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ŠIAME NUMERYJE:

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 215 dienų

108-tąjį gimtadienį švenčiantis
,,Draugas” – rekordų knygoje – 7 psl. 

,,Pasakų pasaulis”
Dainavoje – 6 psl. 

Suomijoje liepos 6–12 dienomis vykusiame penkiolik-
tajame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese dalyvavo per
50 dalyvių iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vo-

kietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Rusijos, Len-
kijos, Austrijos, Šveicarijos, Suomijos.

Helsinkyje ir Piispalos regione vykusiose renginiuose

drauge su užsienio lietuviais diskutavo arkivyskupas Gintaras
Grušas, kunigas Antanas Saulaitis, aktorė Aldona Vilutytė,
socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Binge-
lis, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijų atstovai,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė, kiti
svečiai. – 2 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 3–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dva-
re vyko kraštų Lietuvių Bendruomenių (LB) ir jaunimo są-
jungų pirmininkų suvažiavimas „Pasimokyti, dalintis pa-
tirtimi ir sužinoti”. Suvažiavime dalyvavo Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) valdybos nariai, kraštų LB ir jau-
nimo sąjungų pirmininkai, LB atstovai. Į šį renginį iš 26 pa-
saulio šalių atvyko beveik 50 dalyvių.

Suvažiavimas prasidėjo susipažinimo vakaru Bist-
rampolio dvare, kuris ne vieną nustebino savo gro-
žiu. Bistrampolio dvaro sodybą sudaro XIX a. sta-
tyti klasicistinio stiliaus dviaukščiai rūmai, ark-

lidės, ledainės, sodininko namas, ūkiniai pastatai. Čia nuo-
lat vyksta įvairūs renginiai – dvaro festivalio koncertai,
literatūriniai vakarai, rengiami dailininkų plenerai, lan-
kytojams organizuojamos ekskursijos, veikia knygnešių
muziejus. Nemažai baldų, skulptūrų, paveikslų dvarui jo
atstatymo iniciatorius kunigas Rimantas Gudelis nupir-

ko aukcionuose Jungtinėse Amerikos Valstijoje ir Argen -
tinoje, iš kur talpintuvais pargabeno į Lietuvą.

Apžiūrėję dvarą ir pasivaikščioję jo sodybos takeliais,
pasiklausę koncerto ir paragavę vietinio alaus jau kitą die-
ną suvažiavimo dalyviai kibo į darbą. Po prelato Edmundo
Putrimo invokacijos suvažiavimo dalyviai prisistatė, o PLB
pirmininkė Dalia Henke ir valdybos nariai apžvelgė XV
PLB valdybos, kurią sudaro 11 asmenų iš 10 šalių ir Lie-
tuvos atstovas, prioritetus, veiklos kryptis 2017–2018 me-
tais, atsakė į suvažiavimo dalyvių klausimus.

Suvažiavimo metu nemažai buvo kalbama apie PLB
veikos  finansavimą,  žurnalo  „Pasaulio lietuvis” leidy-
bos iššūkius apžvelgė jo vyriausioji redaktorė Dalia Sta-
ponkutė. Antrąją dieną Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio programos koordinatorė Neringa Vaisbrodė pri-
statė artėjančio šimtmečio renginių programą ir kvietė vi-
sus kitąmet atvažiuoti į Lietuvą. PLB kultūros komisijos
pirmininkė,  Šveicarijos LB vadovė Jūratė Caspersen pri-
statė PLB  kultūrinės veiklos planus, skirtus šiai sukak-
čiai.

– 11 psl.

Pasaulio jaunimas susitiko Suomijoje

Lietuvių Bendruomenių atstovai 
susitiko Bistrampolio dvare

D. Henke džiaugėsi, kad renginys
bu  vo sėkmingas.

Suvažiavimo dalyviai intensyviai dirbo tris dienas.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga vienija apie dvidešimt jaunimo organizacijų visame pasaulyje. „Facebook” nuotr.
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Sėjėjas ir grūdai
KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Jis (Jėzus) sakė: Štai sėjėjas išsirengė
sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukri-
to prie kelio, ir atskridę paukščiai juos
sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo
nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes ne-
turėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei
patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėda-
mi šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erš-
kėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė
juos. Dar kiti nu krito į gerą žemę ir davė
derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti še-
šiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimte-
riopą. Kas turi ausis, teklauso! (Ištrauka
iš šio sekmadienio Mato evangelijos).

Kristus, kalbėdamas savo moki-
 niams ir minioms besiklau-
sančiųjų, dažnai naudodavosi

specifiniu litera tūros žanru – palygi-
nimais, t. y. išplėtotais simboliais, ku-
rie visuomet savyje talpina gilesnę ir
platesnę reikšmę. Jau iš anksčiau gir-
dėtų homilijų greičiausiai žinome, kas
yra tas šios dienos Evangelijoje mini-
mas Sėjėjas, kas yra grūdai ir ta dirva,
į kurią grūdai krinta. Tai vis pats
Kristus, Dievo Žodis ir mūsų širdys, gy-

venimai, kuriuose Jam arba yra, arba
nėra vietos.

Vieni ateina į bažnyčią, pasiklau-
so Šventojo Rašto skaitinių, ką girdė-
ję, ko nenugirdę, galiausiai išeina gy-
venti to paties gyvenimo lyg ir „užsi-
dėję pliusą”, kad visgi sekmadienio pa-
reigą atliko. Kiti gi Dievo Žodžio pasi-
klausę, galbūt susimąstė ties kažku-
riais, jų gyvenimui mažne aktualiais
aspektais; dar kiti dėl to buvo paska-
tinti tam tikriems spontaniškiems kil-
numo poelgiams, kuriuos įvykdę vėlgi
pasijuto patenkinti, kad kažin ką nu-
veikę „dėl Dievo”. Ir vis dėlto tai tėra
tik grūdai, nukritę prie kelio, tarp
uolų ir erškėčių, kurie iš tiesų nedavė
jokio derliaus. Tai dalykiškas teksto
klausymas ar skaitymas, kuris galbūt
patobulina religines žinias, tačiau iš es-
mės yra bevaisis, nes nerado atgarsio
sieloje, nes neužsimezgė asmeninis
santykis su įkvėptuoju ir apreikštuo-
ju Žodžiu, nes Viešpaties artimybė ne-
buvo suvokta ir išgyventa. Kitaip ta-
riant, grūdas nenukrito į gerą žemę.

Tad kaipgi paruošti ir puoselėti sa-
vyje tą gerąją dirvą, duodančią derlių?
Man prisimena viena rusų ortodoksų
tradicijos knygelė pavadinimu „Pilig-
rimo kelionė”, kurioje pasakojama

apie jaunuolį, kuris išgirdęs šv. Pau-
liaus laiškuose pa mokymą – „be pa-
liovos melskitės” (1 Tes 5:17), niekaip
negalėjo nusiraminti, ieškodamas šių
žodžių paaiškinimo. Jaunuolis išsi-
rengė į ilgą ke lionę po skirtingas baž-
nyčias ieškoti atsakymo, kol galiausiai
sename vienuolyne sutiko žilą išmin-
čių vienuolį. Jis paklausė senolio, ką gi
reiškia be paliovos melstis ir kaip tai
įmanoma? Šis jam ramiai atsakė: „eik
ir sukalbėk maldą Viešpatie Jėzau
Kristau, pasigailėk manęs tūkstantį
kartų.” Jaunuolis nusistebėjo, bet taip
ir padarė. Po kurio laiko vėl sugrįžęs
pas vienuolį sako: „padariau kaip lie-
pei, sukalbėjau maldą tūkstantį kartų.”
Šis nusišypsojo ir tarė: „O dabar eik ir
sukalbėk dešimt tūkstančių kartų”.
Tokia ir yra pasakojimo moralė, – mal-
da turi tapti nuolatine dvasine būsena,
kuri kupina Dievo artimybės. Melstis
nuolat kur bebūtum, ką beveiktum, pa-
našiai taip, kaip nuolat įkvepi ir iš-
kvepi. Senoji maldos praktika moko
maldos pirmąją dalį kalbėti įkvepiant
ir tokiu būdu įsileidžiant Viešpatį į
savo širdį, o atrąją dalį – iškvepiant, iš-
stumiant iš savęs visa, kas nuo dėmin-
ga. 

Kad Dievo Žodis lyg grūdas kristų
į derlingą mūsų sielų žemę, mums bū-
tina gyventi nuolatinėje maldoje, Vieš-
paties artimybės būse noje. Tuomet ir
užsimezga ryšys su Dievo Žodyje esan-
čiu Kristumi. Tik tuomet tekstas per-

smelkia, padeda įsigilinti į Jėzaus
mintis bei troš kimus, vis giliau Jį pa-
žįstant. Ne pažinti Šventojo Rašto – tai
nepažinti Kristaus, – perspėja šv. Je-
ronimas. Kiekvienas Šventajame Raš-
te įam žintas žodis ir kiekvienas Jėzaus
gestas yra tos artimybės paslapties iš-
raiška. Privaloma leistis jos apgau-
 biamiems, turime išmokti į ją įsiklau-
syti. Toji neišsakoma artimybė reika-
lauja, kad ypatingai atsivertume, taip,
kad ilgainiui tarsi visiš kai persimai-
nytume į Kristų. Iš tiesų tai tuomet ir
įgyvendinsime savo gyvenimo tikslą –
Kristus augs mumyse ir augdamas
sieks pilnatvės. 

Atkelta iš 1 psl.

Kongreso metu aptarti užsienio lie-
tuviams aktualūs internetinio balsavi-
mo, Lietuvos pilietybės išsaugojimo bei
atkūrimo, ryšių su Lietuva palaikymo
klausimai. Užsienio lietuviai pasisakė už
aktyvesnį bendradarbiavimą su Lietuvos
institucijomis kuriant geresnes sąly-
gas užsienio lietuviams grįžti gyventi ir
dirbti Lietuvoje, plėtoti stažuočių Lie-
tuvoje programas, gerinti požiūrį į emig-
rantus Lietuvoje.

Naujuoju Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjungos (PLJS) pirmininku išrink -
tas 26-erių metų chemijos mokslininkas,
Cambridge universiteto absolventas Vla-
das Oleinikovas.

Kongreso metu taip pat išrinkta nau-
ja organizacijos valdyba. Jos nariais
tapo atstovai iš JAV, Jungtinės Karalys-
tės, Norvegijos, Vokietijos, Lenkijos.

Pirmą kartą lietuvių jaunimas už-
sienyje į Kongresą susibūrė 1966 metais.
O antrajame, vykusiame JAV 1972 me-
tais, buvo įkurta PLJS, šiuo metu vie-
nijanti per dvidešimt lietuvių jaunimo
sąjungų ir organizacijų visame pasau-
lyje.

ELTA

Pasaulio jaunimas susitiko Suomijoje

Suomijoje Penkioliktojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai ir svečiai. „Facebook” nuotraukos

Suomijoje susirinkęs užsienio lietuvių jaunimas bendravo, diskutavo.                                 Kongreso svečias – kun. A. Saulaitis SJ. 
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Svajonių atostogos – laikas, praleistas be skubėjimo

Kada dar kalbėtis apie atosto-
gas, jeigu ne vasarą? Atosto-
gų laukimas ir planavimas,
arba tiesiog svajojimas apie

jas kartais gali prilygti pačioms atos-
togoms. Psichologai sako, kad laikas,
kai tarsi sustojame ir pasitraukia-
me nuo kasdieninių darbų, leidžia
mums pažvelgti į save tarsi iš šalies
ir patikrinti, ar esame patenkinti
savo gyvenimu, ar tikrai nenorime
jame nieko keisti. Kas gali būti geriau
už jausmą, apimantį tuomet, kai už-
darai darbovietės ar namų duris ir pa-
lieki savo kasdieninius darbus lauk-
ti tavo poilsio pabaigos… 

Vieniems atostogos reiškia ke-
lionę į nuostabų kurortą – saulė,
jūra ir nerūpestingai leidžiamas lai-
kas. Kitiems – tai galimybė pabėgti
į tolimą pasaulio kraštą, pamatyti
naujų miestų, įkopti į kalnus, patir-
ti nuotykių, susipažinti su naujais
žmonėmis. O gal atostogos – tai ga-
limybė leisti sau gulėti ir negraužia-
mam sąžinės ir vieną po kitos ,,ryti”
knygas? Pasimėgauti gamtos prie-
globsčiu? Aplankyti seniai matytus
draugus ir gimines? Pabūti su savo
vaikais, žaisti jų išrinkus žaidimus?

Kokios yra jūsų 
svajonių atostogos? 

Sandra Scedrina, 
fotografė įmonėje ,,Studio Light
Inc”: 

Dažniausiai atostogų reikia tada,
kai žmogus nori pabėgti nuo darbų,
kasdienių reikalų ir įtampos. Tačiau
mano darbas, mano hobis ir gyveni-
mas yra fotografija – todėl šita taisyklė
man tikriausia netinka. Gamtoje fo-
tografuodama medituoju. Man atos-
togos – tai laikas be skubėjimo. Tai ra-
mybė, meilė ir harmonija, kurią jau-
čiu būdama su šeima, brangiais žmo-
nėmis. Jos gali trukti dieną ar savai-
tę, nesvarbu. Gali būti mieste, arba vi-
sai laukinėje gamtoje. Svarbu, kad
galėtum pasijausti ČIA ir DABAR.

Rita Janz, 
Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus darbuotoja:

Idealias atostogas įsivaizduoju
praleistas Lietuvoje su savo vaikais –
Kristupu ir Aleksandru. Labai norė-
čiau su jais plaukti Žeimenos upe,
miegoti palapinėse, pusryčiams prisi-
rinkti miško uogų, vakarienei iškepti
upėje pagautą žuvį. Norėčiau savaitę
praleisti skautų šeimų stovykloje. Aš
vėl susitikčiau su senais draugais, o
vaikai galėtų susirasti naujų.Taip kar-
tą jau esu atostogavusi. Labai ilgiuosi

vakarų, kuriuos leisdavome prie laužo:
ilgiuosi bendrų stovyklautojų dainų ir
lauže virtos dūmais pakvipusios košės.
Po šios kelionės upe su vaikais porą sa-
vaičių norėčiau pabūti tėviškėje – Rū-
daičių kaime. Aplankytume gimines ir
draugus, važinėtume po apylinkes:
Plateliai, Mosėdis, Orvydų sodyba. Po
dieną praleistume Palangoje ir Nidoje.
Manau, kad tokios atostogos ilgam
liktų vaikų atmintyje, mes visi taptu-
me dar labiau artimi.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Daiva Meilienė, 
KORP! Neo-Lithuania JAV Centro
valdybos vicepirmininkė: 

Mano svajonių atostogos – ramiai
praleistas laikas Lietuvoje – Nidoje, ar
Juodkrantėje. Prisimenu Nidą – kai ten
lankiausi, man buvo labai gera. Vėje-
lis pučia, gali laiveliu paplaukioti.
Mano vyro brolis Klaipėdoje gyvena,
tai jį aplankę, nukeliavome ir į šiuos
Lietuvos kurortus. Kodėl savo svajonių
atostogas įsivaizduoju Lietuvoje? Aš gi-
miau čia, Amerikoje. Tačiau mano tė-
vai man įskiepijo didelę meilę Lietuvai.
Ji nuo vaikystės buvo mano svajonių
šalis. Čia gyvena daug mano giminių
(tiesa, pastaruoju metu jų vis mažėja)
– tetos, dėdės, pausbroliai, pussese-
rės. Į Lietuvą atvykusią mane apima
ramybės jausmas, aš čia jaučiuosi taip,
kaip tėtis ir mama pasakojo apie savo
vaikystės Lietuvą. Tiesa, kai pirmą
kartą, dar sovietmečiu aplankiau savo
tėvų gimtinę, man jos žmonės atrodė iš-
sigandę ir prislėgti. Tačiau lankyda-
masi jau po Nepriklausomybės atsta-
tymo, jaučiu, kaip čia žmonės darosi
vis laisvesni. Su mama buvome nuvy-
kusios kartu į Lietuvą, jai tuo metu
buvo 80 metų. Pamenu vieną epizodą:
stovėjome Kaune prie Šv. apaštalų Pet-

Justinas Riškus,
istorijos mokytojas Elmhurst
Community 
Unit School, rašytojas:

Svajoju apie atostogas Europoje.
Norėčiau pakeliauti po Lietuvą, Vo-
kietiją, Austriją, lankyti su šių šalių is-
torija susijusias vietas, dalį atostogų
laiko skirti kopimui į kalnus. Atosto-
gauju kartą per metus, tačiau šiuo
metu dar negaliu įgyvendinti savo sva-
jonės – nukeliauti į Europą. Mano vai-
kai dar maži – Lukui yra penkeri, o
Andriui dar tik treji. Todėl atostogas su
šeima leidžiame prie ežero, kartais
pakeliaujame po Ameriką, pavyzdžiui,
nuskrendame į Coloradą.

ro ir Povilo arkikatedros bazilikos, o
mama kažkaip keistai pasižiūrėjo į tą
šventovę ir pasakė: ,,Pamenu, kad kai
paskutinį kartą mačiau tą katedrą, jos
durys buvo daug didesnės”. Mano tė-
veliui taip ir nebeteko aplankyti Lie-
tuvos po to, kai jis iš jos Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje pasitraukė.
Bet mes aplankėme jo gimtinę Radvi-
liškyje, buvome svetingai priimtos, ten
gyvenantys žmonės buvo labai malo-
nūs. Taigi – mano svajonių atostogos –
vaikystės svajonių šalyje Lietuvoje.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos nuo-
latinei atstovei prie Jungtinių Tautų (JT) Audrai Plepytei.

Prezidentė su ambasadore kalbėjosi apie pasirengimą rudenį vyk-
siančiai JT Generalinei asamblėjai, aptarė moterų pasaulio lyderių vaid-
menį bei kaip dar labiau stiprinti kovą su smurtu pasaulyje.

Susitikime taip pat kalbėta JT efektyvumo didinimo ir Lietuvos vaid-
mens stiprinimo klausimais, aptartas šalies karių dalyvavimas JT taikos
palaikymo operacijose.

Ambasadorė vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos
(ES) departamentui, anksčiau yra buvusi Lietuvos ambasadore Ispanijoje,
dirbusi Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie ES Briuselyje ir nuolatinė-
je misijoje JT New Yorke, kur buvo misijos vadovo pavaduotoja. 

ELTA

Jungtinėse Tautose Lietuvai atstovaus
Audra Plepytė

Dainiaus Labučio nuotr.



4 2017 LIEPOS 15, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorius Amandas Ragauskas

VAkARIS

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, ,,Vakario” puslapis nori su-
pažindinti jus su Los Angeles nuo 2015 metų vei-
kiančio Lietuvos generalinio konsulato leidžiamu
tinklaraščiu ,,Vakarų vėjai”.

Šį tinklaraštį rašo generalinio konsulato Los
Angeles darbuotojai, siekdami neformaliai pri-
statyti savo nuveiktus darbus, supažindinti su

artėjančiais renginiais ir konsulinėmis naujienomis,
pristatyti aktualias žinias iš Lietuvos, lietuviškas tra-
dicijas ir papročius. Tinklaraštis skirtas lietuvių ben-
druomenei, Lietuvos draugams ir visiems besido-
mintiems lietuvišku gyvenimu Vakarų pakrantėje.

Tinklaraštyje rasite daug įvairios ir įdomios in-
formacijos skiltyse:

• Generalinio konsulo skiltis
• Renginių kalendorius
• Žinios iš Lietuvos
• Renginių galerijos

• Konsulinis ,,langelis”
• Aktualu
• Šventės ir tradicijos
• Kontaktai

LR generalinis konsulatas Los Angeles įsikūręs
netoli Santa Monica. Adresas:

11766 Wilshire Blvd., Suite 560
Los Angeles, CA 90025

Telefonas: 424-465-9901
El. paštas:

kons.losandzelas@urm.lt
Oficiali interneto svetainė: la.mfa.lt

Tik pradėjęs savo veiklą, konsulatas užmezgė
glaudžius ryšius su Los Angeles lietuviais ir jų or-
ganizacijomis. Generalinis konsulas Darius Gaidys
ir jo komanda aktyviai dalyvauja lietuviškuose ren-
giniuose, nuoširdžiai ir geranoriškai bendrauja su
tautiečiais, padėdami jiems susigaudyti kebliuose dvi-

gubos pilietybės
labirintuose, su-
teikdami nau-
dingos informa-
cijos visais juos
d o m i n a n č i a i s
klausimais. 

Po konsulato
vėliava vyksta
įdomūs rengi-
niai. Paskutinis
iš jų – Tautiškos
giesmės giedoji-
mas Santa Moni-
ca, Ramiojo van-
denyno pakran-
tėje Valstybės dienos proga.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, norėdami rasti ,,Va-
karų vėjus” savo el-pašto dėžutėse, užsiregistruoki-
te konsulato svetainėje ir gausite naujausia infor-
maciją, kurią pateikia konsulato darbuotojai.

Tautiškos giesmės giedoti Santa Monica, Ramiojo vandenyno pakrantėje susirinko gražus būrys Los Angeles apylinkių lietuvių.  Nuotrauka iš tinklaraščio ,,Vakarų vėjai”

Generalinis konsulatas Los Angeles atnaujino savo tinklaraštį

Generalinis konsulas Darius Gaidys 

Smagus pasisėdėjimas
su lietuviškomis dai-
nomis miestelio užei-
goje. 

Valstybės diena –
su dainomis
Liepos  6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – vi-

same pasaulyje rinkosi lietuviai giedoti tau-
tiškos giesmės,  išreikšti meilę tėvynei bei pa-

sidžiaugti tautos vienybe. Nuo tautiečių nu-
sprendė neatsilikti ir šiauriniuose Čikagos  prie-
miesčiuose gyvenantys lietuviai. Waukegan-Lake
County apylinkės  Lietuvių  Bendruomenės nariai
tą vakarą  rinkosi centrinėje Libertyville miestelio
aikštėje. Vieni  atsinešė vėliavėles, kiti – trispal-
vius   balionėlius; ore plazdėjo net vėliava su vy-
čiu. Atėjus 8 val. v.,  suvirpino  orą darnūs lietu-
vaičių balsai ir „Tautiškos giesmės” jaudinantys
žodžiai.  Ne  vienas praeivis  sustojo pasiklausy-
ti, net  keletas pravažiuojančių automobilių su-
lėtino greitį, norėdami pasižiūrėti,  kas čia vyks-
ta tame „rožių darželyje”, pagrindinėje  mieste-
lio aikštėje. Sugiedojus himną, skirstytis  po namus nesinorėjo! No rėjosi
dar bent keletą lietuviškų dainų padainuoti. Kažkas pasiūlė į kitoje gat-
vės pusėje stovinčią užeigą užsukti, alaus bokalą už tautą pakelti, lie-
tuvišką dainą užtraukti. Tad sugužėjo nemažas būrys lietuvių į  užeigos
vidų – paprašė  „šinkoriausĪ  stalus  sustumti ir alučio atnešti,  o šei-
mininkės – gardžiais patiekalais pavaišinti. Neilgai trukus  ir  dainas
linksmas  pradėjo  dainuoti:  „Stovi malūnas prie kelio”, „Buvo gera
gaspadinė” ,  „Šalia kelio karčiama”  – vi sų ir neišvardinsi... Buvo sma-
gu. O sau lutei nusileidus, visi su gera nuotaika išsiskirstė po namus.

Mes ten buvom, alutį su puta ragavom, dainas dainavom...
Kitais metais  ateik ir tu,  ne tik  tautišką giesmę pagiedosime kar-

tu!
Waukegan-Lake County apylinkės info

Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės lietuviai
giedojo „Tautišką gies-
mę” – Lietuvos himną
Libertyville miestelio
pagrindinėje aikštėje.

Jolitos Vilimienės nuotraukos
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Ruošiantis kalbinti naująją Dai-
navos jaunimo stovyklos direktorių ta-
rybos pirmininkę Daną Rugieniūtę
galvon atėjo sena patarlė: „Nauja
šluota gražiai šluoja”. Tas posakis la-
bai tinka, kai viltingai žiūrima į
naują tokias svarbias pareigas per-
imantį asmenį. Tokios buvo mano
įvadinės mintys prieš porą metų. Šio-
mis dienomis Dainavos jaunimo sto-
vyklos rėmėjai gavo pranešimą apie
rėmėjų metinį suvažiavimą, įvyk-
siantį 2017 m. liepos 15 d. Dainavoje,
prie Manchester, MI. 

Kada perėmėte šias svarbias pareigas?
Pirmininkės pareigas perėmiau

2014 m. rugpjūčio mėnesį.

Esate ne viena. Kas dar yra Jūsų dar-
bo komandoje?

Dainavos taryboje yra 13 narių.
Dvasios vadai: tėvas Lukas Laniaus kas
SJ, kunigas Gintaras Jonikas, vice-
pirmininkas Algis Petrulis, sekretorius
dr. Marius Laniauskas, iždininkas Gy-
tis Mikulionis ir nariai – Marija Do-
manskytė, Marius Kas niūnas, Ed-
mundas Kasputis, dr. Teresė Kazlaus-
kienė, dr. Eligijus Lelis, dr. Audrius Po-
likaitis ir Kęs tutis Sušinskas.

Pradėkime nuo pradžios. Jūs gimėte ir
augote prie Detroito, Dainavos pašonėje. Ko-
kie pirmieji prisiminimai apie Dai  navą?

Pirmieji prisiminimai yra iš Jau-
nųjų ateitininkų stovyklos. Detroite
buvo mažai mano amžiaus mergaičių,
tad atvažiavau į Dainavą ir savo būre-
lyje susipažinau su visa grupele mer-
gaičių iš kitų miestų. Praleidome tas dvi
savaites kartu, ir tikrai pasidarėme
šeima. Kai reikėjo atsisveikinti, atrodė,
kad širdis plyšta. Tais laikais susiraši-
nėjome laiškais, nes negalėjome skam-
binti. Nekantriai laukiau tų laiškų ir tos
dienos, kada sugrįšiu į tą nuostabią vie-
tą ir vėl būsiu su savo draugėmis.

Kas paskatino į ją grįžti su „nauja šluo-
ta”?

Po universiteto pasidarė sunkiau
dalyvauti Dainavoje. Pradedi dirbti,
trūksta atostogų dienų, bet man min-
tys apie Dainavos vasaras vis grįždavo.
Po keleto metų, kai jau turėjau daugiau
atostogų dienų, pradėjau dirbti „Heri-
tage” stovykloje, ir ten jau dirbu dau-
giau kaip dešimt metų.

Dirbdama stovykloje matau ir jau-
čiu Dainavos svarbumą. Nuo ma no
jaunystės laikų daug kas pasi keitė. Gy-
venimas kažkaip greičiau važiuoja.
Mes vis skubame iš vienos vietos į ki -
tą, turime mobiliuosius telefonus, ku-
rie leidžia visados su sisiekti, perskai-
tyti darbo elektroninius laiškus. Kai
įvažiuoji pro Dainavos vartus, kažkaip
viskas sustoja. Mes palie kame kasdie-
nius rūpesčius už vartų ir pradedame
atsipalaiduoti. Vietoje kasdienio triukš-
mo pradedame girdė ti gražius garsus –
vaikų juoką, lietuvišką dainą, paukščio
čiulbėjimą. Gyvenimo tempas lėtėja.

Stovykloje aš matau, kaip Dai-
 nava veikia vaikus. Kiek kartų man
stovyklautojas yra pasakęs, kad Dai-
navoje jis randa progą prisiartinti prie
Jėzaus, progą pasimelsti, kalbėti apie
tikėjimą, išgyventi savo tikėjimą. Dai-
nava padeda stiprinti jų tikėjimą ir jų
gyvenimo kelią. 

Mūsų kasdienis gyvenimas yra
„amerikietiškas”. Didžiąją laiko dalį
praleidžiame kalbėdami angliškai ir
dalyvaudami vietos užsiėmimuose.

Dainavos stovyklos „nauja šluota” gražiai šluoja

Dainavoje viskas pasikeičia. Ten mes
gyvename Lietuvai artimoje gamtoje.
Aplink mus skamba lietuviška muzika,
išmokstame lietuviškus tautinius šo-
kius, geriau suprantame savo šeimos
istoriją ir kodėl mums svarbu išlaiky-
ti  lietuvybę. Mūsų proseneliai, seneliai
ar tėvai mums paliko didžiausią do-
vaną, ir mūsų pareiga ją išlaikyti.  

Aš kalbu su visų stovyklų ruošė-
jais ir manau, kad jų įspūdžiai yra tie
patys. Jie mato, kad jų pasiaukojimas
ruošiant stovyklą yra dovana visiems
stovyklautojams.  

Trumpai prisistatykite: mokslas, pro-
fesinis darbas, lietuviška veikla ir t. t.

Gimiau Detroite, gyvenome „lie-
tuvišką” gyvenimą: lankiau šeštadie-
ninę „Žiburio” mokyklą, sekmadie-
niais važiuodavome į Mišias Dievo
Apvaizdos parapijoje. Po universiteto
persikėliau į Čikagą. Dirbu buhaltere,
o Dainavos taryboje pradėjau dirbti iž-
dininke.

Perimdama pareigas, kokią Dainavą ra-
dote?

Pirmininkės pareigas perėmiau iš
Kastyčio Giedraičio, kuris mūsų sto-
vyklai vadovavo nuostabiai. Aš jam
dar vis skambinu, kai reikia patarimų,

ir esu dėkinga už jo nuolatinį pasiau-
kojimą Dainavai.  

Kokie didžiausi ir gal tuo pačiu – sun-
kiausi darbai prieš akis?

Dainavos taryba jau gan ilgai kal-
ba apie rimtesnį remontą mūsų sto-
vyklavietėje. Jau esame atšventę Dai-
navos 50 ir 60 metų jubiliejus. Mūsų pa-
reiga yra užtikrinti stovyklos ateitį,
kad atšvęstume 100 metų ir kitus ju-
biliejus. Tai reiškia, kad turėjome rim-
tai pažiūrėti į infrastruktūrą. Išplati-
nome apklausą ir kalbėjomės su sto-
vyklos ruošėjais, kad geriau supra-
tus, kas jiems svarbu, kur jiems yra
sunkumų, kas jiems būtų naudinga. Į
pagalbą įtraukėme architektą ir sta-
tybininką padėti išspręsti, ką ir kaip
galime atlikti. Po to sudarėme trejų
metų remonto planą. Įkainojome visus
to plano darbus ir pradėjome kapitali-
nį vajų. Visų darbų atlikimui prašome
500,000 dol.  

Kokie Dainavos finansiniai reikalai?
Geri, nes žmonės ir kitos lietuviš-

kos organizacijos yra dosnūs. Aukos
mums leidžia finansuoti  didesnius
kapitalinius projektus. Pavyzdžiui, per
pastaruosius metus pakeitėme kitoje
Spyglio ežerėlio pusėje esančios virtu-

vės stogą, įdėjome vandens filtravimo
sistemą, atnaujinome gaisro perspėji-
mo sistemą, abiejuose barakuose ir
valgykloje užlipdėme tarp cementinių
blokų atsiradusius plyšelius. Tie darbai
gal ne visados matyti, bet yra reikalingi
palaikyti mūsų pastatus ir stovyklą.
Mes kasmet turime nuspręsti, kiek to-
kiems darbams galime išleisti pinigų,
ir tai priklauso nuo gaunamų aukų.
Dainavą išlaiko žmonių dosnumas.  

Prieš akis – rėmėjų suvažiavimas. Ko
jame laukti, ko tikėtis?

Šiais metais vyksta tarybos rin-
kimai. Mes paštu išsiuntėme balsavimo
lapelius. Mums labai svarbu ateinan-
tiems trejiems metams surasti tarybos
narius.

Ką dar norėtume pasakyti stovyklos rė-
mėjams bei lietuviškai visuomenei?

Prašome Jūsų maldų mūsų myli-
majai Dainavai, kad jinai išsilaikytų
dar metų metus, duodama jaunimui
progą toliau tęsti lietuvišką ir katali-
kišką gyvenimą.

Ačiū už įdomų pokalbį. Visokeriopos
sėkmės Jums ir visai Dainavos komandai!

Kalbino Romualdas Kriaučiūnas

Praėjusio suvažiavimo dalyviai. Dainavos jaunimo stovyklos tarybos pirmininkė Dana Rugieniūtė – viduryje. 
D. Rugieniūtės archyvo nuotr.

Dainavos stovykloje būna smagu visiems – ir vaikams, ir jų tėvams. D. Čyvienės nuotr.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Palydėkime
vasarą

Dainavoje
Ateitininkų Studijų savaitgalis

ir Metinis narių susirinkimas

Pranešame, kad ŠAAT organizuojamas
Studijų savaitgalis ir ŠAA metinis narių su-
sirinkimas vyks Darbo dienos savaitgalį,
rugsėjo 1–4 d., Amerikos lietuvių Ro-
mos katalikų federacijos  (ALRKF) jauni-
mo stovykloje Dainavoje.

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus Bar-
bara Zurer Pearson, „University of Massa-
chusetts”, Amherst, profesorė, knygos
,,Raising a Bilingual Child” autorė, bioche-
mijos daktaras Jonas Dunčia iš Newton,
Pennsylvania, kuris kalbės tema ,,Šiuolai-
kinės biotechnologijos keliami iššūkiai At-
eitininkų pasaulėžiūrai”, ir rašytojas Vilius
Žalpys iš Portland, Oregon, kuris kalbės
tema ,,Tautinio identiteto atradimas ir kal-
bos mokymas jau suaugus – asmeninė
biografija”.  Kun. Lukas Laniauskas aptars
Ateitininkų sąjūdžio ateities misiją išeivijoje,
o dr. Augustinas Idzelis pažvelgs į ateiti-
ninkų istorinį vaidmenį 1941 m. sukilime
Lietuvoje.  
Vakaro programose girdėsime ŠAAT narę,
gerai žinomą muzikę Simoną Minns. Tėvas
Lukas maloniai sutiko būti Savaitgalio ka-
pelionu.

Užsitikrinkite sau vietą 

Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vice-
pirmininkei Romai Kuprienei žinutę el.
paštu mamaroma@gmail.com pranešdami,
kad ketinate savaitgalyje dalyvauti. Jums
bus išsiųsta registracijos anketa. Galima pa-
prašyti registracijos anketos ir paprastu paš-
tu, parašant Romai Kuprienei: 752 Leesley
Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje laukiame
visų ateitininkų ir jų bičiulių. 

RITA RAŠYMIENĖ

Neseniai grįžome iš pasakiškos stovyklos – ,,Ateitininkų
Sendraugių-2” Dainavoje. Tiek daug įspūdžių – net nežinau
nuo ko pradėti pasakoti. Gal pradėsiu viską iš pradžių.

Jau seniai su vyru kalbame, kad būtų gerai pasto-
vyklauti kartu su sūnumi, kol jis dar jaunas ir nesidrovi leis-
ti laiką su tėvais. Po ilgo svarstymo šiais metais pagaliau
susiruošėme ir išvažiavome.

Stovyklos tema – ,,Pasakų pasaulis”. Kiekvieną dieną
vaikams buvo skaitomos skirtingos pasakos, ir visos die-
nos veikla siejosi su tos pasakos vaizdais ir pamokymais.
Ir dar – kiekvieną dieną per parinktą pasaką buvo apta-
riamas ir vienas iš penkių ateitininkų principų!

Įsikūrimas ir susipažinimas

Sekmadienį, užsiregistravus ir įsikūrus savo kam-
bariuose, rinkomės į vėliavų aikštę  oficialiam stovyklos
atidarymui. Susipažinome su vadovais, stovyklos tai-
syklėmis, kasdiene dienotvarke, pamatėme, kur kas gy-
vena. Susipažinome su šauniuoju stovyklos komendan-
tu Augiumi Dicevičiumi, kuris, be kitų jam pavestų dar-
bų, atsakingai visus sukviesdavo į renginius, paleisda-
mas suspausto oro sireną, visų vadinamą ,,dūda”. Ste-
bėjausi, kiek daug susirinko nepažįstamų ir nematytų
žmonių! Po atidarymo vyko šv. Mišios, kurias atnašavo
svečias kunigas iš netolimo Manchester miestelio. Buvo
malonu pasimelsti pušų šventovėje po atviru dangumi. 

Vakare vyko Susipažinimo vakaras. Vadovai visus
išjudino taip, kad norom ar nenorom buvom priversti vie-
nas su kitu kalbėtis. Viename žaidime sto-
vyklautojai buvo sustatyti šeimomis į
du koncentrinius ratus. Išorinis ratas sto-
vėjo nejudėdamas, o vidinis ratas slinko
į vieną pusę, kol viena šeima sustojo
akis į akį prieš kitą stovinčią šeimą.
Per minutę abi šeimos turėjo išsikal-
bėti ir nustatyti bent penkis šeimų pa-
našumus. Tai buvo lyg ,,speed dating”,
bet čia buvo ,,speed” susipažinimas.

Kakės Makės diena

Pirmadienį tėveliai galėjo prisi-
dėti prie jogos būrelio bei bėgimo ir
vaikščiojimo klubų. Sveikintini tie, kurie atsikeldavo
anksčiau ir dalyvaudavo mankštoje. Šios dienos  tema –
šeimyniškumas, o pritaikyta knyga – Linos Žutautaitės
,,Kakė Makė ir pabėgusios ausys”. Kakė Makė – ne-
klaužada mergaitė, patyrusi daug įvairių nuotykių. Šio-
je pasakoje ji neklausė tėvų, todėl dingo jos ausys. Visą
dieną, iki vakaro stovyklautojai ieškojo tų ausų.

Po vėliavų pakėlimo, pusryčių, pranešimų ir dai-
navimo prasidėjo stovyklos programa. Vaikai buvo pa-

skirstyti į įvairias grupes pagal amžių ir su savo vado-
vais užsiimdavo sportu, menu ir pašnekesiais. Tuo metu
tėveliai klausėsi labai įdomios paskaitos apie planetų, sau-
lės ir žvaigždžių bei kosmoso susiformavimą. Prelegen-
tas Michael Meyer, astronomijos profesorius iš „Uni-
versity of  Michigan”, Ann Arbor, skaitė paskaitą ,,Ca-
pitalizing on Diversity: Planet Formation Boundary
Conditions”. Dr. Meyer teigė, kad ieškodami gyvybės ki-
tose planetose, astronomai ir biologai galvoja, jog gyvybei
reikia energijos, ir ji turi kaip nors daugintis. Kad taip
atsitiktų, reikalingas vanduo. Moderniais teleskopais ir
kompiuterinėmis programomis astronomai per praėju-
sius 10 metų atrado labai daug naujų planetų. Dabar jie
netoli (kosmine prasme) mūsų žvaigždės (saulės) ieško
kitų planetų, kur galėtų būti vandens ir kur galėtų išsi-
laikyti gyvybė. Iš šios paskaitos paaiškėjo, kad mes tik-
rai esame maža dulkė kosmose.

Kiekvieną dieną, po pietų, rinkdavomės paplūdimyje.
Vaikai maudėsi, tėvai snaudė, ir visiems buvo gerai. Po
to vykdavo popietiniai užsiėmimai – vaikai eidavo su savo
vadovais, o tėveliai rindavosi iš kelių užsiėmimų. Pir-
madienį Rasa Vydmantienė mokė tėvelius gaminti girą,
o Eiginta Tarasevičienė padėjo stovyklautojams praplėsti
lietuvių kalbos žinias – kaip taisyklingai tarti žodžius be
akcento, kokie žodžiai lietuvių kalboje yra svetimi, ko-
kius žodžius reikėtų vartoti ar nevartoti.

Vakare Dainavos Rambyno kalno papėdėje vyko
laužas. Vėl tie energingi vadovai dainavo, šoko, grojo, vai-
dino, ragino visus prisidėti. Jie kvietė stovyklautojus kuo
garsiau ploti, skanduoti ir dainuoti. Kakė Makė vis te-
beieškojo savo ausų, net išbandė kitų gyvulių ausis – vie-
nos buvo per mažos, kitos – per didelės, per sunkios, per
garsios. Pagaliau ji nusprendė, kad
reikia grįžti į namus ir atsi-
prašyti tėvelių. Ausys atsirado!
Laužas baigėsi giesme ,,Kaip
grįžtančius namo paukščius”. 

Tęsinys kitą savaitę.

Po dvejų metų pertraukos, š. m. birželio 25 – liepos 1 d., Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje vėl surengta „Sendraugių-2” stovykla. Nors sto-
vyk la skirta ,,sendraugiams”, joje renkasi visos šeimos, ir šiemet su savo tėveliais sugužėjo net 72 vaikai.                                                                                           Audronės Elvikienės nuotr.

„Pasakų pasaulis”

2017 m. „Sendraugių-2“ stovykloje

Kovas McCann mokosi komendantų darbų „Sendraugių-2”
stovykloje Dainavoje, o komendantas  Augius Dicevičius dai-
rosi, ,,Ar nėro ko patvarkyti?”                 Julijos Krumplis nuotr.
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Mieloji Redaktore, visa žinantis ir pri-
simenantis internetas liudija, kad Ramunė
Zdanavičiūtė-Lapas yra menotyrininkė. Kuo
domėjotės, ką tyrinėjote? Ar ankstesnė pa-
tirtis praverčia žurnalisto darbe?

Mano kaip teatrologės patirtis labai
trumpa – neskaitant studijų praktikos
– septyneri-aštuoneri metai. Praktiškai
visas tas laikas (išskyrus kelis mėnesius
Radijo ir televizijos komitete, kur nė
kojų apšilti nespėjau) praleistas Jau-
nimo teatre. Dirbau ten, kai teatras
buvo pačiame savo pakilime, turėjau
progos stebėti, kaip gimsta režisieriaus
Eimunto Nekrošiaus šedevrai ,,Piros-
mani, Pirosmani”, ,,Ilga kaip šimtme-
čiai diena”, ,,Dėdė Vania”… Man gyvas
teatras visada buvo žymiai įdomesnis
nei istorinės jo studijos, todėl šis ,,iš dan-
gas nukritęs” paskyrimas baigus Teat-
ro, muzikos ir kinematografijos insti-
tutą tuometiniame Leningrade, buvo
pats geriausias, koks tik galėjo būti. Iki
šiol vertinu šią likimo dovaną. 

Taip atsitiko, kad permainos mūsų
valstybės gyvenime sutapo su permai-
nomis mano asmeniniame gyvenime.
Tačiau beveik esu tikra – jeigu būčiau
likusi Lietuvoje, greičiausiai būčiau
pasukusi panašiu keliu. Teatras, su
kuriuo aš užaugau, kalbėjo vienintele
tuo metu įmanoma ,,Ezopo kalba”, ir tai
buvo jėga. Bet atėjus Sąjūdžiui tikrasis,
realusis gyvenimas darėsi daug įdo-
mesnis ir svarbesnis. O žurnalistika –

Žurnalistai paprastai provokuoja
savo herojus, stengdamiesi,
kad jie kuo plačiau atsivertų ir

skaitytojams (klausytojams ar žiū-
rovams) kuo daugiau ir atviriau
apie save ir kitus papasakotų. Šįkart
bandykime prispausti pačius žur-
nalistus ir pakalbinti „Draugo” vy-
riausiąją redaktorę Ramunę Lapas,
kuri laikraštį veda jau penkti metai.
Prieš daugiau kaip metus kolega
Romualdas Kriaučiūnas jos klausi-
nėjo apie laikraštį. Šį kartą paban-
dykime prasibrauti į pačios redak-
torės gyvenimą.

Yra ir svarbių progų – liepos 12-
ąją „Draugui” stuktelėjo 108-eri, o
neseniai mus pasiekė žinia, kad
laikraštis yra įtrauktas į agentūros
„Factum” (vadovauja Vytautas Na-
vaitis), kuri kaupia, tiria ir regist-
ruoja informaciją apie įvairiausius
pasiekimus, vadinamus rekordais,
knygą. Spaudai ruošiamoje ketvir-
tojoje Lietuvos rekordų knygoje
„Draugas” bus pristatytas kaip ,,se-
niausias leidžiamas lietuviškas laik-
raštis”. 

viena iš gyvenimiškiausių profesijų. Jai
reikalingą tiesos pojūtį, manau, visada
nešiojausi savyje. Menas liko svarbus,
tik dabar jis neatstoja gyvenimo. 

Kaip atsitiko, kad teatrologė tapo žur-
naliste ir ar buvo lengva persikvalifikuoti?

Įvykių grandinė buvo tokia. Man
dirbant Jaunimo teatro literatūrinėje
dalyje, į Nekrošiaus spektaklius pradėjo
atvykti teatralų grupės iš Maskvos, Le-
ningrado, kitų sąjungos miestų (vėliau
ir užsienio). Prasidėjo Jaunimo teatro
gastrolės ir dalyvavimas teatro festi-
valiuose. Reikėjo sinchroninio verti-
mo (titrai tuomet dar nebuvo prakti-
kuojami). Nekrošius tai pavedė man, ir
apsimetinėčiau, jei sakyčiau, jog šis
darbas man nepatiko. Labai patiko! Te-
atrologinė patirtis, stebint tiek daug kas-
kart vis skirtingai nuskambančių spek-
taklių, buvo neįkainojama, bet tuo pa-
čiu (nežinodama, kad kada nors pri-
reiks) prisijaukinau mikrofoną. 

Kai  atvykau gyventi į Ameriką, įsi-
traukiau į savo vyro (žurnalisto Rai-
mundo Mariaus Lapo – A. V. Š.) vedamas
kultūrines radijo valandėles. Labai
greitai tas nekaltas pomėgis surimtėjo
ir virto šeimyniniu darbu aštuoniolikai
metų. Buvo 1990-ieji. Lietuva paskelbė
nepriklausomybę, po to – blokada, Sau-
sio 13-oji… Įvykiai vijo vienas kitą, o
rimto žinių iš Lietuvos šaltinio Čikagoje
nebuvo. Taigi aplinkybės iš manęs pa-
darė radijo žurnalistę, o nuo radijo iki
spaudos – ne toks jau didelis žingsnis.

Beje, o kaip Raimundas Jus atrado?
Jis buvo iš tų jaunų amerikiečių lie-

tuvių, kurie atvykdavo į Lietuvą. Mus
supažindino 1983 metais. Bendradarbė
atsivedė jį į kabinetą ir pasakė – šitas
žmogus labai norėtų patekti į Jono
Vaitkaus spektaklį... Buvo pavasaris,
tradiciškai Vilniuje gastrolia vo Kau-
no dramos teatras, o į spektaklius tais
laikais patekti būdavo sunku. Čia aš pri-
simenu juoką iš spektaklio ,,Škac, mir-
tie, visados škac!”: „Kaip jūs susipaži-
not?” „Jis pakvietė mane į kiną”. „Ir tu
nuėjai?” „Tai matai, kad nuėjau…”
Nuo pažinties iki išvykimo gyventi į
Ameriką praėjo septyneri metai. Apsi-
spręsti padėjo apsilankymas JAV 1988-
ųjų vasarą, – netikėtai sau labai gerai
pasijutau šioje žemėje.

Laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pa-
reigos nėra palankios kūrybai – išsunkia or-
ganizacinis darbas – straipsnių redagavimas,
darbas su autoriais, atstovavimas laikraščiui,
o ką jau kalbėti apie laikraščio leidimo kon-
vejerį. Ar nepasiilgstate rašymo, nes teatro-
logės darbas susijęs su kūryba – recenzijų,
knygų rašymu? O gal slapta ką nors ir kuriate?

Atidėjau tai iki išėjimo į pensiją.

Jau senokai gyvenate Amerikoje. Ku-
rios šalies piliete dūšioje save laikote? Ar daž-
nai lankotės Lietuvoje? Kas Jus sieja su Lie-
tu va?

Turbūt vis dėlto Lietuvos, – taip ir
nepriėmiau JAV pilietybės, nes mano
vidus tam priešinosi. Jei jau tu kažkur
gimei, tai kaip tu gali rinktis kitą pi-
lietybės kraštą be ypatingų priežas-
čių… Aš tų priežasčių neturėjau, nors
tuo pačiu iš karto noriu pareikšti, kad
nuo pirmųjų užuominų apie dvigubos
pilietybės problemą palaikiau ir pa-
laikau dvigubos pilietybės šalininkus.
Prisimenu nemalonų susikirtimą su
LR generaliniu konsulu Čikagoje Ar-
vydu Daunoravičiumi, kuris į mano
prašymą pakomentuoti per radiją prob-
lemą apie dvigubą pilietybę (šis klau-
simas tuomet dar buvo vystykluose) at-

sakė: ,,Na, jeigu jums ir dviems jūsų
draugams tai rūpi, nereiškia, kad tai
svarbu”… Nuo to laiko Čikagoje dirba
štai jau trečiasis generalinis konsulas,
o žiūrėkite – kokius mastelius įgavo šis
klausimas, ir jo sprendimui galo ne-
matyti. Džiaugiuosi, kad tarybinio
mąstymo biurokratų ir diplomatų yra
vis mažiau. 

Didelė dalis Jūsų redaguojamo laik-
raščio straipsnių gvildena Lietuvos proble-
mas, taigi nuo Lietuvos gyvenimo negalite
atsitolinti. Lietuvoje mes čia nuolat muša-
me valdžias – visas iš eilės, nors mūsų vals-
tybė nei bankrutuoja, nei kaip nors išskir-
tinai atsilikusi nuo kitų panašaus likimo vals-
tybių. Kaip visa ši situacija Jums atrodo iš
šono, iš toliau? 

Dvidešimt metų į Lietuvą vykda-
vau nuolat – kasmet ar net dažniau. Ma-
nau, kad į šį klausimą galėsiu atsaky-
ti  netrukus –  kitą savaitę,  po  penke-
rių metų pertraukos, vėl skrendu į Lie-
tuvą. 

Politinių pokyčių nesiryžčiau ko-
mentuoti, nes mano patirtis sako, kad
net sekant politinį gyvenimą glaudžiai,
diena iš dienos (kaip tai darydavau, kai
vedžiau informacines laidas), tu vis
tiek seki per atstumą. Kaskart nuvykusi
į Lietuvą jusdavau savo suvokimo pa-
klaidas, nors atrodė, kad suprantu vis-
ką kuo geriausiai – kaip vietinė. 

Dabar net tokios užduoties nėra –
gilintis į Lietuvos politinio gyvenimo
subtilybes. Siekiame, kad ,,Draugas”
būtų ,,žmonių” laikraštis, t.y. mums
įdomiausios temos – Amerikoje gyve-
nantys įvairių kartų lietuviai, jų pa-
siekimai, jų problemos, kultūrinis pa-
likimas ir pan. Žinoma, keliai su Lie-
tuva nuolat susikryžiuoja – kaip ir
žmonių gyvenimai.

Prisipažinsiu, kai man keletą metų teko
patalkėti „Drauge”, kažkaip nepritapau
prie naujųjų lietuvių išeivių ir geriau jaučiausi
tarp „dypukų” su jų sentimentais „amžinajai
tėvynei”. Kaip Jums sekasi laviruoti tarp
abiejų išeivijos bangų?

Manau, kad dabar jaustumėtės
kitaip! Turbūt tiesa, kad pirmaisiais
nepriklausomybės metais atvyko ne-
mažai ,,kombinatorių”, ir jie, kaip tas
šaukštas deguto, patamsino medaus
spalvą. Dabar Valstijose gyvena nor-
malūs, puikūs žmonės – kaip Lietuvo-
je, kaip Anglijoje, kaip kitur. Taip su-
siklostė jų likimai: vienų vaikai čia stu-
dijavo ir liko, ir tėvai panoro būti šalia;
kiti atvyko nenorėdami prarasti aukš-

Ramunė Lapas. Žurnalistika – viena iš gyvenimiškiausių profesijų

tos gydytojo ar mokslininko kvalifi-
kacijos; treti vedė ar ištekėjo… Žo-
džiu, didelis lietuvaičių būrys Čikagoje
yra labai gražus! O ir aštresni kampai
su ankstesne išeivijos banga nusiglu-
dino… Nors vienas aspektas yra…
Man gaila, kad naujausioji banga ne vi-
sada suvokia, su kokios inteligencijos
karta, karo išvaryta iš Lietuvos, jie tu-
rėjo ir dar turi progos susipažinti.
Kaskart bendraudama su pokario iš-
eivijos atstovais, jaučiu, ką Lietuva pra-
rado. Jei ne karas ir trėmimai, mūsų
tautos genofondas būtų kitoks! 

Pastarajame Draugo fondo susirinkime
buvo pranešta gera žinia skaitytojams – Jūsų
redaguojamas laikraštis „Draugas”, kaip ir
iki šiol, pasirodys tris kartus per savaitę („Tė-
viškės žiburiai”, leidžiami Kanadoje, pasi-
davė, – išeis dar rečiau  nei iki šiol, tik 2
kartus per mėnesį). Gal tai reiškia, kad
„Draugas” pradeda prisijaukinti naująją iš-
eivių bangą? O gal yra kitų viltingų prie-
žasčių?

Sakyčiau – ,,Draugas” viliasi pri-
sijaukinti naująją išeivių bangą. Arba
– nepraranda vilties. Mes norėjome ma-
žinti apimtį dėl paprastos priežasties –
redakcija yra labai maža, mums trūks-
ta žmogiškų pajėgumų paruošti tiek
daug medžiagos kiekvieną savaitę. O
medžiagos yra daug. O kiek dar temų,
kurių mes dėl savo žmogiškų resursų
ribotumo nepajėgiame aprėpti… Laik-
raštis galėtų eiti kasdien, jei būtų dau-
giau lėšų priimti daugiau darbuotojų.
O lėšų būtų daugiau, jeigu būtų dau-
giau skaitytojų. Jų turi būti daugiau –
juk tiek visko įdomaus vyksta, tiek fan-
tastiškų žmonių gyvena aplinkui, ir
apie visa tai rašo nuostabūs, profesio-
nalūs ,,Draugo” autoriai. Socialiniai
tinklai – savo ruožtu, jie reikalingi
mūsų gyvenime, bet jie nekuria isto-
rijos, jie neįamžina mūsų buvimo čia.
Noriu pasakyti potencialiems skaity-
tojams – nenuskriauskite savęs igno-
ruodami lietuvišką išeivijos gyvenimo
metraštį, kuris tarnavo ne vienai imig-
rantų kartai – neįtikėtina, bet teisybė
– be perstojo jau daugiau kaip šimtą
metų. Perfrazuojant mano pamėgto
miuziklo ,,Muzikos garsai” heroję, ,,It
must have done something good…”

Dėkojame už atsakymus ir linkime sėk-
mės Jums ir Jūsų kūriniui – „Draugui”, ku-
ris nuolat įdomėja, gražėja ir susilaukia vis
naujų įdomių autorių.

Kalbino Audronė V. Škiudaitė

Draugiečiai atsisveikina su ilgamete administracijos darbuotoja (sėdi k.) Danguole Mac-
kevičiene, šalia Draugo fondo pirm. Marija Remienė. Stovi iš k.: Jonas Kuprys, Ramunė La-
pas, Dalia Sokienė, Vida Kuprytė ir Vladas Juzėnas.               Virginijos Petrauskienės nuotr.
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lIETUVA  IR pASAUlIS

Vanduo Gedimino kalnui kenkia labiau nei manyta
Vilnius (Faktai.lt) – Geologai iš

Lenkijos, tyrę slenkantį Gedimino kal-
ną, nustatė, kad jo struktūra – kitokia
nei manyta iki šiol ir jis labiau pralai-
dus vandeniui, kuris yra nuošliaužų su-
siformavimą pagreitinantis faktorius.

Lenkų delegacijos atstovas Woj-
ciech Brochwicz-Lewinskiako teigia,
kad ant Gedimino kalno viršaus esan-
tis molio sluoksnis nesulaiko van-
dens, jame yra daug pralaidžių vietų.

„Vanduo prasiskverbia pro pavir-
šių giliai į kalną ir tai greitina nuo-
šliaužų formavimąsi”, – teigė jis.

Lietuvos geologijos tarnybos va-
dovas Jonas Satkūnas teigė, kad lenkų
tyrimų rezultatai verčia pergalvoti
kalno apsaugos priemones. „Akivaiz-
dus neatitikimas, sukėlęs nuostabą ir
kai kurių mūsų vyresnių kolegų ne-
sutikimą, kurie tikėjo, kad kalnas yra
kaip Napoleono pyragas – pasirodo, jis
galbūt yra trupininis pyragas”, – sakė
Geologijos tarnybos vadovas.

Lenkų ekspertai tyrimus atliko
nemokamai. 

Praėjusią savaitę Vyriausybė sky-

rė beveik 3 mln. eurų skubiems Gedi-
mino kalno Vilniuje tvarkymo dar-
bams. Sinoptikams prognozuojant gau-
sias liūtis Vilniuje, Kultūros ministe-
rija nusprendė uždaryti Gedimino kal-
ną lankytojams iki liepos 17 d. dėl pa-
kartotinų nuošliaužų pavojaus.

Specialistų teigimu, tokios liūties
metu nuošliaužos dabartiniame Gedi-
mino kalno stovyje yra neišvengiamos.

Naujas didžiulis kiaulių maro židinys Lietuvoje
Jonavos r. (LRT.lt) –  Jonavos ra-

jone, Šilų kaime esančioje kiaulių fer-
moje, patvirtintas afrikinio kiaulių
maro (AKM) židinys.  

UAB „Beržų kompleksas” pri-
klausančioje fermoje turės būti nu-
gaišintos visos kiaulės. Naujausiais
duomenimis, komplekse laikoma be-
veik 23,5 tūkst. kiaulių ir tai iki šiol di-
džiausias AKM židinys Lietuvoje.  

Aplink ligos židinį nustatytos 3 km
ir 10 km apsaugos ir priežiūros zonos,
kuriose bus tikrinamos visos kiaulių
laikymo vietos, siekiama nustatyti,
ar virusas nepateko ir į kitas  UAB
„Beržų kompleksas” priklausančias
fermas.

Išankstiniais duomenimis mano-
ma, kad nuostoliai ūkiui bus 4–5 mili-
jonai eurų.

Vilnius (Alkas.lt) – Seimo Migra-
cijos  komisija parengė ir Pasaulio
Lietuvių  Bendruomenei (PLB) patei-
kė apibend rintą informaciją apie ga-
limybes  reemigrantų  vaikams,   grį-
žusiems gyventi į  Lietuvą, integruo-
tis į bendrojo ugdymo įstaigas Lietuvo-
je.

Komisija nusprendė parengti mi-
nėtą informaciją ir ją pateikti PLB, at-
kreipusi dėmesį į tai, kad viena iš
daž niausiai nurodomų priežasčių, dėl
kurių užsie-nyje gyvenantys lietuviai
nesiryžta grįžti gyventi į Lietuvą, yra
informacijos stoka apie reemigrantų
vaikų integravimo į bendrojo ugdymo
įstaigas galimybes.

Komisija atkreipia dėmesį, kad
užsienyje gimę ar augę vaikai, grįžę gy-
venti į Lietuvą, dažnai patiria sunkumų
mokykloje dėl to, kad yra užmiršę arba
visiškai nemoka lietuvių kalbos. Pagal
Švietimo ir mokslo ministro nustatytą
tvarką, kai mokinys nemoka ar menkai
moka lietuvių kalbą, mokykla organi-
zuoja jo lietuvių kalbos mokymąsi in-

tensyviu būdu (išlyginamosiose klasė-
se, grupėse ar kitomis formomis), kar-
tu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi
kartu su bendraamžiais. Intensyviai lie-
tuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių
metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o
pagalbos teikimas numatomas 2–4 me-
tams. Pažymėtina, kad iš užsienio at-
vykęs mokinys neturi būti testuojamas
ar kitaip tikrinamos jo žinios. Turi
būti atsižvelgiama į mokinio ir jo tėvų
prašymą, mokinio poreikius.

Nemokantis lietuvių kalbos mo-
kinys, prieš pradėdamas nuoseklųjį
mokymąsi bendrojo lavinimo mokyk-
loje, vienerius metus mokosi lietuvių
kalbos išlyginamojoje klasėje arba iš-
lyginamojoje mobiliojoje grupėje. Iš-
lyginamosios klasės arba išlyginamo-
sios mobiliosios grupės mokykloje su-
daromos mokyklos steigėjo (dažniau-
siai savivaldybės) sprendimu.

Užsienyje gyvenantiems lietu-
viams yra galimybė mokytis nuotoli-
niu būdu. Nuotolinis mokymas vyk-
domas Skype programa.

Reemigrantų vaikams bus lengviau mokyklose

Palanga (Palangos savivaldybės
info) –  Daugiau kaip pusė tūkstančio
vaikų iš visos Lietuvos paskutinį lie-
pos savaitgalį atvyks į Palangą daly-
vauti socialinėje akcijoje „Pasveikink
jūrą Palangoje” ir čia pirmą kartą iš-
vys jūrą. Norą dalyvauti šioje akcijo-
je pareiškė 51 savivaldybė. 

Šio projekto metu siekiama su-
teikti galimybę pasidžiaugti vasaros
atostogų prie jūros akimirkomis tiems
vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių
to padaryti negali.

Vaikai iš sunkiau gyvenančių šei-

mų į Palangą atvyks liepos 29-30 die-
nomis. Mažųjų kurorto svečių laukia
pramogos, piknikas ir jiems parengta
programa Birutės parke, filmų naktis
bei dainų karaokė, nemokamai apsi-
lankys kurorto muziejuose, vaškinių
figūrų parodoje. 

Pagrindinis šventės akcentas –
pirmasis vaikų susitikimas su jūra bei
maudynės joje. Išlaidas, susijusias su
akcijos dalyvių apgyvendinimu, mai-
tinimu bei pramogomis, apsiima Pa-
langos miesto savivaldybė, laukiama ir
rėmėjų paramos.

Vaikai pirmą kartą pamatys jūrą

ES priėmė asociacijos sutartį su Ukraina
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

jungos valstybės narės galutinai priė-
mė asociacijos sutartį su Ukraina. 

Asociacijos sutartis su Ukraina
laikinai taikyta jau nuo 2014-ųjų rug-
sėjo 1 dienos, tačiau galutinis jos rati-

fikavimas buvo atidėtas po to, kai 2016-
aisiais metais patariamuoju referen-
dumu ją atmetė Nyderlandų gyventojai. 

Tačiau Nyderlandai ją visgi rati-
fikavo.

Sutartis įsigalios rugsėjo 1 dieną. 

Sidnėjus, Australija (BNS) – Ru-
sijos prezidentas Vladimiras Putinas
privalo kompensuoti už žmones, žu-
vusius Ukrainoje numušus oro ben-
drovės „Malaysia Airlines” keleivinį
lėktuvą,  artėjant šios katastrofos tre-
čiosioms metinėms, pareiškė nuken-
tėjusiesiems atstovaujantis advokatas.

Lėktuvas buvo numuštas 2014
metų liepos 17 dieną konflikto krečia-
moje Rytų Ukrainoje. Žuvo visi 298 lėk-
tuve buvę žmonės, tarp jų – 38 Austra-
lijos piliečiai ir gyventojai.

Pernai paskelbtose pradinėse iš-
vadose nurodoma, kad lėktuvas
„Boeing 777” buvo numuštas iš Rusijos

atvežta raketa.
Šis teisininkas atstovauja dėl

MH17 katastrofos nukentėjusiems žmo-
nėms iš Australijos, Malaizijos, Nau-
josios Zelandijos ir Nyderlandų.

J. Skinner raginimas pasirodė sa-
vaitė po to, kai bendram katastrofos ty-
rimui vadovaujančios šalys – Austra-
lija, Belgija, Malaizija, Nyderlandai
ir Ukraina – sutiko, kad bet kokie tei-
smo procesai vyks Olandijoje.

Preliminariose kriminalinio ty-
rimo išvadose sakoma, kad į tyrimo
akiratį yra patekę maždaug 100 žmonių
ir kad šie asmenys įtariami aktyviu
vaidmeniu tragedijoje.

Putinas kaltas dėl MH 17 lėktuvo katastrofos 

Washingtonas (BNS) – JAV vy-
riausybė uždraudė federalinėms agen-
tūroms pirkti programinę įrangą iš Ru-
sijos antivirusinę programinę įrangą
kuriančios „Kasperskio laboratori-
jos”, nuogąstaujant dėl kompanijos
ryšių su Rusijos žvalgybos tarnybomis.

Bendrųjų paslaugų administracijos,
atsakingos už federalinės valdžios vie-
šuosius pirkimus, pranešime nurodo-
ma, kad „Kasperskio laboratorija” –
pasaulinio masto kibernetinio saugumo
programinės įrangos kūrėja, buvo pa-
šalinta iš aprobuotų pardavėjų sąrašo.

Tokių veiksmų imtasi praėjus ke-
lioms savaitėms po to, kai JAV žval-
gybos ir teisėsaugos pareigūnai viešai
išreiškė nuogąstavimų dėl „Kasperskio

laboratorijos” kuriamos programinės
įrangos naudojimo.

Gegužę Kongrese kalbėję parei-
gūnai išsamesnių duomenų nepateikė,
tačiau leido suprasti, kad nerimaujama
dėl „Kasperskio laboratorijos” tariamų
sąsajų su Rusijos gynybos ir žvalgybos
tarnybomis.

„Bloomberg” naujienų agentūra
paskelbė, kad vidiniai kompanijos
elektroniniai laiškai rodo, kad ben-
drovė palaiko artimesnius darbinius
ryšius su Rusijos federaline saugumo
tarnyba, nei viešai teigia.

Rusijoje gimęs „Kasperskio labo-
ratorijos” įkūrėjas Jevgenijus Kas-
perskis jau ne kartą neigė bet kokius
ryšius su Kremliaus valdžia. 

Uždraudė naudoti „Kasperskio” produktus

Washingtonas (BNS) – Delawaro
valstijos dydžio ledkalnis pastebėtas
dreifuojantis ties Vakarų Antarktidos
ledo šelfu, kuriam gresia vis didesnis
pavojus dar labiau irti. 

Ledkalnis yra tarp dešimties di-
džiausių kada nors užregistruotų led-
kalnių. Vis dėlto plotu jis yra maždaug
dvigubai mažesnis už ledo lytį B-15, at-
skilusią nuo šelfinio ledyno Roso jūroje
2000 metais.

Įtrūkis ledo šelfe „Larsen C”, ku-
ris yra sausumoje stūksančio ledyno
kyšulys, vis labiau plisdamas visiškai
atskyrė milžinišką ledo luitą.

Manoma, kad šį procesą spartina
pasaulinis klimato šiltėjimas. Esą šil-
tesni vandenyno vandenys ardo po-
vandeninį ledo šelfo paviršių, o kylanti
oro temperatūra tirpdo jį iš viršaus.

Naujojo ledkalnio plotas yra apie
5800 kv. km, jo tūris prilygsta Erio
ežero Šiaurės Amerikoje tūriui, o sto-
ris yra apie 350 metrų.

Šiam aisbergui atsiskyrus, ledo
šelfo „Larsen C” plotas sumažėjo dau-
giau kaip 12 proc., o Antarkties pusia-

salio kraštovaizdis pasikeitė negrįž-
tamai. Naujojo ledkalnio atsiskyri-
mas, vykęs tris dienas, buvo užregist-
ruotas iš NASA palydovo.

Ledkalniai Antarktyje atsiranda
nuolat, bet tokio dydžio kaip dabartinį
teks atidžiai stebėti, nes jis gali kelti pa-
vojų laivybai.

Šio darinio ateitį sunku progno-
zuoti; jis gali likti vientisas, bet gali ir
suskilti į mažesnius.

Antarktyje atskilo gigantiškas ledkalnis

Vilnius (BNS) – Paaiškėjo 2024 ir
2028 metų vasaros olimpinių žaidy-
nių sostinės. Jos vyks arba Prancūzi-
jos sostinėje Paryžiuje, arba JAV mies-
te Los Angeles.

Toks sprendimas priimtas Tarp-
tautinio olimpinio komiteto sesijoje Lo-
zanoje (Šveicarija).

Anksčiau be šių miestų surengti
2024-ų žaidynes pretendavo Hamburgas
(Vokietija), Budapeštas (Vengrija) ir
Roma (Italija). Bet galiausiai kovoje
liko tik Los Angeles ir Paryžius.

Tiesa, koks miestas taps kurių
žaidynių sostine paaiškės per rinkimus
Limoje (Peru).

Paaiškėjo vasaros olimpinių žaidynių sostinės

Į pagalbą, laukiant didelių liūčių, atėjo ka-
riai ir savanoriai.                     15 min.lt nuotr.

Naujojo ledkalnio plotas – apie 5800 kv. km.                                
Climate Central nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

Ilgą laiką įvairius pasiūlymus svarstę In-
dianos „Pacers” klubo vadovai pagaliau
apsisprendė. Jie išmainė Paul George į
Oklahoma City „Thunder” komandos
gynėją Victor Oladipo ir lietuvį Do-
mantą Sabonį. 

21-erių metų Lietuvos rinkti-
nės krepšininkas žinią apie
persikėlimą į „Pacers” klubą

priėmė ramiai, suprasdamas, kad NBA
– pirmiausia verslas. „Negalėjau tikė-
tis dar geresnio savo debiutinio sezono,
tad ačiū už viską, Oklahoma City. In-
diana, aš esu sujaudintas ir nekant-
rauju kuo greičiau prisijungti prie
puikios organizacijos ir pradėti darbą”,
– socialiniame tinkle rašė D. Sabonis. 

Savo debiutiniame sezone D. Sa-
bonis žaidė 81 susitikimą, per kurį vi-
dutiniškai pelnė 5,9 taško ir atkovojo 3,6
kamuolio. Reguliariojo sezono pra-
džioje puolėjas daugeliui netikėtai
buvo „Thunder” starto penketo žaidė-
jas, bet atėjus atkrintamosioms, jo
svarba komandoje ir minučių skai-
čius gerokai susitraukė. Vietą pagrin-
diniame penketuke lietuvis užleido
Taj Gibson, o atkrintamosiose sužaidė
tik dvejas rungtynes, praleisdamas
vos po tris minutes ir pelnydamas iš
viso keturis taškus. 

„Thunder” vadovai ir treneris Bil-
ly Donovan visą praėjusį sezoną ne kar-

tą tikino, jog 21 metų 208 cm ūgio lie-
tuvis bus svarbus žaidėjas ateityje, ta-
čiau galiausiai D. Sabonis savo kailiu
patyrė, kad NBA yra verslas su negai-
lestingomis taisyklėmis. Naujoje ko-
mandoje D. Sabonio laukia dar dides-
nė konkurencija. Šiuo metu „Pacers”
turi net keturis potencialius lietuvio
konkurentus dėl vietos starto penkete:
Myles Turner, Al Jeffer son, Kevin Se-
raphin ir Thaddeus Young. 

D. Sabonis – antras lietuvis In dia-
nos klubo istorijoje. 2005–2007 metais
klubui atstovavo dabartinis Kauno
„Žalgirio” vyriausiasis treneris Šarū-
nas Jasikevičius.

Indianos valstijos krepšinio vi-
suomenė įsitikinus, jog „Pacers” pre-
zidentas Kevin Pritchard paleido ta-
lentingiausią krepšininką per visą ko-
mandos istoriją, bet kito pasirinkimo
veikiausiai neturėjo. 

„‘Pacers’ iškeitė Paul George į vie-
ną tikrai gerą žaidėją (Victor Oladipo),
vieną paslaptingą perspektyvų jau-
nuolį (Domantą Sabonį) ir... Viskas. Jo-
kių NBA naujokų biržos šaukimų, jo-
kių ateities svarstymų. ‘Thunder’ net-
gi nepasaldino sandėrio grynaisiais pi-
nigais. Domantas Sabonis? Taip, jis yra
208 cm ūgio ir jaunas. Debiutiniame se-
zone jis vidutiniškai rinko 5,9 taško ir
atkovojo po 3,6 kamuolio per 20,4 min.
Tritaškius jis pataiko 32,1 proc. taik-
lumu. Rodikliai neįspūdingi, bet kaip

sakiau: jis jaunas, gali tobulėti ir būti
geresnis. Kiek? Čia jau kitas klausi-
mas”, – svarstė „Indystar” žurnalistas
Gregg Doyel.

„Pacers” gali papildyti ir
J. Valančiūnas

Lietuvoje atostogaujantis ir rink-
tines  stovyklai besiruošiantis Jonas
Valančiūnas negali jaustis ramus dėl
atei ties savo atstovaujamoje komandoje
NBA. Toronto „Raptors” vis dar yra nu-
siteikusi atlikti mainus bei lietuvį ati-
duoti kitai komandai. 

Yra galimybė, jog vienoje koman-
doje ateinantį sezoną matysime žai-
džiančius du lietuvius. Be India nos
klubo į kurį gali būti iškeistas J. Va-
lančiūnas, taip pat įvardijamos Brook-
lyno „Nets”,  Phoenix „Suns”,  Atlan-
tos „Hawks” komandos. 

Iškeitusi J. Valančiūną, „Rap tors”
komanda sutaupytų ir nemažai pinigų,
kadangi lietuvis yra vienas brangiausių
komandos žaidėjų (ketvirtasis pagal
gaunamą algą). Vidurio puolėjas su Ka-
nados klubu turi sutartį, kuri galioja iki
2020 metų, o kitą sezoną jam į kišenę tu-
rėtų nukristi net 15,5 mln. JAV dolerių. 

D.  Motiejūnas vėl pradeda 
klubo paieškas

Donatas Motiejūnas praėjusią va-

SpORTAS

Jubiliejinėse X pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėse (PLSŽ) JAV lietuviai plau-
kikai į namus parsivežė įspūdingą skai-
čių medalių – net 11 apdovanojimų! Ap-
dovanojimų skaičiumi jiems nė iš tolo
neprilygo  jokios kitos šalies atstovai.
Amerikos lietuviai žaidynėse skirtingose
amžiaus grupėse ir įvairiose plaukimo
rungtyse iškovojo septynis aukso, tris
sidabro ir vieną bronzos medalius.

Net dviem aukso medaliais savo
krūtinę papuošė Čikagoje gy-
venanti ir čia plaukimo įgū-

džius lavinanti Viktorija Freitakaitė.
Ši sportininkė nepralenkiama buvo 50
metrų laisvu stiliumi ir to paties sti-
liaus 400 metrų plaukimuose.

Du auksinius medalius iškovojo ir
Olivia Dubry, kuri niekam nepaliko vil-
čių plaukdama 400 metrų laisvu sti-
liumi ir 50 metrų nugara. 

Taip pat du medalius į savo krai-
tį įsidėjo ir dar viena Amerikos lietu-
vė Gabija Karosas. Kaip žuvis baseino
takelyje nardžiusi plaukikė auksinį ap-
dovanojimą pelnė plaukdama 50 met-
rų nugara rungtyje, o sidabro medalį
iškovojo plaukdama 400 metrų laisvu
stiliumi, kur nusileido tik minėtai
Freitakaitei.

Nuo savo komandos draugių me-
dalių skaičiumi neatsiliko ir Mia Bar-
rus. Aukščiausios prabos medalį ji iš-
kovojo plaukdama 50 metrų nugara, o
tos pačios distancijos plaukime pete-

liške liko antra. Jos sesuo Tea Barrus
iškovojo bronzos medalį plaukdama 50
metrų laisvu stiliumi.

Be medalių neliko ir čikagietė Be-
nita Varanauskaitė, kuri plaukdama 50
metrų nugara ir tokį pat nuotolį lais-
vuoju stiliumi laimėjo du sidabrinius
apdovanojimus. Beje, Varanauskaitė į
žaidynes Kaune atvyko kartu su savo
jaunesniais broliais Benu ir Luku,
kurie taip pat išmėgino savo jėgas
plaukimo takelyje. Šis šeimyninis Va-
ranauskų trio patarimus baseine gau-
na ir plaukimo paslapčių semiasi iš tre-
nerės Birutės Statkevičienės.

Daugiau sporto 13 psl.

25-erių Lietuvos čiuožėjas Saulius Amb-
rulevičius turi naują partnerę. Lietuvos
sportininkas savo sportinę karjerą tęs
su amerikiete Allison Reed.

Ambrulevičius šių metų pava-
sarį išsiskyrė su savo buvusia
partnere iš JAV Taylor Tran. Ši

pora šokių ant ledo varžybose Lietuvai
atstovavo nuo 2014 metų. 

23-ejų Reed turi Gruzijos pilietybę,
2009 metais ji pradėjo čiuožti su gru-
zinu Otaru Japaridze. 2010 metų žiemos
olimpinėse žaidynėse Vancouver pora
užėmė 22-ą vietą. Vėliau Allison su Va-
silijumi Rogovu atstovavo Izraeliui.
Ši pora 2013 metų pasaulio čempiona-

te užėmė 23-ią vietą. 2014 metų plane-
tos pirmenybėse jie buvo 30-i, o 2015
metų - 22-i. 2015 metų birželį čiuožėjų
keliai išsiskyrė.

„Po ilgai trukusio laukimo gavome
patvirtinimą iš Tarptautinės čiuožimo
sąjungos, kad Lietuvos komandai galės
atstovauti labai talentinga ir šauni
mergina Allison Reed. Su nekantrumu
laukiame naujo sezono, kuriam pasi-
ruošti mums padeda šaunioji trenerė
Marija Zujeva kartu su visa jos nuo-
stabia komanda. Mes tikimės, kad per
šią kelionę su Allison sugebėsime nu-
stebinti ne tik patys save, bet ir jus vi-
sus”, – socialiniame tinkle rašė S.
Ambrulevičius.

NBA mainų taikinyje – D. Sabonis ir D. Motiejūnas

JAV lietuvių plaukikai PLSŽ 
susižėrė krūvą apdovanojimų

Nauja šokių ant ledo pora – S. Ambrulevičius ir A. Reed.

Čiuožėjas S. Ambrulevičius surado
naują partnerę iš JAV

sarą išgyveno tikrą dramą, kuri gero-
kai užsitęsė. Į ilgą ir painią istoriją su
Houstono „Rockets” klubu įsivėlęs ir
net 8 mėnesius be krep šinio buvęs
aukštaūgis galiausiai sugebėjo susi-
rasti sau komandą. Dabar paieškos
prasideda iš naujo. D. Motiejūnas lie-
pos 1 dieną tapo lais vuoju agentu. 26
metų 213 cm ūgio krepšininkas socia-
liniame tinkle „Instagram” pasidalijo
žinute, kurioje atsisveikino su jį pri-
globusia New Orleans „Pelicans” ko-
manda. „Kita stotelė?...”, – komentare
rašė D. Motiejūnas.

Pernai D. Motiejūnas dėl klubo
paieškų taip ir neprisijungė prie Lie-
tuvos rinktinės. Jonas Kazlauskas iš
krepšininko pareikalavo tarti pasku-
tinį žodį ir išgirdo „ne”. J. Kazlauską
trenerio poste pakeitęs Dainius Ado-
maitis esamą situaciją su D. Motiejūnu
jau aptarė. Lietuvos rinktinės treneris
D. Motiejūną įtraukė į 18 krepšininkų,
kurie pradės treniruočių stovyklą, są-
rašą.

Pats D. Motiejūnas daug kartų pa-
brėžė, kad labai nori žaisti rinktinėje,
tačiau ir vėl daug kas priklausys nuo
NBA klubų sprendimų. 

D. Motiejūnas reikalus susitvar-
kyti kuo greičiau troško ir pernai, ta-
čiau viskas klostėsi ne pagal jo planą.
Šįkart D. Motiejūnas įsitikinęs, kad
NBA klubą suras gerokai anksčiau.
„Tiesiog praėjusiais metais buvau su-
sikoncentravęs ties kontrakto pasira-
šymu, o jei kažkas nepavyks, vis tiek at-
važiuosiu ir žaisiu”, – sakė krepšinin-
kas.

Ant aukščiausiojo PLSŽ pakylos laiptelio už-
lipo po du auksinius apdovanojimus lai-
mėjusios V. Freitakaitė ir O. Dubry.

9DRAUGAS
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Visi keliai vedė į Kauną
Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” seminaras  Lietuvoje

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

1998 m. organizacija „Vaiko vartai į mokslą” forma-
liai buvo įregistruota Čikagoje kaip pelno nesie-
kianti labdaros organizacija (o organizacijos šaknų
reiktų ieškoti dar 1997 m. rudenį). Nuo įsikūrimo or-
ganizacija įvairiais būdais dėjo ir deda daug pa-
stangų palaikyti ryšius ir padėti Lietuvos pomokyk-
liniams dienos centrams, kurie dirba su rizikos gru-
pės šeimų prieaugliu. 2016/2017 metais organizaci-
ja rėmė dešimt tokių pomokyklinių dienos centrų: Vil-
niuje (2), Kaune, Kazlų Rūdoje, Rukloje, Rumbonyse,
Šateikiuose, Užpaliuose, Varėnoje ir Žemaičių Kal-
varijoje. Kasmet centrus lanko apie 300 rizikos gru-
pės šeimų vaikų bei paauglių. Kas keli metai orga-
nizacija stengiasi suburti centrų vadovus, darbuotojus
bei savanorius savaitgaliniam seminarui, padengdama
centrams atstovaujančių dalyvių išlaidas. 

Šiais metais gegužės 27–28 d. Kaune vykusiame
seminare pranešėjos buvo organizacijos val-
dybos narės Rita Venclovienė ir Ramunė Ku-

biliūtė. R. Kubiliūtė pranešime priminė apie orga-
nizaciją, jos vėliausią veiklą, ateities planus bei rū-
pesčius ir kėlė  klausimus. Pvz., ar jau
link dvidešimtmečio einanti organi-
zacija galės ateityje eiti tuo pačiu keliu
kaip anksčiau, dirbti panašius dar-
bus, sutelkti tiek lėšų ir remti finan-
siškai? R. Venclovienė pasidalijo min-
timis, kaip organizacija rašo paraiškas
ypatingiems projektams, kuriuose re-
miamuose centruose (viename ar dau-
giau) jie galėtų būti įgyvendinami.
Apie tai – šiek tiek vėliau. 

Šių metų seminaras vyko Šv. Jono
Krikštytojo pastoracijos centre, Kauno
senamiestyje. Pagrindinės seminaro
organizatorės buvo pedagogė Rita Venc-
lovienė, viena „Vaiko vartai į mokslą”
steigėjų ir ilgametė projektų Lietuvo-
je koordinatorė, bei organizacijos koor-
dinatorė Lietuvoje – socialinė darbuo-
toja Žydrūnė Liobikaitė. Seminare da-
lyvavo beveik du tuzinai dalyvių iš aš-
tuonių remiamų centrų ir dvi „Vaiko
vartai į mokslą” valdybos narės. Se-
minaro darbotvarkėje – paskaitos, pašnekesiai, dis-
kusijos, pasidalinimas patirtimi ir pabendravimas.
Iš dalyvių vertinimų bei pasisakymų atrodo, kad se-
minaro tikslai buvo pasiekti.

Darbotvarkė

Po sveikinimo žodžių ir Ramunės Kubiliūtės pra-
nešimo Birutė Nemičinskienė kalbėjo tema ,,Lie-
tuvių liaudies kūryba ir folkloras vaikų ugdyme”.
Prelegentė priminė, kad tikslas – ne popieriuje, o ug-
dymas gerų žmonių, padedant jiems pagrindą liku-

siam gyvenimui. Apsiimančiam būti koordinuo-
jančiu vadovu reikia nebijoti suklysti, mokyti jau-
nimą nebūti pasyviam gyvenimo stebėtojui, užsi-
auginti dvasinį stuburą, mylėti ir gerbti save pačius
per meilę savo kraštui, jo papročius, dainas ir muziką
(„Tauta, kuri neprisimena savo kalbos, yra mirusi”).
Ji taip pat užsiminė apie paprastus uždavinius, ku-
rie tinka vaikams, pvz., jie gali tyrinėti savo giminės
medį, sužinoti apie savo giminės žymiausius žmones,

susipažinti su šeimos relikvijomis. Jos vadovauja-
mame ansamblyje veikia visi – vieni dainuoja, o jei
nemoka dainuoti, šoka, nemokantys šokti mokosi
groti muzikos instrumentu, – visiems yra kas veik-
ti. Trumpai pasirodė jos vadovaujamas Kauno tau-
tinio kultūros centro ansamblis „Dailingė”. Jauni an-
samblio dalyviai į trumpą pasirodymą įtraukė ir se-
minaro dalyvius – dainuoti ir ploti. O tada išskubė-
jo į autobusiuką, kuris turėjo juos nuvežti į Vilnių,
į šventę „Skamba, skamba kankliai”.

Seminaro dalyviai buvo padalinti į dvi sesijos
darbo grupes, kurias vedė geštalto terapeutas And-

rius Katarskis ir socialinis darbuotojas Edvinas
Vrubliauskas, abu dirbantys su jaunimu, mokytojais
ir jaunimo darbuotojais jau dešimt metų. Jie paaiš-
kino, kad atvejo analizė yra vienas tyrimo būdų. In-
dividualus, tęstinis darbas atsako į klausimus: kas
man sunku, kas man padeda, ko trūksta, kad būtų ge-
riau. Šio seminaro sesijose, kad ir su įvairios pro-
fesinės patirties dalyviais, ekspertams pasisekė
įtraukė darbo grupių narius į diskusijas, aptariant

atvejus, kuriuos ne vienas tikriausiai
patyrė dirbdamas su rizikos grupės šei-
mų prieaugliu. Svarbu mokėti įvar-
dinti klausimą, pateikti tikslinamuo-
sius klausimus, suprasti aplinką ir
resursus ir prieiti prie galimų pirmų
žingsnių. 

Prieš vakarienę seminaro daly-
viai pristatė savo centrus, ypač pra-
ėjusių mokslo metų veiklą. Centrus
nuolat lanko apie 18–35 lankytojų, nes
pastaruoju metu prieita išvados, kad
svarbiausia yra suteikiamo dėmesio ir
paramos centrų lankytojams kokybė,
ne kiekybė. Kaip viena centro savanorė
minėjo: šiame darbe yra svarbios ne tik
dovanos, kurias gauname, bet ir tai, ką
dovanojame.

Šeštadienio vakarą visi truputį
atsipalaidavo, su gide apžiūrėjo Kauno
senamiestį. O sekmadienį  po šv. Mišių
Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo ar-
kikatedroje bazilikoje seminaras tę-

sė si. 
Sekmadienį tema ,,Prekyba žmonėmis Lietuvoje:

iššūkiai ir pagalba nukentėjusiems” kalbėjo Kovos
su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro (KOP-
ŽI) vadovė Kristina Mišinienė. Ji priminė, kad kai ku-
rie nusikaltimai, kuriuos tyrinėja jos vadovaujamas
centras, nekerta sienų, – tokių nemalonių atvejų yra
ir Lietuvoje, kai žmonės išnaudoja kitus žmones. Pra-
nešimo metu ji apžvelgė šios jautrios srities įvairius
atspalvius – prostituciją, darbinį išnaudojimą ir pa-
auglių verbavimą nusikaltimams. Prelegentė pri-
minė, kad kalbant šiomis temomis su jaunimu ne-

Šiemetinio ,,Vaiko vartai į mokslą” seminaro Kaune dalyviai. R. Kubiliūtės nuotr.

Ansamblio ,,Dailingė” nariai su savo vadove Birute Nemišinskiene.

VVM koordinatorė Lietuvoje Žydrūnė Liobikaitė  pristato sesijų vadovus Andrių Katars -
kį ir Edviną Vrub liauską. 

Apie prekybą žmonėmis kalbėjo Kristina Mišinienė. Kairėje – VVM valdybos narė Rita
Venclovienė. 
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reikia moralizuoti. Siekti informuoti ir
priminti žmonėms nebūti naiviems ir
nepatikrinus faktų netikėti pažadais.
Reikia priminti, kad gavus „idealių
darbų” pasiūlymų užsienyje, yra būdų
per vietines darbo biržas patikrinti, ar
tos darbo įstaigos iš viso egzistuoja.
Reikia žmones įtikinti nesinaudoti
tarpininkais, ypač kai nežinomi jų
duomenys ar kontaktai. Prelegentė iš-
dalino knygeles „Leisk tau padėti” ir
„Prekyba žmonėmis: ko nepasako spe-
cialistai” (spausdintos, kai centras dar
veikė po „Caritas” sparnu). Po prane-
šimo prelegentę apspito seminaro da-
lyviai su klausimais, gal net su kvie-
timais atvykti į jų apylinkes.

Ar sportas gali būti priemonė ug-
dant vaiką? Apie projektą „Krepšinio
galia” geg. 28 d. kalbėjo treneris, dir-
bantis nuo projekto pradžios, Lukas
Danilevičius. Projektas yra finansuo-
jamas per Kazickų šeimos fondą ir
veikia dr. Juozo bei Aleksandros Ka-
zickų anūko Peter iniciatyva. Sporto
treneriams yra parūpinta medžiaga
„Life Skills Workbook”, iš kurios jie
gali pasisemti idėjų, kaip prieiti prie
vaikų bei paauglių, kaip juos mokyti
gyvenimo įgūdžių per sportą. Luko
pranešimas buvo seminaro paskuti-
nysis ir ūpą keliantis pasidalinimas,
nes prelegentas įdomiai parodė, kaip
treneriai per sportą dirba su vaikais
dienos centruose ir globos namuose.
Jaunimas net nepastebėdamas auga ir
bręsta, pvz., išmoksta nugalėti „nega-
liu, negaliu”, mokosi siekti savo tiks-
lų. Anot Luko, kai vaikai stengiasi ir
gerėja, reikia juos palaikyti. Projekte
trenerių komanda nėra didelė, jie su
centrų lankytojais bei globos namų gy-
ventojais iškylauja, lanko kalinius,
dalyvauja akcijoje „Darom”. (Reikėtų
paminėti, kad į socialinės programos
„Krepšinio galia” sezono uždarymo
šventę Vilniuje birželio 11 d. buvo
kviečiami ir „Vaiko vartai į mokslą” re-
miami centrai. Šventėje pavyko daly-
vauti Varėnos centrui „Svajonė”, kuris
atvyko su savo keturiais savanoriais iš
JAV.) 

Paskutinysis seminaro praneši-
mas buvo Ritos Venclovienės, kuri pa-
pasakojo, kaip „Vaiko vartai į mokslą”
gauna paramos ypatingiems projek-
tams. Jau daug metų organizacijos
projektus remia Lietuvių Fondas (LF).
Projektai įgyvendinami dirbant su
vienu ar daugiau org. „Vaiko vartai į
mokslą” remiamų centrų Lietuvoje.
Ji teigė, kad paraiškas rašantys cent-
rų darbuotojai įdeda daug pastangų –
nuo idėjų formulavimo, projekto pa-
raiškos įteikimo, įgyvendinimo iki są-
žiningo projekto užbaigimo (sąmatų
pristatymo ir t.t.). R. Venclovienė pa-
pasakojo apie vėliausią organizacijos
projektą, pateiktą LF, tai – „Lietuvos
laisvės kovotojų, partizanų keliais”.
Juo bus bandoma pažinti istoriją. Va-
rėnos „Svajonė” jau vykdė trumpą
projektą apie partizanus. Centro va-
dovė Dalia Višinskienė pasidalijo savo
patirtimi ir įdomesniais momentais.
(Po seminaro Kaune „Vaiko vartai į
mokslą” valdybai buvo pranešta, kad
LF rems naująjį projektą, kuris bus įgy-
vendintas ateinančiais mokslo metais.
Per vasarą bus palaikomi ryšiai su
dienos centrų vadovėmis, kurių cent-
rai domėsis šiuo projektu ir norės
jame dalyvauti.)

Po pietų valdybos narė ir projektų
Lietuvoje vadovė Rita Venclovienė su-
sitiko su centrų vadovėmis aptarti bū-
simo LF remiamo projekto įgyvendi-
nimo galimybių ir aptarė būsimų sa-
vanorių iš JAV atvykimo paskutines
detales su centrų, kuriuose jie dirbs, at-
stovais. 

Atkelta iš 1 psl.

Renginio metu taip pat kalbėta apie informacinius ka-
rus Lietuvoje, Migracijos departamento direktorė nagri-
nėjo visada aktualius pilietybės klausimus, Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovybės Lietuvoje va-
dovė Ieva Davydenko pristatė iniciatyvą „LIETUVA
4.000.000”, kuria siekiama modernių technologijų pagal-
ba suregistruoti kuo daugiau po pasaulį išsibarsčiusių lie-
tuvių ir įrodyti, kad jų yra bent keturi milijonai, o ne ma-
žiau nei 3 milijonai, kaip dabar skaičiuojama.

Suvažiavime taip pat su LB pirmininkais aptarta Eu-
ropos ateities vizija bei „Brexit” įtaka piliečių teisėms, pri-
statyti atskirų Bendruomenių projektai, pateiktos, iš-
diskutuotos ir priimtos suvažiavimo rekomendacijos.
Panevėžio rajono šeimininkai vi-
siems surengė įspūdingą kelionę po
rajoną, parodė jame įsteigtą stumb-
ryną, taip pat buvo lankytasi vie-
name ūkininkų ūkyje, ragauti kai-
miški produktai.

Paskutinę suvažiavimo dieną
suvažiavimo dalyviams LRT Li-
tuanicos „Pasaulio lietuvių žinių”
prodiuseris, kompanijos „Tapaty-
bė.lt” vadovas Vladas Linauskas
surengė įdomius interaktyvius mo-
kymus, o žinomas ir populiarus
Lietuvos žurnalistas, Kovo 11-osios
akto signataras Rimvydas Valatka
šmaikščiai ir išradingai kalbėjo
apie viešųjų ryšių reikšmę šian-
dienos pasaulyje, patarė kaip ben-
drauti su žiniasklaida, aptarė įvai-
rias klaidas tokiame bendravime,
pasidalijo Lietuvos politinio gyve-
nimo aktualijomis. 

Amerikos lietuviams suvažia-
vime atstovavo nemažas būrys da-
lyvių – tai ir JAV LB Vakarų apy-
gardos ilgametė pirmininkė, PLB
Seimo narė, konfliktų komiteto pirmininkė Angelė Ne-
lsienė, PLB ekonomikos komiteto vadovė Angelė Kavak,
ŠALFASS vado vas Laurynas Misevičius,  JAV LB tarybos
narys Rimvydas Baltaduonis, iš Čikagos atvykęs Ri-
mantas Dirvonis, dabar Lietuvoje gyvenantys Lietuvių
Fondo (LF) atstovas Leonas Narbutis, Vida Bandis ir kiti.

Įdomūs buvo atskirų Bendruomenių vadovų prista-
tymai – pavyzdžiui, sužinojome, kad šiemet dešimtmetį
švenčia Liuksemburgo LB, kuri nuo praėjusių metų rug-
sėjo jau turi lietuvišką mokyklėlę, kur mokosi 25 vaikai.
Latvijoje gyvena apie 37 tūkstančiai lietuvių, čia yra net
14 lietuviškų organizacijų, leidžiamas laikraštis, mo-
kyklą Rygoje lanko apie 400 vaikų. Kolumbijos LB vieni-
ja apie 300 narių, kurie kasmet renkasi paminėti svarbiau -
sias šventes. 

Pasidžiaugta, kad pirmą kartą suvažiavime daly-
vauja naujai susikūrusios Armėnijos LB atstovė. JAV LB
vadovės Sigitos Šimkuvienės vardu kalbėjęs R. Balta-
duonis Bendruomenės tarybos narys sakė, kad čia veikia
50 apylinkių, yra 40 lietuviškų mokyklų, kuriasi ir nau-
jos Bendruomenės, atgaivinamos tos, kurių veikla buvo
prigesusi. 

„Daugelis apylinkių savo valdybose jau turi žmones,
kurie atvyko iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo.
Prieš dvejus metus išrinktą Amerikos Lietuvių tarybą taip
pat papildę nemaža dalis naujai atvykusiųjų. Norime, kad
į apygardų veiklą labiau įsitrauktų jauni žmonės, studentai

per įvairias stažuotes tą jau daro. Norime, kad būtų ak-
tyviau pas mus balsuojama per Lietuvos Seimo rinkimus,
tad imamės įvairių iniciatyvų ir ateityje jų taip pat
bus”, – sakė R. Baltaduonis.

Apibendrindama suvažiavimo darbą PLB pirminin-
kė D. Henke dėkojo šeimininkams, renginio rėmėjams –
Užsienio reikalų ministerijai ir LF, visiems dalyviams. Ji
dar karą grįžo prie pilietybės reikalų ir sakė, kad Lietu-
vai reikia lietuvių, tai pilietybės išlaikymo klausimas turi
būti sprendžiamas. 

Suvažiavimo dalyviai priėmė keletą rekomendacijų
dėl užsienio kalba transliuojamų laidų per televiziją su-
btitravimo, dėl to, kad teisę gauti Lietuvos pilietybę turėtų
ne tik tie lietuviai, kurie išvyko į vakarų šalis, bet ir iš-
vykusieji į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją – Rusiją,

Ukrainą, Gruziją ir kitas šalis. Nu-
tarta kreiptis į Vyriausybę ir dėl
„Miško brolių” organizacijai pri-
klausančio pastato Vilniuje išsaugo-
jimo šiai organizacijai. 

Po suvažiavimo „Draugo” pa-
kalbinta A. Kavak sakė, jog tokie
renginiai yra labai svarbūs, nes lei-
džia apsikeisti naujausia informaci-
ja, pasidalinti savo žiniomis. Ji sakė,
kad sulaukė daug įvairių paklausimų
dėl lietuviškų produktų importo į
Ameriką, dėl ekonominio bendra-
darbiavimo, jai dažnai tenka konsul-
tuoti įvairius verslininkus daugybe
įvairių klausimų. „Man kiekvienas
sugrįžimas į Lietuvą sukelia daug
gerų emocijų ir išvažiuojant atgal į
Ameriką visada spaudžia širdį”, –
sakė jau 30 metų JAV gyvenanti A.
Kavak. 

„Suvažiavimas buvo darbingas,
susirinko 26 šalių atstovai, turėjo-
me tris intensyvias dienas ir mums
toks tiesioginis kontaktas yra labai
svarbus. Sulaukėme didelio dėmesio

iš Lietuvos Seimo narių, kurių nemažai mus aplankė.
Mums rūpi, kaip PLB toliau bendraus su Vyriausybe, kai
naikinama užsienio lietuvių reikalų koordinavimo ko-
misija, nors gavome patikinimus, kad tas bendravimas ne-
nukentės.   

Mes vėl palietėme mums labai aktualų pilietybės klau-
simą, kuris sprendžiamas jau taip ilgai, vis pritrūkstant
atsakomybės, bet būtent dabar yra geras postūmis į prie-
kį, kai 114 Seimo narių pasisakė dėl Pilietybės įstatymo
pakeitimo ir laukiame tolimesnių žingsnių. Ateinantys me-
tai bus labai svarbūs – ne tik švęsime Lietuvos Valstybės
nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį savo lietuvių ben-
druomenėse skirtingose šalyse, bet taip pat jau dabar ruo-
šiamės jubiliejiniam PLB XVI Seimui, kuris vyks liepos
8–11 dienomis, Dainų ir šokių šventei ir lietuvių ben-
druomenių prisistatymui, kuris bus surengtas kitų metų
liepos 1 dieną Vilniuje, Rotušės aikštėje”, – sakė „Draugui”
PLB pirmininkė D. Henke.

Po suvažiavimo pirmininkė D. Henke išskubėjo į Suo-
miją, Helsinkį, kur liepos 6–12 dienomis po kelerių metų
pertraukos vyksta PLJS kongresas – jame dalyvavo apie
20 šalių jaunimas iki 35 metų. Čia gražiame gamtos kam-
pelyje visi kongreso dalyviai sugiedojo Lietuvos himną.
Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į kongresą su-
sibūrė dar 1966-aisiais metais JAV, kai Lietuva buvo oku-
puota Sovietų sąjungos. Jau antrojo Kongreso metu įsikūrė
PLJS, egzistuojanti nuo 1972-ųjų metų ligi dabar.

LB atstovai susitiko Bistrampolio dvare

Bendruomenės valdyba dėkojo susirinkusiems. A.  Vaškevičiaus nuotraukos

JAV LB atstovavo ir R. Baltaduonis.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

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 

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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 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

.
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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDaS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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,,Surašymo” Nr. 72 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PANTOMIMA.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr.71

Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Gražina M. Santoski, Chicago, IL
Juozas Kriščiukas, Palos Park, IL

„Draugo” sudoku nr. 118

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SIŪLO DARBĄ IEŠKO DARBO

PerSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS, fiNANSAViMAS,

PerfiNANSAViMAS ir NuoMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

NotArizuoti VertiMAi •  įgALioJiMAi • MigrAciNių
forMų PiLDyMAS •  VertėJo PASLAugoS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

NEEDED – ASSISTANT to CEO Stanley Balzekas Jr.
BALZEKAS MUSEUM of LITHUANIAN CULTURE in Chicago
Experience & proficiency in Lithuanian & English required.

Call or send resume to Stanley Balzekas Jr.
773-582-6500 – info@balzekasmuseum.org

Hiring experienced plumbers and
HVAC technicans/installers. Must have
a vehicle. Also, interested in working
with plumbing and HVAC subcont-
ractors. Contact info: 847-509-8733”

Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. 10 metų patirtis. Nevairuoja. Siū  lyti
įvairius variantus. Gali pakeisti bet ku-
rią savaitės dieną. Tel. 773-940-5264

Čikagos ,,Lituanicos” mergaičių ir berniukų komandos – PLSŽ Kaune pasidabino auksi-
niais apdovanojimais.

Kaune vykusiose Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėse (PLSŽ) didžiulė sėkmė ly-
dėjo Čikagos ,,Lituanicos” krepšinio
Akademijos jaunuosius krepšininkus:
trenerio Aurimo Matulevičiaus ir jo asis-
tentės Loranos Stropus mergaičių (12–13
metų) ir berniukų (17– 19 metų) ko-
mandos tapo žaidynių čempionėmis!

Besiruošdami PLSŽ varžyboms
svečiai iš Čikagos sužaidė kele-
tą draugiškų rungtynių. Ypač

puikiai rungtyniauti sekėsi mergai-
tėms, kurios Palangoje net du kartus lai-
mėjo prieš Lietuvos čempionato prizi-
ninkes Klaipėdos miesto krepšininkes,
o taip pat įveikė ir Plungės komandą.
Paskutinėje repeticijoje prieš PLSŽ Či-
kagos lietuvės trenerio Matulevičiaus
gimtajame Panevėžyje įveikė ir šeimi-

ninkių komandą. Po tokio puikaus pa-
sirodymo, kaip ir reikėjo tikėtis, rung-
tyniaudamos  žaidynėse  ,,Lituanicos”
krep šininkės nepaliko vilčių keliais
metais vyresnėms varžovėms iš Puns-
ko  ir pasidabino auksiniais apdovano -
jimais!

Treniruočių pobūdžio rungtynė-
se prasčiau sekėsi rungtyniauti ,,Li-
tuanicos” berniukų komandai, kuri
draugiškuose susitikimuose nusileido
Kretingos, Belystoko lenkų komandai
bei garsaus trenerio Stepo Kairio auk-
lėtiniams iš Šilutės, tačiau sugebėjo at-
sitiesti rungtynėse su Palangos miesto
bendraamžiais. 

Vis dėlto, išaušus Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių dienai, čikagiškiai pra-
noko patys save ir nugalėję Kauno bei
Jonavos miestų komandas, tapo žaidy-
nių čempionais!

Kaune – didelė  sėkmė

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną,  sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Atkelta iš 9 psl.
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kAIp šUO SU kATE

RASA SĖJONAITĖ  

Yra dalykai šiame gyvenime nekintan-
tys, turintys pradžią ir pabaigą. Gimimas
ir mirtis visada šalia gyvybės. Ir kokia ji
bebūtų dvikojė, vaikš čiojanti Homo Sa-
piens, ropojanti, skraidanti, plaukio-
janti ar gyvenimo judėjimo laisvę pa-
tirianti ant keturių kojų. 

Deja, norim to ar nenorim, anks-
čiau ar vėliau ateina toks apy-
nykis metas, kai supranti, kad

pabaiga neišvengiama. Ir tikrai ne liū-
desį noriu pasėti šiame skyrelyje, at-
virkščiai – šiuo pasakojimu noriu nu-
teikti gilesniems filosofiniams ap-
mąstymams ir suvokimui, kad prieš ne-
tektis būna ženklai, duodantys ne ap-
takų laiko suvokimą, o labai gilią pras-

mę, kaip tą laiką branginti. Gal atrodys
keista tiems, kurie savo namuose ne-
turi augintinių, bet – tikiu –  mane su-
pras tie,  kurie bent kartą patyrė, ką
reiškia netekti  ke turkojo draugo. Tie-
sa, vertėtų nuraminti: šis pasakoji-
mas, nors ir bus kupinas dramatiškų iš-
gyvenimų, tu rės laimingą pabaigą.  

Praėjusių Kūčių išvakarėse lau ke
pašalo, gamta Kalėdas žadėjo nešla-
pias ir nepažliugusias. Nuotai ka na-
muose tvyrojo šventinė, ruošos metas
energingas, kvepiantis kepamais py-
ragais. O kur dar apėmęs pakylėjimo
jausmas, kad po pusės metų, praleistų

ne gimtinėje, ištvėrę ilgą 13 valandų ke-
lionę automobiliu iš Krokuvos į Vilnių,
pagaliau pa siekėme gimtuosius na-
mus. Aišku, jautėmės, taip, tarsi būtu-
me įveikę „misiją neįmanomą”. Daug
neaiškinsiu, kodėl tai misija neįmano-
ma, nes tik tas, kas niekada nevažiavo
Len kijos keliais, nežino, ką  reiškia lėta
kelionė šia Rytų Europos valstybe. 

Taigi, net labai mėgstantis keliauti
mūsų labradoras Rūkas kelionės metu
tapo tikru kankiniu. Demons truodamas
savo supratingumą, visas tryliką va-
landų vis  vartėsi ant galinės automo-
bilio sėdynės ir kaskart ieškojo naujos
nenugulėtos  pozos.  Regis, laimingai pa-
siekti namai turėjo padovanoti nepa-
prastą atsipalaidavimo ir gerumo jaus-
mą, nes juk kiekvienas grįžimas namo
teikia būtent tokius pojūčius. Deja, ka-
lėdinio meto gilus sukrėtimas  išjudino

žemę iš po kojų ir vienu metu
regėjosi liūdniausias mūsų lab-
radoro Rūko gyvenimo kelio
scenarijus. 

Po pusmečio, praleisto
triukš mingame, turistų pil-
name mieste, be savo kiemo,
be kaimo neaprėpiamų laukų
plynės  ir tos šuniškos laisvės
pilnatvės, Rūkas, vos atvykęs
į na mus, tarsi lengvai pamišo.
Vos išbėgęs į kiemą, iškišęs
liežuvį be sustojimo bėgda-
mas suko ratus, tarsi bandy-
damas į save sugerti visą jį ap-
glėbusios gamtos erdvę.  Skai-
 čiuojantis aštuntus metus,
senjoras labradoras elgėsi lyg
jauniklis. Tas nenusakomas
atsipalaidavusio šuns elgesys
matyt ir tapo jo rimtos trau-
mos priežastimi. Galime kal-
tinti ir save laiku nesusivo-
kusius, kad neleistinas neap-
dairumas galėjo tapti  Rūko
nelaimės priežastimi.

Kūčių išvakarėse pa-
prastai mer kiame kviečių gemalus,
kad galėtume padaryti tradicinį lietu-
višką patiekalą. Tą rytą nuvažiavome
pas ūkininką į angarą pasisemti kvie-
čių. Rūkas vos iššokęs iš automobilio
pasileido laukais. Ryto ramybę staiga
sudrumstė aižus jo kaukimas. Iš pra-
džių nieko nesupratę puolėme žiūrėti
kas nutiko. Šuns žabtai buvo pasruvę
krauju. Iš pradžių manėme, kad tai tik
gyvybei nepavojingas sužalojimas, bet
kai prisilietėme prie jo snukučio, no-
rėdami jį  pražiodyti, jis sucypė ne savo
balsu. Kūčių vakarienės ruošą pakei-
tė skubus apsilankymas pas veterina-

Rūko angelai išgelbėjo jam gyvybę

Rūkas su lašeline. Asmeninio albumo nuotr.

rą. Po pirmos ap žiūros buvo pranešta
negera žinia. Rūkui buvo lūžęs žandi-
kaulis ir jam buvo reikalinga skubi
operacija. Šventinis metas nežadėjo
nieko gero. Vienos veterinarinės kli-
nikos operacinė buvo užimta iki va-
karo, kitoje klinikoje nieks nesiėmė da-
ryti tokios sudėtingos operacijos…  

Jeigu tikime, kad žmonės sun-
kiausiu laiku į Tavo gyvenimą ateina
lyg angelai, tai į Rūko gyvenimą taip at-
ėjo angelas – veterinaras chirurgas
Dalius Liutkus.

Šio  veterinarijos gydytojo specia-
 lizacija ne tik traumatologija, chirugi-
ja, terapija, bet ir egzotiniai gyvūnai.
Stažavęsis viename garsesnių G. Iliza-
rovo ortopedijos ir traumų mokslų ty-
rimų institute Jungtinės Amerikos Vals-
tijose, šis veterinaras  turi įspūdingą
profesinę patirtį, o savo namuose  au-
gina vėžlius ir papūgas. 

Gydytojo veiklos su-
vestinė nuteikė optimis-
tiškai – žinojome, kad Rū-
kas pateko į geras rankas.
Ope racija truko penkias
valandas. Žan dikaulis
buvo negailestingai su-
tru pintas metalinių an-
garo durų. Lau kimas
buvo slegiantis ir ilgas,
po to sekė dar ilgesnis
gydymas. Kūčių vaka-
rienė su lašelinėmis, kas-
dieniai vizitai į kliniką ir
beveik trys mėnesiai tik
skysto maisto. Prarado
Rūkas savo iltinį dantį
ir įgijo išorinio chirurgi-
nio pjūvio randą. Na, tai
nėra pats baisiausias da-
lykas, nes, kaip žinia, tik-
rus vyrus randai puošia. Kur kas bai-
siau galėjo būti, jeigu  atšiauraus vėjo
stipriau išjudintos sunkios, kelias to-
nas sveriančios metalinės durys smū-
giu būtų nusitaikę ne į šuns snukį, o į
galvą. Ašarotomis akimis vejame iki

šiol šią liūdną mintį ir apie tai ne tik
kalbėti, bet ir galvoti sau draudžiame.
Ra cionaliu protu suvokėme, kad kada
nors ateis Rūko šuniškos kelionės šio-
je žemėje  pabaiga, bet niekada negal-
vojome, kad ji galėjo ateiti kur kas
anksčiau…

Ši nelaimė dar kartą leido pajusti,
kokia trapi gali būti gyvybė ir kaip ne-
atlygintinai reikia branginti laiką ir
buvimą drauge.  Ir nesvarbu, ar tai bus
šuo šalia, ar katė, ar kitas artimas gy-
venimo palydovas. 

Pabaigai – džiugesnė šios istori-
jos akimirka. Kai po operacijos vete-

rinaras prognozavo, kad Rūkas  sava-
rankiškai pradės ėsti tik po ko kių tri-
jų dienų, tai visų specialistų nuostabai
jis tą padarė jau kitos dienos rytą.
Trauma tikrai nenumalšino mūsų ėd-
raus šuns apetito. 

Traumą patyrusiam Rūkui reikia užuojautos.

Meilė nugali viską (pasveikęs Rūkas).
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Įvertinimai ir ateities planai

Seminarui einant į pabaigą daly-
viai buvo kviečiami užpildyti anketas
ir įvertinti seminare įgytas žinias – kas
labiausiai patiko, kodėl buvo svarbu da-
lyvauti seminare, prašyta teikti pasi-
ūlymų organizacijai „Vaiko vartai į
mokslą”.

Vienai dalyvei įspūdį padarė folk-
loro vadovės kalba ir jos užsidegimas,
nes „užsidegimas vadovui yra pirmas
žingsnis į mūsų vaikų/paauglių tau-
tiškumo ugdymą”. Seminaro dalyvę
taip pat „sužavėjo jos (vadovės) origi-
nalūs, bet tuo pačiu ir labai paprasti
darbo metodai”.

Kitai seminaro dalyvei buvo „svar-
bus žinojimas, kad JAV yra tiek tau-
tiškumą išlaikančių žmonių, kurie
trokšta padėti mūsų šalyje gyvenan-
tiems vaikams”. O apie seminaro svar-
bą apklausoje pasisakė ne vienas: „Šie
seminarai svarbūs tuo, kad yra gali-
mybė artimiau pabendrauti, susipa-
žinti su kitų Vaikų dienos centrų dar-
buotojais, savanoriais, jų veikla, ‘Vai-
ko vartai į mokslą’ moterimis. Taip pat
tai proga atnaujinti esamas žinias ir
įgyti naujų”; „Ačiū už jaukią atmosfe-
rą, rūpestį ir turiningą laisvalaikį”. 

Vienoje anketoje buvo pareikštas
komplimentas dėl draugiškos, darbin-
gos atmosferos. Buvo ir toks pasisa-
kymas/klausimas: „Jūs puikiai tel-
kiate lėšas, turite ir dalijatės savo idė-
jomis ir darbais, – kas jus motyvuoja
taip nepailstamai savanoriauti, dirbti,

aukotis ir rūpintis Lietuvos vaikais?”

Organizacija „Vaiko vartai į
mokslą” dėkoja

Organizacija „Vaiko vartai į moks-
lą” yra dėkinga Kazickų šeimos fondui,
kuris rėmė seminarą Kaune, ir Lietu-
vių Fondui, kurio dėka praeityje buvo
ir ateityje bus vykdomi įdomūs pro-
jektai. 

Organizacija taip pat yra dėkinga
visiems, kurie remia „Vaiko vartai į
mokslą” projektus. Reikia džiaugtis,
kad savanorystės dvasia iš JAV ke-
liauja į Lietuvą. 

Paskutinę seminaro dieną nusifo-
tografavo centrų atstovai, pas kuriuos
birželio mėn. savanoriaus jaunieji sa-
vanoriai iš JAV. Seminaro dalyviai lai-
kė plakatą: „Laukiame Jūsų”.

Praėjus savaitei po seminaro še-
šiolika jaunų savanorių pasiekė Lie-
tuvą ir išsiskirstė po penkis organiza-
cijos centrus, kuriuose jie dirbs iki bir-
želio pabaigos. Nuo 2000 m. jau 76 sa-
vanoriai aukojo savo laiką centrų lan-
kytojams – žaidė su jais, iškylavo ir
draugavo. 

Lauksime šių metų savanorių ko-
mandos įspūdžių ir pasidalinimo pa-
tirtimi.

„Vaiko vartai į mokslą” rudens
veikla prasidės tradiciniais lėšų telki-
mo „Derliaus pietumis”.

Daugiau informacijos apie „Vaiko
vartai į mokslą” galima rasti svetai-
nėje:  www.childgate.org.

Visi keliai vedė į Kauną
Atkelta iš 11 psl.

„Nušvinta kartais žmogui žvaigždė ir čia, ant žemės,
Uždegusi krūtinę stebuklais  įkvėpimo;

Ji neša naują galią ir meilę begalinę:
(...)

Laimingi, čia, ant žemės, bent kartą ją pažinę!”
„Dvi žvaigždi”, Maironis

Nuoširdžiai užjaučiame buvusią MLM direktorę
SVAJONĘ ir jos seserį VILIJĄ KERELYTES dėl bran-
gaus tėvelio ALFONSO KERELIO mirties.

Tėvelio netekties skausmą tesumažina šviesus Jo
prisiminmas.

Lemonto Maironio lituanistinės
mokyklos kolektyvas

Gyvenimas, kaip saulė.

Jis nušvinta mažyčiu spindulėliu vaiko veidelyje.

Kaip saulė, paaugęs kyla aukštyn bei subrendęs kuria aplink gyvybę ir grožį.

Ilgainiui, kaip saulė, jis ima leistis žemyn ir galop švystelėjęs paskutinį kartą,

Pasitraukia šviesti kitiems pasauliams.

(A. Jakštas)

Su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse pranešame draugams, pažįs-
tamiems ir buvusiems mokiniams, kad 2017 m. birželio 23 d.,  sulau-
kusi 103 metų, Amžinybėn iškeliavo mūsų brangi Mamytė ir Močiutė.

A†A
Dipl. agr. mokytoja 

ALEKSANDRA INDRIULYTĖ 
EIVIENĖ

A. a. Aleksandra  buvo mylima žmona a.
a. Aloyzo Eivos. 

Giliame liūdesyje liko: dukra Marija su
vyru John ir vaikai Marius, Aleksas, Rolan -
das; dukra Alexandra Vilija ir vaikai Ramū -
nas ir Monika ir a. a. sesers Adelės Žukienės
šeima Lietuvoje.

A. a. Aleksandra gimė Lietuvoje ir ten dir-
bo pedagoginį darbą:  buvo Rokiškio kan.
Tumo Vaižganto gimnazijos mokytoja, Vil-
kaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnazijos
inspektorė, Vilniaus II-osios vid. amatų mo-
kyklos direktorė. Pasitraukus į Vokietiją dirbo mokytoja ėjo Hanau sto-
vyklos gimnazijoje. Priklausė Agronomų sąjungai, Mokytojų sąjungai,
Ateitininkų, Skautų sąjungoms, BALF’ui, Lietuvos Dukterų draugijai
ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Velionės įvairūs raštai, ver-
timai ir eilėraščiai buvo spausdinami ir premijuojami ,,Laiškuose lie-
tuviams”, ,,Drauge”, ,,Eglutėje”, ,,Ateityje” ir kituose lie tuviškuose laik-
raščiuose bei žurnaluose. Velionė buvo monografijų apie Linkuvos gim-
naziją ir Žemės ūkio akademiją redakcinių komitetų narė.

Atsisveikinimas su a. a. Aleksandra įvyko birželio 29 d. Laidotuvių
šv. Mišios buvo aukojamos 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Šeima dėkoja kun. Gediminui Keršiui už širdingai atnašautas šv.
Mišias bei laidotuvių apeigas kapinėse. Taip pat dėkojame muz. Ričardui
Sokui už jausmingai sugiedotas giesmes ir raminančią vargonų mu-
ziką per šv. Mišias. Esame dėkingi Donald Petkus laidojimo namams
už nuoširdžiai suteiktą paramą.

Kviečiame draugus, pažįstamus ir buvusius mokinius pasimelsti
už a. a. Aleksandrą ir ilgai prisiminti jos gerumą bei įtaką mūsų gy-
venime. 

Liūdinti šeima

Angelė Bliudžius, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo  50 dol. Jūsų parama padės skleisti  lietuvišką
žodį išeivijoje.

Aldona Cinga, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
finansinę paramą.

Paul R. Sodeika, gyvenantis Apple River, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.

Neringa Raila, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Valerie Austras, gyvenanti Melrose, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skambės
išeivijoje.

http://draugokalendorius.org
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California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

� Kviečiame paminėti 84-ąsias Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą
metines. Liepos 16 d., sekmadienį, 10 val.
r. pagerbsime lakūnų atminimą vainiko pa-
dėjimu prie paminklo Marquette Parke. Da-
lyvaus naujasis LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius. 11 val. r. Šv.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus
aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų –
vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.
Dalyvauti visus kviečia Amerikos lietuvių in-
žinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), Lie-
tuvos šaulių sąjunga išeivijoje ir ALT’as.

� Liepos 16 d., kaip ir kiekvieną mėnesio
trečiąjį sekmadienį, 1 val. p. p. Beverly Sho-
res Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann of the
Dunes) šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Po Mišių, 2 val. p. p. Beverly Sho-
res Amerikos lietuvių klubas kviečia rinktis

,,Lituanica” parke, kur paminėsime lakū-
nų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno legen-
dinio skrydžio per Atlantą 84-ąsias meti-
nes. Dalyvaus JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdybos atstovai. Laukiame visų.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius liepos 19 d., trečiadienį, 1 val
p. p. kviečia į tradicinę filmų popietę PLC
skaitykloje – šį kartą bus rodomas filmas
,,Antalieptė”.

� Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasau-
lio lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas.
Skambės muzika, bus lietuviško maisto, žai-
dimų vaikams ir suaugusiems, vyks loteri-
ja. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje
šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1
dienos. Daugiau informacijos – darbo va-
landomis PLC raštinės tel. 630-257-8787.

Paroda – Tėvynė/Patria
Archyvinė paroda 

Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)130-mečiui paminėti

Liepos15 – rugsėjo 30 d.

Parodos atidarymas – liepos 15 d., 
šeštadienį, 4 val. p. p.

Parodoje bus pristatyti įvairūs istoriniai artefaktai,
liudijantys praeities realijas: laikraščio ,,Tėvynė”
originalai, SLA draudiminės formos, organizacijos
narių sąrašai, SLA originalūs organizacijos ant-
spaudai, buhalterinės knygos, nuotraukos, vieneti-
niai klišių atspaudai iš išlikusių daugiau nei 2 000
originalių laikraščio ,,Tėvynė” plokščių, SLA spaus-
tuvėje spausdinti leidiniai (kai kurie datuojami
1904 metais) bei jos knygyne išsaugotos knygos iš įvairių lietuviškų leidyklų JAV
bei Lietuvoje. Taip pat korespondencija su SLA nariais, SLA jubiliejiniai albumai,
kultūrinių renginiu lankstinukai ir t.t.

Parodoje taip pat bus rodomas Jono Meko filmas ,,Ar buvo karas”? – apie lietu-
vių išeivijos gyvenimą 1950–1953 metais Amerikoje. New Yorko premjera! Fil-
mas lietuvių kalba.

Parodą aplankyti galima liepos 16–19 d., nuo 10 val. r. iki 8 val. v.
Rugpjūčio 1–31 d. pagal susitarimą (kreiptis į Laimą Mihailovich tel. 917- 501-

3275)
Rugsėjo 8–30 d. nuo trečiadienio iki šeštadienio, 12 val. p. p. – 6 val. v. 

Sla307 Art Space – 307 W 30th Street,
New York, NY 10001 

www.sla307.com

Ta proga skelbiame ypatingą

prenumeratos vajų:

užsakykite laikraštį ir gaukite dovanų 

internetinę prenumeratą tam 

pačiam laikotarpiui. 

Užsiprenumeruosite 

,,Draugą” pusmečiui? 

Nemokamą internetinę prenumeratą

pusmečiui galėsite padovanoti savo

bičiuliui ar giminaičiui. 

Pasiūlymas galioja liepos mėnesį.

Kreipkitės į Audronę Kižytę 

tel. 630-805-1404

Liepos 12 dieną ,,Draugas” švenčia  
savo 108-ąjį gimtadienį!

Liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės diena 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM) Užsienio lietuvių departamentas

kviečia lietuviškas organizacijos papuošti savo FB paskyras ta proga sukurtu pieši-
nuku – jį pasirinkti galite FB paskyroje GLOBALI LIETUVA – GLOBAL LITHUANIA.

Departamentas taip pat primena, kad šioje FB paskyroje kasdien skelbiamos
naujienos, dalinamasi įdomiais, aktualiais straipsniais, informacija. Kviečiame prisi-
jungti paspaudus „Like“ ir pakviesti tai padaryti savo narius, draugus („Invite your

friend”).
Pasitikime Pasaulio lietuvių

vienybės dieną su vienybės jaus-
mu širdyje!

,,Draugo” info


