metų jubiliejaus šventei skirtas pla -
katas, Šaulių kryžius ir pagalvėlė su
simboline Vytauto Didžiojo karūna.

Vėliau buvo vaišės, kurias pa -
ruošė  Dievo Apvaizdos nuo latinė šei-
mininkė Regina Green halgh. Vi-
siems pasisotinus – tęsėsi malonus
bendravimas ir liejosi skambi dainų
pynė.

Baigiant trumpą programą, pa-
rapijos vardu A. Strakšys padėkojo
vi siems už dalyvavimą šioje reikš-
mingoje šventėje ir pagalbą ruošiant
mi nėjimą ir vaišes.

Esame dėkingi mūsų Dievo Mo -
tinai Marijai už Lietuvos laisvę ir ne -
priklausomybę. Prašome Švč. Šilu-
vos Mergelės Marijos, kad ta laisvė
būtų apsaugota nuo neišvengiamų
pavojų. Dėkojame Švč. Mergelei Ma-
rijai už nuolat patiriamą jos globą ir
malo nes. Švč. Mergelės Marijos Ap-
sireiš kimo Šiluvoje ir Tautos šventės
pa mi nėjimas buvo paskutinės mūsų
parapijoje, nes jau ateinančių – 2013
m. birželio pabaigoje – Šv. Antano
parapija bus sujungta su Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapija Southfield,
MI.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gintaras A. Jonikas.         Zitos Malakauskienės nuotr.

Marvin Katilius-Boydstun, gy venantis Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti paauko-
jo 100 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir taip dosniai
remiate.

Viktoras Memėnas, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, kartu su me -
ti nės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti. Esame Jums labai dėkingi.
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West Palm Beach, FL

Stovykla ,,Palikime pėdsaką” – ne tik mokytojams, bet ir vaikams

2012 m. rugpjūčio 18 d., Ateitinin-
kų namų ąžuolyne, Lemont, prie Či-
kagos didmiesčio, stoviniavo ir šneku-
čiavosi iš arti bei toli atvykę svečiai.
Dažnai jų akys nukrypdavo į takelį,
kuriuo turėjo ateiti prieš 50 metų
buvę jaunieji Irena ir Juozas Poli-
kaičiai. Pasigirdo plojimai ir besi-
šypsanti laukiamoji pora artinosi
prie mūsų. Po pasisveikinimų su sve-
čiais, jubiliatai pasuko link ąžuolyne
paruošto altoriaus. Jį puošė iš Lie-
tuvos atvežta plati ir ilga juosta su
įaustais jų vardais bei skaičiumi 50,
kurią jiems padovanojo Lietuvos
ateitininkai.  Šalia altoriaus stovėjo
didžiulis lietuviškas kryžius. 

Pamaldžiai nuskambėjus gies-
mei ,,Sutelk visus”  prel. Jonas Ku-
zinskas, padedant broliui Lukui La-
niauskui, SJ, pradėjo šv. Mišių auką.
Pro retkarčiais sušlamančius, tan-
kius ąžuolų lapus prasiskverbę sau-
lės spinduliai suskildavo į daugybę
žėrinčių žvaigždučių ir pabirdavo
ant susikaupusių šv. Mišių dalyvių.
Skaitinius atliko sūnūs Marius ir
Audrius Polikaičiai, o dukters Rimos
Polikaitytės-Birutienės skaitomai
psalmei pritarė visi dalyviai: ,,Paty-
rinėkite ir pamatysite koksai Vieš-
pats geras.” 

Po Evangelijos prel. Kuzinskas
pakvietė Ireną ir Juozą atnaujinti sa-
vo vedybinio gyvenimo įžadus.  Pre-
latas palinkėjo, kad Viešpats laimin-
tų jų gyvenimus gera sveikata bei
pasisekimu ir skatino toliau dirbti
Lietuvos gerovei.  Tikinčiųjų maldos,
kurias skaitė anūkai Kovas, Daina,
Vitas ir Nida Polikaičiai, išreiškė
daug padėkos maldų už tėvukų Ire-
nos ir Juozo vingiuojančius ir juos
suvedusius gyvenimo kelius.  Jubi-
liatams nešant aukas giedojome ,,Ly-
dėk mūs žingsnį”, o maldą ,,Tėve

mūsų” giedojo Darius, Audrius ir
Marius Polikaičiai bei Liudas Lands-
bergis.  Per šv. Komuniją giedojome
,,Šv. Pranciškaus maldą”, o susi-
kaupimo po šv. Komunijos metu prie
trijų gitaristų – Vido Neverausko,
Tado Biručio ir Miko Giedraičio –
prisidėjo Daina Polikaitytė su fleita
ir Kovas Polikaitis su trimitu. Buvo

pagrota melodija, kurią prieš keletą
metų Dainavos stovykloje sukūrė
V. Neverauskas ir D. Polikaitis. Vi-
siems sugiedojus ,,Džiūgaukit šir-
dys” baigėsi rimtoji šventės dalis.     

Vaišėms susirinkome į salę.
Programą vedė sukaktuvininkų sū-
nus Darius.  Jis pakvietė kun. Valdą
Aušrą sukalbėti vaišių palaiminimo
maldą. Svečiams besigardžiuojant
Darius paskaitė istorinį šeimyninį
eilėraštį savo Mamutei ir Tėtei, pra-
dėdamas su ,,Šliumpu-pumpu” (pa-
gal garsiojo vaikų literatūros dai-
niaus Bernardo Brazdžionio ,,Meš-
kiuką rudnosiuką”).  Paskutinis pos-
melis: ,,O sveteliai – netingėkit/ Kel-

Auksinė Irenos ir Juozo Polikaičių šventė
kime visi taures/ Už Irutę ir Juo-
zuką,/ Už auksines sukaktuves” pa-
skatino visus su iškeltomis taurėmis
sugiedoti ,,Ilgiausių metų”.  Įsismag-
inę dainininkai norėjo dainuoti ir
sudainavo ,,Karti, karti degtinė kar-
ti”.  Daina kartojosi keletą kartų, nes
gražiabalsiai vis nebuvo patenkinti
Irenos ir Juozo mėginimais jiems

įtikti.  Penki anūkai (padėjo ir mažo-
ji 2 m. Vija) dainavo dainą Mamaitei
ir Tėvukui pagal melodiją ,,Balselis
eina per girias”.  Dainas ,,Linksmu-
mas eina per laukus, važiuojame pas
tėvukus”, ,,Už rūpestį dėkojame, visa
širdim Jus mylime”  padėjo dainuoti
ir svečiai.  

Kad susipažintumėm su Irenos ir
Juozo vaikyste bei jaunyste, matėme
įdomių skaidrių. Stebėjome, kaip
vystėsi jų draugystė, kaip susijungė
jų keliai ir kaip per 50 m. jie ėjo į šią
ypatingą šventę.  

Atėjo laikas išgirsti ir pačių su-
kaktuvininkų žodį. Juozas papasa-
kojo apie prasmingai praleistą  visą

mėnesį Lietuvoje (grįžo tris dienas
prieš šią šventę), kur aplankė Irenos
ir savo tėviškes, pamatė kur gyveno
jų tėvai. Vilniuje jie buvo pakviesti
atvykti šv. Mišioms į Šv. Ignoto baž-
nyčią.  Nenujausdami, kad šiame pa-
kvietime kažkas slypi, jie mielai su-
tiko. Pasirodo, kad šv. Mišias už Ireną
ir Juozą jų sukaktuvių proga aukoti
bei suteikti jiems palaiminimą atvy-
ko vysk. Gintaras Grušas. 

Vaišių metu juos sveikino ir ap-
juosė nuostabia juosta būrelis atei-
tininkų draugų, dalyvaujant ir Atei-
tininkų federacijos pirmininkei Ros-
vitai Vareikienei.  

Juozas pabrėžė, kad  laikas grei-
tai bėga, ir siūlė prasmingai gyventi
kiekvieną dieną, nes ji brangi ir ne-
pakartojama. Jis taip pat šiltai pa-
dėkojo prel. J. Kuzinskui, artimam ir
brangiam jų tėvų, o vėliau ir visos
šeimos draugui, už dalyvavimą bei
šv. Mišių aukojimą.  Dėkojo  Antanui
Rudžiui, jau atšventusiam 100 m. ju-
biliejų, už draugišką ir malonų ben-
dradarbiavimą plačioje visuomeni-
nėje veikloje.  Didelis ,,Ačiū”  buvo
ištartas ir pagrindiniams šios šven-
tės sumanytojams – vaikams, mar-
čioms, žentui ir anūkėliams.  

Irena pasidžiaugė šios šventės
prasmingumu ir skatino visus džiaug-
tis tokiomis šventėmis, nes nebedaug
kas tokių sukaktuvių sulaukia. Ji
taip pat išreiškė padėką vaikams ir
jų šeimoms. Iš Irenos sužinojome,
kad Juozo sesuo Ada ir Vacys Leliai
tą dieną šventė savo 56 m. vedybinę
sukaktį. Ir jiems nuskambėjo ,,Ilgiau-
sių metų”.

Atjaunėję Irena ir Juozas padė-
kojo visiems atvykusiems į jų auksi-
nę šventę ir ragino  vaišintis ir ben-
drauti kuo ilgiau, tačiau atėjo laikas
tarti ,,sudiev” ir nuoširdų ,,ačiū” už
nepamirštamą šventę.

JANINA ČIKOTIENĖ

Stovykla „Palikime pėdsaką”,
vyksianti 2013 metais Dai na-
voje, suteiks mokytojoms progą

pasisemti praktiškų pedagoginių ži -
nių, pasidalinti patirtimi. Tuo pat
me  tu, kai vyks stovykla, jų vaikams
bus vedama smagi, turi ninga progra-
ma, kuriai vadovaus Re nata Arma-
laitė, padedama stovyklose patirtį
įgijusių jaunuolių. 

Renata Armalaitė jau septintus
metus vadovauja Florida „Saulėto
kranto” mokyklai, kurią ji su grupe
draugių įsteigė 2005 m. Ji mokykloje
eina ir mokytojos pareigas, moky-
dama pa ren giamosiose klasėse bei
1–3 klasėse. Be to, ji subūrė mo kyk los
vaikų chorą, kuriam pati ir vadovau-
ja. 

Siūlydami Renatą 2011 m. „Gin-
ta rinio obuolio” premijai, mokinių
tė veliai rašė, jog ji „visada pasižy-
mėjo entuziazmu, sąžiningumu ir
pasiau kojimu savo mokiniams bei
lituanis tinei mokyklai. (…) Visus
šios mo kyk los egzistavimo metus
mūsų mo kytoja skyrė visą savo lais-
vą laiką mokindama mūsų vaikučius
lietuvių kalbos, kultūros ir papročių.
Jos dėka mūsų vaikai, nuvykę į gim-
tąją Lietu vą, gali ne tik susikalbėti
su seneliais ir proseneliais, bet ir
padainuoti lie tuviškas daineles, pa-
deklamuoti eilė raščius, parašyti
sveikinimus. Ir kaip mums tai malo-

nu ir džiugu matyti!”
Kaune Renata dirbo muzikos mo-

kytojos bei chorvedės darbą. 2003 m.
atvykusi į JAV ėmė vadovauti vieti-
niam chorui „Daina”. Su savo choru
2006 m. da lyvavo Dainų šventėje Či-
kagoje, kur buvo pakviesta ir diri-
guoti, bei Kana dos IX Išeivijos dainų
šventėje. 

Užklausta, kokią ji numato vaikų
programą stovykloje „Palikime pėd-
saką”, Renata parodė, jog jos patirty-
je gražiai susipina JAV išeivijos jau-
nimo pažinimas bei meilė lietuviš -
kam paveldui: „Manau, kad kitų me -
tų stovykloje atvykusieji vaikai nesi-
gailės praleisto laiko (...); jie bus mo -
ki nami įvairių kūrybos darbelių,
vai dins, vyks talentų pasirodymai,
(...) pra moksime ir šiek tiek stovyk-
linių dainų (…)”

Turėdama tokią plačią patirtį,
Renata surengs puikią stovyklą litua -
nistinių mokyklų mokytojų vaikams.
Gaila bū tų praleisti šią progą vai-
kams pasi mokyti lietuviškos etno-
kultūros iš šios patyrusios mokyto-
jos, nuosta bioje Dainavos gamtoje
išmokti pa milti lietuvišką paveldą. 

Savaitės trukmės mokytojų sto -
vyk la „Palikime pėdsaką” vyks 2013
m. rugpjūčio 4–11 dienomis Daina vo -
je. Daugiau informacijos apie sto -
vyklą ir registracijos formą rasite
internete: www.svietimotaryba.org

Mirga Girniuvienė – JAV LB Švie-
timo tarybos narė.

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Irena ir Juozas Polikaičiai su artimaisiais Ateitininkų namų ąžuolyne jų 50 m. vedybinės
sukakties proga.                                                                                       Broniaus Čokoto nuotr.

Mokytojos Renatos Armalaitės mokiniai vyksta rinkti braškių.

Mokytoja Renata Armalaitė moko vai kus rašyti radę ,,C”.
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Laima Lileikienė Shea

Rugpjūčio 4–11 d. lietuviai iš Florida, Mary -
land, Delaware, New Jersey, New York,
Connecticut, Massachusetts, Missouri ir

Maine valstijų suvažiavo į Ateitininkų poilsio ir
studijų savaitę gražioje Tėvų pranciškonų vasar-
vietėje Kennebunk port, Maine valstijoje.

Buvo labai smagu matyti tarp seniai pažįs -
tamų ir naujų veidų. Pirmą kartą į Ateitininkų
savaitę atvyko New York Apreiškimo parapijos
choro solistė Astra Butkutė su savo mama ir drau-
ge bei Apreiškimo parapijos choro narė Audronė
Overas. Kitais metais tikimės sulaukti viso choro
ir pasidžiaugti jų giedojimu per lietuviškas šv. Mi-
šias.

Savaitė prasidėjo pianistės dr. Frances Kava -
liaus kaitės koncertu. Salėje buvo ir daug ne lie tu -
vių, nes Tėvai pranciškonai reklamuoja mūsų
koncertus vietinėje spaudoje ir kviečia apylinkės
gyventojus juose dalyvauti.

Savaitės metu išklausėme daug įdomių pas -
kaitų. Pirmas kalbėtojas — Lietuvos generalinis
konsulas New York Valdemaras Sarapinas. Išdės-
tydamas Lietuvos pasiekimus ekonomikoje ir
moksle, jis suteikė klausytojams vilčių, kad gyve-

nimas Lietuvoje gerėja. Mes džiaugiamės, kad kon-
sulas atvyko kartu su savo žmona, perskaitė įdomų
pranešimą, dalyvavo šv. Mišiose ir turėjo progos
pamatyti Kennebunkport gamtą. Lauksime jo ap-
silankymo kitą vasarą.

Dr. Andrius Kazlauskas, Harvard medicinos
mokyklos oftalmologijos profesorius, vedė pokalbį
apie ateitininkų inteligentiškumo principą.

Susipažinome su Julijos Banonienės architek -
tūriniu projektu, kuris pristato kaip ji įsivaizduoja
Lukiškių aikštę, Vilniuje. Tai buvo jos baigiamasis
uni versiteto projektas. Projektą ji toliau tobulina
kompiuteriais. Jį galite matyti internete: https://
vimeo.com/47776769

Šiais metais mums vėl prabilo rašytoja ir
vertėja Laima Vincė Sruoginytė. Per pereitų metų
studijų savaitę Laima Vincė pasakojo, kaip ji ren-
ka medžiagą ir veda pokalbius, ruošdamasi rašyti
kelias knygas — vieną apie Lietuvos partizanus,
kitą — apie šiandienos gyvenimą Lietuvoje. Per šį
suvažiavimą Laima Vincė supažindino mus su jau
išleistomis savo knygomis — „Journey into the
Backwaters of  the Heart” ir ,,The Snake in the
Vodka Bottle”. Berašant šias knygas Laimai Vincei
kilo noras sukurti ir romaną, kuriame būtų at-
skleidžiamas trijų kartų gyvenimas dviejuose
žemynuose. Ši knyga „This is Not My Sky” taip pat
buvo išleista 2012 metais. Visas Vincės Laimos
knygas galima užsisakyti internetinėje knygų par-
duotuvėje Amazon.com

Kasmet stengiamės sudaryti progą  pasirodyti
jaunimui. Koncertavo du jauni pianistai — Darius
Shubertas ir Chris Staknys.  Chris Staknys, savo
muziką kuriantis jau nuo 8 metų amžiaus, pagrojo
ir vieną iš savo kompozicijų. 

Anastazija ir Sofija Dzikaitės pasidalino savo
įspūdžiais ir rodė skaidres iš kelionių po Lietuvą,
o Danielė Gallagher papasakojo apie savo praleistą
savaitę Haiti, kurią organizavo Jaunųjų katalikų
tarnystės grupė (Catholic Youth Ministry).

Vieną popietę Aleksas Lileika vedė šeimų
sporto dieną. Maži ir dideli, pasidalinę į dvi
komandas, draugiškai rungtyniavo — žaidė tink-
linį, badmintoną, futbolą, varžėsi lenktynėse. Se-
neliai ir močiutės stebėjo dalyvius, ragino ir plojo
jiems.  

Patys pasimankštinę stebėjome, ar geriau už
mus pasirodė sportininkai Londone vyks tančioje
olimpiadoje. Stebėjome visas rungtynes, o trečia-
dienį, susirinkę 9 valandą ryto, dideliame ekrane
stebėjome krepšinio žaidimą tarp Lietuvos ir Ru-
sijos. Deja, teko nusivilti.

Savaitės baigiamąjį koncertą atliko meco-
sopranas Danutė Mileikienė ir tenoras Antanas
Meilus. Jiems akompanavo Ginta Bistras.

Šios savaitės kapelionas buvo pranciškonas
kunigas Aurelijus Gricius. Jis ne tik kiekvieną
rytą aukojo šv. Mišias lietuviškai, bet pradėjo ir
baigė Ateitininkų poilsio ir studijų savaitę  malda.
Jis taip pat vedė mus maldoje žvakių eisenoje prie
Liurdo šventovės.

Savaitės dienos buvo saulėtos, malonios, buvo
galima džiaugtis pajūriu, plaukioti laivu, žaisti
golfą, pasivaikščioti jūros pakrantėmis. Tačiau
penktadienį mus apgaubė migla, lyg sakydama
,,Laikas baigti atostogas ir atsisveikinti iki atei-
nančios vasaros”.

Jau planuojame kitų metų programą. Lauksi-
me visų atvažiuojant!

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Dalis Kennebunkport Ateitininkų savaitės dalyvių.                                                                                                                                                   Vainiaus Petkevičiaus nuotr. 

ŠAAT RINKIMAI
Ieškome kandidatų

Dažnai yra klausiama, ką ta Šiaurės
Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) veikia
ir kokia yra jos paskirtis? Visiems yra
aišku, ką Jaunučių, Moksleivių ir Studen-
tų sąjungos veikia: koordinuoja savo narių
metinę veiklą, ruošia stovyklas, kursus,
suvažiavimus. Jų veikla akivaizdi ir graži,
jaunimui smagu, tėvai patenkinti. Kadangi
kiek viena sąjunga veikia savarankiškai,
yra reikalingas vienetas, kuris kaip skėtis
apdengtų jas visas ir savo balsu kalbėtų už
visus ateitininkus. Tai yra ŠAAT. ŠAAT yra
idėjinis-strateginis Šiaurės Amerikos atei-
tininkijos organas.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
(ŠAAT) praneša, kad šį rudenį bus renkama
nauja ŠAA taryba. Šiuo metu yra ieškomi
kandidatai. Kreipiamės į visus susipratu-
sius ateitininkus, gyvenančius bet kur
Šiaurės Amerikoje, apsvarstyti galimybę
kandidatuoti. Nepagailėkime savo jėgų ir
sugebėjimų.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti
kitą kandidatą, malonėkite pranešti apie
savo norus ŠAAT sekretorei Vidai Kuprytei
el. paštu: vidaku@gmail.com arba papras-
tu paš tu: 65 Longcommon Rd, Unit F2,
Riverside, IL 60546. 

Padėkime jaunimui rodydami
gerą pavyzdį – vadovaukime,

kandidatuokime į ŠAAT

Atostogos pasibaigė
Kennebunkport Ateitininkų poilsio ir studijų savaitė jau praeity

Po koncerto, iš k.: Tėvas Placidas Barius, dr. Frances Co-
valesky (Kavaliauskaitė), Paulius Sabalis ir Laima Shea.
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Dzūkija – pietrytinis Lietuvos
etnokultūrinis ir istorinis
kraštas, jam yra priskiriamos

Alytaus apskrities, miesto ir rajono,
Druskininkų, Lazdijų, Varėnos, Vil-
niaus apskrities, miesto ir rajono,
Šalčininkų, Švenčionių ir Trakų
apskričių savivaldybės. Taip pat Dzū-
kijai priklauso ir Prienai, Birštonas. 

Dzūkijos pavadinimas nėra se-
nas, jis pradėtas vartoti tik XIX am-
žiaus ir kilo nuo gyventojų dzūkų
tarmės, jų ypatybės dzūkuoti, t. y. tar-
ti ,,c”, ,,dz” vietoj ,,t”, ,,d”, taip pat dėl
kitų tarminių ypatumų. Ši tarminė
ypatybė paveldėta dar iš indoeuro-
piečių prokalbės. Dzūkų iki šiol iš-
liko ne tik Lietuvoje, bet ir buvusiose
baltų žemėse. Jie gyvena Lenkijos
Punsko ir Seinų apylinkėse, kai ku-
riose Baltarusijos vietovėse.

Dzūkija turi ir savo krašto pava-
dinimą – Dainava. Pirmą kartą jis
kaip ,,terra Deynowe” (Dainavos že-
mė) paminėtas 1253 m. karaliaus
Mindaugo laiške Livonijos ordinui.
Manoma, kad Dainava tuomet buvo
kunigaikštystė. Mokslininkai teigia,
kad pirmiausia nuo bendro baltų
kamieno atsiskyrė vakarų baltai –
jotvingiai ir prūsai, o vėliau, apie pir-
mojo tūkstantmečio vidurį, nuo jot-
vingių atsiskyrė ir dainaviai. Tai la-
bai sena baltų gentis, jos gyvenamas
plotas galėjo būti keliskart didesnis
už dabartinę Dzūkiją.

Šiandieninei Dzūkijai tenka la-
bai graži Lietuvos kraštovaizdžio
dalis. Jos teritorijoje yra du kurortai
– Druskininkai ir Birštonas, čia di-
džiausias šalies miškų masyvas –
Dainavos giria, o Medininkų aukštu-
moje yra aukščiausia Lietuvos vie-
ta – Aukštojo kalva, kurios aukštis –
beveik 294 metrai.

Per Dzūkijos teritoriją teka Ne-
munas, Neris ir Merkys, čia dar 1937
m. įsteigtas pirmasis Lietuvoje rezer-
vatas – Žuvinto rezervatas. 1975 m.
įkurtas Čepkelių rezervatas, vienas
didžiausių pelkinių masyvų Vakarų
Europoje.  Dzūkijos sostine laikomas
Alytus, įsikūręs abipus Nemuno. 

Kiekvienais metais Dzūkijos
kraštas sulaukia vis daugiau lanky-
tojų, kurie atvažiuoja čia pakvėpuoti
tyru pušynų oru, pailsėti prie daugy-
bės puikių ežerų, o Druskininkuose
bei Birštone – pasinaudoti minera-
linio vandens ir purvo procedūromis.
Druskininkai dar sovietiniais metais
buvo žinomi lankytojams iš Sovietų
Sąjungos, čia mėgo poilsiauti ir žydų
tautybės žmonės. Pastaraisiais me-

tais Druskininkuose itin daug lenkų,
kuriems šis kurortas – visai netoli
nuo namų, taip pat ir turtingesnių
baltarusių.

Per kelerius pastaruosius metus
Druskininkai neatpažįstamai pasi-
keitė, panaudojus jų atnaujinimui
šimtus milijonų litų Europos Sąjun-
gos fondų lėšų. Čia atsirado naujų
modernių sanatorijų, senosios buvo
restauruotos ir pritaikytos kuo įvai-
resniam poilsiui. Druskininkų me-
ras Ričardas Malinauskas jau seniai
sakė, jog jo tikslas – paversti Drus-
kininkus visus metus, o ne tik vasarą
lankomu kurortu. Čia veikiantis van-
dens parkas su daugybe pramogų ir
pirčių kompleksų – didžiausias Rytų
Europoje, o lygiai prieš metus duris
atvėrusi „Snow arena” – didžiulis
slidinėjimo parkas, kuriame galima
slidinėti visus metus, nes sniegas po
stogu čia gaminamas dirbtiniu būdu.

Druskininkai garsėja ir kaip
kultūros miestas – kasmet kelis
mėnesius čia vyksta kompozitoriaus
M. K. Čiurlionio atminimui skirti
renginiai, vasarą organizuojami teat-
ro festivaliai, kuriuose naujausius
spektaklius rodo Lietuvos ir užsienio
teatrai. Šiemet miestą papuošė įvai-
riose erdvėse rodomos M. K. Čiurlio-
nio garsiausių dailės kūrinių repro-
dukcijos.

Šiemet Druskininkuose atsirado
dar vienas traukos centras – pačiame
miesto centre pradėjo veikti itin mo-
dernus ir įspūdingas muzikinis švie-
sų fontanas, džiuginantis ne tik vai-
kus, bet visus lankytojus. Vakarop
čia daugybė žmonių laukia, kol tam
tikru metu fontanas automatiškai
įsijungs ir bus galima išvysti nepa-
mirštamą programą. 

Nuo Druskininkų stengiasi neat-
silikti ir Birštonas, įsikūręs prie
gražių Nemuno kilpų ir kažkada gar-
sėjęs Lietuvos kunigaikščių me-
džioklės plotais. Jau nemažai metų
čia veikia dvi sanatorijos „Versmė”
ir „Tulpė”, siūlančios geros kokybės
gydomojo purvo bei mineralinio van-
dens procedūras, statoma ir nauja
600 vietų sanatorija, miesto centre
rekonstruojamas senasis kurhauzas. 

Birštonas Lietuvoje ir už jos ribų
garsėja savo džiazo festivaliais, o šią
vasarą miesto gyventojus ir svečius
pakvietė rekonstruotas centrinis par-
kas – investavus apie 5 milijonus litų
(apie 1,79 milijonus dolerių) Europos
Sąjungos fondų lėšų, įrengti parko
dviračių takai, septynios sporto aikš-
telės, sutvarkyta aplinka. Visas šias
permainas pastebi lankytojai, kurių
šiemet kurorte taip pat gerokai pa-

Dzūkijos kraštas šiemet skaičiuoja rekordinį lankytojų skaičių
ALGIS VAŠKEVIČIUS daugėję. 

Tačiau Dzūkija – tai ne vien ku-
rortiniai miestai, bet ir mažesni
miesteliai, turintys ką pasiūlyti tu-
ristams. Vienas tokių – turtingą pra-
eitį turintys Veisiejai, 2001 metais
minėjęs 500-ąsias įkūrimo metines.
Šiandien Veisiejai itin išgražėję, tu-
rintys kuo pasigirti ir ką parodyti tu-
ristams. Kiekvienas, važiuojantis per
miestelį, atkreipia dėmesį net į kelis
parkus, kuriuos puošia įvairių meni-
ninkų plenerų metu sukurti darbai. 

„Lankytojų Veisiejai sulaukia
vis daugiau, – sakė miestelio seniū-
nas Zenonas Sabaliauskas. – Čia ir
gražūs ežerai, ir puikūs parkai bei
miškai, čia įdomią istoriją turinti
švento Jurgio bažnyčia su savo krip-
tomis, kurias pavyko restauruoti”.

1818 metais statytos bažnyčios
kriptos buvo atrastos prieš keliolika
metų. Joje rasti ir kažkada išniekinti

žmonių palaikai – įtarta, kad tai
galėjo būti bažnyčios fundatorių ku-
nigaikščių Oginskių  laidojimo vieta.
Gavus finansavimą iš valstybės, krip-
tos buvo rekonstruotos ir sutvarky-
tos, o, ištyrus palaikus, nustatyta,
kad mediniame karste buvo palaido-
tas bažnyčios fundatorius kunigaikš-
tis Tadas Oginskis, o šalia buvusia-
me metaliniame sarkofage – jo žmona
Marija. Tyrinėjimų metu surastos ir
dar dvi kriptos su jų giminaičių
Viktorijos ir Mato Žynievų palaikais.
Kriptos ir palaikai buvo sutvarkyti,
ir šiandien lankytojai  gali apžiūrėti
šią vietą.

Veisiejai taip pat turi pirmą Lie-
tuvoje muzikinį fontaną, kuris ge-
rokai kuklesnis nei Druskininkuose,
miesto parke yra paminklas čia gy-
venusiam ir esperanto kalbą sukūru-
siam bei jos vadovėlį čia parašiusiam

Ludwik Zamenhof.  
Netoli Veisiejų – ir rajono cen-

tras Lazdijai. Čia veikiančio turizmo
informacijos centro direktorė Roma
Stulgienė teigė, kad netoli pasienio
su Lenkija esantys Lazdijai pasta-
raisiais metais taip pat sulaukia vis
didesnio turistų skaičiaus. Vis dau-
gėja lankytojų apylinkėse įsikūru-
siose kaimo turizmo sodybose – sve-
čiai itin mėgsta kelias dienas pagy-
venti prie švarių Dusios, Metelio,
kitų ežerų, kur gausu žuvų, miškuo-
se daug grybų, čia garantuota ramy-
bė ir grynas oras. Šią vasarą kelio-
likoje rajone esančių kaimo turizmo
sodybų savaitgaliais jau nebuvo gali-
ma gauti vietų, jas reikėjo užsisakyti
gerokai iš anksto.

Lazdijuose veikia krašto muzie-
jus, kurio pradžia – 1924 metai, kai jį
prie senosios „Žiburio” gimnazijos
įkūrė kunigas, švietėjas Motiejus

Gustaitis. Dabar muziejus veikia
name, kur 1928–1931 metais gyveno
poetė Salomėja Nėris. Jos kambarys
nuo to laiko mažai pakitęs, o pati
poetė, kuri Lazdijuose mokytojavo,
yra sakiusi, kad mokytojo darbas jai
nepatikęs ir norėjusi pasprukti iš šio
nedidelio miestelio. Muziejus siūlo
įdomias edukacines programas – lan-
kytojai čia pasodinami į prieškario
Lietuvos mokyklos suolus, gauna žą-
sies plunksnas ir turi parašyti kokį
nors tekstą. 

Visas Dzūkijos krašto įdomybes
sunku ir aprašyti – kiekvienas čia
apsilankęs randa ką nors artimo ir
įdomaus sau. Nuolat gražėjantys ku-
rortai skaičiuoja augantį lankytojų
skaičių, o svetingi dzūkai visada no-
riai priima lankytojus, supažindina
su savo krašto įdomybėmis ir pa-
kviečia vėl apsilankyti. 

Druskininkai nuolat gražėja. Naujasis kurorto fontanas.

Lazdijų krašto muziejus – čia gyveno S. Nėris.                                  A. Vaškevičiaus nuotr.



Liuksemburge vykstančio Teni-
so profesionalų asociacijos (ATP)
„Challenger” serijos varžybų „ATP
Roller Open”, kurio laimėjimų fondą
sudaro 64,000 eurų, vienetų varžybų
antrajame rate – aštuntfinalyje – tre-
čiadienį lietuvis Ričardas Berankis
7:5, 5:7, 2:6 nusileido 172-ajai pasaulio
raketei 33-ejų metų čekui Jan Her-
nych. Rungtynės truko 2 val. 25 min.

22-erių metų Lietuvos tenisinin-
kas, kuris pasaulio vertinimo lentelė-
je užima 85-ąją vietą, antrajame sete

pirmavo 5:2, tačiau nesugebėjo laimė-
ti. J. Hernych 2009 m. balandžio mė-
nesį pasaulio vertinimo lentelėje bu-
vo pakilęs į 59-ąją vietą.

Už patekimą į aštuntfinalį R.
Berankiui atiteko aštuoni ATP įver-
tinimo taškai ir 1,100 eurų premija.

Kitas Lietuvos tenisininkas 21-
erių metų Laurynas Grigelis (ATP –
294) dar antradienį pirmajame rate
4:6, 4:6 nusileido 25-erių metų švei-
carui Adrien Bossel (ATP – 338) ir
tenkinosi 660 eurų čekiu.           ELTA

sPORTAs
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22-erių metų Lietuvos tenisininkas R. Berankis nesugebėjo laimėti prieš J. Hernych.
M. Kulbio nuotr.

Ketvirtadienį Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) būstinėje
AB „Audimas” kūrybinė grupė, va-
dovaujama brolių Arvydo ir Rimvy-
do Povilaičių, pristatė Lietuvos olim-
piečiams kuriamus sportinius ir pa-
radinius kostiumus Sočio žiemos
olimpinėms žaidynėms 2014-aisiais.
Pasak pranešimo spaudai, visų pir-
ma stengiamasi išlaikyti tęstinumą.
Vėl vyraus pagrindinės žalia, balta

spalvos. Kūrybiniai ieškojimai vėl
remiasi į mūsų tautos simbolius.

LTOK generaliniam sekretoriui
Vytautui Zuberniui, olimpinei čem-
pionei, LTOK žiemos sporto šakų
vyriausiajai referentei Vidai Vencie-
nei būsimos aprangos eskizai patiko.

Aprangą planuojama parodyti
likus metams iki Sočio žaidynių.

BNS

Rugsėjo 20 d., per iškilmingą fil-
mo „Kita svajonių komanda” prem-
jerą bus minimas ir nepriklausomo
Lietuvos krepšinio dvidešimtmetis.
Lietuvos tautinis olimpinis komite-
tas (LTOK), VšĮ „The Basketball Fu-
ture Foundation” (BBF) bei Lietuvos
krepšinio federacija (LKF) ta proga
nusprendė pagerbti krepšininkus,
kurie pirmieji 1992 metais nepriklau-
somai šaliai pelnė olimpinius meda-
lius.

„Tai buvo neeilinis įvykis.
Anuomet krepšinis buvo laisvės sie-
kio dalis, o bronzos medaliai prilygo
auksui. Visa Lietuva stebėjo tas le-
gendines rungtynes prie televizorių
ekranų, radijo imtuvų – rinktinės
sėkmė sustiprino ką tik nepriklauso-
mybę atgavusios tautos euforiją”, –
sakė LKF prezidentas Arvydas Sa-
bonis.

Planuojama, kad kino teatre „Fo-
rum Cinemas Vingis” vyksiančiame
renginyje dalyvaus 1992 m. bronzinė

Barselonos olimpiados krepšininkų
rinktinė: Arvydas Sabonis, Šarūnas
Marčiulionis, Valdemaras Chomi-
čius, Artūras Karnišovas ir kiti. Lie-
tuvos krepšinio federacija bei Lietu-
vos tautinis olimpinis komitetas
įteiks jiems specialius apdovanoji-
mus.

Iškart po apdovanojimų salėje
ges šviesos ir susirinkusieji matys
daug dėmesio tarptautiniuose kino
festivaliuose sulaukusį filmą „Kita
svajonių komanda”. JAV lietuvio
Mariaus Markevičiaus režisuotas fil-
mas pasakoja apie lietuvių krepši-
ninkų sėkmę 1992-ųjų olimpinėse žai-
dynėse Barselonoje, laisvės siekimą
ir Sovietų Sąjungos griūtį. Į premjerą
iš Amerikos žada atvykti ir pats re-
žisierius.

Visi žiūrovai Lietuvoje filmą ki-
no teatruose galės pamatyti jau nuo
rugsėjo 21 dienos.

Delfi.lt

„Kita svajonių komanda” premjeroje –
apdovanojimai krepšininkams

Teniso turnyre Liuksemburge – apmaudus
R. Berankio pralaimėjimas 

„Audimas“ kuria aprangą 
2014 metų olimpiečiams

Vida Vencienė su ,,Audimo” vadovais Arvydu ir Rimvydu Povilaičiais. LTOK nuotr.

Šių metų kiokušin karatė Euro-
pos svorio kategorijos iki 80 kg čem-
pionas Orestas Procas, laimėjo tur-
nyrą „Kokoro Cup”. Taurės varžybos
vyko absoliučioje svorio kategorijoje,
be svorio ribojimo, o sunkiausias
dalyvis svėrė 124 kg.

Europos čempionas O. Procas
visas kovas laimėjo įtikinamai. Pir-
moje kovoje mūsiškis po pirmo raun-
do įveikė baltarusį Dmitrij Zuhur.

Antroje kovoje jis po dviejų raun-
dų laimėjo prieš japoną Kazuya
Yamamoto, pusfinalyje po 5 min.
įrodė pranašumą prieš lenką Marek
Odzeniak, o finale nugalėjo praėjusių
metų šio turnyro nugalėtoją lenką
Maciej Mazur. Dvikova mūsiškio per-
gale baigėsi anksčiau laiko – po dvie-
jų raundų.

Šiais metais O. Procas laimėjo
jau ketvirtą turnyrą. Jis yra realus

pretendentas į 2013 metų pasaulio
čempionus.

Europos karatė čempionas O. Procas –
„Kokoro Cup” turnyro nugalėtojas

Dar neprasidėjus naujajam 2012–
2013 metų NBA sezonui, lažybininkai

jau įvertino kandidatus į geriausio
sezono naujoko vardą.

„Toronto Raptors” komandoje
pradėsiantis žaisti Jonas Valančiū-
nas, kartu su antruoju šių metų nau-
jokų biržos šaukimu Micheal Kidd-
Gilchrist, pasidalino 5–6 vietas, rašo
tritaskis.lt.

Rezultatyvumu NBA vasaros
lygos varžybose pasižymėjusiam
„Houston Rockets” naujokui Donatui
Motiejūnui numatomos 10–16 vietos.

Pirmuoju taptų geriausiu sezono
naujoku laikomas New Orleans „Hor-
nets” puolėjas Anthony Davis. Už jo
nugaros rikiuojasi Portland „Port-
land Trail Blazers” atakoms vado-
vausiantis Damian Lillard bei Brad-
ley Beal ir Thomas Robinson.

lrytas.lt

Įvertinti kandidatai į geriausius 
NBA sezono naujokus

J. Valančiūnas. G. Šiupario nuotr.

Orestas Procas. Organizatorių nuotr.

Kadras iš filmo ,,Kita svajonių komanda”.
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Dainos kelias  –  Toronto, Cleveland, Čikaga

spaudos apžvalga

JOLANTA URBIETIENĖ

Dar savaitė kita, ir iš Kanados
bei Ohio valstijos Čikagos
link pa judės du didžiuliai

autobusai, vežini būriu dainininkų.
Jų kelionės tikslas – baigiamasis
trijų Šiaurės Amerikos lietuvių cho-
rų – Toronto „Volungės”, Cleveland
„Exultate” bei Čikagos „Dainavos” –
koncertas „Namų psal mės”. Pirmieji
du šio ciklo koncertai, kaip daugeliui
jau žinoma, gegužę nu skambėjo To-
ronto, o birželį – Cle veland. Nuo
klausytojų plojimų aidė jusios tų
miestų koncertų salės es ta fetę (tiks-
liau – dirigento batutą) perduoda
Trinity Christian College Oz in ga
Chapel auditorijai, kurioje spa lio 14-
osios popietę šį įspūdingą ren gi nį po
dvylikos metų pamatyti ir iš girsti ga-
lės Čikagos bei jos apy lin kių chori-
nės muzikos mylėtojai. 

Kol dirigentai, choristai, solistai
ir orkestras dar derina balso bei inst -
rumentų stygas, „šlifuoja” paskuti -
nius akordus, savo įspūdžiais iš To -
ronto bei Cleveland dalijasi keletas
klausytojų šių koncertų klausytojų.

Taura, Vija ir Vitas Underiai 

Trijų chorų koncertas ,,Namų
psalmės” mums buvo didžiulė do va -
na. Kas dar nėra jo girdėję, neturėtų
praleisti progos išgirsti šį koncertą
spalio mėnesį Čikagoje. Tikrai nesi-
gailės.

Augome šeimose, kur dažnai
skam bėjo lietuviška daina, todėl kon-
certo pirmoji dalis tiesiog sugrąžino
į tuos brangius vaikystės namus,
kuriuose mumyse įsitvirtino meilė
Lie tuvai. O antroji dalis suteikė
progą pakilti virš tų žemiškųjų na -
mų, priartėti prie dangiškųjų. Todėl
„Dai navos”, „Exultate” ir „Volungės”
choristams esame nepap rastai dėkin-
gi už sieloms suteiktą atgaivą.

Živilė Vaitkienė

Šio koncerto programoje kiek -
vie nam klausytojui buvo kūrinių,
kurie palietė jo širdį – ar tai Čiurlio-
nio harmonizuota, lyriška liaudies
dai na, ar klasikinis Gounod kūrinys,

atliktas pritariant orkestrui ir solis-
tams. 

Išsiskirstėme visi pakilios nuo-
taikos – tai buvo ilgai lauktas, pui -
kiai atliktas koncertas.

Algis Rukšėnas

Trijų chorų koncertas Cleveland
labai nudžiugino. Pilna įvai riausio
amžiaus žiūrovų salė žavėjo. Vei du s
ir per pertrauką, ir koncertui pa -
sibai gus puošė šypsenos. Geriausias
įvertinimas – iš vietų pakilusių klau -
sytojų audringi plojimai ir šūksniai:
,,Dar kartą!” 

Profesionaliai atlikta programa
atskleidė choristų talentą ir kolek-
tyvų susiklausymą. Jei viešėtume Či -
kagoje, kai ten vyks šių chorų kon-
certas, manau, vėl būtumėme tarp
žiūrovų. Šie trys kolektyvai ir jų me -
no vadovai nusipelnė didelės pagar-
bos.

Vaiva Čyvienė 

Galimybė dalyvauti abiejuose
tri  jų chorų koncertuose Toronto ir
Cle veland buvo nepaprasta dovana.
Kai trys chorai – ,,Dainava”, ,,Vo -
lungė” ir ,,Exultate” – dainuoja kar -
tu, jų dainų ir giesmių aidais yra tik -
rai užburiantis. Pirma programos
dalis pilna lietuviškos dvasios ir
tradicinių dainų, kurios sukuria
sma  gią lietuvišką atmosferą. Antra
dalis paliečia pačią sielą. Išgirsti Šv.
Cecilijos Mišias, parašytas Gounod, –
nepakartojamas įspūdis. Besiklau -
santįjį apsupa Dievo žodžiai ir rami-
nantys jausmai.

Noriu visus paraginti dalyvauti
koncerte Čikagoje ir, kaip tai atsitiko
man, pajusti tą lietuvišką dvasią, ku -
rią sukuria šie nuos tabūs trys cho -
rai. Pasimatysime Či ka goje!

Nijolė Benotienė

Yra gyvenime akimirkų, kurias
įsimename ilgam. Nesuklysiu saky-
dama, kad visi, dalyvavę trijų chorų
koncertuose, apie šiuos renginius
kalba ir dar kalbės. Jie išliks kaip

ypatingos meno, muzikos ir lietuvių
susibūrimo šventės. Neno riu garsiai
šūkalioti apie šį renginį, bet tikrai
žinau, kad kiekvienas jame dalyva -
vęs, iš jo išeis kitoks. Minčių bus
labai daug. Prisiminsime, kad mes
taip iš toli atsivežėme ir ąžuolėlį šim-
tašakį, ir gandrą ant stogo, ir ryto ra -
selę... Viską dar kartą prisiminę, vėl
sudėsime giliai širdin.

Ne mažiau klausytojus pradžiu -
gins ir antroje koncerto dalyje skam-
banti romantinio bei barokinio laiko-
tarpio kompozito rių muzika. Specia -
liai šiam koncertui užsakyti kūri -
niai, solistai, choristai, instrumenta -
listai, dirigentai, pilna salė lietuviš -
kai ir nelietuviškai kalbančių – argi
galima praleisti tokį renginį, apie
kurį jau kalba visas Toronto, visas
Cleveland ir visa Lietuva? O sakiau:
,,Nenoriu garsiai šūkalioti...”

Taigi, netrukus Čikagon sugužės
didžiulis būrys dainingų moterų ir
vyrų. Pas tarojo renginio šeiminin-
kai – lietuvių meno ansamblis „Dai-
nava” – pluša, daro viską, kad pasku-
tinysis šio ciklo koncertas taptų
švente ir choristams, ir klausyto-

jams. Šventė jau čia pat – spalio 14 d.,
sekmadienį, 2 val. p. p. Trinity Chris-
tian College Ozinga Chapel Audito-
rium (6601 W College Drive, Palos
Heights, IL). Daugiau informacijos
apie koncertą rasite  www.dainava.us

Filatelistų draugija ,,Lietuva”
Filatelistų draugija ,,Lietuva”,

ne tik vienija filatelistus, padeda
jiems tyrinėti Lietuvos pašto ženklus
ir filatelijos istoriją, skleidžia infor-
maciją apie Lietuvos filateliją, bet ir
leidžia žurnalą, proginius vokus,
rengia filatelijos parodas. 

Mūsų redakciją pasiekė 2012 m.
leidinys ,,Filatelistų draugija ‘Lie -
tuva’/ Lithuania Philatelic Society”,
leidžiamas lietuvių ir anglų kal bo-
mis. 

Skiltyje ,,Filatelijos studija”
skaitytojai ne tik su įdomumu per-
skaitys John Neefus straipsnį apie
Klaipėdos pašto antspaudus, bet ir
gaus informaciją apie nelengvai
atskiriamus galiojančius ir nega -
liojan čius Klaipėdos krašto ants -
paudus. 

Ne tik filatelistus, bet ir tech-
nikos mėgėjus sudomins australiečio
Vytauto Donielos straipsnis ,,Vokie -
čių karo cepelinai Kaune 1915–1917
metais”. Rašinys gausiai iliustruotas
nuotraukomis, pašto ženklų, vokų ir
atvirukų kopijomis. 

Richard Lizdenis iš Cotuit, MA,
skaitytojus supažindina su iš Ma -
rijampolės jam atsiųstomis penkių
vokų kopijomis, kuriuos Darius ir
Girėnas skraidino į Lietuvą per At -
lantą (originalūs vokai saugomi kun.
Kriščiūnevičiaus rinkinyje).

Dr. Vitaly Geyfman iš Penssyl -
vania apžvelgia Filatelijos aukcio -
nus ir rašo apie Charles Matuzo paš -
to antspaudų rinkinį ir jo aukcioną.
Rinkinyje yra ir labai įdomus, ants -
pauduotas J. Basanavičiaus iš Kauno
į Vilnių siųstas atvirukas. Tai istori-
nis įvykis. Jis antspauduotas pir-
mąją lietuviško antspaudo įsigalioji-
mo dieną – 1927 m. gruodžio 27 d.
Skaitytojai šiame straipsnyje suži-
nos ir kitų įdomių naujienų.

Filatelijos leidinius apžvelgia
Audrius Brazdeikis iš Houston, TX.
Tarp kitų leidinių jis pristato ir
,,Lietuva. Specializuotas pašto žen-
klų katalogas (1918–2012)”. Šiame

didžiuliame 496 psl. kataloge patal -
pinta net 6,700 spalvotų iliustracijų.
Katalogas išleistas lietuvių ir anglų
kalbomis. 

Jonas Variakojis leidinyje pris-
tato Balzeko lietuvių kultūros metų
žmogų dr. Audrių Plioplį, ne tik ži -
nomą gydytoją, dailininką, bet ir įs -
pūdingų parodų ir renginių ciklo
apie Sibirą rengėją bei žinomą nu -
mizmatą. 

Tas pats autorius pristato lei-
dinio skaitytojams ir kitą įdomų
asmenį – japoną Hirotaka Araki, ku -
ris renka lietuviškus pašto ženklus
ir yra puikus, niekieno nepa skirtas
Lietuvos ambasadorius Japo nijoje.

Leidinyje apžvelgtas ir Filate -
listų draugijos ,,Lietuva” visuotinis
narių susirinkimas, vykęs 2012 m.
sausio 22 d. Balzeko lietuvių kul tū -
ros muziejuje bei atsisveikinama su
žinomu filatelistu iš New York Vin -
cent Alones.

Leidinyje paskeltas naujas sve-
tainės, kurią įkūrė žurnalo redakto-
rius A. Braz deikis, adresas http://
lithuanianphilately.com

Svetainėje rasite daug įdomios
šių dienų ir istorinės medžiagos apie
Lietuvos filateliją.  

Paruošė L. A. 
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Gal jau laikas „Gazprom” sunerimti? 

Londonas (BNS) – Didžiosios
Britanijos gynybos ministras Philip
Hammond teigė, kad 2013 m. iš Afga-
nistano gali būti atitraukta daugiau
karių, nei anksčiau buvo manyta,
nes afganistaniečių pajėgos perima
didžiąją karinių operacijų dalį. Af-
ganistane yra 9,500 britų karių. Šiais
metais iš Afganistano išvyks apie 500
karių, kol kas viešai neskelbiama,
kiek jų bus išvesta 2013 metais. 

Kaip rugpjūčio pabaigoje pra-
nešė rusų informacinė agen-
tūra „Finmarket”, Rusijos eko-

nominės raidos ministerija (ERM)
mano, kad 2016 m. „skalūninių dujų
revoliucija” Ame-rikoje gali sukelti
rimtų problemų „Gazprom” dujų ver-
slui Europoje, nes JAV dujos bus kur
kas pigesnės (žinoma, jeigu ameri-
kiečiams iki to laiko pavyks įrengti
pajėgumus jų eksportui) (http://
www.finmarket.-ru/z/nws/hotnews.
asp?id=3025522). 

O ir vidaus rinkoje, valdininkų
teigimu, konkurenciją susivieniji-
mui vis dažniau sudaro nepriklauso-
mi tiekėjai, tokie kaip dujų gavybos
bendrovė „Novatek”. Tiesa, pastaro-
sios valdyme dalyvauja artimas Vla-
dimir Putin bendražygis Genadij
Timčenka, todėl pavadinti ją visiškai
nepriklausoma tiekėja sunku. Ta-
čiau „Gazprom” tai – vis tiek rinkos
dalies praradimas. Šiame kontekste
ERM siūlo dujų milžinui didinti savo
investicijų veiksmingumą ir derinti
savo politiką šioje srityje su vyriau-
sybe.

Kiek rimta yra „Gazprom” padė-
tis? Jo atstovai ne kartą sakė, kad
skalūninių dujų gavybos Amerikoje
augimas ,,yra panašus į Hollywood
filmą”. Pavyzdžiui, susivienijimo va-
dovas Aleksej Miler pareiškė: „Ska-
lūninės dujos – gerai suplanuota pa-
saulinė viešųjų ryšių akcija. Tokių
viešųjų ryšių kampanijų daug: pa-
saulinis atšilimas, biokuras.” Savo
ruožtu aukšto rango „Gazprom”
vadybininkas S. Komlev pažymėjo,
kad Amerikai vargu ar pavyks orga-
nizuoti skalūninių dujų eksportą.

Kita vertus, neseniai buvo pra-
nešta, kad „Gazprom”, Prancūzijos
energetikos bendrovė „Total” ir nor-
vegų bendrovė „Statoil” nusprendė
pristabdyti milžiniško Štokmano
gamtinių dujų telkinio Barenco jūro-
je įsavinimą („Statoil” net grąžino sa-
vo akcijas bendroje įmonėje). Tokio
sprendimo priežastimi tapo bendro-
vių nesugebėjimas susitarti dėl eko-
nominių investicinio plano klausimų
(pirmiausia dėl mokesčių lengvatų iš
Rusijos pusės ir paprastų bei suskys-
tintųjų dujų gamybos santykio klau-
simai). Tačiau reikšmės taip pat tu-
rėjo tai, kad suskystintas Štokmano
dujas buvo planuojama eksportuoti į
JAV, bet dabar Amerikai jų neberei-
kia.

O dėl ilgalaikių „Gazprom”
planų aiškūs yra du dalykai. Susi-

vienijimui, kad užsitikrintų daugiau
ar mažiau ramų gyvenimą ilgesniam
laikui, skubiai reikalingi nauji dide-
lio laidumo magistraliniai dujotie-
kiai ir ilgametės dujų sutartys.

Šiuo atveju negalima pasakyti,
kad „Gazprom” padėtis yra beviltiš-
ka. Metų pabaigoje planuojama pa-
leisti „Šiaurės srauto” antrą liniją,
tada bendras dujotiekio laidumas pa-
sieks 55 mlrd. kubinių metrų dujų
per metus, o tai yra reikšmingas lai-
mėjimas norint sustiprinti Vokietijos
(Europos) priklausomybę nuo rusiš-
kų angliavandenilių išteklių. Dabar
ruošiamasi įgyvendinti dujotiekio
„Pietų srautas” projektą (63 mlrd. ku-

binių metrų dujų per metus): jo staty-
ba turėtų prasidėti iki metų pabaigos
ir pasibaigti 2017 m. Šio dujotiekio at-
siradimas reikš ne tik Europos „du-
jinę apsuptį”, bet ir atsisveikinimą
su ES palaikomo dujotiekio „Nabuc-
co” projektu bei nesukalbamos Uk-
rainos tranzitinio vaidmens (jos
tranzitinės infrastruktūros reikš-
mės) sumenkinimą.

Kita vertus, nors pagrindinės
Europos energetinės bendrovės gerai
sutaria su „Gazprom” ir dažnai ap-
sunkina ES pastangas energetinės
nepriklausomybės stiprinimo srity-
je, Europa atkakliai stengiasi ieškoti
kitų išteklių savo energetiniam aprū-

pinimui, ieškodama įvairiausių
sprendimų. Todėl Rusijos dujų milži-
nui būtina ieškoti ir kitų partnerių.
Pirmas taikinys – Kinija.

Jos ekonomikai reikia labai daug
išteklių, ir V. Putin 2012 m. birželį pa-
reiškė, kad tikisi pradėti prekybą
„artimiausiu metu”. Bet viskas nėra
taip paprasta, kaip atrodo. Draugystė
yra gerai, bet svarbiausia – kaina.
Kaip pažymėjo Rusijos ambasado-
rius Kinijoje S. Razov: „Mes aiškina-
me savo draugams Kinijoje, kad
mums, Rusijai, yra svarbus vienodas
pelnas. Kitaip tariant, mes esame pa-
siruošę tiekti dujas į Rytus, taip pat
ir į Kiniją ne pigiau, ne blogesnėmis

sąlygomis negu į Vakarų Europą, kur
mes tradiciškai, dešimtmečiais šias
dujas tiekiame” (http://vz.ru/news-
/2012/7/11/588010.html). Tačiau ki-
nai įvairiais būdais stengiasi nu-
mušti kainą. Vienas iš jų – anksčiau
minėtos skalūninės dujos.

Kitaip tariant, Beijing bando
spausti „Gazprom”, leisdamas su-
prasti, kad šalis turi didžiules skalū-
ninių dujų atsargas (galbūt – didžiau-
sias pasaulyje). Tačiau tikrovė yra to-
kia, jog Kinijai jau artimiausiu metu
reikės daug dujų, o plataus masto
skalūninių dujų gavybos organizavi-
mas šalyje stringa (http://vz.ru/-
news/2012/6/7/-58-26-59.html).  S. Ra-

zov tvirtai tiki, kad vienaip ar kitaip
susitarti pavyks (pavyzdžiui, bus su-
kurta bendra dujų skirstymo įmonė,
kurioje „Gazprom” atiteks 49 proc.
akcijų, už kurias jis sutiks sumažinti
eksporto kainą). Jeigu taip, rusų su-
sivienijimas galės lengviau atsikvėp-
ti ateities iššūkių akivaizdoje.

Lygiagrečiai „Gazprom” svarsto
suskystintųjų dujų tiekimo Indijai
galimybes. Kaip 2012 m. gegužę pa-
reiškė „Gazpromeksport” vadovas A.
Medvedev: „Mes matome didžiules
šios šalies galimybes dujų suvartoji-
mo srityje. Mes žiūrime į Indiją kaip
į labai svarbią rinką savo suskystin-
tosioms dujoms iš perspektyvių pro-
jektų. Pažymėtina, kad geografinė In-
dijos padėtis leidžia tiekti dujas tiek
iš mūsų Tolimųjų Rytų projektų,
tiek, pavyzdžiui, iš Štokmano.”

Apskritai suskystintųjų dujų te-
ma „Gazprom” versle tampa vis po-
puliaresnė, tai irgi turėtų padėti iš-
saugoti susivienijimo laivą ant ban-
gos artėjančios konkurencinės aud-
ros metu. Jau veikia suskystintųjų
dujų gamykla Sachaline, jos pajėgu-
mą planuojama didinti. 2016 m. sie-
kiama pradėti skystinti dujas Jama-
le. Nereikėtų pamiršti ir Štokmano.

Pagaliau, pamažu kyla vidinė
dujų kaina Rusijoje. Žinoma, tai pri-
klauso nuo bendros šalies ekonomi-
nės raidos: bijodama socialinių pro-
testų, valdžia neišdrįs gerokai pakel-
ti kainos vien dėl „Gazprom” intere-
sų. Tačiau jeigu Rusijos ekonominis
vystymasis vyks sėkmingai – augs
pramonė (suprask: dujų paklausa) ir
gyventojų pajamos, – „Gazprom”
gaus rimtą (turint omenyje dabartinį
labai žemą vidaus kainos lygį) papil-
domą galimybę investicijoms į „švie-
sią ateitį”.

Apibendrinant galima pasakyti,
kad netolimoje ateityje Rusijos dujų
milžinas turėtų susidurti su aštresne
konkurencija pasaulinėje dujų rinko-
je. Dėl to „Gazprom” tikrai nebank-
rutuos, bet jam skubiai reikia už-
baigti „Pietų srautą” (įtvirtinti savo
padėtį Europoje), susitarti su energe-
tiškai nepasotinama Kinija ir akty-
viau plėtoti suskystintųjų dujų pajė-
gumus, kad susikurtų tvirtą pagrin-
dą galimai kovai su „skalūninių dujų
revoliucija”.

Vadim Volovoj – Geopolitinių stu-
dijų centro ekspertas, politikos mok-
slų daktaras

Iš Afganistano bus 
išvesta daugiau karių 

Netolimoje ateityje Rusijos dujų milžinas turėtų susi-
durti su aštresne konkurencija pasaulinėje dujų rinko-
je. Dėl to „Gazprom” tikrai nebankrutuos, bet jam
skubiai reikia užbaigti „Pietų srautą” (įtvirtinti savo
padėtį Europoje), susitarti su energetiškai nepasotina-
ma Kinija ir aktyviau plėtoti suskystintųjų dujų pajė-
gumus.

VADIM VOLOVOJ
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LIETUVOs IR PAsAULIO NAUJIENOs

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

JAV diplomatinės misijos įspėtos dėl pavojaus

Izraelis atsiprašė Lietuvos dėl vienuolyno išniekinimo

Bus tvarkoma Prisikėlimo bažnyčios aplinka 

Vilnius (ELTA) – Lietuva su JAV
atstovais tarėsi dėl mobilios radiaci-
jos aptikimo sistemos perdavimo Lie-
tuvai. Susitikimas vyko rugsėjo 13 d.
Užsienio reikalų ministerijoje. Jame
dalyvavo JAV Energetikos departa-
mento Antrosios gynybos linijos, Fe-
deralinio tyrimų biuro ir Ramiojo
vandenyno šiaurės vakarų naciona-
linės laboratorijos atstovai bei URM,
Muitinės, Valstybės sienos apsaugos
tarnybos, Branduolinio saugumo
kompetencijos centro  atstovai.

Įrangos (specializuoti mikroau-
tobusai, nešiojama įranga) perdavi-
mas ir susiję mokymai yra vienas iš
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo
dalių, kovojant su nelegaliu branduo-
linių ir radioaktyvių medžiagų gabe-
nimu.  JAV atstovai taip pat lankėsi
Branduolinio saugumo kompetenci-
jos centre Medininkuose, kur buvo
toliau aptariami mokymo poreikių ir
mokymo įrangos perdavimo centrui
klausimai. 

Lietuviai laimėjo sidabrą ir bronzą  

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinių Valstijų diplomatinės misijos
musulmoniškose šalyse įspėtos būti
budrios, nes pasipiktinimas JAV su-
kurtu filmu apie pranašą Mahomet
didėja. Manoma, kad dar bus sureng-
ta dar prieš amerikiečius nukreiptų
demonstracijų.

Rugsėjo 11 d. protestuotojai nu-
siaubė JAV konsulatą Libijos Benga-
zio mieste. Per šį išpuolį žuvo amba-
sadorius ir dar trys amerikiečiai.
Nuo tada panašūs protestai išplito po
Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afriką.

Rugsėjo 14 d. susirėmimai kilo Egip-
to sostinėje Kaire. Islamistų grupės ra-
gino surengti taikų ,,milijonų žygį”.

JAV prezidentas Barack Obama
žadėjo padaryti viską, kad amerikie-
čiai užsienyje būtų apsaugoti, ir ragi-
no užsienio vyriausybes užtikrinti jų
saugumą. Jungtinių Tautų generali-
nis sekretorius Ban Ki-moon pas-
merkė filmą ir dėl jo kilusį smurtą:
,,Akivaizdu, kad neapykantos kupi-
nas filmas buvo sukurtas tyčia su-
kelti fanatiškumą ir kraujo liejimą.”

Argentiniečiai protestavo prieš prezidentę 

Sidney (BNS) – Australijai pra-
dėjus įgyvendinti naują politiką dėl
prieglobsčio suteikimo prašymų
svarstymų užsienio šalyje, iš Kalėdų
salos į Nauru buvo atgabenta 30 pa-
bėgėlių. Rugsėjo 14 d. Šri Lankos pi-
liečiai atvyko į mažą Ramiajame van-
denyne esančią salą. Jie saloje liks,
kol bus išnagrinėti jų prašymai dėl
prieglobsčio suteikimo. Be to, į saloje
esančią stovyklą bus atvežta daugiau
pabėgėlių.

Pasak imigracijos ministro
Chris Bowen, iš Kalėdų salos, kuri

yra arčiausiai Indonezijos esanti
Australijos teritorija ir didžiausias
pabėgėlių sulaikymo centras, bus
perkelta daugiau prašančiųjų prie-
globsčio. Jo teigimu, pastarosiomis
savaitėmis pasirodė ,,melagingi pra-
nešimai, kad Nauru pabėgėlių cent-
ras nebus atidarytas”. ,,Žinutė yra
labai aiški – jeigu jūs laivu atvyks-
tate į Australiją, būsite lėktuvu iš-
skraidinti iš Australijos, ir prie-
globsčio prašymai bus svarstomi ki-
toje šalyje”, – sakė Ch. Bowen. 

Vilnius (ELTA) – Izraelio amba-
sadorė Lietuvai Hagit Ben-Yaakov
Seimo Krikščionių partijos frakcijos
seniūnui Vidmantui Žiemeliui at-
siųstame laiške vyriausybės vardu
apgailestauja ir smerkia Latruno
krikščioniškojo vienuolyno išnieki-
nimą. Ambasadorės teigimu, aukš-
čiausi šalies vadovai ėmėsi veiksmų,
kad vandalizmas būtų pažabotas, o
kaltininkai griežtai nubausti.

Šį Izraelio okupuotame Vakarų
krante esantį vienuolyną išniekino
vandalai, ant jo sienų palikdami Jėzų
Kristų niekinančius užrašus. Rea-
guodamas į šį išpuolį, V. Žiemelis pa-
ragino Izraelio vyriausybę kuo sku-
biau ištirti šį vandalizmo išpuolį, ku-
ris žeidžia Lietuvos ir viso pasaulio
krikščionis bei kursto religinę ne-
santaiką tarp tautų. 

Iš Kremliaus kritiko atimtas deputato mandatas

Kinijos laivai įplaukė į Japonijos vandenis

Atidaryta Australijos pabėgėlių stovykla

Lietuva tarėsi su JAV atstovais 

Vilnius (ELTA) – Šveicarijoje
vykusioje šeštojoje Vidurio Europos
matematikos olimpiadoje Kauno
technologijos universiteto gimnazi-
jos vienuoliktokas Aidas Kilda lai-
mėjo sidabro medalį (mokyt. Leonas
Narkevičius), o Vilniaus licėjaus dvy-
liktokas Tomas Vaškevičius (mokyt.
Zina Šiaulienė) iškovojo bronzos me-
dalį. Be šių dviejų mokinių, Lietuvai
olimpiadoje atstovavo dar keturi jau-
nieji matematikai. Delegaciją lydėjo

ir olimpiadai ruoštis padėjo Vilniaus
universiteto doc. dr. Romualdas Ka-
šuba ir Vilniaus universiteto dokto-
rantas Aivaras Novikas.

Vidurio Europos matemaVidurio
Europos matematikos olimpiada vy-
ko rugsėjo 6–12 d. Šveicarijos mieste
Soloturne. Joje dalyvavo apie šimtas
moksleivių iš Austrijos, Kroatijos,
Čekijos, Vokietijos, Vengrijos, Lietu-
vos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėni-
jos. 

Tokijas (BNS) – Du Kinijos bu-
dintys laivai įplaukė į Japonijos teri-
torinius vandenis prie ginčijamų
Senkaku salų (kiniškas jų pavadini-
mas – Diaoju). Agentūra AFP prane-
ša apie šešis Kinijos laivus. O agen-
tūra ,,Xinhua”, remdamasi Kinijos
žemės ūkio ministerijos atstovu,
pranešė, jog laivai budi šalies vande-
nyse, kad apsaugotų žvejus.

Ministerijos duomenimis, kas-
met daugiau kaip tūkstantis Kinijos
žvejybos laivų žvejoja vandenyse prie
Diaoju salų, kur sugauna apie
150,000 tonų žuvies. Bet kinų žvejai
nukenčia nuo juos persekiojančių Ja-
ponijos laivų, todėl nuspręsta budėti
šiuose vandenyse. Nesutarimai dėl
ginčijamų salų vėl paaštrėjo rugpjū-
tį, kai Japonijos valdžia ten sulaikė

Kinijos aktyvistų. Vėliau Japonija
paskelbė nupirkusi salas iš privačių
savininkų. Tai sukėlė Kinijos protes-
tus. 

Kinijos atstovai tvirtina, jog laivai budi ša-
lies vandenyse, kad apsaugotų žvejus.

EPA nuotr.

Kaunas (ELTA) – Kauno miesto
meras Andrius Kupčinskas ir atsa-
kingi savivaldybės administracijos
specialistai su Paminklinės Prisikė-
limo bažnyčios aplinkos sutvarkymo
projekto autoriais aptarė artimiau-
sius veiksmus, pritaikant kultūros
paveldo objektą vietos ir užsienio tu-
ristų poreikiams. Aplinkos tvarkymo
darbams finansuoti bus panaudotos
ir Europos Sąjungos fondų lėšos.

Įvykdžius visus darbus, Kaune
atsivers dar viena patraukli erdvė tu-
ristams ir piligrimams, kurie atvykę
ir susipažinę su šia šventove, galėtų
pasinaudoti atnaujintu Žaliakalnio
funikulieriumi ir taip pasiekti Lais-
vės alėją bei kitas įdomesnes miesto
centro vietas. Prisikėlimo bažnyčios
aplinkai tvarkyti ES fondų paskirta
lėšų suma – 1 mln. Lt. 

Ottawa (URM info) – Lietuvos ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys (d.) rugsėjo 13 d.
Ottawa Rideau rūmuose surengtų iškilmių metu įteikė skiriamuosius raštus Kanados
generaliniam gubernatoriui David Lloyd Johnston ir oficialiai pradėjo atstovauti Lietu-
vai didžiausioje pagal plotą Šiaurės Amerikos valstybėje. Renginyje dalyvavo aukš-
čiausi Kanados užsienio reikalų ir tarptautinės prekybos departamento pareigūnai, Ka-
nados ir Ottawa Lietuvių Bendruomenių vadovės, Lietuvos garbės konsulai Montreal ir
Toronto mieste. Po iškilmių vykusio pokalbio metu V. Žalys pabrėžė sėkmingą Lietuvos
ir Kanados bendradarbiavimą gynybos, švietimo, demokratijos plėtros ir vystomojo
bendradarbiavimo srityse. Generalinis gubernatorius įvertino lietuvių išeivijos indėlį į
šiuolaikinės Kanados raidą.                                                                                            URM nuotr.

Maskva (BNS) – Rusijos parla-
mentas iš Kremliaus kritiko Genadij
Gudkov atėmė deputato mandatą. G.
Gudkov iš karto paliko Dūmą. ,,Mes
šiandien apsigėdinome prieš visą pa-
saulį”, – po balsavimo  sakė ,,Teisin-
gosios Rusijos” partijos politikas. Jis
paskelbė parlamento sprendimą ap-
skųsiantis Aukščiausiajam Teismui.
Rusija, anot deputato, ,,žengė žingsnį
pilietinio karo kryptimi”.

G. Gudkov yra vienas masinių

demonstracijų prieš prezidentą Vla-
dimir Putin, kurios tęsiasi nuo gruo-
džio, organizatorių. Dūmoje jis buvo
vienas iš nedaugelio deputatų, ašt-
riai kritikavusių Kremlių. Stebėtojų
vertinimu, atimdama mandatą, Dū-
ma nubaudė jį už jo kritiškus pasisa-
kymus. Oficialiai G. Gudkov neteko
mandato dėl įtarimų mokesčių slėpi-
mu ir pinigų plovimu. Balsuoti dėl
mandato atėmimo, anot jo, Dūmos
pareikalavo prokuratūra.

Buenos Aires (BNS) – Tūkstan-
čiai argentiniečių išėjo į gatves, pro-
testuodami prieš prezidentę Cristina
Kirchner. Demonstrantai su plaka-
tais žygiavo per sostinę Buenos Aires
ir kitus šalies miestus. Protestai
buvo nukreipti prieš galimą dar vie-
ną C. Kirchner perrinkimą Argenti-
nos prezidente. Be to, argentiniečiai
protestavo prieš griežtą operacijų už-

sienio valiuta kontrolę, dėl kurios ne-
įmanoma nusipirkti užsienio valiu-
tos ir tai apsunkina keliones į užsie-
nį. Žmonės dėl demonstracijos susi-
tarė socialiniuose tinkluose.

C. Kirchner ištikimų intelektua-
lų sambūris nori pakeisti konstituci-
ją, kad C. Kirchner galėtų siekti tre-
čios kadencijos. Dabar konstitucija
leidžia tik dvi prezidento kadencijas.



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  

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

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

LIETUvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

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

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

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

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

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

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir jAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERkA



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOjAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOjA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOjA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMj/TMD gydymas
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www.draugas.org

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Sudoku Nr. 55

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

.

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.

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

IEŠkO DARBO

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

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

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

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

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo lietuvių šeimoje.  Tel. 630-863-1168.

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN and men with artistic
touch can apply. Reliable, must

speak English, have car. Will train,
full time, Palatine. 847-202-0642

Vytas Saimininkas, gyvenantis East Hartford, CT, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Irena Jankauskas, gyvenanti  Germantown, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Labai Jums ačiū už paramą.

Janina Šalnienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.
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Rugsėjo 20 d. Čikagoje bus ren-
gia  mas graikų maisto ir vyno
festivalis bei turgus ,,Kouzi-

na”. Dalyviai, užsimo kė ję mokestį,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. galės ragauti
skanius, profesio  na lių virėjų (chefs)
paruoštus grai    kiš kus ir kitų Vidur-
žemio jūros  kraš tų patiekalus. Vaka-
ro metu taip pat bus galima gurkšno-
ti vyną iš Grai   kijos, apsipirkti turgu-
je „Ago ra”. Šio sumanaus renginio
tikslas yra telkti lėšas 2011 m. gruo-
džio mė nesį atida rytam National
Hellenic mu ziejui (333 S. Halsted St.,
Chicago, IL, www.nationalhellenic-
museum.org). 

Muziejaus pastatas yra Halsted
gatvėje, kur ilgus metus gausiai gy-
ve no Čikagos imigrantai – graikai,
italai ir kiti, tarp jų ir lietuviai (ku-
rių pavardės tikriausia ne kartą ame-
ri kie čių buvo ir dar dabar yra maišo-
mos su graikų). Netoliese būdavo
Max well gatvės didysis turgus. Neži -
noma, kiek ilgai tas kvartalas būtų
išlikęs. Jis pasikeitė keičiantis mies-
tui. Kvartalą „išardė” ne tik naujų

kar tų išsikraustymas į Čikagos prie -
miesčius, bet ir Eisenhower greitke-
lio nutiesimas, University of  Illi nois
at Chicago universitetinio mies telio
įsikūrimas. Čikagos graikų kvar -
talas, kuriame dar liko keletas res -
toranų, dabar užima tik tris blo kus.  

Naujo muziejaus misija – puo -
selėti „Hellenism” – žiūrovus supa -
žin  dinti su senovės graikų istorija ir
su graikų įsikūrimo ir gyvenimo
Ame rikoje istorija. Norima, kad mu -
ziejaus lankytojai, visokių kultūrų
žmo nės, apsilankę muziejuje, pajustų
ryšį su graikų istorija, kultūra, me -
nais, ir kad jie susidomėtų ir savo
šak nimis („their own story”). Muzie -
jus išaugo iš jau kelis dešimtmečius
gyvuojančio graikų kultūros centro
Čikagoje, kurio patalpos pastaruoju
metu buvo virš graikų restorano
„Greek Islands”. Archyvai ir knygos,
kurie tose patalpose netilpo ir buvo
sandėliuojami, dabar jau perkeliami
į naująjį pastatą. Naujasis pastatas
yra modernus, darantis įspūdį. Jame
įsi kū rė muziejus, biblioteka bei ar-
chyvas ir šiuo metu dirba net dešimt
etatinių darbuotojų ir daug sava-

National Hellenic muziejus
Naujas Čikagos etninis muzie jus dar kuriasi ir auga

norių, kurie turi pasižadėti, kad mu-
ziejuje sava no riaus bent metus. 

Pirmas muziejaus aukštas jau
pilnai įrengtas – jame salė susirinki-
mams (ne vien muziejaus, bet ir pa -
gal susitarimą užsisakiusiems), vei -
kia suvenyrų, meno darbų ir įvai -
 riau  sių knygų parduotuvė, priimami
muziejaus svečiai. Įėjus į muziejų
sie noje matyti įstatytos plytos su
muziejaus mecenatų vardais. Pietinę
pirmo aukšto pusę užima „Gods,
Myths and Mortals” („Dievai, mitai
ir žemiš kieji”) salė. Ekspoziciją api-
būdinantis lankstinukas paaiškina,
kad apsilan kymas šioje salėje bus
kelionė. 25 stotyse – įvairūs sceno-
vaizdžiai, parodan tys senovės Grai-
kijos kasdieninį gyvenimą ir pavaiz-
duojantys graikų epines poemas, –
„Iliada” („The Illiad”) ir „Odisėjos”
(„The Oddy sey”). Lankytojai čia
pamatys dievus – Dzeusą, Poseidoną
ir Atėnę, mo kyklą („Gymnasium”) ir
namus („Oi kos”). Galima apžiūrėti
Ciklopo  („Cy clops”) ir Sirenų („Si-
rens”) uo las. Galima pamėginti austi,
apsi reng ti senovės graikų apranga.
Kai kur įtaisyti kompiuterių ekranai
su klau simais ir paaiškinimais. Jau-
nes niems vaikams labai patiktų ga-
limybė įlipti į 12 pėdų „Trojan” me-
dinio arklio skulptūros vidų. Taip
pat rodomi iš University of  Pennsyl-
vania Mu seum of  Archeology and
Anthropo logy paskolinti eksponatai
– seni va zonai, gėrimo puodukai,
strėlės ir t. t. Šeimoms, ypač jauni-
mui, šis aukštas patinka, nes paste-
bėta, kad kai kur eksponatus galima
liesti, sėdėti, lipti (tie sa, kai kur yra
užrašas, kad jų liesti ne ga lima)...
Koks vaikas nenorėtų pasiimti kar-
dą, ar ant galvos užsidėti grai kišką

šalmą?
Trečiame aukšte lankytojus pa-

si tiks ekspozicija „Graikijos neprik-
lausomybės istorija” („The Story of
Greek Independence”). Primenama,
kad ir graikai išgyveno ilgą svetimų -
jų okupacijos laikotarpį. Bibliotekoje
kaupiamos knygos anglų bei graikų
kalbomis, laikraščiai, žurnalai. Dar
rūšiuojami padovanoti radijo pro-
gramų įrašai, susirašinėjimai, asme -
ni niai dokumentai ir t. t. JAV yra
atski ri graikų ortodoksų bažnyčios
archyvai, bet bibliotekoje yra šiek
tiek pa rapijų archyvų. Bibliotekos
vedėjas – graikų kilmės amerikietis –
taip pat yra atsakingas už įrašytų
pokalbių archyvo (oral history) sky-
rių. Pasi kal bėjimai su graikų kilmės
žmonė mis, imigrantais, gali būti pa-
ruošti ten pat studijoje. Jei dėl svei-
katos ar senatvės kalbinamasis
negali atvykti į muziejų – pas jį kas
nors nuvažiuoja ir padaro įrašą.  Pa-
sikalbėjimai vyksta anglų ir graikų
kalbomis. Muzie jaus svečiai gali
klausytis ir stebėti įrašytus pokal-
bius, mokslininkai gali daryti moks-
linius tyrimus bibliote koje ir ap-
žiūrėti archyvus.

Antrame aukšte sudėta tai, kas
dažnai muziejaus lankytojams nepri -
einama – neužbaigta ekspozicija. Pa -
pras tai tokie darbai vyksta užku li -
siuose. Pasivaikščiojimo metu, mu -
zie jaus darbuotojai aiškino, kad šia -
me aukšte vyksta pasiruošimas pas-
toviai ekspozicijai („Preview: In
Search of  Home”). Muziejus pasam-
dė konsultantus, o muziejaus darbuo-
tojai lankėsi ki tuose muziejuose. Pla -
nai ir sapnai – senų Graikijos šven-
tovių ir kitų pastatų detalių, vaizduo-
jančių gamtą, bū dingas spalvas, jūrą
– nuotraukos. Ant grindų nupiešti
graikiški simboliai ir motyvai. Antro
aukšto lan guo se įtaisytos specialios
permatomas (kaip rengenogramų)
nuotraukos, į ku  rias žiūrint galima
matyti, kaip kadaise Halsted gatvė
atrodė „anais gerais” to kvartalo
žydėjimo laikais: turgus, judėjimas,
gausybė graikų vers lų ir restoranų. 

Antram aukštui ir jame planuo-
jamai ekspozicijai lėšos dar telkia-
mos, tad jos dar kurį laiką nebus
visiškai įrengtos.

Lankytojai gali užpildyti nuomo -
nių lapus su savo pasiūlymais. Šiuo
metu muziejaus darbuotojai rūšiuoja
ir atrenka sukauptus Amerikos grai -
kų eksponatus. Jų turi nemažai.
Muziejaus moksliniai darbuotojai sa -
ko, kad negali darbo daryti pilna jė-

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Naujo muziejaus misija – puo selėti „Hellenism” – žiūrovus supa žin  dinti su senovės graikų istorija ir su graikų įsikūrimo ir gyvenimo Ame rikoje istorija.
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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

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Žiurių kaimo (Joniškio r.) ben-
druomenė sugrąžino šlovę tik šioje
vietovėje nuo neatmenamų laikų ga-
minamiems „kleckams”. Šis patie-
kalas papildė išskirtinį tautinio kuli-
narijos paveldo sąrašą. Smagi žinia
dar labiau sutelkė neseniai Žiuriuose
vykusios „Kleckų” šventės dalyvius. 

Aikštėje prie Žvelgaičio tvenki-
nio moterys dar uoliau minkė tešlą,
verdančiuose puoduose skandino
„kleckus” – į koldūnus panašų ru-
ginių miltų patiekalą, gaminamą su
įvairiais įdarais. „Mūsų protėviai
žinojo, kaip atsigauti po sunkių
lauko darbų – sukirtę ‘kleckų’ kaip-
mat pažvalėdavo. Skeptikams įrodė-
me, kad šis sotus ir gardus valgis
buvo nepelnytai pamirštas”, – ant
stalų garuojančiais „kleckais” džiau-
gėsi Žiurių kaimo bendruomenės va-
dovas Arūnas Činčys.

Šventėje sušveista daugiau kaip
1,000 tokių virtinių. Smaližiai iš-
graibstė „kleckus” su rūkytų lašinių
įdaru ir kepintais svogūnais. Jie val-
gomi su raugintais kopūstais. Nebe-
liko su varške, peletrūnais, morko-
mis, net saldžiais obuoliais ir vyšnių
uogiene įdarytų „kleckų”.

Kai kurios vyresnio amžiaus
Žiurių moterys anksčiau netgi dro-
vėjosi prisipažinti savo namuose ver-
dančios „kleckus”. Joms atrodė, kad
šis tik iš ruginių miltų gaminamas
patiekalas – prasčiokų valgis.

A. Činčys išsiaiškino, kad rie-
bius, kiaulių taukuose išvirtus „klec-
kus” pasigardžiuodami valgė ir Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
bajorai. „Ne bulviniai didžkukuliai,
o ruginiai, sėlenomis pagardinti
‘kleckai’ – šlovingas tradicinės lietu-
viškos virtuvės patiekalas. Žiuriuose
jie buvo verdami dar tuomet, kai mū-
sų protėviai apie bulves nieko neži-
nojo ir jų savo laukuose neaugino”, –
dėstė kaimo bendruomenės vadovas.

Prieš trejus metus žiuriškių su-
rengta pirmoji „Kleckų” šventė su-
traukė daugybę žmonių. Tada išvir-
tas rekordinis „kleckas” svėrė 6 kilo-
gramus. Žiurių bendruomenė ren-
giasi įkurti nedidelį „kleckų” fabri-
kėlį. Jų patiekalui suteiktas tautinio
kulinarijos paveldo statusas – gera
dingstis pasinaudoti Europos Sąjun-
gos parama.

Gediminas Pilaitis

Paveldu pripažinti ir „kleckai”

ga, mat nėra senienų eksponatų mai -
nų programos su Graikija. Kol eko-
nomika toje šalyje nepagerės, iš Grai-
kijos valdžios nebus didelio susi do -
mėjimo mainais.

Muziejus Čikagoje yra vieninte -
lis toks muziejus visoje Amerikoje.
Kyla klausimas, ar muziejus daro ge -
rą sprendimą, manydamas, kad pas-
tovi ir brangi, kartu su konsultantais
suplanuota ekspozicija, išliks il gai?
Ar tikrai nesinorės ateityje daugiau
lankstumo ir pasikeitimų? Ar muzie-
jaus nariams nenusibos tokia pastovi
ekspozicija, be pasikeitimų?    

Nuo National Hellenic muzie-
jaus stogo (terasos) galima apžiūrėti
Čika gos miesto vaizdus.

Planuojama dalį stogo uždengti,
kad ten ir žiemos metu būtų galima
rengti priėmimus ar išnuomoti patal-
pas renginiams. Šiuo metu ten vieno-
je pusėje yra pasodinti žalumynai,
krū mai. Matosi stiklinė stogo dalis,
per kurią į muziejus interjero laipti -
nę šviečia saulė ir patenka šviesa.
Ant stogo pučia Čikagos vėjas. Į ry -
tus pasižiūri – matai „Willis Tower”
ir kitus Čikagos dangoraižius. Į pie -
tus pasižiūri – matai graikų kvartalo
vartus, o už jo – modernius univer-
siteto pastatus, o arčiau – greitkeliu
skubantčius automobilius. O į šiaurę
pasižiū rė jus, matosi buvusieji muzie-

jaus (t. y. Graikų kultūros centro)
namai – bei restorano „Greek Is-
lands” logotipu pa puoštas vandens
bokštas. 

Čikagos gyventojai, kaip ir kiti
didmiesčių gyventojai, yra išlepinti
savo miestų kultūrinio gyvenimo
įvai rove ir gausumu. Naują, dar net
metų neatšventusį National Helle nic
muziejų verta aplankyti bei ap žiūrėti
dabar, kol jis dar naujas ir „šviežias”,
ir kiek vėliau, kai jis jau bus truputį
„nusistovėjęs”. Apsilan ky mas gali
būti įdomus tiems, kurie domisi grai-
kų senovės ir Amerikos graikų isto-
rija, ir taip pat tiems, ku rie vadovau-
ja muziejams bei galerijoms. Gal ir
mūsų lietuviški muziejai, galerijos,
kultūros centrai galėtų kai ką prisi-
taikyti. Vieni iš kitų galime pasimo-
kyti. Nuo rugsėjo mėnesio pasikeitė
National Hellenic mu ziejaus lanky-
mo valandos – muziejus atidarytas
šešias dienas per savaitę, nedirba
antradieniais, o ketvirtadie niais jį
galima lankyti net vakare iki 8 val. v.
Muziejus veikia, o muziejaus vadovy-
bė toliau įrenginėja ekspozicijas ir
kartu su savo rėmėjais toliau ieško
naujų muziejaus narių, kviečia
svečius ir telkia lėšas. 

National Hellenic Museum, 333
South Halsted Street, Chicago,
www.nationalhellenicmuseum.org

Šeimininkės įrodė, kad ruginių miltų
,,kleckai” yra išskirtinis patiekalas. 

A. Čižausko nuotr.

Mylita Nasvytienė

Be TAvęS
Skirta sesers a. a. Aurelijos Balašai tienės 

4 metų mirties sukakčiai paminėti

Prisimenu brėško
rudens ankstyvas rytas,
tekančios saulės spinduliai
žėrėjo.
Tu užmerkei akis,
sustingo rankoje plunksna
auksinė,

suklupo angelas ties Tavo mirties patalu,
ir gedulo varpai skambėjo!

Aš suprantu,
tokia Dievo valia mums skirta.
Mes žemėje – klajūnai ir svečiai.
Mūs laukia angelai ir Viešpaties šviesa,
nes Danguje mūsų tikri namai!

Tačiau dabar einu
aš per tuščias gatves ir pievas,
ir per tuščius namus – viena einu.
Aš ieškau praeities,
ieškau mūsų vaikystės
prabėgusių dienų!
Likau viena – be mūsų motinos –
Ir be Tavęs.



Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, labdaros 
organizacijų, lituanistinių mokyklų atstovus ir mūsų

skaitytojus dalyvauti iškilminguose 

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

Willowbrook Ballroom 
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 
Programą atliks jauna dainininkė Agnė Giedraitytė

Pradžia – 1 val. p. p. 

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

APYLINKėsE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugsėjo 16 d., 10:30 val. r. šv. Mišias
at  na šaus kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Prieš šv. Mi šias kalbėsime Švč. Mer ge -
lės Ma rijos noveną, minint 404-ąsias
Die vo Mo tinos Apsireiškimo Šiluvoje
me tines. Parapijos choro giesmės bus
skirtos Šilu vos Marijai. Po Mišių kavu-
tės nebus. 

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

� Čikagos lietuvių tautinių šokių an -
samblio ,,Grandis” jaunių ir studentų
ra telių šokėjai re peticijas pradės sekma -
die nį, rugsėjo 16 d.; vete ranų/pa gy ve -
nu sių šokėjų rate lis – sekmadienį, rug -
sėjo 23 d. Vaikučių ra telio A;  ratelio B
ir vaikų ratelio šokėjų repe tcija vyks
rugsė jo 30 d. 12:30 val. p. p. Regis t -
ruo tis prašoma in ternetu www.grandischi -
cago. org. Dau giau informacijos su teiks
an  samblio va dovė Violetą Fabia novich
tel. 708-422-3556 arba el. paštu  po -
nia  vio leta@ya hoo.com 

� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkė (www.cikagossiaurietis.com) spa -
lio 13 d., šeštadienį, ma lo niai kviečia į
,,Ru dens puotą” švęsti Ge di mino litua -
nistinės mokyklos 10-metį ir pažy mėti
Maironio 150-ąsias gimimo me tines.
Puota vyks „La Mi rage” restorane (3223
W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL
60008), pra džia 8 val. v. Veiks baras,
bus loterija. Programą atliks duetas Jan
Maksin ir Ani Gogova, GLM vai kučių
gru pė „Rus nė”, šokiams gros ir dainuos
Ra sa Zub  rec kaitė ir Jeronimas Vita vi -
čius. Pokylio kaina asmeniui – 75 dol.

Vi sas pelnas bus ski riamas lietuvybės iš -
laikymui Waukegan-Lake County apy lin -
kėje. Čekius, išrašytus „Lithua nian Ame -
ri can Com mu  nity” vardu, siųsti Beatai
Iva nauskienei, 1088 Goldfinch Ln., An -
tioch, IL 60002. Tel. pa  si teirauti: 847-
420-2068 arba 847-668-1731.

� Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos
skyriaus metinė šventė vyks spalio 20
d., penktadienį, 6:30 val. v. Carriage
Greens Country Club, Darien, IL. Nariai
atvyksta su uniformomis. Iškilmingos
va karienės metu skautams bus suteikti
nau ji laipsniai. Vietas užsisakyti galima
pas fil. Aušrelę Sakalaitę tel. 630-243-
6302 arba el paštu  ausreles@comcast.
net

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

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

� Rugsėjo 28–30 dienomis pietiniame
New Jersey su paskaitomis lankysis
mok slininkė dr. Birutė Marija Galdikas.
Informaciją apie jos paskaitas rasite tin-
klalapyje: www.orangutan.org/eventca -
lendar. 

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

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

IŠ ARTI IR TOLI... Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012
Referendumas dėl atominės elektrinės statybos 

Lietuvos Respublikoje 
2012 m. spalio 14 d.

Pateikite rinkėjo registracijos anketą internetu Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato New Yorke tinklalapyje: htps://ny.mfa.lt/index.php?
3446140655

Balsuoti bus galima paštu arba asmeniškai atvykus į konsulatą.
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New York galės balsuoti

Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys šiose vietovėse: New York (NY),
Connecticut (CT), Massachusetts (MA), New Jersey (NJ), Rhode Island (RI),
New Hampshire (NH), Maine (ME) ir Vermont (VT) valstijose. (Kitose
vietovėse gyvenantys Lietuvos piliečiai turi registruotis ir balsuoti kitose
Lietuvos atstovybėse ar balsavimo punktuose JAV, detalų sąrašą galima rasti
adresu: http://ny.mfa.lt)

Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti Generalinio konsulato
New York tinklalapyje http://ny.mfa.lt arba LR Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos tinklalapyje http://www.vrk.lt.

Generalinio konsulato New York info

Miko J. Šileikio ir  Teofilio Petraičio konkursas
Konkursą rengia Čiurlionio galerija, Inc., Lemont, Lietuvos dailės mu-

ziejus, Lietuva ir Lietuvių dailės muziejus, PLC, Lemont. Jis vyks  2013 m.
balandžio mėn. 

Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio išeivijos lietuviai dailininkai, ne
mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys užsienyje.

Konkurso dalyvis gali pateikti 2 kūrinius, sukurtus po 2007 metų.
Kūrinius ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki 2013 m. kovo 15 d.

adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127 th St., Lemont, IL 60439
Tel. pasiteirauti 630-257-2034
Miko J. Šileikio premijos už tapybos ar skulptūros darbus: I premija

500 dol.; 
II premija 300 dol.; III premija 200 dol.
Teofilio Petraičio premijos už akvareles ar grafikos darbus: I premi-

ja 500 dol.; II premija 300 dol.; III premija 200 dol.
Premijas skiria Čiurlionio galerija, Inc. pagal sudarytos komisijos įver-

tinimą ir siūlymus.
Čiurlionio galerijos, Inc. valdyba

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: j. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Varne lio, P. Kalpoko,  K.
Šimonio, P. Puzino, j. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavi čiaus, j.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Ši leikio, A. Varno, V. Rato, C. janušo, j. Čeponio, L. Tuleikio, j.
Švažo, A. Gustaičio, V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Pet rulio,
A. Sa muolio, j. Mackevičiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visai tės, A.
Motiejūno, K. Zap kaus, R. jankausko, j. Bagdono, j. Ma ciūno ir dau gelio kitų lietuvių
dai lininkų su kur tų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K. jonyno ir kitų lie -
tuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti visiems, kurie atsiliepė į mano pra šymą arba
ketina tai pada ryti atei tyje. Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.
com Adre sas: Modestas Rimkus P. O. Box  E34, S. Boston, MA 02127, USA

Pirksiu įvairius gintarinius papuošalus ir
gintaro dirbinius pa gamintus iki 1990 metų.

Tel. 617-459-9952 (USA),
el. p. modeboston@yahoo.com

Adresas: Mo destas Rimkus P. O. Box
E34, S. Boston, MA 02127, USA

,,Draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką

Darbo pradžia – 2013 m. balandžio 1 d. Alga – pagal sutarimą.
Reikalavimai kandidatui: aukštasis išsilavinimas (pageidautina filologinis arba

žurnalistinis), katalikiškos pasaulėžiūros pažinimas ir pojūtis, puikios lietuvių kalbos
žinios yra būtinos, geros anglų kalbos žinios (rašymo ir skaitymo), mokėjimas vado-
vauti darbo grupei, geri organizaciniai ir bendravimo sugebėjimai, puikūs darbo su
kompiuteriu įgūdžiai, kūrybiškumas, raštingumas bei redagavimo patirtis.

Kandidatas turi turėti teisę dirbti jAV.
Pageidautinos kandidato savybės: savarankiškumas, sąžiningumas, greitas nau-

jos informacijos įsisavinimas, atsakomybė, gebėjimas planuoti ir laikytis plano.
Kandidatas turi būti gerai susipažinęs su lietuvių organizacijomis, jų veikla jAV

bei palaikyti ryšius su žurnalistikos pasauliu Lietuvoje.
Savo CV siųsti „Draugo“ tarybos pirmininkui Vytui Stanevičiui el. paštu

svyto@comcast.net


