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Kaunas (,,Draugo” info, BNS) –
Vytauto Didžiojo universitete (VDU)
rugsėjo 27 d. vyko oficialios atstovy-
bės Jungtinėse Amerikos Valstijose
atidarymo iškilmės. VDU yra pirma-
sis universitetas, atidaręs atstovybę
JAV, kuri įsikūrė Washington, DC
(1425 K Street NW, Suite 350). ,,Tai
mūsų moralinis įsipareigojimas,
žmogiška skola visiems tiems, kurie
prisidėjo prie universiteto įkūrimo”,
– pristatymo proga surengtoje spau-
dos konferencijoje kalbėjo VDU rek-
torius profesorius Zigmas Lydeka.

VDU rektoriaus teigimu, prie
atstovybės taip pat atidaromas fon-
das, kuris turėtų padėti finansinei
paramai pasiekti Lietuvą: fondo pa-
galba galės pasinaudoti visi, norin-
tys paremti tam tikrą įstaigą, ligoni-
nę ar konkretų žmogų Lietuvoje.

Universitetas turi planų atidary-
ti atstovybes ir Europoje. Vienas
pagrindinių VDU atstovybės Šiaurės
Amerikoje tikslų – toliau skatinti

tarptautinę plėtrą ir vystyti bendra-
darbiavimą su svarbiausiomis Šiau-
rės Amerikos mokyklomis, universi-
tetais, švietimo bei kultūros projek-
tais. Per atstovybę bus derinami aka-

deminiai mainai, padėsiantys uni-
versitetams Lietuvoje ir Amerikoje
keistis dėstytojais ir studentais. Jau
dabar sutarta dėl kelių dėstytojų
atvykimo.

Dėkui Tau, Geriausias Viešpatie, už kryželius. Čia mane plak, čia mane bausk, tik ne-
stumk nuo savęs, tik atleisk man mano jaunų dienų kvailybes ir mano pereito gyvenimo
kaltybes. Tu esi didelio pasigailėjimo Dievas, pažvelk tad savo gailestingomis akimis į ma-
ne, nevertą padarą, ir dovanok man visa, kuo esu prieš Tave nusidėjęs.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Čikaga (LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Šių metų rugsėjo 26 d.,
minint buvusio Lietuvos generalinio
konsulo Čikagoje dr. Petro Daužvar-
džio mirties metines, aplankytas jo
kapas Šv. Kazimiero kapinėse, padėta
gėlių. Dr. P. Daužvardžio atminimą
pagerbti atvyko LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas, bu-
vęs generalinis garbės konsulas Či-
kagoje Vaclovas Kleiza su žmona As-
ta, garbės konsulas Palm Beach Stan-
ley Balzekas jaunesnysis, buvusi
garbės vicekonsulė Čikagoje Maria
Krauchunienė ir kiti. 

„Petro Daužvardžio ištikimybė ir
pasiaukojantis darbas Nepriklau-
somai Lietuvai nėra pamiršti. Šio ir
kitų Lietuvos diplomatų, o taip pat
daugybės aktyvių išeivijos veikėjų
nuoseklaus darbo ir kasdieninių pas-
tangų dėka, per visą sovietinės oku-
pacijos laikotarpį, Lietuvos laisvės

byla išliko pasaulio Demokratijų dar-
botvarkėse”, – sakė Lietuvos genera-

linis konsulas M. Gudynas.

Pagerbtas buvusio LR gen. konsulo Čikagoje dr. Petro Daužvardžio atminimas

Vilnius (ELTA) – Vilniuje, Kūno
kultūros ir sporto departamente
(KKSD), vykusiame pirmame IX
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių,
vyksiančių 2013 m. Klaipėdoje, darbo
grupės posėdyje aptarti žaidynių
organizavimo principai, planuoja-
mos atnaujinti sporto infrastruktū-
ros Klaipėdoje klausimai, patvirtin-
tas priemonių planas, žaidynių nuo-
statai ir pirminė renginio sąmata.

Planuojama, kad kitąmet žaidynėse
dalyvaus apie 500–600 užsienio lietu-
vių iš 15–18 šalių, kartu su Lietuvos
sportininkais tikimasi sulaukti apie
3,500 dalyvių.

Iš viso numatoma rengti 23 spor-
to šakų varžybas. Siekiant pakviesti
kuo daugiau jaunimo, kitų metų žai-
dynėse pirmą kartą bus įtrauktas
važiavimas riedlentėmis, riedučiais,
buriavimas, jėgos aitvarų sportas,

taip pat programoje pirmą kartą
numatytos ir rungtys neįgaliesiems –
figūrinis važiavimas vežimėliais,
rankų lenkimas.

IX Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nės vyks 2013 m. birželio 27–30 d.
Klaipėdoje. Jos bus skirtos Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą 80-mečiui. Žaidynių metu
tradiciškai planuojama surengti ir
Pasaulio lietuvių sporto forumą. 

Dr. P. Daužvardžio pagerbimo akimirka.  Iš k.: Stanley Balzekas, Jr.,  Marijus Gudynas,
Asta Kleizienė, Maria Krauchunienė ir Vaclovas Kleiza.                        A. Vertelkaitės nuotr.

Pradedamos organizuoti IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Zenekos nuotr.
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LAIŠKAI 

Prie spalio 2 d. Lietuvos knygy-
nuose pasirodysiančio lietuviško Up-
ton Sinclair romano „Džiunglės“ leidi-
mo (leidykla ,,Aukso žuvys”) itin daug
prisidėjo šiuo metu JAV gyvenantys lie-
tuviai: Georgia Gwinnett College poli-
tikos mokslų prof. Dovilė Budrytė ir
PLB Lituanistikos katedros University
of Illinois at Chicago vedėjas prof.
Giedrius Subačius. Pastarasis naujam
Sinclair romano, pakeitusio Amerikos
veidą, vertimui parašė įvadą, o prof.
Budrytė – esė apie ,,Džiunglių” pamo-
kas tada, kai romanas tik pasirodė, ir
dabar. Pirmą kartą 1906 m. parašytas
kūrinys į lietuvių kalbą buvo išverstas
1948-aisiais. Šių metų vertimo autorė
yra vertėja, žurnalistė, knygų apžval-
gininkė ir literatūros kritikė Rasa
Drazdauskienė. Norintys su nauju ver-
timu susipažinti jau šiandien, teturi
turėti kompiuterį ir internetą – su-
trumpintas ,,Džiungles” (be įvado, esė
ir pokalbio su Valdu Adamkumi) gali-
ma nemokamai atsisiųsti iš interne-
tinio dienraščio Delfi.lt.

Vyr. redaktorrė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

DIEVO BEIEŠKANT 

Rugsėjo 15-tos dienos „Draugo”
kultūriniam priede išspausdintame
pasikalbėjime seselė Margarita Ba-
reikaitė skundžiasi: „Turiu atvirai
pasakyti, jaunuoliai trokšta pažinti
Dievą, bet šiais laikais sunku Jį su-
rasti. JAV valstybinėse mokyklose
Dievas ištemptas iš jų, o vietoj Jo
policija saugo jaunimą.”

Ko seselė Margarita, atrodo, ne-
žino, tai kad katalikiškos mokyklos
Amerikoje buvo steigiamos kaip tik
todėl, kad valstybinėse mokyklose
buvo „įvestas Dievas” ir buvo pradė-
tas religinis mokymas ir auklėjimas.
Jis buvo išimtinai protestantiškas ir
Amerikos katalikai nenorėjo, kad
valstybines mokyklas lankantys jų
vaikai iš ,,Karaliaus Jokūbo biblijos”
būtų mokomi baptistų ar kitokių fun-
damentalistų mokytojų.

Tad džiaukimės ir linksminki-
mės, kad mūsų katalikų vaikai, kurie
neišgali ar neturi progos katalikiškų
mokyklų lankyti, valstybinėse mo-
kyklose dabar išvengia tokio religi-
nio auklėjimo ir mokymo, kokio
Amerikos katalikai visomis jėgomis
kratėsi.

Tiems, kurie nori ir kuriems tai
rūpi, Dievą rasti tikrai nesunku, ta-
čiau nuolat stebina, kiek daug reli-
gingų žmonių nori,  kad valstybė

jiems padėtų „Dievą atrasti” ir kad
valdžia juos nuo visokių nuodėmių
įstatymais apsaugotų. Čia tai tikrai
yra religinio auklėjimo stokos ap-
raiška. O turbūt visi sutiksime, jog
būtų pravertę, jei policija jaunimą
kartais būtų geriau saugojusi ir ten,
iš kur Dievas nebuvo „ištemptas”.

Arvydas Barzdukas
Falls Church,VA 

SAULĖGRĄŽOS 
MANO KIEME

,,Draugo” laiškų skyriuje pa-
mačiusi Kosto Mačiulio gražuolių
saulėgrąžų nuotrauką, neiškentėjau
neatsiliepusi į jo susidomėjimą, kaip
kitiems ,,Draugo” skaitytojams šią
vasarą sekėsi auginti Draugo Fondo
atsiųstas saulėgrąžų sėklas.

Aš irgi niekada nebuvau augi-
nusi saulėgrąžų. Bet kadangi per-
nykštės zinijos ir šių metų saulėgrą-
žos buvo mano sumanymas, jaučiau,
kad turiu pareigą pati pabandyti jas
išauginti. Visi mano daržai ir darže-
liai buvo sausakimši, tad nutariau
saulėgrąžas pasodinti prie gatvės,
netoli pašto dežutės.

Beveik širdies priepuolį gavau,
kol su geležine kirka iš kieto kaip
cementas molio iškapojau lysvę ir
pagerinau dirvožemį.  Kadangi augi-
mo sąlygos nedėkingos, aš taip pat

nutariau pirma atskirai sudaiginti
sėklas ir tik vėliau paūgėjusius dai-
gelius persodinti. Teko keturis kar-
tus sėti ir daiginti, nes tris kartus per
sprindį paūgėjusiomis saulėgrą-
žomis pasismaguriavo voveriukai.  

Saulėgrąžos suvešėjo, mandagiai
– tik per pėdą – viršydamos mano ūgį.
Labai norėjau išauginti tamsiai
raudoną ,,Ruby Queen” veislę, bet ji
turbūt atiteko voveriukams, nes pas
mane žydėjo tik geltonos ir rudens
atspalvių saulėgrąžos.  

Maniau, kad dėl saulėgrąžų nu-
mesiu bent kelis kilogramus.  Per  vi-
są karštą, sausą vasarą teko pirmyn
atgal ilgoku kalniuku gėlėms vilkti
kibirus vandens.  Priprakaitavau, bet
svorio nenumečiau. Nutariau, jog
kitais metais pasimokinsiu iš Mačiu-
lio ir darysiu gudriau – gėles augin-
siu arčiau namų.

Ona Daugirdienė,
Gėlių mylėtoja

PATIKSLINIMAS

Andrius Kriaučiūnas straipsnyje
apie savaitgalį Mackinac saloje (,,Drau-
gas”, 2012 m. rugpjūčio 30 d.) netyčia
praleido senelių, kurių 50 metų ves-
tuvių sukaktis buvo švenčiama toje
saloje, vardus. Tai – Gražina ir Ro-
mualdas Kriaučiūnai. 

Sveikiname juos!

Jėzaus mokiniai
ilgą laiką nesu-
prato savo Mo-

kytojo. Jie buvo šio
pasaulio vaikai ir
mąstė taip, kaip ir
daugelis ano meto žy-
dų, – apie politinę
pergalę, kai bus at-
kurta žemiška Izrae-
lio karalystė. Jėzaus mokiniai vylėsi
būsimoje karalystėje užimti reikš-
mingas vietas, net ginčijosi, kuris iš
jų yra didžiausias (plg. Mk 9, 33). 

Net po Jėzaus prisikėlimo mo-
kiniai dar gyveno susikurtomis iliu-
zijomis. Jėzui pasirodžius paskutinį
kartą jie dar klausė jo: „Viešpatie, gal
tu šiuo metu atkursi Izraelio kara-
lystę?” (Apd 1, 6). Ir tik po Šventosios
Dvasios atsiuntimo mokiniai prare-
gėjo: jiems tapo aišku, kad Jėzus ne-
siekė įkurti žemiškosios karalystės, o
tik dangiškąją, kurios esminiai bruo-
žai – šventumas, taika, tiesa, teisin-
gumas ir meilė. Į šią karalystę ateis
nesuskaičiuojama daugybė visų tau-
tų bei rasių žmonių, pažymėtų Krikš-
to ženklu.

Kai mokiniai ginčijosi, kuris iš
jų yra didžiausias, Jėzus kalbėjo: „Jei
kas trokšta būti pirmas, tebūnie pas-
kutinis ir visų tarnas!” (Mk 9, 35). Ma-
ža to, Jėzus kvietė žmones savo dva-
sia būti panašius į vaikus. Jis sakė:
„Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiver-
site ir nepasidarysite kaip vaikai, ne-
įeisite į dangaus karalystę” (Mt 18, 3).

Kai Kristus mąstė apie pasku-
tiniuosius įvykius Jeruzalėje – savo
kančią, mirtį ir prisikėlimą, tuo me-
tu jo mokiniai – apie tai, kaip geriau
įsikurti žemėje. Kiek vėliau Švento-
sios Dvasios apšviestas apaštalas
Jokūbas tas žemiškas mintis labai
aiškiai įvardys. Tai savanaudišku-
mas ir netvarkingos užgaidos, iš
kurių kyla pavydas, piktumai ir ki-
virčai (plg. Jok 3, 16). Savo laiške jis
rašo: „Iš kur atsiranda karai, iš kur
tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur kitur, tik
iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų

sąnariuose. Geidžiate ir neturite?
Tuomet žudote. Pavydite ir negalite
pasiekti? Tuomet kovojate ir kariau-
jate” (Jok 4, 1–3). 

Skaitai šiuos apaštalo žodžius ir
aiškiai suvoki, kad jie žodis žodin
tinka mums, nes atsako į nūdienos
klausimą, kodėl Lietuvoje tiek daug
susipriešinimo ir pykčio. Norų ir
užgaidų yra labai daug, o galimybės
tai pasiekti ribotos, todėl perdėti
norai ir netvarkingos užgaidos be
pykčio ir nusivylimo gyvenimu nie-
ko daugiau neduoda.

Mes pavydime tiems, kurie turi
daug laikinųjų gėrybių, nors dauge-
lis tai pasiekia eidami kreivais ke-
liais. Nusikaltimais besimėgaujanti
žiniasklaida mus tiesiog užverčia
informacija apie korupciją ir valsty-
bės lėšų grobstymą. Pavydėti nesąži-
ningai sukauptų turtų nereikia, nes
Dievo žodis skatina tai vertinti labai
neigiamai. Apaštalas Jokūbas rašo:
„Dabar jūs, turtuoliai, verkite ir rau-
dokite dėl jūsų laukiančių negandų!
Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai
kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir si-
dabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus
liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis.
(...) Jūs prabangiai gyvenote žemėje,
smaguriavote ir nupenėjote savo
širdis skerdimo dienai” (Jok 5, 1–4). 

Mes dažnai darome didelę klai-
dą, manydami, kad laikinosios gėry-
bės yra patvarios, todėl viltis sudeda-
me ne į Dievą, ne į sąžiningą darbą,
bet į lengvai pasiekiamus pinigus,
daiktus, į aukštas, gerovę žadančias
vietas. Jeigu turėtume aiškiaregys-
tės dovaną, tikriausiai labai nuliūs-
tume, dėl kokių motyvų žmonės ban-

do patekti į Seimą.
Didelis klausimas,
kiek pamatytume
siekiančių aukštų
vietų dėl noro tar-
nauti Lietuvai ir jos
žmonėms, o kiek –
dėl grynai savanau-
diškų tikslų. Šio pa-
saulio vaikai savo

tikslus dažniausiai iškelia į pirmą
vietą, todėl tokį elgesį Dievo žodis
smerkia. Apaštalas Jokūbas rašo:
„Tai nėra išmintis, nužengusi iš
aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas
ir demoniškas gudrumas. Kur pavy-
das ir savanaudiškumas, ten ir net-
varka bei įvairūs nedori darbai (Jok
3, 15–16). 

Mes, įtikėjusieji į Kristų, esame
kviečiami ne gręžiotis į pasaulį, ne
pavydėti tiems, kurie yra pertekę
žemiškųjų gėrybių, bet drąsiai ir
nuosekliai eiti Evangelijos keliu,
vadovaujantis dieviškąja išmintimi.
Ji skelbia: „Iš aukštybių kilusi iš-
mintis pirmiausia yra tyra, paskui
taikinga, maloninga, klusni, pilna
gailestingumo ir gerų vaisių, nesvy-
ruojanti, nuoširdi. O teisumo vaisius
sėjamas taikoje tiems, kurie neša
taiką” (Jok 3, 17–18). 

Šis Dievo žodžio nubrėžtas kelias
yra vienintelis, siekiant dabartinėje
visuomenėje pašalinti esantį susi-
priešinimą. Į taikos ir dvasinės ge-
rovės kelią žengsime ne tuomet, kai
skelbsime kovingus šūkius, kad vi-
sus piktadarius reikia susodinti į
kalėjimus, nes to įvykdyti praktiškai
yra neįmanoma, bet tuomet, kai
kiekvienas bandysime perkeisti savo
mintis ir širdis, kad jose daugiau
vietos būtų Dievui. Evangelija kvie-
čia svarbiausias reformas pradėti
nuo savęs. Jėzus sako: „Kaip gali
sakyti broliui: ‘Broli, leisk, išimsiu
krislą iš tavo akies’, – pats nematy-
damas savo akyje rąsto?! Veidmainy,
pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o
tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies
išimti krislelį” (Lk 6, 42).     

Dievo ir pasaulio 
vaikų mintys

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Su rugsėjo 2-ąja oficialiai už ver -
tė me paskutinį vasaros lapą.
Tačiau tai nereiškia, kad netu-

rėsime ką da ryti rudenėjant. Pradė-
kime nuo spa lio mėnesio pirmosios
dienos. Kuo ji žymi? Tai Pasaulinė
muzikos die na. 1975 m. UNESCO spa-
lio 1-ąją pa skelbė Tarptautine muzi-
kos diena. Šią dieną įvairiose šalyse
rengiami geriausių šalies atlikėjų
koncertai. 

Internetiniame puslapyje Day.lt
rašoma, kad muzika žmonijoje gy-
vuoja nuo senovės. Mu zika, kaip ir
šokis,  pirmiausia at sirado kaip die-
vų garbinimo, šlovinimo prie mo nė.
Senovės žmonės šokdavo pagal pir -
minę muziką, aukodami dievams
aukas. 

Yra įvairiausių muzikos stilių.
Visais laikais buvo ir dabar tebėra
aukštinama klasiki nė muzika. Paste-
bėta, kad muzika tu ri įtakos žmonių
sveikatai ir ak tyvumui. Rytą pataria-
ma klausytis linksmos, greitos muzi-
kos, kuri pri žadintų, suteiktų energi-
jos dienai. Vakare, kad geriau užmig-
tume, siūloma ramesnė, lėtesnė mu-
zika. Paste bė ta, kad muzika turi įta-
kos ir gyvuliams. Atliktas bandymas
su kar vėmis rodo, kad  karvės, ku-
rioms bu vo duota klausytis Mozart
muzikos, davė daugiau pieno. Psicho-
logai teigia, kad mu zika galima gy-
dyti neurozę, dep resiją, širdies ir
kraujagyslių ligas, numalšinti skaus-
mą.

1990 m. Jungtinių Tautų (JT) or -
ganizacija spalio 1 d. paskelbė Tarp -
tau tine pagyvenusių žmonių diena.
Šią dieną raginama atkreipti dėme sį
į senėjimo problemas, pagyvenusių
žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti

jaunų žmonių pagarbą senyvo am-
žiaus žmonėms. Kai kur kuriamos
pa gyvenusiems žmonėms skirtos
televi zijos ir radijo programos. Pagy-
ve nu sių žmonių teises ginančios
organiza cijos spalio mėnesį ruošia
renginius, konferencijas ir paramos
žygius. 

Lie tuvoje ši diena paskelbta So-
cialinės ap saugos ir darbo ministeri-
jos inicia tyva. 2010 m. Lietuvoje gy-
veno 697,100 šešiasdešimties ir vyres-
nio amžiaus gyventojų. Taigi kas
penktas gyventojas buvo pagyvenu-
sio amžiaus. Europos statis tikos
agentūros ,,Eurostat” duome ni mis,
2060 m. Lietuvoje gyvens 2.5 mln.
gyventojų, iš jų daugiau nei 800,000
bus pensininkai.

Spalio 2 d. Lietuvoje minima An -
gelų sargų arba Policijos diena. At ku -
riant nepriklausomos Lietuvos vals -
tybės institucijas, 1990 m. gruodžio 11
d. buvo priimtas Lietuvos Respubli-
kos po li cijos įstatymas, atkurta Poli-
cijos diena. Kilnioms priesaikoms
vykdyti bei policijos darbuotojams
rengti pirmaisiais nepriklausomybės
metais Lietuvoje duris atidarė Teisės
aka de mija ir Klaipėdos aukštesnioji
policijos mokykla. Lietuvos policijos
tradicijos siekia 1918–1924 m., kai

buvo įkur ta milicijos organizacija.
1924 m. milicija oficialiai pervardinta
į policiją.

Spalio 10-ąją minima Pasaulinė
psichinės sveikatos diena. Šią dieną
minėti 1992 m. pasiūlė Pasaulinė psi -
chinės sveikatos federacija. 2001 m.
šventę patvirtino JT Generalinė
asamb lėja. Tą dieną organizuoja-
muo se renginiuose skatinami daly-
vauti ne tik pacientai ir gydytojai,
bet ir plačioji visuomenė. Konferen -
ci jose siekiama žmones supažindinti
su psichinių ligų atsiradimo priežas-
timis, kad iš anksto būtų galima joms
užkirsti kelią. Svarbu kuo anksčiau
stiprinti žmogaus psichinę sveikatą,
kad, užpultas menkiausios nesėk-
mės, jis nepasiduotų depresijai. Deja,
Lie tu  va tarp Europos šalių liūdnai
gar sėja vis dar didžiausiu savižudy-
bių skaičiumi, daugybė žmonių ken-
čia nuo priklausomybės alkoholiui ir
nar kotikams.  Kad žmogaus psichinė
sveikata būtų stipri, patariama iš
anksto neišgyventi dėl galimų sunku -
mų, mokytis prisiimti atsakomybę,
nebijoti įveikti sunkių užduočių,
džiaugtis tuo, ką turi, susirasti mėgs-
ta mą veiklą, nuolat save tobulinti.
Psi chi nė sveikata priklauso ir nuo
fizi nės būklės. Sportuojantis, sveikai

be simaitinantis, gerai išsimiegojęs
žmo gus yra energingas ir teigiamai
nu siteikęs.

Tikėsite ar ne, bet spalio 16-oji
yra Pasaulinė maisto diena! Tą dieną
švęs  ti pasiūlė Maisto produktų ir že -
mės ūkio organizacija. Šios organi-
zacijos siūlymą priėmė ir patvirtino
JT. Šventę švenčiančios šalys užsi-
brė žė kovoti su badu pasaulyje, plėsti
žemės ūkį. Pasaulyje suskaičiuojama
800 mln. badaujančių žmo nių. Trečio-
siose pasaulio šalyse dėl mais to ne-
pritekliaus vaikai užauga lie si ir psi-
chiškai atsilikę. Alkanam vaikui
sunku susikaupti ir mokytis. Dėl ne-
privalgymo prastėja suaugu siųjų
darbo kokybė, o tai stabdo ir vi sos
šalies ekonomikos lygį. Šia tema ren-
giamos nemokamo maitinimo, pa -
ramos  akcijos, visuomenė plačiau in -
formuojama apie skurdžiai gyvenan -
čius žmones, kuriuos galima pa rem-
ti. Tarptautinės maisto dienos pro ga
siekiama atkreipti visuomenės dė-
mesį ir į sveiką mitybą.  

Susidomėjęs spalio mėnesį mini-
momis dienomis, nusibasčiau iki
giminingos temos – apmokamų šven -
čių  pasaulyje.  Spalio mėnesį minimos
dienos nėra oficialios šventės, bet tai
ne reiškia, kad jų trūksta. Pagal Mew -
rcer.com sutelktą informaciją, Jung -
tinė Karalystė su 28 apmokamomis
die nomis, o Lenkija – su 26 dienomis
per metus yra dos niausios apmokamų
švenčių srityje. Tuo tarpu JAV, Kana-
da, Filipi nai, Kinija ir Tailandas yra
vienos iš šykščiausių šalių. Bendrai
paėmus, Vakarų Europos šalys turi
didžiausią apmokamų švenčių skai-
čių pasaulyje.        Nukelta į 13 psl.

Spalio mėnesį laukia visas 
glėbys pasaulinių dienų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Dalinkimės lietuviška dvasia
Pokalbis su naująja Maironio lituanistinės mokyklos direktore Goda Misiūniene

– Nors trumpai papasakokite
apie save.

– Į JAV su vyru Gintaru ir dukra
Rūta atvykome prieš 15 metų. Sūnus
Tomas ir dukra Laura gimė Ameri-
koje. Pirmuosius ketverius metus gy-
venome Wisconsin valstijoje. Turė-
jome nedaug, bet labai gerų lietuvių
draugų, pažįstamų. Gyvenant Wis-
consin, niekaip negalėjau susitaikyti
su tuo, kad dukra Rūta su kiekviena
diena vis blogiau ir blogiau šneka
lietuviškai. Todėl, gavusi pasiūlymą
tapti butų komplekso vadybininke
Hinsdale, Illinois valstijoje, tuoj pat
sutikau, ir su visa šeima persi-
kraustėme arčiau lietuvių bendruo-
menės. Nuo tada pamažu pamažu ir
įsitraukiau į lietuvių bendruomenės
veiklą. Pradžioje padėjau ,,Žiburėlio”
mokyklėlei, po to – Pasaulio lietuvių
centre, neilgam buvau įsitraukusi į
moterų klubo ,,Alatėja” veiklą. Labai
gaila, bet visiems padėti ir visur sus-
pėti buvo tiesiog neįmanoma. Todėl
pasirinkau Maironio lituanistinę
mokyklą (MLM), Lemont – jaučiau,
kad čia galiu nuveikti labai daug, be
to, tuo metu šią mokyklą lankė visi
trys mūsų vaikai.  

– Ar lengvai apsisprendėte pri-
imti pasiūlymą tapti mokyklos
direktore? Kokie planai sukasi
jūsų galvoje?

– Nuspręsti, ar būti Maironio
lituanistinės mokyklos direktore,
buvo labai sunku. Apsispręsti padėjo
MLM tėvų komiteto, daugelio moky-
tojų, draugų, žinoma, ir šeimos pa-
laikymas. Ir kadangi į man nežino-
mas užduotis žiūriu kaip į galimybę
tobulėti ir išmokti kažką naujo, šį
pasiūlymą priėmiau. Kadangi ketve-
rius metus dirbau tėvų komitete, iš
jų trejetą – komiteto pirmininke, ži-
nojau, kas manęs laukia, ko mokyk-
lai reikia, kokie rūpesčiai ją slegia.
Puikiai supratau, kad tai yra daug
energijos ir laiko reikalaujantis dar-
bas, bei suvokiau, kokia tai didelė
atsakomybė. 

– Kokios naujovės laukia mo-
kyklos mokinių šiais mokslo me-
tais?

– Dirbant tėvų komitete, jau porą
metų teko gvildenti patalpų trūkumo
problemą. Sukome galvas, kaip su-
talpinti visus norinčius lankyti lietu-
višką mokyklą, kaip sumažinti spor-
tuojančių vaikų praleistų pamokų
skaičių. Atlikę tėvelių, mokytojų ap-
klausą, nusprendėme atidaryti penk-
tadieninę pamainą.  

– Viena iš naujovių – penkta-
dieninė pamaina. Kaip sekasi su
šiuo ,,projektu”?

– Penktadieninė pamaina –  mū-
sų ,,kūdikėlis”. Nuo ko pradėti, ko-
kios problemos mūsų laukia ir kitų
patarimų mums suteikė lenkų išeivi-
jos mokykla Lemont. Į šią pamainą
užsiregistravo 60 mokinių. Palyginti
su MLM šeštadienine pamaina, ku-
rioje mokosi 542 mokiniai – tai tikrai
nedaug, bet kai pagalvoji, kad kitos
mokyklos pradeda nuo 10–20 vaikų,
tai penktadieninė pamaina yra tikrai
didelė. Šioje pamainoje sunkiausia
bus dirbti kai kurioms mokytojoms,
kurios mokys jungtines klases, pvz.,
trečiokus ir ketvirtokus kartu arba
penktokus su šeštokais. Taip atsitiko
todėl, kad yra tik du ketvirtokai ar
trys penktokai, o dėl jų atidaryti nau-
ją klasę finansiškai labai nuostolin-
ga. Kalbant apie finansus, norėčiau
dar kartą padėkoti Kazickų šeimos
fondui, kuris parėmė mūsų penkta-
dieninės mokyklos projektą. Dau-

giau informacijos galite rasti www.
maironis.org  arba tel. 630-257-0888
(palikite žinutę). 

– Mokykla gyvuoja daugiau
nei 50 metų, kokią jos viziją jūs
matote?

– Šį rudenį mokykla pradėjo savo
53-iuosius mokslo metus. MLM –
viena didžiausių išeivijos mokyklų.
Mūsų uždavinys, manau, kaip ir kitų
išeivijos mokyklų – meilės ir pagar-
bos Lietuvai ugdymas. Mums svar-
biausia, kad vaikai noriai lankytų
mokyklą, kad jiems būtų įdomu, kad
jie išmoktų rašyti, skaityti, reikšti
savo mintis lietuviškai, žinotų Lietu-
vos istoriją, pažintų Lietuvos kultū-
rą. 

– Kokie didžiausi rūpesčiai
neduoda ramybės prasidėjus nau-
jiems mokslo metams?

– Vasara – poilsio metas, bet
MLM administracija turėjo labai
daug darbų ir ilsėtis nebuvo kada.
Reikėjo paruošti klases, kai kurias
buvo būtina remontuoti, reikėjo su-
daryti mokinių, mokytojų sąrašus.
Turėjome rasti naujus mokytojus,
kurie pakeitė išėjusius, sutvarkyti
dokumentus. Stengėmės, kad mokyk-
la kuo sklandžiau pradėtų naujus
mokslo metus.

– Kokios pagalbos mokykla
tikisi iš Lietuvos?

– Labiausiai norėtųsi, kad Lie-
tuva padėtų mums su vadovėliais,
vaizdine medžiaga. Nereikia, kad
juos nupirktų, bet kad sukurtų išeivi-
jos mokykloms tinkamus. Dabar
mums labai sunku, kai naudojama
knyga nebespausdinama, nepratęsia-
mas tiražas arba jau išparduota ir
mes negauname reikiamo kiekio. Ir,
žinoma, kita problema – brangus
knygų persiuntimas.                                                                                                                  

Taip pat mums labai svarbu mo-
kytojų tobulinimas. Būtų puiku, jei
mokytojai nuolat galėtų tobulėti,
gauti naujų žinių, susipažintų su

naujais mokymo būdais ir t. t. Ma-
nau, tikrai neužtenka vienos JAV
Švietimo tarybos rengiamos konfe-
rencijos metuose. Būtų labai naudin-
ga turėti mokytojų seminarą naudo-
jant ,,Skype” ar ką nors panašaus,
kurį tiesiogiai vestų specialistai Lie-
tuvoje, o mūsų mokytojai dalyvautų,
būdami čia. Sutaupytume pinigų
kelionėms ir ne tik 4–5 mokytojai iš
visos JAV galėtų dalyvauti konferen-
cijoje-seminare, bet 30–40 ir daugiau. 

– Kas jūsų pagrindiniai pagal-
bininkai, tvarkant mokyklos rei-
kalus?

– Labai džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi savo pagalbininkėmis – direk-
torės pavaduotojomis Asta Čuplin-

skiene ir Giedre Jonaitiene, aukštes-
niosios mokyklos koordinatore Taiy-
da Chiapetta, administratore Aušra
Vyšniauskiene bei iždininke Irena
Hirt. Be jų man būtų labai sunku. Ir,
žinoma, esu laiminga turėdama tokį
puikų mokytojų ir padėjėjų kolek-
tyvą.

– Ko palinkėsite sau ir jūsų
mokykos mokiniams, jų tėve-
liams, mokytojams naujų mokslo
metų proga?

– Naujų mokslo metų proga visų
mokyklų mokytojams noriu palin-
kėti kantrybės ir stiprybės, įgyvendi-
nant savo kūrybinius sumanymus,
ugdant pilietiškai aktyvią lietuvišką
jaunuomenę.                                                                                                                                                                                

Mokiniams norėčiau palinkėti
jaunatviško veržlumo, smalsumo,
atkaklaus užsibrėžtų tikslų siekimo.
Tėveliams linkiu neišsenkančios
energijos vežiojant vaikus į mokyklą
kiekvieną penktadienį ar šeštadienį.
Ir visus visus kviečiu prisidėti prie
Lietuvių Bendruomenės veiklos. Da-
linkimės lietuviška dvasia, nes tik
nuo mūsų pačių geranoriškumo prik-
lauso mūsų tautos išlikimas.

Kalbėjosi Loreta Timukienė

Iš asmeninio Godos Misiūnienės albumo

Goda Misiūnienė.
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Washington, DC ir Baltimore, MD

Pagerbėme rugsėjo mėnesio
sukaktuvininkus

Detroit, MI

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 16 d.,
Šv. Antano parapijoje buvo pa svei -
kinti visi rugsėjo mėnesį savo gimta-
dienius švenčiantys. Jiems sugiedo-
jome „Il giau sių metų”.

Garbingą 90-ties metų jubiliejų
švenčia ir mūsų parapijie tis Alfonsas
Rimba. Alfonsas Rimba gimė 1912 m.
rug  sėjo 12 d. Švenčionių apskrityje. Į
Ameriką atvyko 1951 m., trumpam
apsigyveno Ro ches ter, New York,
vėliau atvyko į Detroit. Dabar gyve-
na Sterling Heights, MI. Daugiau nei
20 metų A. Rim ba dirbo gamykloje
„General Dy namics”.

A. Rimba yra ilgametis Antani-
nės parapijietis. Jį parapijoje mato-
me beveik kiekvieną sekmadie nį, jis
dosniai ją remia finansiškai. A. Rim-
ba taip pat remia lietuviškas organi-
zacijas, radijo valan dė les ir spaudą,

mielai sutinka talki nin kauti įvairių
renginių metu. Kelis de šimtmečius
meilės lietuviškai dainai ir šokiui
vedamas Rimba Naujųjų metų sutiki-
mams, gegužinėms, piknikams bei
ki tomis progomis parūpina įrašus.
Kai vyksta bendras dainavimas, vi-
suomet girdisi ir skam bus Rimbos
balsas. Pokalbiuose visada įdomu
išgirsti jo nuomonę įvairiais politi-
kos, tikėjimo, religijos, medicinos
klausimais. Negaili jis ir patarimų.
Papasakoja linksmų istorijų bei
anekdotų.

Visuomet džentelmenas, malo -
nus, dosnus – štai toks yra mūsų pa -
rapijietis A. Rimba, kuriam garbingo
90-ties metų sukakties proga linkime
stiprios sveikatos, Dievo Motinos
Ma rijos palaimos, geros nuotaikos ir
dar ne vieną kartą kartu su mumis
už traukti jo mėgstamą dainą „Norė-
čiau aš keliauti ten toli, toli...”

JANINA ČIKOTIENĖ

Alfonsas Rimba.                                                              Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Užsienio reikalų viceministras
Egidijus Meilūnas š. m. rugsėjo 23 d.
apsilankė tradiciniame Washington,
DC ir Baltimore lietuvių rudeninia-
me piknike. Bendraudamas su gau-
siai į renginį susirinkusiais vietos
lietuviais viceministras padėkojo,
kad tiek viena seniausių JAV Balti-
more Lietuvių Bendruomenių, tiek
Washington lietuviai sugebėjo ne tik

išsaugoti lietuvių kalbą ir tradicijas,
bet ir kartu su jau 88 metus veikian-
čia Lietuvos Respublikos ambasada
tiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos
kovų už laisvę ir nepriklausomybę
bei padeda Lietuvos diplomatams
šalie sostinėje siekti JAV paramos
svarbiems Lietuvos užsienio poli-
tikos tikslams.

LR ambasados JAV info

TELKINIAI

Viceministras apsilankė tradiciniame
Washington ir Baltimore rudens piknike

Washington, DC

Š. m. rugsėjo 23 d. Alaska valsti-
jos sostinėje Lietuvos Respublikos
ambasadoriaus JAV pavaduotojas,
ministras-patarėjas Simonas Šatū-
nas susitiko su JAV Alaska valstijos
Lietuvių Bendruomene. Garsaus tar-
pukario Lietuvos politikos ir teisin-
gumo ministro dr. Stasio Šilingo pro-
vaikaičio Aro Worthington namuose
surengto priėmimo metu S. Šatūnas
su Alaska lietuviais dalinosi min-
timis apie Lietuvos ekonominius,
politinius ir kultūrinius ryšius su
JAV, kvietė JAV lietuvius balsuoti
artėjančiuose LR Seimo rinkimuose.

Alaska gyvena apie 50 lietuvių, o
garsaus tarpukario Lietuvos poli-
tiko, teisingumo ministro ir LR kon-
stitucijos kūrėjo dr. Stasio Šilingo
vardas yra įamžintas ir University of
Alaska Anchirage. Šiame universi-
tete dirbo ir dr. S. Šilingo duktė Svaja
Worthington.

Alaska LB vaikams buvo įteiktos
LR Užsienio reikalų ministerijos
Išeivijos departamento platinamos
mokomosios knygos, filmai, muziki-
nės plokštelės bei kitos mokymo
priemonės.

LR ambasados JAV info

Su Alaska lietuviais diskutuota 
apie šiuolaikinę Lietuvą

Pirmoje eilėje iš kairės: Mykolas Worthington, Aras Worthington ir Simonas Šatūnas.

Chicago, IL

Lietuvos Respublikos gen. kon-
sulatas Čikagoje buria maratoną
bėgsiančius lietuvius į vieną koman -
dą bei kviečia visus tautiečius susi -
rinkti bėgikų palaikymui. Čikagos
lie tuvių įmonė „Lina Embroidery”
sportininkams dovanos suvenyri-
nius Lietuvos atributika papuoštus
bėgimo marškinėlius, o Šiaurės
Ameri kos lietuvių fizinio auklėjimo
sporto sąjungos (ŠALFASS) atstovai,
kaip ir ankstesniais metais, greičiau-
siai ma ratoną įveikusius lietuvius

apdova nos medaliais. Akciją remia
LR Už sie nio reikalų ministerija, res-
toranas „Kunigaikščių užeiga” bei
įmonė „Food Depot International”.

Maratonas vyks šių metų spalio
7 d., sekmadienį, 7 val. r. Palaikantie-
ji lietuvių komandą palydės bėgikus
nuo LR konsulato pastato (211 East
Ontario Street, Chicago, IL 60611) iki
pradžios linijos Grant Park. Vėliau,
apie 9 val. r., palaikyti sportininkus
sirgaliai rinksis prie University of
Illinois at Chicago, kur įsikūrusi
PLB Lituanistikos katedra (vaka-
rinėje Halsted gatvės pusėje, į pietus
nuo Polk gatvės). Planuojama, kad
sir ga lių punkte skambės lietuviška
muzika, bus galimybė pasivaišinti
lietuviš kais užkandžiais bei gėri-
mais. 4 val. p. p. restoranas „Kuni-
gaikščių užeiga” rengia bėgikų ir
kitų mara tono dalyvių sutikimą. Su-
sirinku siems gros gyva muzika, res-
toranas vaišins užkandžiais, bus
įteikti ŠALFASS įsteigti medaliai.
Įėjimas nemokamas.

Nuoširdžiai kviečiame visus lie -
tuvius ir jų draugus, sporto mylėto-
jus ir norinčius prisidėti prie tauti -

Čikagos maratoną bėgsiantys lietuviai 
vėl buriasi į vieną komandą

nės akcijos dalyvauti spalio 7 d. pro-
gramoje. Nepamirškite tautinės atri -
butikos, trispalvių, švilpukų ir geros
nuotaikos. 

Jei ketinate bėgti Čikagos mara-
toną ir norėtumėte tapti lietuvių ko -
mandos nariu, kviečiame registruo-
tis siunčiant el. laišką adresu agne

@ltconschi.org arba skambinant tel.
312-397-0382 (trump. nr. 204). Ži nutėje
nurodykite savo vardą ir pa vardę,
telefono numerį bei el. pašto adre-
są.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info
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Š.m. liepos 15 d. Los Angeles šv.
Kazimiero parapi-
jos bažnyčioje buvo

aukojamos šv. Mišios už
a. a. poetą Bernardą

Brazdžionį, mirusį prieš dešimt metų. Šv. Mišių
metu šv. Rašto skaitinius skaitė Linas Polikaitis, o
poeto dukraitė Dalytė Lovett tikinčiųjų maldų
metu skaitė maldoms pritaikytas Bernardo Braz-
džionio eiles. Proanūkiai Lukas ir Matas buvo šv.
Mišių patarnautojai, o Teresytė ir Bernardėlis ne-
šė aukas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė sve-
čias iš Kauno kun. Artūras Kazlauskas.

Po šv. Mišių visi parapijiečiai rinkosi į
Išeivijos menininkų kiemelį trumpai prisiminimo
programai. Išeivijos menininkų kiemelį puošia
Bernardo Brazdžionio biustas, prie kurio tą sek-
madienį buvo padėtos baltos gėlės. Visus į kiemelį
ateinančius svečius pasitiko per garsiakalbį girdi-
ma muzika — dainos, sukurtos pagal poeto Ber-
nardo Brazdžionio eiles. Kun. Artūras Kazlaus kas
pradėjo malda už a. a. Bernardą ir Aldoną Braz-
džionius. Dukraitė Dalytė šiltu žodžiu prisiminė
savo Tėtuką ir šeimyninę jo šilumą, kuria gyveno
visi artimieji ir bičiuliai. Ilgametis Los Angeles
dramos sambūrio režisierius Algimantas Žemai-
taitis skaitė Bernardo Brazdžionio eiles iš pasku-
tinių išleistų poeto knygų. Pabaigoje visi susi-
rinkusieji padainavo dainą „O atsimenu name-
lį...”, sukurtą kom pozitoriaus Juozo Bertulio (gy-

venusio Los  Angeles) pagal Vytės Nemunėlio žo-
džius.

Poeto Bernardo Brazdžionio paminėjimą
rengė Los Angeles ateitininkai.

— Dalilė Polikaitienė

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

„ŠAUKIU LIETUVĮ BURTIS PRIE
LIETUVIO IR GYVĄ ŠIRDĮ PRIE

GYVOS ŠIRDIES“
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

ŠAAT 
RINKIMAI: 
Ieškome kandidatų

Dažnai yra klausiama, ką ta
Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba (ŠAAT) veikia ir kokia yra
jos paskirtis? Visiems yra aišku,
ką veikia Jaunučių, Moksleivių ir
Stu dentų sąjungos: koor di nuoja
savo narių metinę veiklą, ruošia
stovyklas, kursus, suvažiavimus.
Jų veikla akivaizdi ir graži, jauni-
mui smagu, tėvai patenkinti. Ka-
dangi kiek viena sąjunga viekia
savarankiškai, yra reikalingas
vienetas, kuris kaip skėtis jas vi-
sas apdengtų ir savo balsu kalbėtų
už visus ateitinin kus. Tai yra
Šiaurės Ame rikos ateitininkų ta-
ryba. ŠAAT yra idė jinis-strate-
ginis Šiaurės Ameri kos ateitinin-
kijos organas.

Šį rudenį bus renkama nauja
ŠAA taryba. Šiuo metu yra ieško-
mi kandidatai. Kreipiamės į visus
susipratusius ateitininkus rimtai
pagalvoti kandidatuoti. Nepagai -
lėkime savo jėgų ir sugebėjimų.

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

Paklauskite savęs:

Jei ne aš, tai kas?

Nuotraukose: Dvi sesutės Papartytės gražiai pasiskirstė pareigomis:
Tessa (k.) palydėjo ateitininkų vėliavą, o Monika, pasirišusi raudoną
skautišką kaklaraištį — skautų.

Žemiau: Prie moksleivių ir jaunųjų ateitininkų vėliavų (iš k.) – Petras
Rušėnas, Stefutė Rekašiūtė, Tessa Papartytė,  Vincas Rušėnas ir Agnė
Giedraitytė.                                                              Ritos Rušėnienės nuotr.

Prisimintas poetas
Bernardas Brazdžionis

Dalytė Lovett prisimena savo senelį poetą B. Brazdžionį
prie jo biusto, Išeivijos menininkų kiemelyje, Los An-
geles.                                               Antano Polikaičio nuotr.

Čikagos ateitininkai –
Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 16 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra pijoje,
Čikagoje, savaitę vykę atlaidai buvo ap vai ni kuoti iškil-
minga eisena ir šv. Mišiomis. Eisenoje, tarp šaulių ir

skautų vėliavų, plevėsavo ir ateitininkų. Dalyvavo Prez. Alek-
sandro Stulginskio-kun. A. Lipniūno ir Partizano Daumanto-
Prano Dielininkaičio kuopų moksleiviai ir jaunieji ateitinin-
kai. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už Čikagos lietuvių or-
ganizacijas.
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JAV Kongreso narys John Shimkus (k.) kalbasi su ,,Hitachi” atstovu.

Algimantas Akstinas, Lietuvos
verslo konfederacijos gen. direkto-
rius: Šiandien turime didinti investi-
cijų pritraukimą į Lietuvą. Rodikliai
rodo, jog šioje srityje yra daug darbų.
Vienas iš jų – Lietuvos žinomumas.
Lietuva – maža šalis, bet apie ją mes

nenorime kalbėti kaip apie mažą val-
stybę. Tad sakome: ,,Maža, bet su-
mani šalis” (angl. small, but smart).
Taigi žodis ,,smart” šiuo atveju reiš-
kia ne mažumą, bet lankstumą. 

Aplinka verslui ir investicijoms
Lietuvoje yra nebloga ir tai reikia iš-
naudoti. Trūkumai (forumo metu
minėti teisės dokumentai, įstatymų
nenuoseklumas) šiuo atveju nėra
reikšmingi. Lietuvoje yra sukurtas
institucijų, atsakingų už investicijas
ir jų paiešką, tinklas, prie jo norime
prijungti ,,Globalios Lietuvos” pro-
gramą, kurios viena iš nišų – Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forumu –
šiandien sėkmingai naudojamės.
PLEF’o indėlis yra didelis. Rengdami
šį forumą, kiekvieną kartą keičiame
temas. 2009 m. vykusiame pirmame
PLEF’e neapsirbojome tik lietuviais,

bet į jį pakvietėme ir garbės konsu-
lus, komercijos atašė, Lietuvos drau-
gus. Vėliau atsirado naujas pasiūly-
mas – į PLEF’ą pakviesti jaunimą.
Taip atsirado papildomos kryptys:
susikūrė tarptautinis socialinis tin-
klas ,,Globalios Lietuvos lyderiai”

(angl. Global Lithuanian Leaders,
GLL), vienijantis įvairių sričių profe-
sionalus ir karjeros aukštumas už-
sienyje bei Lietuvoje pasiekusius lie-
tuvius, šių metų vasarą Lietuvoje vy-
ko Pasaulio lietuvių jaunimo suva-
žiavimas. Šiandien jau galvojame
apie 2013 metų PLEF’ą, kuris vyks
Lietuvoje. Jo metu svarstome galimy-
bę pristatyti jauną verslą.  

Steven M. Sherman, ,,Krieg De-
Vault LLP” partneris: Renginys buvo
labai profesionalus: geri kalbėtojai,
geri pranešimai. Nėra jokios abejo-
nės, jog, šalia tiesioginių verslo ryšių
užmezgimo šalies reklamavimas vai-
dina itin svarbų vaidmenį bet kurio-
je verslo misijoje. Puikiai parinkta
forumo vieta – viešbutis ,,Four Sea-
sons” yra itin tinkama vieta tokiam
renginiui. Turėjau galimybę pasikal-

Lietuva maža, bet lanksti šalis
bėti su  nemažu būriu Lietuvos vers-
lo atstovų, manau, jog ateityje galime
imtis naujo projekto su Lietuva.

Žygimantas Pavilionis, LR amba-
sadorius JAV: Man labiausiai šiame
renginyje patiko lietuvių verslininkų
drąsa atvažiuoti į Čikagą. Jie patys
investavo į šią kelionę, ir jų pasiruo-
šimo lygis bei skaičius rodo, kad galų
gale lietuvių verslas išdrįsta eiti ir į
Amerikos rinką. Apsiprasti su šia
mintimi  padėjo Lietuvos narystė Eu-
ropos Sąjungoje, kai mažesnės Lietu-
vos įmonės, įgijusios galimybę pasi-
naudoti ES pinigais, ir ryšiais, gerai
pasijutusios ES rinkoje, išaugo, įsi-
tvirtino ir, patikėjusios savo sėkme
ES, ėmė dairytis toliau. Manau, jog
Amerikos rinka gal net yra tinka-
mesnė mums jau vien dėl to, kad čia
lietuvius gana gerai žino ir gerbia, ko
nėra ES. Jau nuo XIX a. lietuviai

Amerikoje turi sukūrę puikų savo
įvaizdį – jie darbštūs ir atsakingi žmo-
nės. Galima sakyti, kad net ir verslo
kultūra Lietuvoje yra gana amerikie-
tiška: žmonės daug dirba, o mokes-
čiai yra vieni iš mažesnių Europoje. 

Tikiuosi, jog šis renginys – tai tik
pradžia mūsų ekonominių nuotykių
Amerikoje. Viliuosi, jog tai taps ne
tik nuotykiu, ne tik atsitiktine sėk-
me, bet ir įprasta kasdienybe, nes ga-
limybės yra milžiniškos – tiek ame-
rikiečių investicijoms Lietuvoje, tiek
mūsų investicijoms čia, Amerikoje.
Džiaugiuosi, kad Čikagai, kaip ir
daugeliu kitų klausimų, pavyko tuos
kelius atidaryti.

Angelė Kavakienė, „Food Depot
International” prezidentė, Lietuvių
verslininkų tarybos pirmininkė: La-
bai gerai, kad rengiami panašūs ren-

giniai, nesvarbu, kur jie vyksta –
žmonės apie Lietuvą turi žinoti kuo
daugiau. Kuo daugiau žinos, tuo di-
desnė tikimybė, kad jie norės už-
megzti verslo santykius su Lietuva ir
nebijos bendradarbiauti. Vienintelis
dalykas, ko norėčiau palinkėti foru-
mo rengėjams ateityje, – konkretu-
mo. Tokiuose renginiuose norėčiau
sulaukti daugiau konkrečios pagal-
bos verslininkams. 

Randy Miller, ,,The Moore Com-
pany” atstovas: Renginys ir jo koky-
bė paliko labai gerą įspūdį. Man pa-
tiko pranešimų turinys, jų informa-
tyvumas. Kiekvienas jų buvo skirtin-
gas, todėl galėjome susidaryti nuo-
monę, kaip toli Lietuva pažengė skir-
tingose ekonomikos srityse. Manau,
jog kai kuri forume pateikta statisti-
ka apie Lietuvos ekonominę pažangą,
kuri gana skiriasi nuo likusių ES

šalių, galėtų būti itin naudinga, kal-
bant apie Lietuvos patrauklumą už-
sienio investicijoms.

Rimantas Žylius, LR ūkio mi-
nistras: PLEF‘ą pavadinčiau kiek
kito pobūdžio renginiu nei preky-
binės misijos. Šio renginio tikslas
yra sudaryti progą versle ar įmonėse
dirbantiems lietuviams ar Lietuvai
prijaučiantiems susitikti, užmegzti
ryšius. PLEF’u siekiama sudaryti
progą tiems žmonėms, kurie turi sen-
timentų Lietuvai, kurie turi lietuviš-
kų šaknų ir kurie dirba ekonominėje
srityje, mylėti Lietuvą ne per atstu-
mą, ne per internetą, o tiesiogiai. No-
rime, kad jie išgirstų istorijas, jog
Lietuva šiandien yra tikrai kitokia,
jog ji yra viena iš įdomiausių ES val-
stybių, po krizės  atsigavusi taip, kad
jau atsidūrė     Nukelta į 14 psl.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos ūkio ministras Rimantas Žylius.

Pirmą kartą Čikagoje vykusiame PLEF’e dalintasi gerąja verslo patirtimi Lietuvoje

Lietuvą forumo dalyviams pristatė prof.
Pierre Jean Everaert.

Apie savo bendrovės sėkmę Lietuvoje
kalbėjo Yolanda Bush, buvusi ,,Western
Union” direktorė Lietuvoje. 

Pertraukos metu prie vieno stalo susitiko (iš k.): Romas Bublys, LR garbės konsulas
Portland, OR Randy Miller ir LR garbės konsulas Seattle, WA Vytautas Lapatinskas.

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF), Lietuvos verslo konfederacijos kas dveji
metai rengiamas užsienyje, pirmą kartą atkeliavo į Čikagą. Šių metų rugsėjo 21 dieną Či-
kagos centre esančiame viešbutyje ,,Four Seasons” šurmuliavo apie 200 forumo, šįkart skir-
to keturioms sritims – informacinių technologijų ir komunikacijų, biotechnologijų, aukštos
pridėtinės vertės gamybos ir medicininio turizmo, dalyvių. Forume, pavadintame ,,Lietuva
– vartai į Europą”, dalyvavo apie 20 Lietuvos įmonių, nemažas būrys JAV bendrovių, tarp jų
– tokie garsūs vardai kaip ,,Hitachi”, ,,Baxter Healthcare Corporation”, ,,Holtec International”,
,,Sterling Engineering”, ,,Xomix LTD”, ,,Liquio Corporation”, ,,Chevron” ir kt.

Apie forumą, jo uždavinius ir tikslus, taip pat apie Lietuvos ekonominę padėtį bei sąly-
gas joje investuoti forumo metu ir po jo paprašėme pasakyti savo nuomonę keletą jo da-
lyvių. 



Valkenburgas (ELTA) – Lietu-
vos dviratininkas Ramūnas Navar-
dauskas Olandijos provincijoje Lim-
burge vykusio 79-ojo pasaulio dvi-
račių sporto plento čempionato vyrų
grupinėse lenktynėse rugsėjo 23 die-
ną atvažiavo aštuntas. Tai aukščiau-
sia vieta planetos pirmenybių vyrų
grupinėse lenktynėse per visą Lietu-
vos dviračių sporto istoriją. Lenkty-
nėse dalyvavo 207 dviratininkai iš 48
šalių. Iš Kvėdarnos (Šilalės r.) kilęs
24-erių metų R. Navardauskas, kaip
ir dar 26 dviratininkai, nuo nugalėto-
jo atsiliko 5 sek. Antrą sezoną ,,Gar-
min-Sharp” komandai atstovaujantis
dviratininkas šiemet pirmas baigė
žinomas daugiadienes lenktynes ,,Gi-
ro d’Italia” . 

SPORTAS
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Vilnius (ELTA) – Lietuvos teni-
sininkas Ričardas Berankis Teniso
profesionalų asociacijos (ATP) len-
telėje iš 89-osios vietos pakilo į 85-ąją.
22-ejų metų lietuvis turi 603 taškus.
21-erių metų Laurynas Grigelis (116
tšk.) iš 327-osios vietos nukrito į 361-

ąją, 28-erių metų Gvidas Sabeckis (2
tšk.) iš 1454-osios vietos smuktelėjo į
1,460-ąją, o 20-metis Dovydas Šakinis
(1 tšk.) iš 1553-iosios vietos nukrito į
1,557-ąją. Iš viso įvertinti 1,947 teni-
sininkai.

Tenisininkas R. Berankis pasaulio lentelėje – 85-as

Istorinis dviratininko R. Navardausko pasiekimas

Dviratininkas R. Navardauskas pasaulio
čempionate – aštuntas. 

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Košicė (ELTA) – Slovakijoje vy-
kusio pasaulio jaunių (iki 17 metų)
sunkiosios atletikos čempionato
vaikinų varžybų svorio kategorijoje
iki 94 kg Lietuvos atstovas Andrius

Užkuraitis užėmė šeštąją vietą. 17-
metis klaipėdietis dvikovėje surinko
310 kg (rovimas – 143 kg/stūmimas –
167 kg).

Sunkiaatletis A. Užkuraitis – šeštas

Tata (ELTA) – Vengrijoje vyku-
sio pasaulio jaunių (iki 18 metų) šiuo-
laikinės penkiakovės čempionato
merginų varžybose Lietuvos atstovė
Ieva Serapinaitė iškovojo aukso
medalį! 17-metė vilnietė keturkovėje
(be jojimo) surinko 4,124 taškus. I.
Serapinaitė bėgimo ir šaudymo var-

žybas pradėjo pirma.  
Komandų įskaitoje Lietuvos ats-

tovės I. ir E. Serapinaitės bei K. Gu-
žauskaitė užėmė antrąją vietą ir
pasipuošė sidabro medaliais. Mūsų
šalies sportininkės surinko 12,048
taškus.

Penkiakovininkė I. Serapinaitė – 
pasaulio jaunių čempionė!

Kaunas (BNS) – Rugsėjo 26 d.
Kaune vyko Lietuvos krepšinio fede-
racijos (LKF) vykdomojo komiteto
posėdis, kuriame naujuoju Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės vyriausiuo-
ju treneriu paskirtas Jonas Kazlaus-
kas. Su 53-jų metų krepšinio specia-
listu LKF bus pasirašyta sutartis, ga-
liosianti iki 2016 metų Rio de Janeiro
(Brazilija) olimpinių žaidynių pabai-

gos.
J. Kazlauskas vyriausiojo rinkti-

nės trenerio poste pakeistų Kęstutį
Kemzūrą, kurio vadovaujama rinkti-
nė Londono olimpiadoje pralaimėjo
ketvirtfinalyje ir pirmą kartą žai-
dynių istorijoje po nepriklausomy-
bės nepateko tarp keturių pajėgiau-
sių komandų.

J. Kazlauskas tapo Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės vyr. treneriu 

Miami (ELTA) – Miami vykusia-
me Tarptautinės krepšinio federaci-
jos (FIBA) ,,World Tour” serijos tri-
julių krepšinio varžybų baigiamojo
turnyro A grupėje Lietuvai atstovau-
janti Vilniaus komanda užėmė ket-
virtąją vietą ir nepateko į atkrinta-
mąsias varžybas. Vilniaus komanda,
kurią sudarė Mindaugas Budzinaus-
kas, Darius Čiūta, Vitalijus Lukša ir

Rytis Pulkauninkas, iškovojo tris
pergales ir patyrė du pralaimėjimus. 

FIBA ,,World Tour” baigiama-
jame turnyre, kurio prizų fondą su-
darė 40,000 JAV dol., dalyvavo dvyli-
ka komandų, suskirstytų į dvi gru-
pes. Į atkrintamąsias varžybas iš
kiekvienos grupės pateko po tris
komandas. 

Lietuviai nepateko į FIBA ,,World Tour” 
atkrintamąsias varžybas

Viena (ELTA) – Austrijos sosti-
nėje Vienoje vykusio pasaulio mo-
terų žolės riedulio lygos pirmojo eta-
po turnyre Lietuvos rinktinė užėmė
penktąją vietą. Lietuvės rugsėjo 23 d.
po baudinių serijos nusileido Aust-

rijos komandai. Šeštadienį mūsiškės
1:0 (1:0) įveikė Wales komandą. Lie-
tuvos rinktinė surinko 4 taškus ir
pralenkė tik taškų nepelniusias vel-
sietes.

Lietuvos žolės riedulininkės liko penktos

„Lituanicos” veteranai iškovojo
pergalę

„Lituanicos” futbolo klubo vete -
ranų (40 metų ir vyresnių) vienuo-
likė aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemont, IL, rugsėjo 22 d. nu-
galėjo „High landers” futbolininkus
rezultatu 8:3. Lietuvių naudai tris
įvarčius pel nė jau apie 20 metų „Li-
tuanicai” atstovaujantis Virgis Žo-
romskas.

Iki šiol šiame sezone ši komanda
sužaidė 4 rungtynes, iš kurių trejas
laimėjo ir vienas pralaimėjo. Kitas
su sitikimas lietuvių laukia išvykoje
su „Concordia” komanda.

Veteranų vienuolikei vadovauja
buvęs „Lituanicos” vyrų komandos
tre neris Algis Grochauskas.

Čikagos „Fire” profesionalai
žaidžia ir laimi

„Fire” futbolo profesionalų vie -
nuolikė, kuri priklauso MLS lygos
Rytų divizijai, rugsėjo 22 d. savo aikš -
tėje „Toyota Park” 2:1 įveikė Colum -
bus „Crew” ir pakilo į 3 vietą (16 per-
galių, 8 pralaimėjimai ir 5 lygiosios).
Abu įvarčius „Fire” vienuolikei pel -
nė Chris Rolfe. Turėdama 53 taškus
„Fire” atsilieka nuo pirmoje vietoje

esančios „Sporting Kansas City”, ku -
rios sąskaitoje – 56 taškai. 

Dabar „Fire” labai svarbus kiek -
vienas taškas, nes komanda nori
užsitikrinti vietą atkrintamosiose
varžybose, kur bus kovojama dėl
čempionų vardo.

Baigiasi Lietuvos futbolo A lygos
čempionatas

Lietuvos A lygos čempionate rug -
sėjo 24 d. sužaistos priešpaskutinės
30-ojo turo rungtynės, kuriose susi-
tiko Alytaus „Dainava” ir Klaipėdos
„Atlantas”. Dainaviečiai savo aikšte -
lėje 2:1 (2:0) pralaimėjo šiose pir-
menybėse gana prastai pasirodžiu-
siai Klaipėdos „At lanto” vienuolikei.
Klaipėdiečiams šiemet tai buvo tik
penktoji pergalė ir jie pakilo į prieš-
paskutinę turnyrinės lentelės vietą,
aplenkdami iš lygos pasitraukusį
Vilniaus REO klubą.

Įvarčius „Atlanto” komandoje
įmušė Evaldas Razutis (32 min.) ir
Tino Lagatori (45 min.). Dainaviečiai
88-ą minutę Pauliaus Sakalio pelnytu
įvarčiu priartėjo 1:2. Pralaimėjusi
rung tynes „Dainava” liko 7-oje vieto-
je.

Rezultatyviausiu šio čempionato
žaidėju yra A. Rimkevičius („Šiau-
lių” komanda).

Futbolo naujienos
EDVARDAS ŠULAITIS

Turnyrinė lentelė:

Panevėžio „Ekranas”             29    21     7     1     64:21     70
Vilniaus VMFD „Žalgiris”    30    21     6     3     64:17     69
Marijampolės „Sūduva”        30    17     6     7     61:33     57
Pakruojo „Kruoja”                 30    16     4    10     43:27     52
Šiaulių „Šiauliai” 30    15     3    12     64:43     48
Gargždų „Banga”                   29    11     7    11     35:28     40
Alytaus „Dainava”                 30     8      4    18     36:58     28
Tauragės „Tauras” 30     6      2    22     28:77     20
Klaipėdos „Atlantas”             30     5      5    20     21:73     20
Vilniaus REO                          30     5      4     21    26:63      17

Garsiausia Lietuvos maratono
bėgikė Živilė Balčiūnaitė, rugsėjo 22
d. dalyvavusi Vilniuje surengtame
tra diciniame bėgime „‘Avon’ žygis
prieš krūties vėžį su Ži vile Balčiū-
naite”, pelnė antrą vietą, 10 km nubė-
gusi per 34 min. 43 sek. Bėgikė tik 20
sek. atsiliko nuo rusės D. Lo bočevs-
kės, kuri Londono olimpiados mara-
tone buvo 28-oje vietoje. Lietuvei, po
dvejų metų pertraukos grįžusiai į
profesionalųjį spor tą po dopingo
skandalo, šios varžybos buvo pirmo-
sios oficialios sporto rungtynės. 

Kai 2010 metų Europos lengvo-
sios atletikos pirmenybėse Živilė
iškovojo pirmą vietą, jai buvo įteik-
tas ne tik auksinis rengėjų medalis,
bet ir valstybės skirta 20,000 litų pre-
mija bei Lietuvos didžiojo kunigaikš -
čio Gedimino ordino Riterio kry žius.
Po dopingo skandalo bėgikei bu vo

atimtas Europos čempionato auk so
medalis. Jis atiteko antrą vietą Bar-
selonoje užėmusiai rusei Natalija Ju-
lamanova. Tačiau ir šią bėgikę ne tru-
kus dėl dopingo pašalinus, auk so me-
dalis įteiktas trečią vietą užėmusiai
italei Annai Incerti. Nors tuo kart
sklido kalbos, kad ir italė pa žeidė do-
pingo reikalavimus, ji iki šiol neap-
kaltinta dopingo vartojimu.

Jeigu Europos pirmenybių auk-
so praradimą ir piniginio prizo nete-
ki mą Ž. Balčiūnaitė dar galėjo su-
prasti (nors ji ir jos treneris Romas
Sau saitis dėl to bylinėjosi), tai nese-
niai iš Lietuvos vyriausybės atėjusi
žinia, jog jai rei kia grąžinti 2010 m.
įteiktą apdova nojimą, skirtą už Lie-
tuvos garsinimą per 17 metų, ją tik-
rai pribloškė. Spor tininkė buvo įsiti-
kinusi, kad tas ordinas – visų jos per-
galių įvertinimas. Tačiau maratono
bėgikė nežada dėl šio ordino kovoti.
„Jei taip buvo nutarta, apdovanojimą
grąžinsiu. Ne reikės nieko per prie-
vartą daryti: aš ordiną sugrąžinsiu
savo noru”, – teigė Živilė.

Ji dabar savo dėmesį telkia į pra -
rastų jėgų atgavimą ir gana daug tre-
niruojasi, nes lietuvės pirmasis di-
desnis tarptautinis pasirodymas jau
artėja. Lapkričio 18-ąją Ž. Balčiūnai-
tė bėgs Jokohamos maratone Japo-
nijoje, ku riame dalyvaus bėgikai iš
viso pa saulio.

Ž. Balčiū nai tė neteko ir valstybinio apdovanojimo
EDVARDAS ŠULAITIS

Živilė Balčiūnaitė.
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Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” kviečia ištiesti pagalbos
ranką vargingai gyvenančiam vaikučiui Lietuvoje – tapti vaiko rėmėju.
Rėmėjas gauna vaiko adresą, nuotrauką, jei nori, gali su vaiku (šeima)
susirašinėti, bet tai nebūtina. Kviečiame išsirinkti du vaikelius, jei pir-
masis jau būtų gavęs rėmėją.

Auka konkrečiam vaikui paremti per metus – 360 dol. (30 dol. per
mėnesį). Metinė auka atsiunčiama iš karto arba dalimis. Nuo mokesčių
nurašomą auką siųsti: „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf St., Lemont, Illinois 60439. Tel. pasiteirauti: (630) 243-7275
arba (630) 243-6435.

VILTĖ 
Viltė gyvena su tėvu trijų kam-

barių name, mama mirusi. Gyve-
nimo sąlygos yra patenkinamos.
Viltė lanko Pak ruojo Versmės pag-
rindinės mokyklos antrąją klasę.
Mergaitė mo  kosi gerai. Jai patin-
ka piešti, mo  de  liuoti, turi puikų
balsą, lanko muzi kos mokyklos
smuiko klasę. Mėgsta mos pamo -
kos – matematika, anglų kalba,
mu zika ir kūno kultūra. Mer gaitė
sveika. Viltė maloni, draugiška,
optimis tiška, labai gabi, įsisavi-
nanti visas naujoves, mėgsta
spręsti galvo sūkius. Finansinė pa-
rama reikalinga Vil tės muzikinio
lavinimo išlaidoms, taip pat jos
kelionės išlaidoms – žie mą ypač
sudėtinga pasiekti mokyklą dėl
užpustytų kelių.

EVELINA
Evelina gyvena su mama

Silva ir sese Silvija. Evelinos tėvai
yra išsituo kę. Evelina mokosi
Klaipėdos mies to specialiojoje mo-
kykloje „Svet liačok”, 6 klasėje.
Labai mėgsta puoš tis, dainuoti,
žaisti kompiuteriu, šok ti ir vai-
dinti. Visa veikla patinka, jei tik
gali ją atlikti. Evelina maloni, me -
lancholiška, draugiška. Mergaitė
turi Dauno sindromą, širdies ydą,
turi šir dies stimuliatorių. Šeimoje
yra 5 vai kai, kartu gyvena tik
dukra Silvija (16) ir Evelina, kiti –
jau suaugę ir gyvena atskirai. Šei-
ma gyvena nuomojama me dviejų
kambarių bute, sąlygos pa tenki-
namos.

LUKAS 
Lukui yra 8 metai, jis lanko

specialaus ugdymo centrą. Mėgsta
nesu dėtingas dėliones, žaidžia su
mašinė lėmis, spalvina knygeles.
Patinka žiūrėti animacinius fil-
mukus ir vaikams skirtas laidas.
Lukui yra raidos sutrikimas, vai -
kas pats neapsitarnauja. Lukas
specialaus ugdymo centre būna
nuo 8 val. r. iki 4 val. p. p. Centre
jaučiasi gerai, bendrauja su ben-
draamžiais, žaidžia, atlie ka įvai-
rias užduotis. Šeimoje gyvena 3
vaikai. Vaikų tėvas negy vena kar-
tu. Vaikai su mama gyvena pas
mo čiutę jos 2 kambarių bute.

DANIELIUS
Danieliui yra 12 metų, jis lan-

ko „At gajos” specialiąją mokyklą,
6 klasę. Mėgstami dalykai: mate-
matika, kūno kultūra, etika, dailė.
Berniukas mėgs  ta dainuoti, žaisti
kompiuteriu, dirbti su moliu. Mėgs-
ta padėti ki tiems. Mama viena
augina 2 vaikus (12 metų Danielių
ir 19 metų Gerdą Viktoriją).

LUKAS
Lukui yra 8 metai, lanko

Onuš kio vidurinės mokyklos ant-
rą klasę. Mėgsta žaisti su kamuo-
liu ir žaislais. Berniukas domisi
konstravimu. Vai kas drąsus, jam
patinka bendrauti su ki tais vai-
kais, nori pirmauti. Prin cipingas,
bet kokia kai na siekia tikslo. Luko
fizinė sveikata gera, jis akty vus,
bet šalia būtinas žmogus – ug dy-
tojas, kad vaikas jaustų ribas. Dėl
susiklosčiusių aplinkybių vaiko
auklėjimu rūpinasi močiutė. Ma-
mos Jurgitos neįgalumas nelei-
džia pilna vertiškai dalyvauti vai-
ko auklėjime ir ugdyme.

RŪTENIS
Rūtenis gyvena su tėvu trijų

kambarių bute, mama mirusi.
Rūtenis yra Pakruojo Žemynos
pag rin dinės mokyklos aštuntos
klasės mo kinys. Jo mėgstami da-
lykai yra ang lų kalba, biologija,
kūno kultūra. Rūtenio sveikata
labai gera. Jis mėgsta sporto žai-
dimus, domisi internetinėmis
naujienomis. Yra malonus, drau-
giškas, ramus, dažnai liūdnas jau -
nuolis. Finansinė parama reika -
lin ga vaiko ugdymo ir gyvenimo
sąlygoms gerinti, įsigyjant moky-
mo prie mones.

MANTAS 
Mantui yra 11 metų, lanko

darže lį-mokyklą „Žiburėlis”. Mėgs-
ta pieš ti, lankstyti iš popieriaus.
Dalyvauja savivaldybės meninės
raiškos festiva liuose bei mokyk-
los „Gudručių klu be”, bendrijos
„Viltis” veikloje. Jam reikalinga
nuo la tinė socialinio darbuotojo
pagalba. Man tui reikia padėti ug-
dyti socia li nius ir savarankiško
gyvenimo įgū džius. Tėvas šeimą
paliko, mama su vai kais gyvena
pusantro kambario nuomojama-
me bute. Šeimoje auga 3 vai kai.

KORNELIJUS
Kornelijui yra treji metukai.

Iš iš vaizdos Kornelijus nesiskiria
nuo kitų vaikų. Jis jautrus, drau-
giškas, mie las, atsargus, ramaus
būdo vaikas. Dėl regos sutrikimų
Kornelijus labai atsargus, todėl
namų aplinka jam su teikia saugu-
mą. Svetimoje vietoje jam reikia
laiko apsiprasti. Lavini mui reika-
lingų specialistų jo gyvenamame
rajo ne nėra, todėl Kornelijui ten-
ka važiuoti į Vilnių. Berniukui
nustatytas specifinis mišrus rai-
dos sutrikimas, akių nervų suba-
trofija, ryškus atopinis klausos
sutrikimas.

ALVYDAS
Alvydas gyvena su trimis bro-

liais, sesute ir mama. Tėvas mi-
ręs, mama nedirba. Šeimos mate-
rialinė padėtis yra sunki. Alvydas
mokosi gerai, jis mėgsta skaityti.
Jis – mielas, drau giškas, gerano-
riškas ir nuoširdus, mėgstamas
klasės draugų. Stropiai atlieka vi-
sas užduotis, yra aktyvus, tačiau
nepasitiki savo jėgomis. Alvydas
ga na uždaro būdo, nekonfliktuo-
jantis su kitais. Po pamokų ber-
niukas lan ko sporto užsiėmimus.
Mamai sunku aprūpinti šeimą
būtiniausiais reikmenimis.

KAMILĖ
Kamilė gyvena su močiute

trijų kambarių na me. Sąlygos yra
patenkinamos. Kami lės mama
mirusi, tėvas dukra nesi rū pina.
Močiutė yra Kamilės globėja. Ka-
milė lanko Balsių pagrindinės mo -
kyklos ketvirtą klasę. Mergaitė
mo kosi gerai. Jai patinka piešti,
mėgsta miausia pamoka – dailė.
Kamilė yra maloni, draugiška, ra-
mi, darbšti, noriai pa deda močiu-
tei namuose. Močiutė yra bedarbė.
Priteisti 200 Lt dydžio alimentai,
bet tėvas tik retkarčiais moka.
Finansinė parama reikalinga Ka-
milės mokyklinėms prie  monėms,
aprangai, avalynei.

Ieško vilties
spindulėlių (2)
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SPALIS

Spalio 5 d., penktadienį: PLC
Fondo salėje vyks Ramūno Rudoko
spektaklis ,,Tėtis”. Pradžia 7:30 val. v.  

– ,,E Street Cinema” (555 11th St.
NW Washington, DC 20004) ir ,,Ritz at
the Bourse” (400 Ranstead St.,
Philadelphia, PA 19106) bus rodomas
filmas ,,Kita svajonių komanda”
(,,The Other Dream Team”). Apie
filmo rodymo laiką ir daugiau infor-
macijos sužinosite tinklalapyje www.
theotherdreamteam.com

Spalio 6 d., šeštadienį: Estų  na-
muose (4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson, NJ  08527) vyks Baltų  vieny-
bės  dienos  paminėjimas. Renginį or-
ganizuoja JAV LB Centrinės New
Jersey apylinkė.  Įėjimas nuo 2 val. p.
p. Programos pradžia – 3 val. p. p.
Šventiniai pietūs – 5 val. p. p. Norin-
tys įsigyti pakvietimus gali skambin-
ti tel. 732-531-1513 arba rašyti el. paš-
tu: lietuviskabendrija@yahoo.com  

– Šaulių namuose (2417 W. 43 rd
St., Chicago, IL 60632) vyks Amerikos
šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavi-
mo pokylis. Pradžia 6 val. v. Daugiau
informacijos tel. 773-875-4532.

– Spalio 6–7 d. Los Angeles, CA
vyks ,,Lietuvių dienos”.

Spalio 7 d., sekmadienį: PLC,
Lemont, vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” ,,Derliaus pietūs”.
Pradžia 12:30 val. p. p.

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

– ,,Mama Luigi’s” restorane (7500
S. Harlem Ave., Bridgeview, IL) vyks
kasmetiniai iškilmingi Šv. Kazimiero
kongregacijos seserų pietūs. Atvyki-
mas  nuo 12 val. p. p., pietų pradžia –
1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti tel. 773-
776-1324 (ses. Genevieve). 

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

Spalio 13 d., šeštadienį: Trinity
Church Hall (53 Capitol Ave., Hart-
ford, CN) vyks  choro ,,Laisvė” kon-
certas. Renginys skirtas Maironio
gimimo metinėms paminėti. Pradžia
6 val. v. Daugiau informacijos suteiks
Diana Norkienė (diananork@yahoo.
com; tel. 917-496-9079) arba Rasa Doo-
ling  (tel. 302-723-7752).

– ,,Burning Bush Gallery” (224 N.
Main St. Wheaton, IL 60187) nuo 6
val. v. iki 9 val. v. vyks Jurgio Daug-
vilos  medžio darbų parodos atidary-
mas. Paroda veiks iki  lapkričio 10 d.

– Restorane ,,La Mirage” (3223
West Algonuin Rd.,  Rolling Mea-
dows, IL 60008) vyks JAV LB Wauke-
gan-Lake County apylinkės „Rudens
puota”. Pradžia 8 val. v. Tel. pasitei-
rauti: 847-420-2068 arba 847-668-1731.

Spalio 14 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks paskaita tema
,,Yivo ir prarasto Rytų Europos žydų
pasaulio atkūrimas”. Paskaitos prane-
šėjas – Yivo instituto direktorius dr.
Jonathan Brent, vedėjas – advokatas
Rimas Domanskis. Pradžia 12:15 val.
p. p.  

– Trinity Christian College Ozin-

ga Chapel (6601 W College Dr.,  Palos
Heights, IL 60463) vyks trijų chorų –
Čikagos „Dainavos”, Cleveland „Exul-
tate” ir  Toronto „Volungės” – koncer-
tas „Namų psalmės”. Pradžia 2 val. p.
p. Daugiau informacijos: www.daina-
va.us

– Nuo 12 iki 5 val. v. Elizabeth, NJ
vyks lietuviškas festivalis. Šv. Petro
ir Povilo bažnyčioje, 211 Ripley Pl.,
Elizabeth, NJ 07206. Tel. pasiteirauti:
732-317-9195, 908-313-7221 ir 908-241-
349.

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

– Austrijos ambasadoje (3524 In-
ternational Court, NW, Washington,
DC) koncertuos Fair fax Symphony Or-
chestra (dirigentas Christopher Zim-
merman) ir pianistas Edvinas Minkš-
timas. Pradžia 7:30 val. v. 

Spalio 19, 20, 21 d.: Dainavoje,
Manchester, MI vyks bardų festivalis
,,Tegu daina gyvuoja visada!” Dau-
giau informacijos: vunderys@msn.
com arba tel. 734-261-4069.

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

– Beverly Arts Center (2407 W.
111th St., Chicago, IL 60655) bus rodo-
mas Amerikos lietuvių teatro ,,Viltis”
spektaklis ,,Tiktai dėl Tavęs”, skirtas
Maironio 150-osioms gimimo meti-
nėms paminėti. Bilietus galima įsigyti
,,Lietuvėlėje” (5741 S. Harlem Ave.,
Chicago, IL 60637),  kavinėje ,,Smilga”
(2819 W. 83rd St., Da rien 60561), ,,Li-
thuanian Plaza Bakery & Deli” (9921 S.
Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465),
Brighton Park ir Marquette Park pa-
rapijose. Pradžia 7 val. v.

– Latvian Hall (400 Hurley Ave.,
Rockville, MD) vyks choro ,,Laisvė”
koncertas, solistė J. Švedaitė, skaito-
vas E. Stancikas. Pradžia 7 val. v.  Dau-
giau informacijos suteiks  Danelė Vi-
dutienė el. paštu: dvidutis@aol.com,
tel. 301-588-5749. 

Spalio 21 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos Dukte-
rų draugijos iškilmingi metiniai ,,Ru-
dens pietūs”, kurių metu bus pagerbta
visuomenininkė Stasė Semėnienė.
Renginio pradžia 12:30 val. p. p. Vietas
užsisakyti tel. 708-499-4845 (Aldona Ru-
kuižienė)  arba tel. 708-246-9472 (Milda
Jakštienė).

– Lietuvių namuose (2715 E. Alle-
gheny Ave., Philadelphia, PA 19134)
vyks Maironio 150-osioms metinėms
skirtas minėjimas-koncertas. Progra-
mą atliks choras ,,Laisvė”, Connecti-
cut Lyric Opera solistė Jūratė Švedai-
tė ir Kauno valstybinio dramos teat-
ro vadovas, aktorius Egidijus Stan-
cikas. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau in-
formacijos: jakasdr@aol.com, tel. 6l0-
539-9578.

– Jurbarke, Kraštotyros muzieju-
je, vyks operos solisto Vlado Baltru-
šaičio 100 gimimo metinių minėji-
mas.

Spalio 26 d., penktadienį: Sal-
magundi Club (47 5th Ave. (tarp 11–12
gatvių), New York, NY) vyks renginys,
skirtas Maironio 150-osioms meti-
nėms. Programą atliks solistė J. Šve-
daitė ir aktorius E. Stancikas. Pradžia
7 val. v.  Daugiau informacijos suteiks
Laima Šileikaitė-Hood (ljhood@veri-
zon.net, tel. 212-982-1335).

Spalio 27 d., šeštadienį: Šv. Kazi-
miero parapijos salėje (18022 Neff  Rd.
Cleveland, OH) vyks Maironio 150-
osioms gimimo metinėms skirtas ren-
ginys. Programą atliks solistė J. Šve-
daitė ir aktorius E. Stancikas. Dau-
giau informacijos suteiks Nomeda
Vucianienė (vucianisnapalys@juno.
com; tel. 440-255-6832).

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) nuo 8:30 val. r. iki 2:30 val. p. p.
vyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro Knygų mugė. Išsamesnė infor-
macija: tel. 773-434-4545 arba info@lit-
huanianresearch.org. 

Spalio 28 d., sekmadienį: Wil-
lowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs.
Vietas užsisakyti administracijoje
tel. 773-585-9500 arba el. paštu: admi-
nistracija@draugas.org. Pradžia – 1
val. p. p.

– PLC Fondo salėje vyks Maironio
150-osioms gimimo metinėms skirtas
koncertas-minėjimas. Dalyvaus solistė
J. Švedaitė, aktorius E. Stancikas, stu-
dentų tautinių šokių grupė ,,Laumė”,
bus rodoma filmuota medžiaga apie
Maironio lituanistinę mokyklą. Pra-
džia 1 val. p. p. Daugiau informacijos:
birutekairiene@yahoo.com; tel. 630-
673-3384 (Birutė Kairienė).

– Palos Country Club (13100 South-
west Hwy., Orland Park, IL) vyks Či-
kagos lietuvių moterų klubo metinis
Rudens pokylis. Programą atliks
„Eglės Dance Studio”. Pradžia 1 val.
p. p. Daugiau informacijos tel. 708-788
-2781.

– Our Redeemer Lutheran
Church Hall (269 Main Rd., Aquebo-
gue NY) koncertuos choras ,,Laisvė”.
Pradžia 4 val. p. p. Daugiau informa-
cijos suteiks  Rasa Mitrulevičienė
(rasamaja@hotmail.com; tel. 631-764-
1932).

LAPKRITIS

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

Lapkričio 3 d., šeštadienį: Ros-
lyn, WA kapinaitėse 3 val. p. p. – Vėlinės.

Lapkričio 3–4 d.: Lietuvių na -
muose (2715 E. Allegheny Ave., Phi-
ladelphia, PA 19134) vyks mugė. No-
rintys joje prekiauti prašomi kreiptis
į Virgų Volertą tel. 610-664-9425 arba
el. paštu: volertas@verizon.net

Lapkričio 4 d., sekmadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont,
vyks Vydūno jaunimo fondo 60-mečio
minėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, vyks kamerinis spektaklis
,,Jis ir ji” pagal rašytojo Jono Biliūno
ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-Bi-
liūnienės laiškus ir kūrybą. Režisie-
rė – Birutė Mar. Vaidina Birutė Mar
ir Aleksas Kazanavičius. Dalyvauja
smuikininkas Sigitas Rubis. Pradžia
2 val. p. p.

Lapkričio 11 d., sekmadienį:
PLC, Lemont, Ritos M. Riškus salėje,
vyks tradicinė PLC madų paroda
,,Lady in Red”. 12:30 val. kokteiliai; 1
val. p. p. pietūs; 1:30 val. p. p. madų
paroda. Vietas užsisakyti tel. 630-257-
0153 (Žibutė Pranckevičienė) arba tel.
630-852-3204 (Daina Siliūnienė).

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

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks 55-oji jubiliejinė šventė. Šv. Mi-
šios už gyvus ir mirusius centro na-
rius bus aukojamos 1 val. p. p. Jėzuitų
koplyčioje. 2 val. p. p. salėje vyks šven-
tė. Stalus užsisakyti tel. 708-447-4501
(Milda Šatienė) arba 708-422-6514 (Ire-
na Dirdienė). 

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

GRUODIS

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

2013 m.

VASARIS

Vasario 3 d., sekmadienį: PLC,
Lemont, didžiojoje salėje bus prista-
tomas organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” metinis veiklos pranešimas.
Pradžia 12:30 val. p. p. Daugiau infor-
macijos: www.childgate.org, vvm@
childgate.org

Vasario 9 dieną: 7 val. v. Pasau-
lio lietuvių centro R. Riškus salėje,
Lemont, IL, įvyks Pasaulio lietuvių
centro 25-ojo jubiliejaus pokylis.

Vasario 16 d.: Aspen, CO, vyks
Lietuvos nepriklausomybės minėji-
mas ir Lietuvos Respublikos genera-
linio konsulato atidarymas.    

BALANDIS

Balandžio 20 d., šeštadienį:
PLC, Fondo salėje, vyks lietuviškos
Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
30 metų jubiliejaus šventė. 

LIEPA

Liepos 15 d., pirmadienį: Šv.
Onos bažnyčioje (433 E. Golfwood
Rd., Beverly Shores, IN 46301) 1 val. p.
p. bus aukojamos šv. Mi šios už Darių
ir Girėną. Lithuanica parke 2 val. p.
p. vyks renginys, skirtas Dariaus ir
Girėno 80-osioms žygio metinėms.

Liepos 25–28 d.: Quincy, MA
vyks Lietuvos vyčių 100-mečio jubi-
liejinis suvažiavimas.     

* * *
Sekmadieniais: PLC 101-ame

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

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629 arba el. paštu dalia.cidzikaite@gmail.com                  

Redakcija



Kaunas (Bernardinai.lt) – Rug-
sėjo 26 d. Kaune pasiektas naujas Lie-
tuvos rekordas – buvo surengta dau-
giakalbystės pamoka, kuri buvo di-
džiausia pagal dalyvių, mokomų kal-
bų bei jų mokytojų, kuriems tai gim-
toji kalba, skaičių.

Europos kalbų dienos proga Vy-
tauto Didžiojo universiteto Užsienio
kalbų institutas jau dešimtus metus
iš eilės surengė įspūdingą programą,
kurią vainikavo naujasis rekordas.
Europos kalbų dienos šventės metu
Vienybės aikštėje net 520 VDU stu-
dentų, moksleivių bei jų mokytojų
mokėsi žodžio „laisvė” 33 kalbomis ir
susipažino su laisvės samprata įvai-
rioje kultūrinėje aplinkoje. Dalyvius
kalbų mokė VDU Užsienio kalbų ins-
tituto dėstytojai.                                                                                        

Europos kalbų diena – daugia-

kalbystės šventė – minima nuo 2001
m. rugsėjo 26 d., kai Europos Taryba
Strasbūre paskelbė šią dieną kalbų ir
kultūrų įvairovės diena, siekdama
priminti, kad mūsų stiprybė įvairo-
vėje, ir skatindama 800 mln. europie-
čių iš visų 47 Europos Tarybos šalių-
narių mokytis kalbų. 
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Nusišovė Minnesota valstijoje keturis žmones
nušovęs šaulys

Rusijos nevyriausybinės organizacijos nesilaikys įstatymo 

Kaune pasiektas naujas šalies rekordas 

Čikaga (AFP-BNS) – JAV šiaurė-
je Minnesota valstijoje vienoje smul-
kaus verslo įmonėje nušauti penki
žmonės, tarp kurių yra ir, kaip spėja-
ma, nusišovęs šaulys, pranešė penk-
tadienį policija. Šaudyta rugsėjo 27 d.
apie 4:30 val. p. p. ženklus gami-
nančioje bendrovėje ,,Accent Signage
Systems”, kurioje dirba maždaug 25

žmonės. Laikraštis ,,The Minnea-
polis Star Tribune”, pranešęs, kad
per šaudymą buvo sužeisti dar keturi
kiti žmonės, nurodė, kad užpuolikas
buvo neseniai atleistas ir dėl to
nepatenkintas šios firmos tarnauto-
jais. Pasak laikraščio, tarp žuvusių-
jų yra ir šios verslo įmonės savinin-
kas.

Siūloma pagerbti Vilniaus geto atminimą

Bus finansuojami Lietuvos ir 
Prancūzijos mokslininkų projektai

K. Kėvalas paskirtas Kauno 
arkivyskupijos vyskupu augziliaru

Ekvadoras pasirengęs saugoti J. Assange

Vilnius (ELTA) – Iš 24 konkursui
pateiktų mokslinių tyrimų ir ekspe-
rimentinės plėtros projektų atrinkta
12 Lietuvos ir Prancūzijos moksli-
ninkų mobilumo projektų, kurie bus
finansuojami 2013–2014 metais.

Kovo mėnesį Lietuvoje ir Pran-
cūzijoje buvo paskelbtas konkursas
teikti dvišalius mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektus.
Juos vertino kiekvienos šalies žino-
vai. Finansavimą laimėjo 8 Vilniaus

universiteto, 2 Kauno technologijos
universiteto, po 1 Fizinių ir techno-
logijos mokslų centro ir Lietuvos
edukologijos universiteto moksli-
ninkų ir Prancūzijos partnerių pro-
jektai. Tyrimų tematika plati – nuo
biomedicinos iki istorijos. Pavyz-
džiui, kartu su prancūzų mokslinin-
kais KTU chemikai tyrinės saulės
elementus, o LEU filologai studijuos
Lietuvos ir Prancūzijos kultūrinius
mainus.

New York (BNS) – Ekvadoras
nurodė, kad yra pasirengęs laikyti
Julian Assange savo ambasadoje
Londone metų metus, jei tai bus būti-
na, kol dėl ,,WikiLeaks” įkūrėjo liki-
mo derasi su Didžiąja Britanija ir
Švedija. Pats J. Assange per Ekvado-
ro organizuotą teletiltą su Jungtinių
Tautų (JT) būstine paragino Jung-

tines Valstijas sustabdyti ,,Wiki-
Leaks” ir jos šalininkų ,,persekio-
jimą”.

J. Assange prieglobsčio Ekvado-
ro ambasadoje Londone pasiprašė
birželio 19 d., Britanijoje išnaudojęs
visas kovos su išdavimu Švedijai ga-
limybes.

Vilnius (ELTA) – 2013 metus siū-
loma paskelbti Vilniaus geto atmini-
mo metais. Tokį nutarimo projektą
Seimo posėdžių sekretoriate įregist-
ravo Seimo Užsienio reikalų komite-
to pirmininkas Emanuelis Zingeris.

2013 m. rugsėjį sukanka 70 metų, kai
okupacinė nacių kariuomenė sunai-
kino Vilniaus getą. Priėmus siūlomą
nutarimą, būtų paminėta ši Lietuvai
ir jos žmonėms skaudi istorinė data.

Maskva (ELTA) – Didžiausios
Rusijos nevyriausybinės organizaci-
jos pareiškė, kad nesilaikys Krem-
liaus įstatymo, kuris reikalauja, kad
iš užsienio finansavimą gaunančios
organizacijos užsiregistruotų kaip
,,užsienio atstovai, pranešė AP. De-
vynių įtakingų nevyriausybinių or-
ganizacijų vadovai paskelbė bendrą
pareiškimą, kad jie nekreips dėmesio
į įsakymą, kurį šią vasarą patvirtino
Kremliaus kontroliuojamas parla-

mentas, siekdamas sumenkinti pa-
sitikėjimą šiomis organizacijomis.

Už įstatymo nesilaikymą organi-
zacijų nariams bus skiriamos baus-
mės iki 150 JAV dol., vadovams – iki
1,150 dol., o pačioms organizacijoms –
iki 31,000 dol. Asmenys, kurie ir to-
liau dalyvaus įstatymą pažeidžiančių
organizacijų veikloje, galės būti bau-
džiami iki 9,000 dol. bauda arba lais-
vės atėmimu iki trejų metų.

Kaunas (ELTA) – Šventasis Tė-
vas Benediktas XVI kunigą dr. Kęs-
tutį Kėvalą paskyrė tituliniu Abziri
vyskupu ir Kauno arkivyskupijos
augziliaru.

Vyskupas nominatas K. Kėvalas
gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d. Bai-
gęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m.
studijavo Kauno technologijos uni-
versiteto Radioelektronikos fakulte-
te. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų se-
minariją. 1997 m. Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus, SJ
siuntimu išvyko tęsti studijų St. Ma-
ry’s Seminary and University Balti-
more, JAV. 2000 m. baigė pagrindines

teologijos studijas St. Mary’s Semi-
nary and University ir įgijo teologi-
jos bakalauro bei magistro moksli-
nius laipsnius. 2000 m. birželio 29 d.
įšventintas kunigu. 2001 m. tęsė stu-
dijas St. Mary’s Seminary and Uni-
versity ir įgijo teologijos mokslo li-
cenciato laipsnį. 2001 m. paskirtas
Kauno kunigų seminarijos parengia-
mojo kurso vadovu bei jaunimo pas-
toracijos kapelionu Kauno arkivys-
kupijos Jaunimo centre. 2003 m. pra-
dėjo doktorantūros studijas VDU. Pa-
skirtas dirbti Kauno kunigų semina-
rijos parengiamojo kurso bei Jono
Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu.
2003–2007 m. dalyvavo Kauno arki-
vyskupijos II sinodo darbe kaip Jau-
nimo sielovados komisijos pirminin-
kas. 2005 m. paskirtas Kauno kunigų
seminarijos dvasios tėvu. 2006 m.
rugpjūčio mėn. išvyko į JAV rašyti
doktorato darbo ir dirbti kapelionu
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo seserų kongregacijoje Put-
nam, Connecticut valstijoje. 2008 m.
Kaune, VDU, apgynė teologijos dak-
taro disertaciją. 2009–2011 m. Katali-
kų teologijos fakulteto VDU prode-
kanas. Nuo 2010 m. vasario kun. K.
Kėvalas dirbo ,,Marijos radijo” prog-
ramų direktoriumi Lietuvoje. 

Kunigas dr. Kęstutis Kėvalas.   ELTA nuotr.

Sausra ir toliau savo gniaužtuose laiko dalį JAV 
Washington, DC (BNS) – Iki šiol

didžiausia sausra ir toliau savo
gniaužtuose laiko didelę dalį JAV. Pa-
skelbtoje ataskaitoje teigiama, kad
65,5 proc. šalies – be Alaska ir Ha-
waii, kokia nors forma kenčia nuo
didžiausios per pastaruosius dešimt-
mečius sausros. Praėjusią savaitę šis
rodiklis dar buvo 64,8 proc. 

Dėl sausros Jungtinėse Valstijo-

se didėja nerimas, kad pasaulyje gali
kilti maisto produktų kainos. Šalis
yra viena didžiausių kukurūzų, kvie-
čių ir sojos pupelių augintojų. JAV
ūkio departamento duomenimis,
sausra jau turėjo didelį poveikį eko-
nomikos augimui, kuris šį ketvirtį
buvo mažesnis nei tikėtasi. Prarasta
derliaus už 12 mlrd. dol.

V. Putin kaltina Vakarus sumaišties Sirijoje kūrimu 
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimir Putin apkaltino Va-
karus, jog šie vykdo tokią politiką,
kuri destabilizuoja Arabų pasaulio
valstybes bei kuria sumaištį Sirijoje.
Šis V. Putin pareiškimas nuskambėjo
po Jungtinių Tautų (JT) Generali-
nėje Asamblėjoje Didžiosios Britani-
jos ministro pirmininko David Ca-

meron kalbos, kurioje šis pasakė,
kad tokios šalys kaip Rusija ir Kinija,
pasisakydamos prieš apribojimų Si-
rijai rezoliuciją, paliko dėmę JT
istorijoje. Rusija tebetiekia ginklus
Sirijai ir kelis kartus balsavo prieš
apribojimus paskutiniam diktatoriui
Arabų pasaulyje.

Kinijos politikas Bo Xilai pašalintas iš komunistų partijos
Beijing (AP-BNS) – Susikompro-

mitavęs Kinijos politikas Bo Xilai
rugsėjo 28 d. buvo pašalintas iš val-
dančiosios Komunistų partijos ir bus
teisiamas dėl korupcijos bei kitų nu-
sikaltimų; šis skandalas temdo pa-
siruošimus lapkričio pradžioje įvyk-
siančiam šalies valdžios atnaujini-

mui. Bo Xilai, anksčiau laikytas pre-
tendentu į aukščiausiąjį šalies postą,
tačiau vėliau patekęs į nemalonę dėl
skandalo, susijusio su britų versli-
ninko nužudymu, yra kaltinamas
įgaliojimų viršijimu, kyšių ėmimu ir
netinkamais ryšiais su keliomis mo-
terimis.



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 atsakymai

.

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.

IEŠkO DARBO

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

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

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

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, išleisti
atostogų. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja, lega-

lūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

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

* Vyresnio amžiaus žmonių pora (ką tik atvykusi iš
Lietuvos), ieško bet kokio darbo. Tel. 630-670-
8336.

* Gal gali kas nors pigiai parduoti, ar padovanoti
važiuojantį automobilį. Tel. 630-670-8336.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo nuo 2 v. p.
p. iki 9 v. v. Tel. 708-769-1705.

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

,,Draugo” sudoku Nr. 54 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Martin Taoras, Findlay, OH
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

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

Atkelta iš 3 psl.  Tiek darbininkai,
tiek darbdaviai yra įsitikinę, kad
atostogos prisideda prie sveikatos
palaikymo, o tai teigiamai atsiliepia
darbuotojų darbingumui ir gaminių
kokybei. Taigi svei kata kelia  paja-
mas darbdaviams. Su sidūrę su eko-
nominiais sunkumais darbdaviai ieš-
ko, kaip padidinti darbuotojų moty-
vaciją, nesuteikiant naujų lengvatų.
Todėl bandoma įves-ti daugiau lanks-
tumo darbo valandose, taip prisitai-
kant prie įvairių darbininkų porei-
kių. 

Lenkija savo darbuotojams sutei -
kia 26 nedarbo dienas per metus. Tai

di džiausias tokių dienų skaičius
Cent rinėje ir Rytų Europoje. Veng-
rija duo da 23 die nas, o Latvija, Ru-
sija, Slo vėnija, Ser bija, Slovakija,
Lietuva, Kroatija, Čekijos Respubli-
ka ir Ru mu nija – po 20 dienų per me-
tus. Ma žiausias ap mo kamų švenčių
skaičius tenka Meksikai – 7 dienos.
Po jos seka Ek vadoras ir Kanada – su
9 dienomis.   

Šiais laikais daugiausia lietuvių
emigruoja į Jungtinę Ka ra lystę. Ka-
žin, ar jie ten važiuodami ži no, kad ji
yra daugiausia apmoka mų švenčių
turinti šalis?

Spalio mėnesį laukia visas glėbys pasaulinių dienų

Bus plečiamas Kauno IX forto muziejus
Panaudojant Europos Sąjungos

(ES) lėšas, bus plečiamas Kauno IX
forto muziejus. Projektui, kurio metu
bus plečiamas Kauno IX forto muzie-
jaus turizmo paslaugų įvairovė, ski-
riama 2,4 mln. litų ES struktūrinių
fondų parama, pranešė Lietuvos
verslo paramos agentūra.

Pradedamo įgyvendinti projekto

tikslas – pritaikyti turizmui IX forto
muziejų sukuriant šiuolaikinėmis
technologijomis paremtą muziejų,
skirtą atvaizduoti Lietuvos karo isto-
riją visuomenei. Muziejaus erdvė
bus praplėsta beveik 400 kvadratinių
metrų, atsiras daugiau muziejaus
ekspozicijų temų. Projektą tikimasi
baigti 2014 metais. BNS

Vilniuje įkurtas privatus operos teatras –
Vilniaus miesto opera 

Žymūs meno ir muzikos veikėjai
ketvirtadienį paskelbė kuriantys
Vilniaus miesto operos teatrą. Vil-
niaus miesto opera bus antrasis ope-
ros teatras Vilniaus mieste, tačiau
teatro įkūrėjai pabrėžia, jog jų tiks-
las nėra konkuruoti su Lietuvos
nacionaliniu operos ir baleto teatru
(LNOBT). Vilniaus miesto operos
pagrindiniai įkūrėjai ir didžioji dalis
kolektyvo yra ,,Bohemiečiai”, kurie
kūrė spektaklius iki šiol. 

Oficiali Vilniaus miesto operos
įkūrimo data yra 2012 m. liepos 11
diena, jos steigėjai – Dalia Ibelhaup-
taitė, Asmik Grigorian ir verslinin-

kas Tomas Kučinskas. Teatro direk-
toriumi paskirtas Gediminas Šedui-
kis, muzikiniu vadovu ir vyriausiuo-
ju dirigentu – Gintaras Rinkevičius,
vizualiųjų menų vadovu – Juozas
Statkevičius, meno vadove – Dalia
Ibelhauptaitė.

Pirmasis oficialus Vilniaus
miesto operos teatro pasirodymas
vyks spalio 1 dieną ,,Siemens areno-
je” ir bus skirtas mokytojams. Teatro
tikslas sukurti po 2–3 naujas operas
kiekvienais metais ir per 5-erius
metus pastatyti bent 15 naujų operų.

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL hOME

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

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

A † A
ZITAI ŽVIRZDIENEI

užbaigus žemišką kelionę, giliai užjaučiame jos liū-
din čią šeimą: vaikus VIKTORĄ, VIDĄ, EDVARDĄ ir
TO MĄ su šeimomis, seseris BIRUTĘ GYLIENĘ ir
NIJO LĘ VARDIENĘ, brolį RAIMUNDĄ RIMKŲ ir jų
šei mas, anksčiau mirusios sesers DANOS PAREIGIE-
NĖS šeimą bei visus artimuosius.

Netekome nepaprastai šviesios asmenybės, bran-
gios draugės ir nuoširdžios veikėjos. Mums visiems
jos labai truks.

Seattle Lietuvos Dukterų draugijos
valdyba ir narės

PLEF’e susitiko Kauno laisvosios ekonominės zonos atstovė Ugnė Urniežiūtė (k.) ir
Antanas ir Galina Grinos.

Forume dalyvavo iš Lietuvos atvykęs viešųjų ryšių agentūros UAB ,,Integrity PR” valdy-
bos pirmininkas Arūnas Pemkus (d.).

Atkelta iš 7 psl.  didžiųjų ekono-
minių teorijų sūkuryje, kurios klau-
siama, ar jos atvejį tinka pritaikyti ir
kitoms krizės nualintoms šalims, ar
tai – unikalus atvejis.

Svarbu yra ir tai, jog PLEF’as
suteikia progą pergalvoti, kas yra
emigracija, kas yra emigrantai. Ar
žmonės, kurie gyvena užsienyje ir
negalvoja grįžti į Lietuvą, – vis dar
yra lietuviai? Ko vertas tas, kuris
išvažiavo ir pan.? Kaip parodė Lon-
dono olimpiada, lietuviui, turinčiam
talentą, buvo reikalingos kažkur
kitur sukurtos sąlygos, kad galėtų
atsiskleisti. Rūta Meilutytė yra geras
to pavyzdys. Man atrodo, jog tokie
dalykai, tokie renginiai rodo, jog Lie-
tuva turi ką duoti pasauliui, o pa-
saulis turi ką duoti Lietuvai. 

Neina kalba apie tai, kad viską
turime pasistatyti Lietuvoje, jog nė
vienas lietuvis nenorėtų išvažiuoti iš
Lietuvos. Lietuva turėtų norėti ir
stengtis, kad jos žmonės galėtų iš-
skleisti savo talentus, o tai reiškia,
kad jei esi talentingas bankininkas,
tau turbūt nebūtina gyventi Lietu-
voje. Tau reikia būti Londone, Frank-
furte, Bankoke – ten, kur vyksta
rimti dalykai. Šia prasme toks foru-
mas yra vienas iš globalios Lietuvos
vizijos įgyvendinimų, kai Lietuva
pristatoma esanti ne tik tam tikroje
teritorijoje, bet ir ten, kur gyvena
lietuvis ar žmogus, turintis lietuviš-
kų šaknų. Todėl manau, jog nebūtina
gyventi Lietuvoje, nebūtina grįžti į
Lietuvą tam, kad galėtum mylėti Lie-
tuvą, kad galėtum turėti su ja ryšį.
Tokios nuostatos įgyvendinimas –
ilgoji PLEF’o perspektyva. 

Kita vertus, šiuo renginiu siekia-
ma pabrėžti du dalykus: kaip už-
sienio investuotojai atranda Lietuvą

ir ką joje atranda. Tai darome tam,
kad tautiečiai ir amerikiečiai galėtų
pamatyti, kuo Lietuva gali būti įdo-
mi. Kaip parodė šios dienos išgirstos
istorijos, užsienio įmonės Lietuvoje
atranda net daugiau, nei tikėjosi.
Šiuo metu Lietuva turi vieną pa-
lankiausių verslo aplinkų, itin pa-
traukliai atrodančių JAV rinkos kon-
tekste. Mes turime stipriai augančią
ekonomiką eksporto srityje, mes lai-
mime prieš kitas įmones Europoje –
mūsų eksporto apimtys didėja, kai
tuo tarpu Europos ekonomika neau-
ga, tai reiškia, kad šioje kruvinoje
kovoje mes laimime. Tai yra motyvai,
kurie ir atveda į Lietuvą užsienio
įmones, neturinčias jokio ryšio su
Lietuva. 

Per paskutinius ketverius metus
požiūris į investicijas Lietuvoje labai
pasikeitė. Visos politinės partijos į
užsienio investicijas žiūri teigiamai.
Tad nemanau, jog po Seimo rinkimų
šioje srityje įvyks koks nors esminis
pasikeitimas. Visos partijos nori, kad
investicijos ateitų į Lietuvą, visos su-
pranta jų vertę. Investicijos yra svar-
bios ne tik todėl, kad jos sukuria dar-
bo vietas, bet ir todėl, kad jos atneša į
Lietuvą kitokią kultūrą. Lietuva
darosi atviresnė, į šalį atėjusios už-
sienio įmonės parodo, kaip reikia
rūpintis savo darbuotojais. Tame ma-
tau labai daug teigiamų pusių. Mes
investuotojams sakome: ,,Jūs turite
unikalią galimybę, kurios neturite
Rusijoje, Lenkijoje ar kitur, – jūs pa-
dedate mūsų šaliai keistis, gerėti.” 

Kalbino Dalia Cidzikaitė, 
Agnė Ranonytė ir 
Ingrida Bublienė 

Parengė D. Cidzikaitė

Lietuva maža, bet lanksti šalis

Dalios Cidzikaitės, Indrės Tijūnėlienės ir Tauro Bublio nuotr.

A † A
ELEONORA KRUŽIKIENĖ

KAVALIŪNAITĖ
Mirė 2012 m. rugsėjo 26 d., Waukegan, IL, sulaukusi 87 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Ričardas su žmona Diane, duktė Virgini-

ja, anūkai Ričardėlis su žmona Kristin, Denise su sužadėtiniu
Corei, Patrick, Daniel; proanūkės Courtney ir Lauren; bro lienė
Aldona Kavaliūnienė.

A. a. Eleonora buvo žmona a. a. Prano.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 1 d. nuo 9 v. r. iki 10

v. r. Most Blessed Trinity bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eleonora bus palaidota
Ascen sion kapinėse, Libertyville, IL.

Nuliūdę artimieji

,,DRAUGĄ”!
galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org
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Lietuvos Respublikos garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė susitiko su guberna-
toriumi, kandidatu į JAV prezidentus Mitt Romney, jam  rugsėjo 26 d. lankantis Cle-
veland mieste.                                                                                             George Brown nuotr.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� Psichologinės ir dvasinės pa galbos
draugija kviečia į aštuonių ketvirtadienių
grupeles pasikalbėti apie bendravimą
santuokoje, šeimoje, taip pat skyrybas.
Pradedant spalio 4 d. pirmas būrelis
rinksis Ziono parapijos patalpose (9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL) 7 val.
vak. Savigal bos būrelį ves kun. dr. Val-
das Aušra ir psichologė. Norin tys užsi-
rašyti pirmam būreliui skam binkite tel.
708-422-1433 arba rašyki te zionlith-
lutheran@aol.com. Antrasis būrelis
renkasi Pasau lio lietuvių centre, Le-
mont, IL, jį ves psichologė Saulena An-
tanavičienė ir kapelionas. Šiam būreliui
galite už sirašyti paskambinę Pal. J. Ma-
tulaičio misijos tel. 630-257-5613 arba
atsiuntę ži nutę: matulaitismission@sbc-
global.net

� 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
Mai  ronio 150-ąsias gimimo me tines.
Puo ta vyks „La Mi rage” restorane (3223
W. Algonquin Rd., Rolling Meadows, IL
60008), pra džia 8 val. v. Veiks baras,
bus loterija. 

� Spalio 14 d., sekmadienį, 12:15 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje įvyks paskai-
ta tema ,,Yivo ir prarasto Rytų Europos
žydų pasaulio atkūrimas” (,,Yivo and
Recovering the Lost World of East Eu -
ropean Jews”). Paskaitos pranešėjas –
Yi  vo instituto direktorius dr. Jonathan
Brent, moderatorius-advokatas Rimas
Domanskis. Visus, besidominčius archy -
vų sugrąžinimo istorija ir žydų kultūrinio

palikimo atkūrimu, maloniai kviečiame
apsilankyti. Renginį remia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija ir Pasaulio lie -
tu vių centras, pritaria JAV LB Lemont
apy linkė.

� Spalio 20 d., šeštadienį: – Beverly
Arts Center (2407 W. 111th St., Chi-
cago, IL 60655) bus rodomas Ame-
rikos lietuvių teatro ,,Viltis” spektaklis
,,Tiktai dėl Tavęs”, skirtas Maironio
150-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. Bilietus galima įsigyti ,,Lietuvėlėje”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago, IL
60637),  kavinėje ,,Smilga” (2819 W.
83rd St., Da rien 60561), ,,Lithuanian
Plaza Bakery & Deli” (9921 S. Roberts
Rd., Palos Hills, IL 60465), Brighton
Park ir Marquette Park parapijose. Pra-
džia 7 val. v.

� Čikagos lietuvių moterų klubo meti-
nis Rudens pokylis vyks sekmadienį,
spalio 28 d., 1 val. p. p. Palos Country
Club, 13100 Southwest Hwy., Orland
Park, IL. Programą atliks „Eglės Dance
Studio”. Pietūs ir programa – 35 dol.
Daugiau informacijos tel. 708-788-
2781.

�  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.

IŠ ARTI IR TOLI...

Saulėgrąža yra kaip ,,Draugo”
laikraštis – jos žiedai kreipiasi į
saulę, kaip ,,Draugas” – į tiesą. 

Vitalis J. Lembertas, gyve-
nantis Santa Monica, CA, tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriu-
mi. Šį skaitytoją „Draugas” lankys
dar vienerius metus. Nuoširdžiai
dė kojame už tai, kad mus skaitote.
Nuoširdžiai sveikiname tapus gar-
bės prenumeratoriumi.

Lankydamasis Lietuvoje Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach mieste
Florida valstijoje Stanley Balzekas, Jr. dažnai užsuka į kultūrines institucijas Lietuvos
miestuose. Šių metų rugsėjo mėnesį konsulas lankėsi žymios dailininkės tekstilininkės
Janinos Monkutės-Marks vardo muziejuje ir galerijoje Kėdainiuose.  Nuotraukoje: Ja-
ninos Monkutės-Marks muziejaus ir galerijos kuratorė Asta Federavičiūtė-Jasiūnė ir LR
garbės konsulas Palm Beach, Florida Stanley Balzekas, Jr.

Valerija Čepaitienė, gyvenanti Chicago, IL,
atšventė 100 metų jubiliejų. Būdama ilgametė
,,Draugo” skaitytoja pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už paramą.

Saulėgrąža, išaugusi iš Draugo fondo
2012 m. pavasario vajaus sėklų. Rudens
vajaus laiškai jau išsiųsti. Tikimės gausaus
skaitytojų atsiliepimo.

Draugo fondo info

Vladas ir Julija Žukauskai, gyvenantys Riverside, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

JAV LB Kultūros tarybos ir LB apylinkių renginiai, 
skirti Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti:

Spalio 13 d., šeštadienį, Trinity Church Hall (53 Capitol Ave., Hartford,
CN) vyks  choro ,,Laisvė” koncertas. Pradžia 6 val. v. Daugiau informacijos
suteiks Diana Norkienė (diananork@yahoo.com; tel. 917-496-9079) arba Rasa
Dooling (tel. 302-723-7752).

Spalio 20 d., šeštadienį, Latvian Hall (400 Hurley Ave., Rockville, MD)
vyks choro ,,Laisvė” koncertas, solistė J. Švedaitė, skaitovas E. Stancikas.
Pradžia 7 val. v. Daugiau informacijos suteiks Danelė Vidutienė (dvidutis@
aol.com, tel. 301-588-5749). 

Spalio 21 d., sekmadienį, Lietuvių namuose (2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA 19134) programą atliks choras ,,Laisvė”, Connecticut Lyric
Opera solistė Jūratė Švedaitė ir Kauno valstybinio dramos teatro vadovas,
aktorius Egidijus Stancikas. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau informacijos: jakas-
dr@aol.com, tel. 6l0-539-9578.

Spalio 26 d., penktadienį, Salmagundi Club (47 5th Ave. (tarp 11–12
gatvių), New York, NY) programą atliks solistė J. Švedaitė ir aktorius E.
Stancikas. Pradžia 7 val. v.  Daugiau informacijos suteiks Laima Šileikaitė-
Hood (ljhood@verizon.net, tel. 212-982-1335).

Spalio 27 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero parapijos salėje (18022 Neff  Rd.
Cleveland, OH) programą atliks solistė J. Švedaitė ir aktorius E. Stancikas.
Daugiau informacijos suteiks Nomeda Vucianienė (vucianisnapalys@juno.
com; tel. 440-255-6832).

Spalio 28 d., sekmadienį, PLC Fondo salėje dalyvaus solistė J. Švedaitė,
aktorius E. Stancikas, studentų tautinių šokių grupė ,,Laumė”, bus rodoma
filmuota medžiaga apie Maironio lituanistinę mokyklą. Pradžia – 1 val. p. p.
Daugiau informacijos el. paštu birutekairiene@yahoo.com; tel. 630-673-3384
(Birutė Kairienė).

Spalio 28 d., sekmadienį, Our Redeemer Lutheran Church Hall (269
Main Rd., Aquebogue NY) koncertuos choras ,,Laisvė”. Pradžia 4 val. p. p.
Daugiau informacijos suteiks  Rasa Mitrulevičienė (rasamaja@hotmail.com;
tel. 631-764-1932).
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Elena Baltrušaitienė, gyvenanti Vilniuje, atsidėkodma už žinutės
apie a. a. Vlado Baltrušaičio pami nėjimo Lietuvoje paskelbimą, „Drau gui”
atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

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

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

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

2012 M. SPALIo 14 D., 2 V. P. P.
Trinity Christian College 
ozinga Chapel Auditorium 
6601 West College Drive 
Palos Heights, IL

Bilietai iš anksto – $30
Koncerto dieną – $35
Jaunimui iki 17-kos metų – $15
(Nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)
Internetu www.dainava.us
Telefonu 1-800-494-8497
,,Seklyčioje”, Pasaulio lietuvių cen-
tre ir ,,Lietuvėlėje”. sk.047893

DREAM  
TEAM

“A MAGICAL MASTERWORK.” 
—Duane Byrge, THE HOLLYWOOD REPORTER

“MEET THE OTHER 
 DREAM TEAM, 
 IT WILL  
 CHANGE  
 YOUR LIFE.” 
—Eric Angevine, NBC SPORTS

“LIKE  
MONEYBALL,  

THIS ONE ISN’T JUST  
FOR SPORTS FANS.” 

—Linda Barnard, THE TORONTO STAR

 

theotherdreamteam.com facebook.com/otherdreamteam

B R I N G  YO U R  F R I E N D S  TO  S E E  O N E  O F  L I T H UA N I A’ S  P R O U D E ST  M O M E N T S.

NOW PLAYING IN NEW YORK AND LOS ANGELES
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� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 3 d., 2
val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą,
kur matysite filmą apie prof. Juozą Am-
brazevičių-Brazaitį, Laikinosios Lietuvos
vyriausybėje ėjusį ministro pirmininko pa-
reigas.

� Jaunimo centro 55-oji jubiliejinė
šventė vyks š. m. lapkričio 11 d., sek-
madienį, didžiojoje salėje. Šv. Mišios už
gyvus ir mirusius centro narius bus

aukojamos 1 val. p. p. Jėzuitų koplyčio-
je, kur giedos solistai Margarita ir Vac-
lovas Momkai, akompanuos Manigirdas
Motekaitis. 2 val. p. p. salėje vyks svei-
kinimai, meninė programa ir piniginė
loterija. Pietus patieks Vanda ir Algis
Morkūnai. Kviečiame organizacijas ir
pavienius asmenis užsisakyti stalus
skambinant tel. 708-447-4501 (Milda
Šatienė) arba 708-422-6514 (Irena
Dirdienė). 

Daugiau žinučių, kas vyksta Čikagoje, jos apylinkėse ir toliau, rasite 15 psl.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500


