
Ketvirtadienio pavakarę vilniečiai ir miesto svečiai rin-
kosi į Užsienio reikalų ministerijos ir JAV ambasados
Vilniuje organizuojamą renginį Vašingtono aikštėje

„Kartu tarkime ‘ačiū’ JAV!”.
Susirinkusius pažymėti istorinės Sumner Welles dekla-

racijos, kuria JAV nepripažino Baltijos ša-
lių okupacijos, sveikino už-
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ŠIAME NUMERYJE:

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 208 dienos

Su D. Motiejūnu, 
bet be D. Sabonio – 9 psl.

Istorinė Susivienijimo lietuvių
Amerikoje paroda – 10 psl. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lankantis Lietuvoje š. m. bir-

želio 23 d. teko dalyvauti Lie-

tuvos muzikos ir teatro aka-

demijos iškilmingame diplomų

įteikime, kuris vyko Vilniuje,

Kongresų rūmuose. Tą dieną

dainavimo magistro diplomas

buvo įteiktas Kristinai Petraus-

kaitei, merginai gimusiai ir už-

augusiai Livonia, MI miestelyje.

Amerikos lietuvė studijas pasi-

rinko Lietuvoje ir tuo labai džiau-

giasi. Tai dar vienas atsakas

lietuviams  tėveliams, kurie ne-

leidžia savo vaikų į lituanistines

mokyklas.                         – 5  psl. 

Jei turi svajonę
– jos siek

Susitikimas su Kristina Petrauskaite Vilniuje. Laimos Apanavičienės nuotr.

Vilniuje tarta „ačiū” JAV

sienio reikalų ministras
Linas Linkevičius.

„Istorinės Welles dek-
laracijos paminėjimas Va-
šingtono aikštėje jau tapo
gražia tradicija – kiekvie-
nas metais organizuoja-
me laisvės šventę, kuria
pagerbiame istorinę at-
mintį ir dėkojame mūsų
sąjungininkams už de-
šimtmečius puoselėtą ir
palaikytą nepriklauso-
mos Lietuvos viltį. Šian-
dien mes didžiuojamės
savo laisve ir džiaugs-
mingai tariame ‘ačiū’
tiems, kurie mus visada
palaikė”, – sako užsienio
reikalų ministras L. Lin-
kevičius. 

– 7 psl. Džiaugdamosis laisve trys Baltijos šalys jaučia gilų dėkingumą JAV.              Dainiaus Labučio nuotr.
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Jėzus atskleidė blogio kilmę
KUN. ALGIS BANIULIS SJ  

Iš žmonių lūpų dažnai išsprūsta
priekaištas Dievui, kad jis nesu-
stabdo niekdario, teroristo ar ki-

tokio blogio skleidėjo. Kartais taip no-
risi, kad Jis tuoj pat nubaustų pikta-
darį. Kai kas palieka Bažnyčią ir tikė-
jimą, apkaltindami Dievą abejingumu
plintančiam blogiui, leidžiančiam plė-
totis neteisybėms. Šio sekmadienio
Evangelija atsako visiems priekaiš-
tautojams. Kas klauso – supras, kad
Dievo veikimas skiriasi nuo mūsų
norų. Evangelijos palyginime Jėzus
kalba apie žmogų, kuris pasėjo savo dir-
voje gerą sėklą. Žmogui bemiegant at-
ėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių
ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo, pa-
sirodė ir raugės. Tarnai pasisiūlė šei-
mininkui: „Jei nori, mes eisime ir iš-
ravėsime rauges” (Mt 13, 24-31). Šei-
mininkas neleido, kad raudami rauges
neišrautų ir kviečių. Teauga abeji.
Pats Viešpats atėjus pjūties metui at-
skirs bloguosius nuo gerųjų. 

Viešpats kviečia kantriai saugoti
gėrį ir, jeigu reikia, pakęsti blogį. Ar
mūsų sprendimai visuomet būtų tei-
singi? Prisiminkime ir neseniai JAV
vykusius rinkimus. Balsavu siųjų nuo-
monės pasidalijo perpus. O ką daryti su
priešingą nuomonę palaikiusiais žmo-
nėmis? Įsiklausyki me į Jėzaus žodžius:
„Palikite abejus augti iki pjūčiai”. Die-

vas moko kan trumo. Mūsų neturėtų
trikdyti tai, kad gėris ir blogis egzis-
tuoja greta. Jis ne tik šalia mūsų, bet
ir mumyse.

Blogis iki šiol gyvuoja Bažny čioje
ir pasaulyje. Šios dienos Evan gelijoje
užrašytu palyginimu apie kviečius ir
rauges Jėzus primena „Pradžios kny-
gos” mokymą, jog pra džioje Dievas
viską sukūrė gerą ir iš meilės. Tačiau
sukėlę maištą angelai tapo piktosiomis
dvasiomis ir prasiskverbė į Rojaus
sodą, kad sugundytų žmogų. Kaip ži-
nome, Dievas šešias dienas kūrė gerą
pasaulį, o Dievo priešininkas naktimis
barstė rauges. Taigi nei Dievas, nei
žmogus nėra atsakingas dėl blogio pa-
saulyje. Palyginime Jėzus įvardija kal-
tininką – tai Dievo ir žmogaus prieši-
ninkas – velnias. Šiame palyginime
randame Jėzaus atsakymą apie ,,nuo-
dėmės slėpinį”. Blogis egzistavo dar
prieš žmogaus sukūrimą. Jį matome ir
puikybės suskaldytame dvasių pa sau-
lyje. Nenoras paklusti Dievui dalį an-
gelų atskyrė nuo Dievo. Pavydas ir ne-
apykanta Dievui ir laimingai žmo nijai
paskatino nuostabiame Dievo sukur-
tame pasaulyje sėti rauges – visokios
rūšies blogį.

Jėzus parodė blogio šaltinį – vel-
nią. Nėra pagrindo nusiminti. Dievas
nebendradarbiauja su velniu ir smur-
tautojais. Jis nepaperkamas ir yra
kantriai Juo pasitikinčių ir laukian čių

gynėjas. Buvo manančių (donatistai),
kad Bažnyčią turi sudaryti tik gerieji.
Remiantis tokia samprata, Bažnyčia tu-
rėtų būti uždara erdvė tik geriesiems.
Tai tarsi Nojaus arka, kurioje tik ne-
daugelis gali išsigelbėti iš katastrofos.
Šiame ankstyvosios Baž nyčios ginče
nugalėjo šv. Augus tino mokymas, kurį
palaikė visuotinė Bažnyčia. Sekant
šv. Augustiną, Baž nyčia yra tarsi dir-
va, kurioje auga kviečiai ir raugės, ge-
rieji ir blogieji. ,,Kiek daug avių yra
lauke, ir kiek daug vilkų yra viduje”,
– sako šv. Augustinas. Daugeliui iš
mūsų reikia laiko, kad suprastume, kas
esame. O supratę – atsigręžtume į savo
gelbėtoją Jėzų. Dievas visiems duoda
laiko ir galimybių tapti šviesos vaikais.
Kol esame gyvi, dar esame kelyje į tiks-
lą, galintys kiekvieną akimirką pasi-
keisti.

Dievo kantrumas yra svarbiausia
šiandieninės liturgijos mintis. Pirma-
jame skaitinyje (Išm 12. 16) aiškėja, kad
Dievo galybė pasireiškia kantrumu ir
pakantumu: ,,Tu didis, galingas, tačiau
ir teisingas. Visiems viešpatauji, vi-

siems ir atleidi. ...Iš to, kaip elgiesi, visi
pasimoko. ...Žmogus kitam žmogui – bi-
čiulis ir draugas. Saviesiems vaikams
palikai giedrią viltį, jog ir nusidėjus lei-
si sugrįžti”.

Dievas piktdžiugiškai nelaukia
žmogaus teismo dienos. Neskubėda-
 mas bausti nusidėjėlių ir nedorėlių ir
parodydamas kantrumą, Jėzus vi siems
mums sako: ar nesupranti, kad mano
kantrumas skatina Tave atsi versti. Jė-
zus, pats patyręs dykumoje gundy-
mus, supranta kiekvieną ir kantriai
visų laukia. Taip, Jis laukia visų.

Padėka St. Petersburgo 
Lietuvos Dukterų draugijai
VšĮ Kelmės ligoninės slaugos ir palaikomojo gy-
dymo skyrius gavo  trečią finansinę paramą iš
Amerikos – Floridos valstijos St. Petersburgo Lie-
tuvos Dukterų draugijos, kurios vadovė iki šių metų
buvo Aldona Stasiukevičienė.

Finansinės paramos slaugai iniciatorė buvo
Floridos valstijoje, St. Petersburgo mieste
gyvenanti, iš Kelmės kilusi Aldona Čėsnaitė.

Kai ji atvyko pas gimines į Kelmę, apžiūrėjo Kel-
mės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo
skyrių, gyrė ligonių palaikomąjį gydymą ir slau-
gą, stebėjosi dideliu  darbuotojų darbo krūviu
ir gera tvarka.

Po apsilankymo ligoninėje A. Čėsnaitė nuta-
rė  kreiptis į St. Petersburgo Lietuvos Dukterų
draugijos pirmininkę ir nares dėl finansinės pa-
ramos skyrimo minėto skyriaus materialinės ba-
zės pagerinimui, nuperkant naujos patalynės ir
kito reikalingo inventoriaus.

Pirmą kartą 1 000 JAV dolerių atvežė šios
draugijos narė, taip pat iš Kelmės kilusi Kristina
Šiušienė-Juzėnas. Antrą kartą 1 500 JAV dolerių

atvežė  Kristinos dukra Irma  Kriščiūnienė,
kuri svečiavosi pas mamą Floridoje. Šį, trečiąjį,
kartą 1000 dolerių iš St. Petersburgo atvežė Elena
Jasaitienė, ją atlydėjo jos sesuo, Raseinių pirmi-
nės sveikatos centro buvusi direktorė-gydytoja So-
fija Šneiderienė ir jos vyras, Raseinių vaistinės sa-
vininkas-farmacininkas, pas kuriuos  Elena Ja-
saitienė svečiavosi.

Pinigai pagal aukotojų nurodymą perduoti mi-
nėto skyriaus vedėjai-gydytojai Elenai Čėsnienei.
Pinigai bus panaudoti minėto skyriaus ligonių ge-
rovei. 

St. Petersburgo Lietuvos Dukterų draugi-
jai daugelį metų vadovavo Aldona Stasiukevičie-
nė, bet nuo šių metų gegužės mėn. 1 d. minėtų pa-
reigų atsisakė dėl garbaus amžiaus. Dabar St. Pe-
tersburgo labdaringai Lietuvos Dukterų draugi-
jai vadovauja Gražina Viktorienė.

VšĮ Kelmės ligoninės laikinai direktorės pa-
reigas einanti gydytoja R. Ramonienė, slaugos ir
palaikomojo gy dymo skyriaus vedėja-gydytoja
E. Čėsnienė ir personalas dėkoja Aldonai Stasiu-
kevičienei, Aldonai Čėsnaitei, Elenai Jasaitienei
ir  Floridos valstijos St.  Petersburgo  Lietuvos
Dukterų draugijai už finansinę paramą.

Karolis Vienuolis 
Kelmė, Lietuva

,,Draugo” skaitytojų vardu sveikiname 

t. Algį Baniulį SJ 70-ojo jubiliejaus proga!

Kelmės  ligoninės  slaugos ir palai komojo gydymo skyriaus ve-
dėja-gydytoja E. Čėsnienė priima finansinę paramą iš St. Pe-
tersburgo labdaringos Lietuvos Dukterų draugijos narės Ele-
nos Jasaitienės.                                            Vilijos Vaitkienės nuotr.



KUR DINGO LIETUVOS HIMNAI?

Praėjus Mindaugo Karūnavimo – Valstybės  šventei,
liepos 6 dienai, ,,Draugo” laikraštyje pasirodė daug ap-
rašymų apie praėjusią šventę – toli mos Californijos, New
Yorko iki Chicagos apylinkių. Bendruomenės ir atskiri
būreliai giedojo Tautišką giesmę, tačiau nei viena vietovė
nerašė, kokia buvo toji giesmė? Tautinių giesmių turime
ne vieną: ,,Lietuva brangi”, ,,Lietuviais esame gimę” ...
ir net ,,Kur bėga Šešupė”...

Kiekviena tauta turi himną ir jį gieda iškilminguo-
se susirinkimuose – kai visa salė sustoja, išreikšdama pa-
garbą savo tautai.  Lietuva taip turi savo himną, kurį gie-
dame jau daug metų. Kaip visiems žinoma, jis yra dr. Vin-
co Kudirkos parašytas. Išeivijoje mes, lietuviai, giedo-
davome viešuose politinėse demonstracijose, susirinki-
muose ir suvažiavimuose ne kurią tautinę giesmę, bet savo
Lietuvos himną.

1919 m. spalio mėn. Vilniaus konferencijoje, išrin-
kusioje Lietuvos Valstybės Tarybą, susirinkimas buvo
baigtas himnu. Pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje
1919 m. gegužės 15 d., kai Seimo pirmininkas Aleksand-
ras Stulginskis, visiems atstovams atsistojus, paskaitė dek-
laraciją, atstovai taip pat stovėdami sugiedojo himną. Tai
buvo oficialus Kudirkos giesmės pripažinimas Tautos him-
nu. 

Sveikinu ,,Draugo” bendradarbę Audronę Škiudaitę
ir jos vyrą dr. Algį Girininką, kurie liepos 6 d., Valstybės
dieną, giedojo himną Žeimelio miestelio (Pakruojo r.) cent-
re, prie ąžuolo, kuris pasodintas 1930 m. ir pavadintas Vie-
nybės ąžuolu. 

Marija Remienė
Westchester, IL
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Ką pasakyčiau sau, tuometiniam aštuoniolikmečiui…

Kartais imi ir pasvajoji: ,,Ach,
kad man kas suteiktų gali-
mybę sugrįžti į savo ankstyvą
jaunystę, bet kad galėčiau

ten grįžti kartu su savo dabartine pa-
tirtimi bei sukaupta išmintimi”…
Atrodo, tuomet jau žinotum ir pa-
tartum sau, kaip reikia gyventi – ko
nedaryti, kokias kliūtis aplenkti, ko-
kių žmonių ieškoti, o kurių neįsileis-
ti į savo gyvenimą, kaip apsisaugo-
ti nuo skausmo, o kuriomis akimir-
komis ilgiau pasidžiaugti, nes jų
daugiau nesusigrąžinsi… 

Tiesa, niekam to nepavyko pa-
daryti – nukeliauti laiku į savo jau-
nystę, tačiau jeigu ir pavyktų, ar tik-
rai savęs klausytume? Juk tuomet,
būdami jauni, gaudavome ne vieną
patarimą iš pačių artimiausių žmonių,
kurie labiausiai už visus mums linkėjo
gero. Tačiau juos ignoruodavome,
nes atrodė, kad mums bus kitaip,
mes patys viską geriausiai supran-
tame ir žinome. Gal tokia yra žmo-
gaus gyvenimo programa – mokytis
iš savo klaidų, nes kiekvienas per-
gyventas skausmas, nusivylimas ir su-
gebėjimas atsikelti suklupus, atleis-
ti tave įskaudinusiam, arba atsipra-
šyti to, kurį pats užgavai – tai laiptelis
į sielos brandą.

Ir vis dėlto pasvajokime: ką aš,
dabartinis, galėčiau pasakyti
sau, tuometiniam 18-mečiui?

Aldegunda Gailė, 
dainų kūrėja ir atlikėja: 

Visų pirma sau patarčiau ne-
švaistyti savęs: daugiau laiko ir ener-
gijos skirti savo, kaip asmenybės au-
gimui ir tobulėjimui bei mažiau rū-
pintis, ką apie tave galvoja kiti. Kai esi
jaunas, atrodo, jog be tavęs pražus vi-

Diana Plačiakienė, tinklaraščio
,,Mano Amerika” rašytoja:

Sau, aštuoniolikmetei, perduočiau
dešimt tezių, kurių laikantis, yra pa-
prasčiau gyventi ir ko nors siekti:

1. Nesistenk visiems patikti – vi-
siems vis tiek neįtiksi, o bestuburių iš
viso niekas nemėgsta.

2. Nebijok, ką kiti pagalvos – pa-
galvos gal sekundę ir pamirš, nes visi
daugiausiai galvoja tik apie save.

3. Nesirink profesijos vien todėl,
kad ji madinga – madų nesuvaikysi, o
,,mizerijoj” ilgai sėdėsi.

4. Nebijok klausti ar prašyti – po to
graušiesi ne todėl, kad kažkas pasakė
,,ne”, o dėl to, kad galėjai išgirst ,,taip”. 

5. Atsirink, su kuo bendrauji –
vieni traukia žemyn, kiti – į viršų. Iš
viršaus būna geriau matyti.

6. Nepatingėk paduoti ranką par-
klupusiam – tau nekainuoja, o kitam ši
pagalba kartais gali išsaugot gyveni-
mą.

7. Kai norisi žliumbti, geriau pa-

verkti į kieno nors petį – petys nenukris,
o tau iškart palengvės. Kitą kartą ver-
kiantį paremsi savuoju. 

8. Nesirink kasdien to paties kelio,
kad ir labai jis patogus – galva duota  ne
atbukimui, o naujiems potyriams. 

9. Įspūdžių, emocijų niekas neat-
ims – carpe diem!(,,naudok dieną” -
vertimas iš lotynų kalbos).

10. Klausyk proto, bet vadovaukis
intuicija – širdis neapgauna.

sas pasaulis. Jautiesi labai svarbus ir
reikalingas, nors dažniausiai taip ir
nėra. Pamenu, galvą būdavau pasi-
ruošusi guldyti už draugą, už savo
miestą, mylimą krepšinio komandą, už
kažkokią svarbią ar nelabai svarbią tie-
są ar įsitikinimą. Viskas būdavo taip
perdėtai svarbu, taip sureikšminta,
kad nepastebėdavau šalia esančių žmo-
nių jausmų ir nemalonių situacijų,
kurias savo iniciatyva sukeldavau tiek
pati sau, tiek artimiesiems. Galėčiau
sau, tuometinei, pasakyti, jog ne viskas
yra juoda arba balta, kaip kad visuomet
manydavau. Ir kad ne visada vairuo-
damas greičiausią sportinį automobi-
lį finišą pasieksi pirmas. Pasakyčiau,
kad dabar jau supratau, jog vis vien
pats didžiausias tavo konkurentas esi
tu pats. Ir dar: jeigu būčiau žinojusi, jog
galiu kurti dainas, būčiau seniai žen-
gusi žingsnį savosios muzikos link. 18
metų! Puiku! Tobulėk, mokykis, kurk
ir svarbiausiai – tikėk savimi! Per
daug laiko šioje žemėje neturime nei
vienas.

Stanley Balzekas Jr., Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus įkūrėjas:

Aš per savo ilgą 93 metų gyvenimą
mėgau nuolat sugalvoti, sukurti, iškelti
naujas idėjas ir jas įgyvendinti. Sau
jaunam patarčiau: kai tau 18 metų, tu
privalai dar daug ko išmokti, todėl
turi klausytis, ką tau sako vyresni
žmonės. Nes pradėti suprasti įvairius
dalykus pačiam, nuo nulio, užtrunka
daug ilgiau, nei remtis kito žmogaus
patirtimi. Žinoma, kitų patirtį reikia
pildyti ir savais atradimais. Tada per
trumpesnį laiką sukaupsi daugiau iš-

minties. Todėl sau dar pasakyčiau: tu
turi stengtis būti tarp žmonių, kurie
yra už tave išmintingesni, kad galėtum
iš jų ko nors pasimokyti. Todėl nieka-
da nesakyk sau, kad žinai viską. Nes
taip niekada nėra, nebuvo ir nebus.
Kiekvieną dieną turi ko nors išmokti.
Nes tai yra labai smagu. O jeigu kas ne-
pasiseka, kaltink tik save patį, bet ne ki-
tus. 

Jeigu nori sėkmingai įgyvendinti
savo sumanymą,  tuomet negailėk jam
savo laiko, neskaičiuok valandų. Dirbk
tiek, kiek reikia, o ne 40 valandų per sa-
vaitę. Tik tuomet tavęs lauks sėkmė.
Kad ir ką darytum, visada stenkis da-
ryti greičiau, geriau, nei kas nors kitas.
Jei imiesi verslo, visur ieškok gali-
mybių ir mokėk jas pastebėti: ir atsi-
vertęs laikraštį, ir įsijungęs internetą,
ir bendraudamas su žmonėmis, ir net
gatvėje vairuodamas automobilį. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Sauliaus Sadausko nuotr.

KUR KATALIKŲ PASIPIKTINIMAS?

Ambasadore  Vatikane  Prezidentas  Trump pa-
siūlė Callista Gingrich, buvusio Kongreso nario, bu-
vusio Atstovų Rūmų pirmininko (speaker) ir savo di-
delio  rėmėjo  ir patarėjo Newt Gingrich trečią žmo-
ną.

Jos kvalifikacijos būti ambasadore esą yra, kad
ji buvo Atstovų Rūmų žemės ūkio komiteto sekreto-
rė (clerk), kad ji parašė knygutę vaikams apie dramb-
lį Ellis, kad ji gieda Bazilikos chore ir groja Fairfax,
Virginia, miestelio pučiamųjų orkestre. Senatorius
Ron Johnson (R-Wis.) ją užsienio reikalų komitetui pri-
statė kaip buvusią savo gimnazijos baigiamosios kla-
sės ,,valedictorian”. Taip pat ji buvo pagirta kaip tu-
rinti ,,įtaigumo talentą”, nes savo vyrą ,,atvertė į ka-
talikų tikėjimą”.

To komiteto apklausinėjime ji sakė, kad ji vis tik
buvo ,,pažvelgusi” į popiežiaus Pranciškaus encikli-
ką apie aplinkos apsaugą.

Dvidešimt trejais metais už jį jaunesnė Callista
su Newt  turėjo ,,romaną”, kada Newt žmona gulėjo
ligoninė je ir gydėsi nuo vėžio, ir kada Newt Kongre-
se persekiojo Prezidentą Bill Clinton už svetimote-
riavimą. Kad nori skirtis, Newt savo žmonai pranešė
ligoninėje. Prieš išsiskirdamas su savo ligota antrą-
ja žmona, Newt su Callista ,,draugavo” šešerius me-
tus. 

Tikriausia Prezidentas Trump mano, kad gerasis
popiežius nusidėjėlę mielai priims. Marija Magdale-
na negalėjo, tai Trump parinko Callistą.

Kur dingo tie dorieji teisuoliai katalikai, kardi-
nolai, vyskupai ir monsinjorai, kad niekas dėl tokio
popiežiaus įžeidimo nei žodžio nesako?

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VAkARIS

AMANDAS RAGAUSKAS

Liepos 14–15 dienomis Montrealyje, Ka-
nadoje, vyko penktojo „Formula Drift”
2017 m. etapo varžybos. Penktadienį
varžybų dalyvius Montrealis pasitiko lie-
tumi ir griausmais. Lietus St-Eustache
varžybų trasą merkė gerą pusdienį.
Vairuotojai neturėjo galimybės pasi-
treniruoti. Prasidėjus varžyboms nu-
stojo lyti, bet trasoje telkšojo balos. Pir-
mųjų varžybų dalyvių pasirodymai la-

Penktajame „Formula Drift” etape Montrealyje
vairuotojai patyrė daug nuostolių

biau priminė plaukiojimą burlentėmis,
nei automobilių šonaslydį. Teisėjai nu-
sprendė, kad kiekvienas vairuotojas
prieš įskaitinį važiavimą galės prava-
žiuoti trasą ir pajausti jos būklę.

Kvalifikacinės varžybas visada
pradeda vairuotojai, kurie yra
turnyrinės lentelės gale. Taigi

ir tą penktadienį jiems teko pradėti
savo kolegoms „džiovinti” trasą. Pra-
džioje rezultatai buvo gana žemi, bet
trasai pradžiūvus iš po automobilių

ratų pradėjo rūkti dū-
mai. Šonaslydis prasidė-
jo.

Šio etapo varžybose
dalyvavo tik 25 lenkty-
nininkai. Pagrindinė
priežastis – brangu atsi-
gabenti automobilius ir
patiems atvykti į kitą
valstybę. Taigi pirmas
aštuonias vietas užėmę
vairuotojai šeštadienio
1/32 finalo varžybose ne-
turėtų priešininkų ir į
1/16 finalo patektų be
konkurencijos. Gerai
varžyboms pasiruošęs
Aurimas Bakchys ir, dau-
gelio nuomone, nepri-
ekaištingai pravažiavęs
trasą, teisėjų buvo įver-
tintas tik 85-iais taškais
ir užėmė devintąją vietą.
Šonaslydyje, kaip ir gim-
nastikoje, dailiajame
čiuožime ar kitose spor-
to šakose, kur dalyvio
pasirodymą lemia žmo-
giškasis faktorius, įsive-
lia daug netikslumų. Ki-
tas dalykas, kai varžybų
baigtį lemia fiziniai re-
zultatai (peršoktas aukš-
tis, įmuštų įvarčių skai-
čius...), o ne teisėjų nuo-
monė, kurią kartais pa-

finalo Aurimui varžantis su japonu
Robbie Nishida teisėjai įžiūrėjo Auri-
mo klaidą. Jų nuomone, jis paskuti-
niame posūkyje sumažino greitį ir dėl
to Nishida atsitrenkė į jo automobolį ir
išvažiavo iš trasos. Aurimo komanda
pareiškė protestą, bet teisėjai jo ne-
priėmė, motyvuodami tuo, kad spren-
dimas neapskundžiamas, tuo tarpu,
kai New Jersey Ryan Tuerck pareiškus
protestą dėl tariamai neteisėtai už-

skaitytos pergalės prieš jį, Aurimui
buvo paskirtas pakartotinis važiavi-
mas. Taigi taip netikėtai pasibaigė to-
lesnis Aurimo dalyvavimas šio etapo
varžybose, nuliūdinęs jį, jo komandą ir
sirgalius dėl neobjektyvių varžybų
teisėjų vertinimų. Po šio etapo, likus
dar keturiems sezono etapams, Auri-
mas Bakšys užima aštuntąją turnyri-
nės lentelės vietą.

Varžybose pirmauja airis James
Deane, antroje vietoje – norvegas Fred-
ric Aasbo, trečioje – latvis Kristaps
Bluss. Teoriškai visi pirmojo dešim-
tuko vairuotojai turi galimybę varžy-
tis dėl 2017 m. „Formula Drift” čem-
piono vardo.

Etapo Montrealyje, St-Eustache
trasos varžybose dalyviai patyrė daug
nuostolių: kvalifikacinių varžybų metu
Ryan Tuerck atsitrenkė į sieną (laimei
gabi mechanikų komanda iki šešta-
dienio varžybų sugebėjo atstatyti au-
tomobilį), šeštadienio treniruočių metu
avarijas patyrė lenkas Piotr Wiecek (to-
liau varžybose dalyvauti negalėjo) ir
latvis Kristaps Bluss, 1/32 finalo Mi-
chael Essai atsitrenkus į sieną tris
kartus ir sprogus užpakalinio rato pa-
dangai, iki finišo teko važiuoti trimis
ratais (tai parodė vairuotojo profesio-
nalumą), 1/16 finalo airis Dean Kear-
ney nesuvaldė automobilio ir atsi-
trenkė į priekyje važiavusį Matt Field
(jo automobilis apsisukęs trenkėsi į sie-
ną), Ryen Tuerck atsitrenkė į sieną ir
paskui važiavęs japonas Ken Gushi

neišvengė tokios pat baigties. 
Kitas „Formaula Drift” etapas –

rugpjūčio 4–5 dienomis Washingtono
valstijoje, Monroe trasoje Seattle. Ti-
kiuosi, teisėjai bus objektyvesni, o
varžybų dalyviams geriau seksis val-
dyti savo automobilius. 

Primenu,  kad varžybas  galima ste-
bėti  interneto svetainėje: formulad.
com.  

koreguoja vienokios ar kitokios sim-
patijos ar antipatijos sportininko at-
žvilgiu.

Šeštadienis išaušo giedras ir sau-
sas, žadėdamas įdomią varžybų eigą.
Deja, ir vėl žmogiškasis faktorius. 1/32

Amy ir Aurimas Bakšys. Žmona Amy padeda koordinuoti
Aurimo pasirodymus.

Aurimas mažiesiems sirgaliams pasirašinėja plakatus su savo automobilio atvaizdu.  Asmeninio archyvo nuotraukos

Dukrytė Audryna „ruošia tėveliui varžybų strateginį planą”.
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Gyvenimas toks nenuspėjamas,
niekada nežinai, kada ir kur prireiks tavo
žinių. Pasveikinusi Kristiną su diplomo
įteikimu, ją pakalbinau.

– Neseniai Tau įteiktas Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos dainavimo ma-
gistro diplomas. Kokia nuotaika?

– Dar vis negaliu patikėti. Moky-
tis Lietuvoje buvo mano svajonė… ir ji
išsipildė! Žinoma, labai džiaugiuosi, bet
tuo pačiu baigiasi pastovumas ir lieka
tas baisus klausimas: ,,Kas toliau?!” 

– Esi užaugusi nedideliame JAV mies-
telyje Livonia (labai jau lietuviškai skam-
bančiu pavadinimu), Michigano valstijoje,
buvai aktyvi Detroito Lietuvių Bendruomenės
(LB) narė, net buvai pradėjusi studijas Eas-
tern Michigan University. Kaip kilo mintis
važiuoti studijuoti į Lietuvą? 

– Visada norėjau važiuoti į Lietu-
vą. Tiek metų seneliai pasakojo, kaip
ten gražu ir įdomu. Turėjau draugę,
kuri baigė fortepijono studijas Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje (LMTA).
Dažnai su ja dainuodavome, o kartais
ji pasakodavo, kokia akademijoje sis-
tema, kokios paskaitos ir t. t. Tada aš
ir  pagalvojau, kad  gal man tiktų, kad
norėčiau pabandyti. Praėjo porą metų.
Baigusi mokyklą Eastern Michigan
University pradėjau studijuoti instru-
mentinės muzikos pedagogiką ir dai-
navimą.

Kartą Detroite, MI, su ,,Vaivoros”
ansambliu koncertavo Irena Milkevi-
čiūtė. Turėjau galimybę su ja kiek pa-
bendrauti. Kalbėjome apie dainavimą
ir akademiją. Manęs išklausiusi ji  pa-
siūlė atvažiuoti studijuoti į Lietuvą.

– Ar sunkūs buvo amerikietei pirmie-
ji žingsniai Lietuvoje? 

– Aš apie tai nelabai galvojau.
Buvo daug visko, daug pokyčių vienu
metu. Tiesiog neturėjau laiko apie nie-
ką galvoti. Labai norėjau, kad pasi-
sektų. Buvo tikrai nelengva: kita mo-
kymo sistema, kitokia mokykla. Visgi
nutariau iš  JAV universiteto persikelti
į Lietuvą. Kai dabar pagalvoju, galėjau
daug ką paprasčiau padaryti.

Daug nervų kainavo dvigubos pi-
lietybės prašymas. Migracijos tarnyba
ilgai ,,tempė” su atsakymais, kol  ga-
liausiai, ilgai negavusios atsakymo, nu-
ėjome su giminaite  ,,parėkti”. Kitą die-
ną atvykus į tą skyrių viskas buvo pa-
daryta! 

– Papasakok, kaip prasidėjo tavo pa-
žintis su muzika? Ar buvai iš tų vaikų, ku-
riuos tėvai dar ankstyvoje vaikystėje nuve-
dė į dainavimo būrelį, ar pati atradai šį po-
mėgį? 

– Mano tėvelis buvo muzikantas.
Turėjo savo ansambliuką. Net albumą
išleido. Mokykloje labai patikdavo mu-
zikos pamokos. Kai besimokant 5 kla-
sėje atsirado  galimybė lankyti papil-
domas  muzikos pamokas ir pasirink-
ti muzikos instrumentą, mama iš-
traukė iš spintos  ... tėvelio saksofoną.
Tėtis truputį juo pagrojo, ir nuspren-
džiau – grosiu saksofonu (juokiasi)! La-
bai neblogai sekėsi. Vėliau orkestrui
buvo reikalingas muzikantas, grojan-
tis obojumi. Ir juo išmokau groti! Or-
kestre grojau, kol baigiau vidurinę
mokyklą. Be to, dainavau mokyklos ir
bažnyčios choruose. Kartą manęs pa-
prašė pagiedoti per Mišias solo – po to
vienoje bažnyčioje įsidarbinau soliste.
Giedodavau ir lietuviškose Mišiose,

Jei turi svajonę – jos siek 
dalyvaudavau įvairiuose Detroit LB
renginiuose.  Teko dalyvauti ir kon-
kursuose. Kai atėjo laikas stoti į uni-
versitetą, iškilo klausimas, ką studi-
juoti – dainavimą ar grojimą. Mano
džiaugsmui leido studijuoti abi spe-
cialybes, tad pasirinkau Instrumenti-
nės muzikos pedagogiką ir atlikimo
meną (dainavimą).

–  Tavo abu tėveliai iškeliavę amžiny-
bėn. Kaip nepametei kelio dėl takelio? Kas
tau teikė paramą, iš kur sėmeisi stiprybės? 

– Visko buvo ir būna. Pasirinkau
nelengvą specialybę – ir psichologiškai,
ir fiziškai. Kartais negali ko nors atlikti
tiesiog techniškai, nesidainuoja ir tiek.
Ar šiaip gyvenime kas nors nutinka.
Tikrai sunku, kai neturi tėvų. Bet
man labai pasisekė – visada šalia ma-
nęs buvo mano dėstytoja ir jos sesuo
bei mama. Su jomis visada galima pa-
sitarti, pasikalbėti. Niekada nesijau-
čiau visiškai viena.

Gal kiek padeda ir mano būdo sa-
vybės –  esu labai užsispyrusi. Nieka-
da nepasiduosiu, nesvarbu, kokie sun-
kumai.

– Dainavimo paslapčių tave mokė
Asta Krikščiūnaitė. Kaip ir kur su ja susi-
tikai? 

– Tik man atvažiavus į Lietuvą,
prof. Irena Milkevičiūtė man pasiūlė
pabandyti keletą pamokų pas prof. A.
Krikščiūnaitę. Man labai patiko ir jos
dainavimas, ir požiūris į profesiją. Tą
vasarą padainavome, pabendravome ir
nusprendžiau mokytis pas ją. Daina-
vimo pamokose studento ir dėstytojo

– Pasirinkai sunkų dainininkės kelią, ak-
tyviai koncertuoji, dalyvauji meistriškumo
kursuose, konkursuose. Kaip visur suspė-
ji? 

– Visų pirma, visada laiku reikia
padaryti namų darbus: iki repeticijos
gerai išmokti savo partiją, išsiversti
tekstą,  išmokti taisyklingos tarties,
labai gerai žinoti apie ką dainuoji. Jei
ruošiesi operai, reikia mokėti ne tik
savo, bet ir žinoti,  kas vyksta operoje,
partiją, kokios emocijos karaliauja. Jei
nori, išmoksti gretai dirbti. Kuo daugiau
užduočių, tuo daugiau padarai. 

Jeigu repeticija nuo 10 val. ryto  tu-
riu  keltis maždaug 6 val. r., kad balsas
,,atsibustų” ir kad spėčiau prasidai-

nuoti pusvalandį prieš
repeticiją. Man asme-
niškai reikia 4 valandų,
kad galėčiau gerai pasi-
ruošti dainavimui. Ki-
taip balsas tiesiog neval-
domas, ,,nejuda”.

Štai praėjusį rudenį
puikiai supratau, ką
reiškia pasakymas
,,bėgu į repeticiją”. At-
važiavo su mumis dirbti
režisierius iš Vokietijos.
Planavau su juo parepe-
tuoti tik Toscos ariją ir
viskas. Paskui pasirodė,
kad  projektui  trūksta
dainininkės, kuri pa-
dainuotų Fiordiliges
partiją (W. A.  Mozarto
,,Visos jos tokios”). Ka-
dangi aš ir taip planavau
ją dainuoti operos stu-
dijoje, sutikau ir pas jį tą
vaidmenį paruošti. Pa-
skui ėmė ieškoti, kas ga-
lėtų su tenoru padai-
nuoti duetą sceną iš ,,Bo-
hemos”, o aš partiją mo-
kėjau, tad ir sutikau.

Tuo pačiu metu su kurso draugais re-
petavome ,,Visos jos tokios”, o ,,lais-
valaikiui”  nutarėme paruošti sceną  iš
,,Traviatos”. Net nekalbu apie specia-
lybės programą.... 

– Ar yra dainininkas ar dainininkė, į kurį
tu lygiuojiesi? Kokie atlikėjai tau apskritai
patinka, kelia susižavėjimą? 

– Man visada patiko Renee Fle-
ming. Tobulai dainuoja. Ji labai siste-
mingai sudėliojo karjerą, kad galėtų
maksimaliai, sveikai, ILGAI dainuoti.
Kažkada skaičiau jos knygą, kurioje ji
labai atvirai pasakojo apie savo daini-
ninkės kelią, su kokiais sunkumais jai
teko susidurti, kiek metų užtruko, kol
pagaliau pasisekė tapti tuo, kuo ji yra. 

Patinka ir bulgarė sopranas Anna
Tomowa-Sintow, amerikietė sopranas
Eleanor Steber, dabartinės kartos dai-
nininkė Tamara Wilson, visų neišvar-
dinsi. Tačiau didžiausias pavyzdys sie-
kiant tikslo yra mano dėstytoja. Turė-
ti dėstytoją, kuri ne tik moko, bet ir pati
aktyviai koncertuoja – didelis priva-
lumas. Matau iš arti visą sunkaus dar-
bo procesą.

– Papasakok, kuo dar  užsiimi be  mu-
zikos? 

– Laisvalaikį kartais reikia susi-
kurti per prievartą! Deja, balsui reikia
ir poilsio. Labai mėgstu skaityti. Kai tu-
riu laiko, užsidarau namie su knyga ir
išeinu tik po dviejų dienų! Vaikštau į
koncertus, be operos man dar labai pa-
tinka džiazas.

– Kokie tavo planai ateičiai? Galbūt
sieksi didžiosios scenos? 

– Šiuo metu ruošiu naują progra-
mą. Liepos pabaigoje važiuosiu į Birš-
tono vasaros menų akademiją. Ten 10
dienų  vyks kursai, be to, turėsime ga-
limybę pakoncertuoti. Tas skatina
ruošti naują programą. Rudenį daly-
vausiu Virgilijaus Noreikos vardo tarp-
tautiniame konkurse, kuris vyks rug-
sėjo 16–22 dienomis Vilniuje, tai dabar
intensyviai ruošiu programą šiam
konkursui. Labai džiugu, kad kon-
kursas sulaukė tiek dėmesio iš viso pa-
saulio. Užsiregistravo per 180 daini-
ninkų net iš 30 šalių. Lygis labai aukš-
tas. Po konkurso gal kokią savaitę pa-
ilsėsiu ir dirbsiu vėl.

– Ką norėtum pasiekti per artimiausius
dešimt metų? Gal savo ateitį sieji su grįži-
mu į JAV? 

– Nežinau, ar norėčiau nuolat gy-
venti JAV, tačiau atvažiuoti kartas nuo
karto tikrai norėčiau. O jei dar pavyktų
surengti koncertą ten gyvenantiems
tautiečiams, būtų visai puiku. Pasiil-
gau kai kurių žmonių, išliko daug gra-
žių, malonių prisiminimų. Gyvenimas
nenuspėjamas, ką gali žinoti, gal pa-
vyks patekti stažuotei į kokią operos
studiją JAV ar Europoje. Planuoju da-
lyvauti visur, kur tik įmanoma. Noriu
tobulinti save tiek operos scenoje, tiek
kamerinėje muzikoje. Konkretaus pla-
no dar kol kas nėra.

– Ko norėtum palinkėti savo tėvynai-
niams, gyvenantiems JAV?

– Viskas įmanoma! Jei tik turi
svajonę, nelauk ir kažką daryk. Man la-
bai pasisekė. Gyvenime sutikau daug
žmonių,  kurie padėjo ir paskatino. Už
tai esu jiems labai dėkinga. 

Kristina Petrauskaitė su dėstytoja prof.  Asta Krikščiūnaite po diplomo įteikimo.
K. Petrauskaitės asmeninio archyvo nuotraukos

Kristina Petrauskaitė su dėstytoja prof. Asta Krikščiūnaite
meistriškumo klasėje.

santykis kitoks, nei kitose aukštosio-
se mokyklose studijuojančių studentų.
Su savo dainavimo mokytoju susitin-
ku 3 kartus per savaitę – ir taip 7-erius
metus. Dėstytojas tapo ne tik dainavi-
mo, bet ir gyvenimo mokytoju, mama
ir konsultantė – vadybininkė ir t. t. Vis-
kas viename! 

Liksiu  jai dėkinga visą gyvenimą.
Kai atvažiavau čia mokytis, aš, tiesą pa-
sakius, nelabai supratau, kokia tai
specialybė  – solinis dainavimas. Ka-
dangi neturėjau prieš tai jokių daina-
vimo mokytojų, mažai trūko, kad mano
balsas būtų buvęs visiškai  sugadintas.
Tačiau dėstytoja nepabūgo, ėmė mane
mokyti taisyklingo dainavimo ir pa-
darė mane dainininke. 
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Po dvejų metų pertraukos, š. m. birželio 25 – lie-
pos 1 d., Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos stovyklavietėje Dainavoje vėl su-

rengta Sendraugių-2 stovykla. Nors stovyk la skirta
,,sendraugiams”, joje renkasi  ir šeimos. Šiemet su savo
tėveliais sugužėjo net 72 vaikai.  Tęsiame stovyk-
lautojos Ritos Rašymienės stovyklos aprašymą. Ap-
rašymo pirmoji dalis buvo liepos 15 d. ,,Drauge”.

RITA RAŠYMIENĖ

Meškiuko Rudnosiuko diena

Antradienio dienos tema – inteligentiškumas, o
pasaka – Vytės Nemunėlio ,,Meškiukas Rudnosiu-
kas”. Tądien visur buvo matyti rudas meškiukas
Rudnosiukas. Po pusryčių, kol vaikai užsiėmė sava
programa, tėveliai rinkosi Baltųjų rūmų salėje pa-
siklausyti pašnekesio ,,Ateitininkija – kodėl mums
svarbi?” Dr. Audrius Polikaitis išdėstė trumpą atei-
tininkijos istoriją. Toliau įvairūs ateitininkai pristatė

po vieną ateitininkų principą – Asta Tijūnėlytė-Dauk-
šienė – katalikiškumą; Julia Krumplis – inteligen-
tiškumą; Matas Čyvas – šeimyniškumą; Vija Sidry-
tė-Reed – visuomeniškumą ir Austė Kuolaitė-Didž-
balienė bei Giedrė Kazlauskaitė – tautiškumą. Jie
trumpai apibūdino principą, paaiškino, kodėl jiems
patiems tas principas svarbus ir kaip jie bando tą
principą įgyvendinti. Po pristatymų vyko diskusijos.

Po pietų, kol vaikai buvo vadovų užimami, tė-
veliai vėl galėjo rinktis – ar rašyti Rasos Vydman-
tienės diktuojamą diktantą, ar lankyti Danguolės
Kuolienės vedamą grafikos pamoką. Buvo smagu to-
bulinti savo žinias ir išmokti ką nors visai nauja. 

Vakarinė programa – Taškų taškai. Kuri ko-
manda surinks daugiausia taškų? Stovyklautojai
buvo padalinti į 6 komandas ir keliavo per įvairias sto-
tis. Per penkias minutes reikėjo atlikti užduotis  ir
įveikti kliūtis. Štai visos stotys – žodžiai, kurie pra-
sideda raide R (Rudnosiuko garbei): atspėk dainą; me-
timas – vaikai mėtė teniso kamuoliukus, o tėvai
bandė kibiru juos pagauti; meškiukų ieškojimas – rei-
kėjo surasti 20 popierinių meškučių, paslėptų vėlia-
vų aikštėje; kimo žaidimas – kiek daiktų gali atsiminti
per 30 sekundžių; kliūčių takas – reikėjo šokti per tvo-
rą, ristis po stalu, šokinėti viena koja, šokinėti kaip
zuikis su kibiru ant galvos ir t.t. Visi labai stengėsi pa-
laikyti savo komandą. Nugalėtojai pirmi valgė nak-
tipiečius! 

Nuo dr. Tebekimbos iki Žalgirio mūšio

Trečiadienio rytas išaušo vėsokas ir ūkanotas.
Tai neatbaidė žvejų – nei mažų, nei didelių. Nereikėjo
nei dūdos visų prikelti – patys prabudo, ir jau apie
6:30 val. ryto stovėjo Spyglio ežero pakrantėje su meš-
kerėmis ir sliekais. Juk šiandien didysis žuvavimo
turnyras! Garsusis žuvų žinovas dr. Tebekimba (Ta-
das Kulbis) pasveikino visus ir paaiškino taisykles.
Vaikai suskubo gaudyti žuvis. Vieni – nuo liepto, kiti
– nuo tiltelio, treti – tarp žolių. Viena grupelė nubė-
go į kitą ežero pusę, kur daugiausia žuvų ir pagavo.
Vienas berniukas iš vandens ištraukė net 11 žuvų,
o kitas iš tos pačios vietos – 9.  Dr. Tebekimba skai-
čiavo, matavo ir atpažino žuvų rūšis. Žuvys buvo su-
leistos į didelį stiklinį akvariumą, kad vaikai galė-
tų matyti jas iš arčiau. Visi stovyklautojai labai sten-
gėsi, nors tą rytą žuvų dievaitis ne visiems šypsojosi
– kiti grįžo tuščiomis. Tačiau visi liko patenkinti ir
laimingi. Teisėjų komitetas, sudarytas iš tėvelių ir
vadovų, surašė, kas pagavo pirmą žuvį, kas pagavo
daugiausia žuvų, kas pagavo didžiausią ir mažiau-
sią žuvį. Visi vaikai džiaugėsi savo taurėmis ir ap-

dovanojimais. Paleidę pagautas žuvis ir vėžliukus į
vandenį, laimingi žvejai grįžo į vėliavų aikštę pra-
nešimams. 

Sužinojome, kad šios dienos tema – tautiškumas,
o pasaka – ,,Vilniaus legenda”. Vakare – numatytas
Žalgirio mūšis. Po bendro dainavimo vaikai klausėsi
Vilniaus legendos ir gamino skydus – juk šį vakarą
teks kariauti!

Tėveliai rinkosi klausytis dr. Elonos Vaišnienės,
kuri atvyko iš Connecticut valstijos. Jos paskaita –
,,Visuomeniniai aktyvistai: savininkai ar praei-
viai?” arba ,,Kaip tampama veikliu piliečiu?” Dr.
Vaišnienė, turinti doktoratą iš prancūzų kalbos, yra
ne tik literatūros specialistė, bet ir politikos akty-
vistė, straipsnių ir skilčių rašytoja, aktyvi ,,League
of  Women Voters” (kur kviečiami ir vyrai) narė, de-
batų organizatorė. Ji sunkiai dirba, stengdamasi iš-
laikyti Connecticuto piliečių rinkimų programą –
,,Citizen’s Election Program”, prižiūrinčią, kad rin-
kimuose nebūtų naudojami korporacijų pinigai.
1972 metais jos vyras gavo pasiūlymą darbo reikalais
važiuoti į Lietuvą. Jis sutiko, bet su sąlyga, jei galėtų
važiuoti ir jo šeima. Vaišniai buvo pirmoji lietuvių
išeivių šeima, kuriai buvo leista net tris mėnesius pa-
gyventi okupuotoje Lietuvoje. (Tais laikais buvo ne-
girdėtas dalykas!) Dr. Vaišnienė stebėjo, kaip oku-
pacija sunaikino lietuvių visuomeniškumo jausmą
ir norą savanoriauti. Grįžusi ji tapo dar aktyvesnė.
Ji sakė, kad JAV yra stipri visuomeninė demokratija
– žmonių jėgomis, žmonių naudai. Mes visi turtin-
gi. Mums priklauso gatvės, mokyklos, valdžios pa-
statai. Mes esame jų savininkai. Jei matai problemą,
negalima praeiti, reikia dirbti ir ją išspręsti. Ypač
savo miestelyje ir valstijoje vienas žmogus gali turėti
labai daug įtakos! Dr. Vaišnienė davė mums vi-
siems užduotį – grįžus namo sužinoti savo miestelio
mero, apskrities atstovo arba Kongreso atstovo var-
dą, raštinės vietą. ,,Nebijokit su jais pakalbėti ir už-
megzti ryšių!”, – sakė prelegentė.

Po vakarienės Balzeko muziejaus direktorė, is-
torikė Rita Janz papasakojo apie Žalgirio mūšio reikš-
mę. Lietuviai ir lenkai kovėsi prieš kryžiuočius ir ka-
lavijuočius. Kryžiuočiai manė, kad mūšį laimi jie, to-
dėl traukėsi, o lietuviai juos apsupo ir nugalėjo. Ir
mes turime sekti jų pavyzdžiu ir ruoštis kovoms. Jei
sunku pratybose, bus lengva mūšyje. Stovyklautojai
šeimomis buvo suskirstyti į dvi komandas – gelto-
nųjų ir žaliųjų. Kiekvienas karys gavo žalią ar gel-
toną kortelę. Žaidimo užduotis – pulti priešus pa-
griebiant jų korteles. Tokiu būdu karys būna ,,nu-
kautas” ir privalo pasitraukti iš mūšio aikštės.
Priešai gynėsi griebdami savo priešų korteles. Pul-

„Pasakų pasaulis”
2017 m. Sendraugių-2 stovykloje

Dr. Tebekimba (Tadas Kulbis) sveikina žuvavimo turnyno
dalyvius.  

Pakylėjimas Dainavos stovyklos pušyne įrengtoje šventovėje. Tėvas Lukas Laniauskas SJ,  apsuptas mamų ir vaikučių, aukoja šv. Mišias Sendraugių-2 stovykloje. 
Dailės McCann nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.
Kadenciją baigęs Prezidentas Val-

das Adamkus, ilgus metus gyvenęs iš-
eivijoje JAV, savo kalboje pabrėžė, kad
„Amerika išlaikė savo žodį, per pen-
kiasdešimt metų nepripažindama Lie-
tuvos okupacijos, leisdama veikti mūsų
diplomatinėms tarnyboms”. „Šian-
dien, kai mes esame laisvi ir nepri-
klausomi, tačiau  iš Kremliaus sklin-
da visokie nerimą keliantys balsai,
mes jaučiame Amerikos reikšmę ir pa-
galbą”, – sakė V. Adamkus. 

„Čia visada šviesu ir gera, aš ne-
atsimenu, kad kada nors šią ypatingą
dieną čia būtų kokie griausmai, liūtys,
nešvarumai iš dangaus ar iš širdies. Čia
visada yra gera”, – į susirinkusius Va-
šingtono aikštėje kreipėsi pirmasis
valstybės vadovas Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę Vytautas Landsbergis.

Šventės pradžioje, kaip ir kasmet,
grojant Lietuvos kariuomenės orkest-
rui, pakeltos Baltijos šalių ir JAV vė-
liavos, atliekti Lietuvos ir JAV himnai.
Amerikietišku maistu prekiavo resto-
ranų maisto vagonėliai, vyko džiazo
grupės „Žaibas” koncertas. Renginį
vedė iš Čikagos grįžęs buvęs Lietuvos
generalinis konsulas Marijus Gudynas.

Welles deklaracija buvo paskelbta
tuometinio, laikinai ėjusio pareigas,
JAV valstybės sekretoriaus Sumner
Welles 1940 metų liepos 23 dieną. Šia
deklaracija JAV oficialiai visam pa-
sauliui pranešė, kad nepripažįsta So-
vietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių

okupacijos. Tai tapo JAV Baltijos šalių
okupacijos nepripažinimo politikos,
kuria JAV smerkė Sovietų Sąjungos
įvykdytą agresiją ir palaikė Baltijos ša-
lių nepriklausomybės siekį, pradžia.

Skveras, esantis tarp sostinės Bal-
tojo tilto ir Lukiškių aikštės, buvo pa-
vadintas Vašingtono aikšte 1996 metais,
tuometinės JAV valstybės sekretorės
(Madeleine Albright) vizito Lietuvoje
proga. 

Beveik dešimtmetį gyvybės sto-
kojęs skveras Seimo nario Emanuelio
Zingerio ir Užsienio reikalų ministe-
rijos iniciatyva atgijo 2015 metų liepą
minint 1940 m. liepos 23 d. JAV vals-
tybės sekretoriaus Welles paskelbtos
deklaracijos, oficialiai nepripažinu-
sios Baltijos šalių okupacijos, 75-metį. 

Parengta pagal ELTA ir BNS

Vilniuje tarta „ačiū” JAV

kams vadovavo generolai, rikiuoda-
mi savo karius, planuodami, kaip
apgauti savo priešus. Pėstininkai
vaikai drąsiai lakstė atiminėdami
korteles. Mūšio lauke buvo girdėti lie-
tuvių dainos ir skandavimai, dūdų
skambesys ir generolų įsakymai.
Mūšio pabaigoje nugalėtojų liko ne-
daug.  Visiems labai patiko šis užsi-
ėmimas.

Dovanų diena

Jau ir ketvirtadienis – „Pasakų
pasaulio” stovykla jau eina į pabaigą.
Taip gaila, nes stovykla labai smagi!
Šios dienos tema – katalikiškumas, o
pasaka – Shel Silverstein knyga ,,Do-
vanų medis”. Po vėliavų pakėlimo ir
pusryčių darėme bendrą stovyklos
nuotrauką. Kaip gražiai vaikai atro-
dė pasipuošę žaliais stovyklos marš-
kinėliais! Ir tiek daug stovyklautojų!
Po to vaikai bėgo į savo užsiėmimus,
o tėveliai – į paskaitą. Prieš numatytą
programą Asta Čuplinskienė pakal-
bėjo apie arkivysk. Teofilį Matulionį,
kuris pirmąją stovyklos dieną Vil-
niuje buvo paskelbtas palaimintuoju.
Ji pabrėžė, kad arkivyskupas – pir-
masis sovietmečio laikų lietuvių pa-
laimintasis. Palaimintasis mokė, kad
Bažnyčia turi veikti žmonėms, o ne
sau. Jis buvo pakviestas į Antrąjį Va-
tikano susirinkimą. Popiežius net
specialiai jį pakėlė į arkivyskupus,
kad jis galėtų dalyvauti susirinkime,
bet, deja, prieš jam išvykstant jis
buvo nužudytas savo bute. Asta su-
simąstė – kokia būtų Lietuva, jei Pa-
laimintasis Teofilius būtų dalyvavęs
šitame visuotiniame Bažnyčios su-
važiavime ir grįžęs į Lietuvą su Ant-
rojo Vatikano susirinkimo žiniomis? 

Tos dienos prelegentas – Darius
Sužiedėlis, daug metų gyvenęs Lie-
tuvoje ir dirbęs politikos srityje. Jis
kalbėjo tema ,,Lietuvos dabartinė
ekonominė ir politinė padėtis”. Da-
rius dvejus metus lankė Vasario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje, baigė
politinių mokslų bakalauro studi-
jas, o magistro – iš gynybos politikos;
dirbo Lietuvoje su Sąjūdžiu ir Vy-
tautu Landsbergiu. Darius pastebėjo,
kad per dvejus metus Lietuvoje daug
kas pasikeitė į gerąją pusę. Jis aiš-
kino, kad Lietuva greitai keliauja į
modernųjį pasaulį ir pabrėžė, kad

šiais laikais yra ypač svarbu būti in-
formuotiems. Lietuvos algos ir eko-
nomika, lyginant su kitomis Europos
valstybėmis, greitai auga. Paaiškino,
kad ekonomiką veikia keli rizikos
faktoriai: Lietuva gali tapti vieno
miesto kraštu (Vilnius ir visi kiti);
Lietuvos saugumui gresia Rusija;
Amerikos ekonomika gali sužlugti ir
neigiamai paveikti Lietuvą. Ameri-
koje išgyvename itin ilgą augimo
laikotarpį, ir gali įvykti nemaža eko-
nomikos korekcija. Grįžtančių į Lie-
tuvą imigrantų skaičius auga, ir gali
būti, kad netrukus daugiau grįš negu
išvažiuos. Lietuvai dvigubos piliety-
bės klausimas labai aktualus ir svar-
bus ypač dėl „Brexit”. 2019 m. Lietu-
voje bus labai svarbūs rinkimai. At-
rodo, kad dabar nebus kandidato,
kuris nebuvo politikoje. Todėl parti-
jos turės siūlyti savo kandidatus. Jo
paskaita sulaukė daug dėmesio ir
klausimų.

Po labai skanių Bravo Bites są-
vininkės Audros Januškienės pietų –
maudymasis ir pavakariai, o po to –
vaikai su vadovais į popietinius už-
siėmimus, o tėveliams – vėl pasirin-
kimas. Dailininkė Eiginta Tarasevi-
čienė mokė tėvelius tapyti, o dr. Kris-
tina Liaugaudaitė-Howland susirin-
kusiems atsakinėjo į anonimiškai
pateiktus medicinos klausimus.

Vakare vyko susikaupimo vaka-
ras, kurį vedė neseniai į stovyklą at-
vykęs t. Lukas Laniauskas SJ, kartu
su Vaiva Čyviene ir Egle Laniaus-
kiene bei stovyklos vadovais. Buvo
paskaityta šios dienos knygelė ,,Do-
vanų medis” apie medį, kuris viską
atiduoda jaunam berniukui. Medis
berniuką myli ir labai laukia vis re-
tesnių berniuko apsilankymų. Ber-
niukas, užaugęs į vyrą ir galų gale pa-
senęs, ėmė viską, ką medis jam davė,
tol, kol iš medžio liko tik kelmas. Tė-
vas Lukas kvietė susimąstyti – kas
yra tas medis? Pasak kunigo – tai Die-
vas, kuris mums viską duoda. Tada
sutelktinėmis jėgomis kūrėme savo
medį – kamienas buvo rudi lapai su
stovyklautojų pavardėmis, lapai –
su mūsų vardais, ant šakų kabėjo šir-
delės. Tėvas Lukas kvietė šeimas su-
stoti kartu ir pasakyti vienas kitam,
už ką jie yra dėkingi. Tikrai buvo apie
ką pagalvoti.

Bus daugiau

Palydėkime  vasarą Dainavoje
Ateitininkų Studijų savaitgalis ir

Metinis narių susirinkimas

Pranešame, kad ŠAAT organizuojamas Studijų savaitgalis ir ŠAA metinis na-
rių susirinkimas vyks Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 1–4 d., Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacijos (ALRKF) jaunimo stovykloje Dainavoje.

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus Barbara Zurer Pearson, „University of
Massachusetts”, Amherst, profesorė, knygos ,,Raising a Bilingual Child” auto-
rė, biochemijos daktaras Jonas Dunčia iš Newton, Pennsylvania, kuris kalbės tema
,,Šiuolaikinės biotechnologijos keliami iššūkiai Ateitininkų pasaulėžiūrai”, ir ra-
šytojas Vilius Žalpys iš Portland, Oregon, kuris kalbės tema ,,Tautinio identite-
to atradimas ir kalbos mokymas jau suaugus – asmeninė biografija”.  Kun. Lu-
kas Laniauskas aptars Ateitininkų sąjūdžio ateities misiją išeivijoje, o dr. Augustinas
Idzelis pažvelgs į ateitininkų istorinį vaidmenį 1941 m. sukilime Lietuvoje.  
Vakaro programose girdėsime ŠAAT narę, gerai žinomą muzikę Simoną Minns.
Tėvas Lukas maloniai sutiko būti Savaitgalio kapelionu.

Užsitikrinkite sau vietą 
Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vicepirmininkei Romai Kuprienei žinutę el.
paštu mamaroma@gmail.com pranešdami, kad ketinate savaitgalyje dalyvauti.
Jums bus išsiųsta registracijos anketa. Galima paprašyti registracijos anketos
ir paprastu paštu, parašant Romai Kuprienei: 752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje laukiame  visų ateitininkų ir jų bičiulių. 

Ant pakylos (iš k.): M. Gudynas, L. Linkevičius, V. Adamkus, V. Landsbergis.
,,Facebook” nuotr.

Renginyje dalyvavo ir Eglė Kernagytė-
Dambrauskė.                       D. Labučio nuotr.

Išmonės išreikšti padėką vilniečiams netrūko… ,,Facebook” nuotr.
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lIETUVA  IR pASAUlIS

NATO pratybose išbandytos „Patriot“ sistemos 
Vilnius/Šiauliai ( Pre-

zidentūros info) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė stebėjo NATO
karines oro pratybas „Tob-
ruko palikimas”. Pratybose
pirmą kartą Lietuvoje dis-
lokuota JAV ilgo nuotolio
oro gynybos sistema „Pa-
triot” – moderniausia siste-
ma pasaulyje kovoti su ra-
ketomis ir naujausios kartos
lėktuvais.

Lietuvoje dislokuota
ilgo nuotolio oro gynybos
sistema „Patriot” rodo, kad
JAV ir NATO įsipareigojimai Baltijos
regionui yra tvirti bei grįsti realiais
veiksmais, o ne žodžiais. Ilgalaikė re-
giono oro gynyba yra būtina ne tik Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos,
bet ir viso NATO saugumui.

Tokios tarptautinio masto Aljan-
so pratybos Lietuvoje vyksta pirmą
kartą, jose dalyvauja kariai iš JAV, Di-
džiosios Britanijos, Lenkijos ir Latvi-
jos. Šios NATO pratybos išskirtinės
tuo, kad jos vienu metu rengiamos
Lietuvoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Iš

viso visose trijose šalyse pratybose
dalyvauja net 22 valstybės, Čekijoje ir
Rumunijoje taip pat dalyvauja ir Lie-
tuvos kariai.

Pratybų metu buvo tikrinama,
kaip sąjungininkų ir Lietuvos pajėgos
pasirengusios atremti įvairias oro
grėsmes, saugoti mūsų pajėgas nuo ra-
ketų antpuolio bei koordinuoti tarpu-
savyje gynybos veiksmus. Šios praty-
bos taip pat yra svarbios rengiant to-
lesnę Lietuvos ir Baltijos šalių oro gy-
nybos architektūrą.

„Kryptis Lietuva“: kaip susigrąžinti svetur gyvenančius 
Vilnius (Vyriausybės info) – Vy-

riausybės kanceliarija organizuoja
apdovanojimus „Kryptis Lietuva” ir
kviečia visuomenę teikti iniciatyvas,
kuriomis užsienio lietuviai skatinami
sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems
padeda lengviau integruotis sugrįžus
po daugelio metų, praleistų svetur.
Apdovanojimuose kviečiamos daly-
vauti biudžetinės ir viešosios įstai-
gos, nevyriausybinės organizacijos,
bendruomenės, verslo įmonės ir pri-
vatūs asmenys. 

Šie apdovanojimai padės išsiaiš-
kinti, kaip viešasis sektorius, nevy-
riausybinės organizacijos, bendruo-
menės ir pavieniai žmonės savo sava-
noriška veikla padeda iš emigracijos
sugrįžtantiems lietuviams. 

Iniciatyvos bus apdovanotos tri-

jose „Kryptis Lietuva” nominacijose:
Už paskatinimą sugrįžti ir įsidarbinti
Lietuvoje; Už indėlį konsultuojant su-
grįžtančius; Už pagalbą sugrįžusiems
integruotis Lietuvoje.

Visuomenė taip pat kviečiama
siūlyti idėjas, kaip svetur gyvenančius
tautiečius paskatinti sugrįžti į Lietu-
vą, padėti integruotis ar įsidarbinti
parvykusiems.  Iniciatyvas ir idėjas
galima registruoti interneto svetai-
nės www.lietuva.lt skiltyse „Regist-
ruok iniciatyvą” arba „Pasiūlyk idėją”
iki 2017 m. spalio 1 d. 

„Kryptis Lietuva” geriausios ini-
ciatyvos ir idėjos bus apdovanotos šių
metų spalio 30 d. vyksiančio Pasaulio
diasporos forumo metu.  

Daugiau informacijos rasite čia:
www.lietuva.lt/KryptisLietuva. 

Vilnius (BNS) – Latvija nesvarsto
galimybės paremti Lietuvos iniciatyvą
blokuoti elektros importą iš Baltaru-
sijoje statomos Astravo atominės elekt-
rinės, pareiškė Latvijos užsienio rei-
kalų ministras Edgars Rinkevičius.

„Esame suinteresuoti šios jėgainės
atitikimu aukščiausiems saugumo
standartams. Tuo suinteresuotas visas
regionas, taip pat ir Baltarusija. Tačiau
mes nemanome, kad galime priimti
kažkokius ypatingus įstatymus, ku-
rie draustų pirkti nesaugiais būdais pa-
gamintą elektros energiją. Pirmiausia,
aš nežinau, kaip galėtume atskirti,
kuri elektra pagaminta Astrave, o kuri
– kitur”, – kalbėjo Latvijos ministras.

E. Rinkevičiaus žodžiais, Latvija
supranta Lietuvos susirūpinimą dėl
Astravo AE saugumo, tačiau renkasi
dialogą su Baltarusija.

Anot jo, Latvija nori, kad ir TA-
TENA, ir galbūt Europos Sąjungos
ekspertai įvertintų AE statybos pro-
cesą bei pateiktų išvadas.

Lietuvos Vyriausybė teigia, kad
AE statoma nesilaikant saugumo ir ap-
linkosaugos standartų, todėl žada neį-
sileisti jos gaminamos elektros ir ra-
gina iniciatyvą paremti kitas regiono
šalis. Europos Komisija tokią inicia-
tyvą vertina atsargiai – Briuselio tei-
gimu, kyla klausimų, kaip draudimas
importuoti elektrą dera su Pasaulio
prekybos organizacijos nuostatomis ir
kaip tai padėtų sustiprinti branduoli-
nį saugumą.

Minskas priekaištus dėl bran-
duolinės jėgainės saugumo atmeta. 50
kilometrų nuo Vilniaus esančią Ast-
ravo AE stato Rusijos korporacija „Ro-
satom”.

Latvija nebesvarsto Astravo AE blokados 

Vilnius (BNS) – Iš Lietuvos kilę žy-
dai aktyviai naudojasi galimybe at-
kurti šalies pilietybę po pernai liepą
įsigaliojusių pataisų, leidžiančių jiems
tai padaryti lengviau, ketvirtadienį
pranešė pareigūnai.

Migracijos departamentas pa-
skelbė, kad per šių metų pirmąjį pus-
metį Lietuvos pilietybę atkūrė 1 131 as-
muo. Institucijos vadovė Evelina Gud-
zinskaitė sako, kad tarp šių asmenų
daugiausiai yra litvakų.

Litvakai aktyvūs atkuriant pilietybę

D. Trump sūnus liudys Senate
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidento Donald Trump vyriausias sū-
nus ir buvęs prezidentinės kampanijos
vadovas Paul Manafort ateinančią sa-
vaitę duos parodymus Senato komite-
tui, atliekančiam vieną iš tyrimų dėl
numanomų D. Trump komandos ryšių
su Rusija.

Abu jie pernai dalyvavo priešta-
ringai vertinamame susitikime su
rusų teisininke, per kurį tikėjosi gau-
ti iš Maskvos informacijos, kompro-
mituojančios D. Trump varžovę 2016
metų rinkimuose – demokratę Hillary
Clinton.

Politinę dramą Washingtone kitą
savaitę didins ir D. Trump žento Jared
Kushner liudijimas Senato žvalgybos
komitete. 

J. Kushner, kuris yra vedęs D.
Trump dukterį Ivanką, taip pat daly-
vavo 2016 metų birželį įvykusiame su-
sitikime su minėta rusų teisininke
Natalija Veselnickaja.

D. Trump jaunesnysis sudrebino
Washingtoną, kai patvirtindamas šį su-
sitikimą paskelbė virtinę elektroninių
laiškų, kuriuose jam buvo sakoma, kad
rinkimų kampanija galėtų gauti „labai
aukšto lygio ir delikačios informacijos”.
Ši informacija esanti „Rusijos ir jos
vyriausybės paramos Trump dalis”.

Prezidento sūnus ir žentas atsidūrė
kylančio skandalo centre, vykstant ke-
liems amerikiečių tyrimams dėl įtari-
mų, kad D. Trump aplinkos žmonės su-
simokė su Maskva pakreipti 2016 metų
rinkimų rezultatus jo naudai.

Washingtonas (ELTA) – Įtakin-
gam JAV senatoriui John McCain diag-
nozuotas vėžys. 80 metų politikui nu-
statytas smegenų auglys. 

Neseniai JAV Kongresas atidėjo
konsultacijas dėl sveikatos sistemos re-
formos, nes J. McCain dėl krešulio
virš akies teko gultis ant operacinio
stalo – operacijos metu ir buvo nusta-
tytas smegenų auglys. Jis buvo visiškai
pašalintas. 

J. McCain buvo diagnozuota gliob-
lastoma. 

J. McCain yra vienas įtakingiausių
JAV respublikonų. 2008-aisiais į pre-
zidentus kandidatavęs politikas yra
Vietnamo karo veteranas. Per šį karą
jis 1967-aisiais pateko į nelaisvę, buvo
kankinamas ir tik po penkerių metų at-

gavo laisvę.
J. McCain nevengia atvirai kriti-

kuoti prezidento Donald Trump. 

Senatoriui J. McCain diagnozuotas smegenų auglys

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump, anot žiniask-
laidos, sustabdė slaptą ginklų tiekimą
Sirijos sukilėliams, kovojantiems prieš
Bashar al Assad vyriausybę. Atitin-
kamą sprendimą D. Trump priėmė
prieš mėnesį po susitikimo su CŽV di-
rektoriumi Mike Pompeo ir savo pa-
tarėju saugumo klausimais Herbert
Raymond McMaster. 

CŽV 2013 metais, prezidentaujant
Barack Obama, pradėjo slaptą ginklų
tiekimo programą – nuosaikieji Sirijos
sukilėliai buvo aprūpinami lengvai-
siais ginklais ir amunicija. Vyriausybės
pareigūnai sakė, kad D. Trump spren-
dimas sustabdyti programą atspindi jo
interesus rasti būdų bendradarbiauti
su Rusija. Maskva yra viena svar-
biausių B. al Assado sąjungininkių. 

D. Trump nebeginkluos B. al Assad priešininkų

Washingtonas (ELTA) – Pernai
pasaulyje mažėjo teroristinių išpuolių
ir per juos žuvusių žmonių skaičius.
Tai rodo JAV valstybės departamento
ataskaita. 

Pateiktais duomenimis, 2016-ai-
siais teroristinių atakų įvykdyta 9
proc. mažiau, lyginant su metais anks-
čiau. Teroro aukų skaičius sumažėjo 13
proc.

„Islamo valstybė” lieka pavojin-
giausia teroristinė jėga, ji 2016-aisiais
surengė 1 133 išpuolius, kurie nusine-
šė 9 114 žmonių gyvybių. Iš viso pa-
saulyje pernai įvykdyta 11 072 tero-

ristiniai išpuoliai, per juos žuvo 25
621 žmogus, 33 814 buvo sužeista.

Iranas, JAV požiūriu, išlieka vals-
tybė, labiausiai remianti terorizmą, pa-
vyzdžiui, tokias organizacijas, kaip
radikali palestiniečių grupuotė „Ha-
mas” ir Libano „Hezbollah”.

Teroristinių atakų mažėjimas sie-
jamas su aprimusia padėtimi Afganis-
tane, Jemene, Sirijoje, Nigerijoje ir Pa-
kistane.  Tačiau išpuolių daugėjo, pa-
vyzdžiui, Somalyje, Indijoje ir Turkijoje.

75 proc. visų teroro aukų tenka
penkioms šalims: Irakui, Afganistanui,
Sirijai, Nigerijai ir Pakistanui. 

Pernai sumažėjo teroristinių išpuolių

Figueres, Ispanija (Diena.lt) –
Salvador Dali palaikai buvo ekshu-
muoti – siekiant patikrinti vienos bū-
rėjos tvirtinimus, kad siurrealizmo
grandas yra jos tėvas.

Dailininkas yra palaidotas Figue-
reso mieste Ispanijos šiaurės rytuose.

61 metų Pilar Abel, kuri Katalo-
nijoje ilgai vertėsi aiškiaregyste, sako,
kad jos motina santykius su dailinin-
ku palaikė dirbdama žvejų kaimelyje

Port Ligate, kur jis daug metų gyveno.
Jeigu bus patvirtinta, kad P. Abel

yra vienintelis S. Dali vaikas, ji gali
įgyti teisę į vieno garsiausių ir pro-
duktyviausių XX amžiaus dailininkų
didžiulio turto ir paveldo dalį.

Ekspertai paėmė kaulų ar dantų
fragmentų, kad iš jų būtų galima išgau -
ti DNR. P. Abel jau pateikė seilių mė-
ginių palyginimui, o tyrimo rezultatų
laukiama po kelių savaičių.

Ekshumuojami S. Dali palaikai

Lietuvoje išbandyta moderniausia pasaulyje priešra-
ketinė sistema.                    „Vakarų ekspresas“ nuotr.

Senatoriui J. McCain.         NBC News nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda
pasiruošimą Europos čempionatui, o
trenerių štabui tenka atsakingai dėlio-
ti planus. Panašu, kad rinktinės strate-
gui Dainiui Adomaičiui lieka daugybė
klaustukų, kadangi abejones dėl at-
stovavimo nacionalinei komandai kėlę
žaidėjai galiausiai pasiunčia neigiamus
ženklus.

Nors praėjusio ketvirtadienio
rytą strategą pasiekė geros ži-
nios, kai Donatas Motiejūnas

patvirtino atstovausiąs nacionalinę
komandą, blogos naujienos ateina iš
Domanto Sabonio. 

Panašu, kad Lietuvos krepšinio
rinktinė šią vasarą Europos čempio-
nate turės verstis be praėjusį sezoną
NBA lygoje debiutavusio žaidėjo. In-
dianos „Pacers” panoro, kad lietuvis va-
sarą praleistų sportuodamas indivi-
dualiai, todėl į rinktinę jo neišleido. Tai
reiškia, kad viltys, dėtos į krepšininką,
nepasiteisino.

Šią vasarą Lietuvos krepšinio fe-
deracijos atstovai jau buvo pasiekę su-
sitarimą su Oklahoma City „Thun-
der” komanda, kad Sabonis bus išleis-
tas į rinktinę, tačiau įvykus mainams
ir puolėjui persikėlus į „Indiana Pa-
cers”, situacija tapo sudėtingesnė.

Kitas JAV rungtyniaujantis lietu-
vis Donatas Motiejūnas apsivilks Lie-
tuvos rinktinės marškinėlius. Užsitę-
susios komandos paieškos Donatui
kiek sujaukė vasaros planus. Krepši-
ninkui nepavyko pasirašyti sutarties su
jokia NBA komanda dar pirmosiomis
laisvųjų agentų savaitėmis, kaip jis ti-
kėjosi. Nepaisydamas to, Motiejūnas
nusprendė, jog šią vasarą rizikuos ir at-

Nors ir atrodė, kad Lietuvos rinktinės vi-
durio puolėjas Jonas Valančiūnas gali
jaustis šiek tiek ramesnis dėl savo at-
eities Toronto ,,Raptors” klube, pasirodo
taip nėra. JAV žiniasklaida skelbia, kad
Valančiūnas vis dar negali būti tikras dėl
savo karjeros Kanados klube. 

„Raptors” vadovybė vis dar ban-
do išmainyti lietuvį. Tiesa,
tokį žingsnį atlikti bus sudė-

tinga. Teigiama, jog tipinis vidurio
puolėjas, kuris nepasižymi taiklumu iš
tolimų distancijų, nėra itin pageidau-
jamas kitų NBA komandų. 

„Su juo yra daug klaustukų. Ne tik
su vienu juo, o su daugeliu aukštaūgių.
Reikia rasti vietą krepšinyje, koks yra
žaidžiamas dabar. Jonas yra jaunas ir
talentingas, tačiau jis yra vis dar tame
pačiame lygyje, kaip prieš trejus metus.
Išmainymo galimybė išlieka”, – tokią
nuomonę išsakė neįvardinto NBA klu-
bo vadovas. 

Teigiama, kad Valančiūną „Rap-
tors” komanda norėjo išmainyti jau
nuo vasario mėnesio. Derybos vyko net
su septyniomis NBA komandomis –
Phoenix „Suns”, Sacramento „Kings”,

Charlotte „Hornets”, Atlantos
,,Hawks”, Portlando „Trail Blazers”,
Detroito „Pitstons” ir New Orlean „Pe-
licans”. 

Valančiūnas paskutinįjį sezoną
aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 26
minutes. Per jas Lietuvos krepšininkas
pelnydavo po 12 taškų bei atkovodavo
po 9,5 kamuolio.

Tuo tarpu Toronto „Raptors” ko-
mandos generalinis vadybininkas Ma-
sai Ujiri bandė paneigti visas ilgą lai-
ką sklandžiusias spekuliacijas apie
Valančiūno mainus. 

Ujiri neslepia – Valančiūnas iš
tiesų buvo tarp mainų variantų, kai
buvo norima šiek tiek padidinti algų
biudžetą, kadangi lietuvis yra vienas
daugiausiai uždirbančių komandos
žaidėjų. Tačiau, anot vadybininko, tai
yra praeitis. Jis patenkintas dabartine
situacija. 

„Jonas Valančiūnas yra mūsų ko-
mandoje. Mes tikime jo talentu. Noriu,
kad visi tai žinotų. Jis žino sritis, ku-
riose jis privalo patobulėti. Šią vasarą
aš su juo kalbėjausi ne vieną kartą.
Mes puikiai jaučiamės turėdami jį
savo gretose ir nebandome juo atsi-
kratyti”, – sakė Ujiri.

Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) nusprendė, kur vyks 2024 ir 2028 olimpiados. Per
Lozanoje vykusią IOC sesiją nutarta, kad 2024-ųjų vasaros olimpinės žaidynės vyks Pa-
ryžiuje, o 2028-ųjų – Los Angeles. 

Anksčiau be šių miestų surengti 2024-ų žaidynes pretendavo Hamburgas (Vokieti-
ja), Budapeštas (Vengrija) ir Roma (Italija). 

Paryžius pastarąjį kartą olimpiadą rengė 1924-aisiais, tuo tarpu Los Angeles svarbiausią
ketverių metų sporto renginį organizavo 1984-aisiais, tačiau tuomet nebuvo dalies post-
sovietinių valstybių, kurios boikotavo olimpiadą kaip atsaką už Maskvos žaidynių boikotą. 

Po trejų metų, 2020-siais, vasaros žaidynės bus rengiamos Japonijos sostinėje To-
kijuje.

Lietuvos rinktinė – su D. Motiejūnu, bet be D. Sabonio

J. Valančiūną norėta išmainyti 
net 7 komandoms

2028 m. olimpiada vyks JAV

stovaus savo šaliai Europos čempio-
nate. 

Krepšininkas panašioje situaci-
joje buvo atsidūręs ir praėjusią vasa-
rą, tačiau tada pasirinko saugų va-
riantą, t. y. neatstovauti rinktinei, bet
sutarties nepasirašė iki pat gruodžio.
Galiausiai pasirašęs sutartį su New Or-
leans ,,Pelicans” 26-erių 213 cm ūgio
krepšininkas per sezoną sužaidė vos
34-ias rungtynes. Krepšininkas atsi-

dūrė atsarginių žaidėjų suolelio gale,
kai į komandą atvyko Demarcus Cou-
sins. Motiejūnas New Orleans rinko po
4,4 taško, atkovojo po 3,8 atšokusio
kamuolio ir atliko po 1,1 rezultaty-
vaus perdavimo. 

Pastarąjį kartą žalius rinktinės
marškinėlius Motiejūnas apsivilko
2014-aisiais. O metais prieš tai su rink-
tine iškovojo Europos čempionato si-
dabro medalį Slovėnijoje. Šiuo metu

Motiejūnas sportuoja JAV, ten ruošia-
si naujajam sezonui.

Graikijos žiniasklaida paskelbė,
kad Motiejūnu domisi Atėnų „Panat-
hinaikos” klubas. Buvo teigiama, kad
lietuvis netgi sulaukė pasiūlymo. Pats
Motiejūnas ne kartą kartojo, kad nori
likti NBA, o JAV žiniasklaidoje jau pa-
sirodė pranešimų, kad lietuviu domi-
si LeBron James vedama Clevelando
„Cavaliers” komanda.

D. Motiejūnas po ilgesnės pertraukos vėl apsivilks Lietuvos rinktinės marškinėlius, o D. Saboniui kelią į nacionalinę komandą užkirto
,,Pacers” klubas.
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„Nebūk a-si-las 
– stok į S-L-A!”

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA, angl.
Lithuanian Alliance of America) – JAV lietuvių vi-
suomeninė kultūros organizacija, įsikūrusi New
Yorko lopšyje, prestižiniame Manhattane. Susi-
vienijimas įsteigtas 1886 m. dr. Jono Šliūpo ir jo
bendražygių iniciatyva, kaip alternatyva Lietuvių
katalikų susivienijimui Amerikoje. SLA nebuvo vie-
nalytis – jame susibūrė tautinės, liberalios, socia-
listinės ir net pažangietiškos srovės. Raudonieji ke-
lis kartus mėgino paimti į savo rankas Susivieni-
jimo vadovybę, tačiau jiems nepavyko

R
eorganizuotos lietuvių bendruomenės Cent-
ro valdybos pirmininkas, buvęs SLA dak-
taras kvotėjas Vytautas Dargis (1921–1998)
buvo vienas iš spalvingųjų išeivių, kurie žo-

džių kišenėje niekada neieškodavo. Prisimenu savo
tėvo, a. a. Edvardo Lapo, pasakojimus, kaip prieš karą
Kauno sporto halėje Vytukas nuolat šūkaudavo,
kurdavo įvairiausius lozungus, žodžiu, nenustygdavo
vietoje. Likimas taip susiklostė, kad čia, Amerikoje,
mūsų šeimos tapo kaimynais – Dargiai apsigyveno
Westchester, o mes – Melrose Parke. Ir visuomeninė-
je veikloje, ir socialinėje aplinkoje keliai dažnai su-
eidavo. Prisimenu liežuvingąjį dr. Dargį, kaip anek-
dotų ir šūkių lobyną. Ir vis dėlto labiausiai atmintyje
įstrigo jo sugalvotas lozungas apie SLA: ,,Nebūk a-
si-las – stok į S-L-A!” Nežinau, ar Dargis buvo de-
mokratas (partijos simbolis – asilas), ar respubli-
konas (simbolis – dramblys), tačiau šis jo šūkis pa-
triotiškai skamba net ir dabar, kai seniausia lietu-
viška organizacija švenčia 130 metų gyvavimo su-
kaktį.

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie

Neveltui SLA jubiliejinė paroda, atsidariusi š. m.
liepos 15 d., pavadinta ,,Tėvynė/ Patria”. Seniesiems
išeiviams šis vardas siejasi su organizacijos laikraš-
čio pavadinimu, o daugumai mūsų, ko gero – su kla-
siko Adomo Mickevičiaus ,,Ponu Tadu” (tai poemos
pirmoji eilutė). Ne vienam lietuviui – nesvarbu, kur
jis gimė ar gyvena – sąvoka ,,tėvynė” yra brangi. Rūpi
ji ir mano mielam bičiuliui, energingam SLA veikė-
jui, šios parodos kuratoriui Daniui Glinskiui (gim.
1957 m. Kaune).

Daniau, emigravai į JAV 1987 m. Iškart apsigyvenai
New Yorke. Iš profesijos esi architektas, parengęs ne vie-
ną Manhattano pastatų restauracijos projektą. Koks buvo
jausmas peržengus senojo SLA slenkstį, juolab įlindus į jo
pogrindžius? Reiktų pastebėti, kad ne vien organizacijos
istorija įspūdinga, bet ir pastato adresas prestižinis, jokia
kita išeivijos organizacija negalėtų tokiu pasigirti…

Viskas atsitiko labai netikėtai. Nors atvykau į
New Yorką prieš trisdešimt metų, pirmą kartą apie
SLA išgirdau tik po kokių penkiolikos metų, kai į
mūsų renginį „Aušros Vartų” bažnyčioje apsilankė
tuometinis SLA prezidentas Saulius Kuprys, kuris
papasakojo apie paslaptingą, kaip man atrodė, lie-
tuvišką organizaciją, kuri net turi savo pastatą
Manhattane. Tuo metu lietuviai jau buvo praradę
„Kultūros židinį” Brooklyne, o netrukus prarado ir
„Aušros Vartų” bažnyčią. Dar už kelių metų pirmą
kartą teko surasti tą pastatą, nes jame pradėta reng-
ti lietuviškus renginius. Kadangi jame tuo metu vei-
kė net kelios lietuviškos įstaigos, viduje atrodė labai
dulkėta, perkrauta įvairiausių baldų ir dėžių. Vėliau
čia, pakvietus iš Lietuvos atvykusius dailininkus, ku-
rie gyveno New Yorke, įrengta galerija. Įstaigos su-

sikraustė į antrą aukštą, ištuštindamos pirmąjį
aukštą. Kartą, vieno renginio metu, sutikau seną pa-
žįstamą Joną Stundžią iš Bostono. Jis pirmą kartą
nuvedė mane į rūsį, kuriame tuo metu darbavosi. Rū-
sys buvo prikrautas dėžių su knygomis, dokumentais,
o lentynos – pilnos senų laikraščių komplektų. Kaip
įėjau, taip iki šiandien „neišėjau”.

Pašalpinė draudimo firma SLA, atrodo, buvo gana tur-
tinga ir galėjo pasirūpinti ne tik pastato restauravimu, bet
ir organizacijos archyvo profesionaliu sutvarkymu. Juk New
Yorke dirbo lietuviai bibliotekininkai, muziejininkai. Pagaliau
ne taip toli ir ALKA Putname.

Rengdamas parodą norėjau atskleisti, kaip sun-
kiai SLA gimė angliakasių Pennsylvanijoje, kokios
kovos vyko jos viduje, kaip ji išaugo į didžiulę ir la-
bai įtakingą organizaciją su milijonais investicijų ne
tik Amerikoje bei Kanadoje, bet ir padariusią dide-
lės įtakos Lietuvai. Bandžiau parodyti, kaip ir kodėl
ji pradėjo tirpti ir vos nenumirė pasiekusi XXI am-
žių. Ta istorijos tėkmė puikiai atsispindi pastato fa-
sade. Kai lygini pastatą, kada jį aplankė Jonas Ba-
sanavičius 1913 m., su nuotrauka prieš pat nuimant
aliuminio dangą, supranti, kiek neturtingesnė SLA
pasidarė per tuos metus. Šiuo metu ieškoma lėšų fa-
sado restauracijai. O kalbant apie buvusius pinigus,
– daug jų „ištirpino” neseniai buvusi SLA taryba. Dė-
kojame Lietuvių Fondui ir Tautos fondui už pasta-
rųjų metų paramą tiek archyvui, tiek fasado su-
tvarkymui.

Geriau vėliau nei?..

Tik 2016 m. spalį buvo susiprasta kviestis profesio-
nalios pagalbos iš Lietuvos centrinio archyvo bei Nacio-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – nepavėluota?

Duris atvėrė istorinė Susivienijimo lietuvių Amerikoje paroda
Penktojo SLA seimo, vykusio 1897 m. spalio 19–20 dienomis Philadelphijoje, delegatai.

SLA ,,raszliniczios” Philadelphijoje 1905 m. laiškas ,,Guo-
dolinam Centrališkam komitetui”.

SLA pastato Manhattane slenkstį yra peržengę daug įžymių
lietuvių, tarp jų – ir mūsų tautos patriarchas dr. Jonas Ba-
sanavičius.

37-ojo SLA seimo metu (1932  m. Philadelphijoje) Brooklyno
dramos artistai atliko ištraukas iš operos ,,Faustas”. Iš k.: Pra-
nas Stankūnas (Mefistofelis), Aldona Vasiliauskaitė (Morta),
Violeta Tamkiūtė (Zibelis), Zosė Vitaitienė (Margarita), Jo-
nas Byra (Faustas).
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Kai prieš dvejus metus „ne-
begalėjau” išeiti iš archyvo, su-
pratau, kad reikia kvalifikuotos
pagalbos iš Lietuvos. Vienintelis
profesionalus archyvaras, at-
vykstantis kelis kartus per me-
tus, buvo Jonas Stundžia. Vieti-
niai savanoriai New Yorke ne-
sugebėjo profesionaliau sutvar-
kyti archyvo. Atvykstantys iš
Lietuvos į ALKA ar į Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejų tik aki-
mirkai užeidavo – „ekskursijai”
į SLA rūsį. Bandžiau tartis su Vy-
tauto Didžiojo universiteto Kau-
ne Išeivijos instituto vadovais,
bet pagalbos iš jų, deja, nesu-
laukėm. Pirmas, atsiliepęs į
mūsų prašymus, buvo Ramūnas
Kondratas. Jis – žmogus su pa-
tirtimi, buvęs Smithsonian mu-
ziejaus kuratorius. Kondratas dabar gy-
vena Vilniuje. Po apsilankymo SLA ar-
chyve jis suvedė mus su Lietuvos cent-
rinio valstybinio archyvo vadovais,
kurie pasiūlė atsiųsti mėnesiui savo
darbuotojų. Paruošę bendrą projektą
gavome Lietuvos valdžios paramą, ku-
rios dėka į New Yorką atvyko dvi dar-
buotojos iš archyvo ir viena – iš M.
Mažvydo bibliotekos. Šis mėnuo buvo
didelis postūmis tvarkant archyvą.
Galėjome suprasti, ką čia mes turime,
kaip tvarkytis ir saugoti čia esantį
turtą. Tačiau liko nespręstos tyrinėji-
mo ir leidinių konservavimo proble-
mos. Dar praėjusiais metais SLA buvo
įvesta į „Vikipedia”. Kažkas vėliau
pirmą kartą apie SLA įkėlė trumpą in-
formaciją, kurioje buvo įvardintas
„dabartinis” prezidentas, „miręs be-
veik prieš trisdešimt metų”. Rengiant
parodą supratau, kiek mažai informa-
cijos internetiniuose puslapiuose ga-
lima rasti apie šią organizaciją. Todėl
mano kitas projektas yra rasti profe-
sionalių istorikų Lietuvoje, norinčių
parašyti SLA istoriją.

Šiandien SLA išgyvena transformacijos
laikotarpį – atsisakyta šalpos funkcijos. Kada
tai įvyko? Ar galima tvirtinti, jog lietuviai at-
sikratė dar vieno „damoklo”?

2012 metais parduodami draudi-
mo verslą tuometiniai SLA vadovai no-
rėjo išgelbėti pastato nuosavybę, nes
grėsė, kad ateityje išmokoms neuž-
teks esamų santaupų. Tai buvo SLA,
kaip organizacijos, išgelbėjimas. Dabar
ji yra pelno nesiekianti organizacija,
kuri rengia lietuvių renginius ir su-
teikia patalpas kitoms lietuviškoms
organizacijoms.

Ar su draudos firmos likvidavimu pa-
sibaigė ir organizacijos laikraščio ,,Tėvynė”
leidimas?

Ruošdamas parodą gana kukliai pa-
rodžiau „Tėvynės” laikraščio istoriją.
„Tėvynė” verta atskiros parodos. Nesu
tyrinėjęs laikraščio paskutiniojo lei-
dimo laikotarpio. Nežinau, kada leidi-
mas iš reguliaraus pasidarė proginis.
Archyve yra saugoma daugybė „Tė-
vynės” komplektų. 

Prisikėlęs naujam gyvenimui

SLA pastatas įgijo naują, savitą, šiuo-
laikinį veidą. Įsteigta galerija, rengiami
kultūriniai suėjimai, paskaitos, filmų per-
žiūros. Iš kur ateina tos nemažos sumos, rei-
kalingos grandiozinio pastato išlaikymui?

Taip, naujas gyvenimas pastate
jau vyksta keleri metai. Visos lėšos, ku-
rios buvo sukauptos praeityje, seniai iš-
leistos. Nario mokestis, aukos ir iš
renginių gautos lėšos – tai tik maža da-
lis, nepadengianti net elektros sąskai-
tų. Pastatas išlaikomas iš dviejų butų,
esančių viršutiniuose aukštuose, nuo-
mos ir įstaigos Tautos fondui nuomos.
Meno galerijos gautos aukos nepa-
dengia jos išlaidų. Tiesa, prieš kelerius
metus buvo organizuotas meno auk-
cionas, kuris uždirbo pinigų, padėjusių
įrengti patalpas, kur šiandien galerija
organizuoja parodas.

Šiomis dienomis atsidarė SLA veiklos
130 metų jubiliejui skirta paroda ,,Tėvynė”.
Kokius sunkumus patyrei rengdamas ne-
būdingą istorinio profilio parodą?

SLA Lietuvos istorijoje išlieka ma-
žai žinoma organizacija. Turėjau rem-
tis vien 1916 m. ir 1976 m. pačių SLA is-
torikų išleistomis studijomis. Tolesnis
laikotarpis parodoje dar nėra visiš-
kai atspindėtas, nes reikalauja profe-
sionalaus istoriko žvilgsnio. Aš toks
nesu. Atrasti profesionalių tyrinėtojų
mūsų organizacijai yra labai aktualu,
kol dar yra daug SLA veiklos liudi-

ninkų. Pagaliau daug istorinės me-
džiagos tebėra išbarstyta pas žmones.

Ar eksponatai pristatyti dviem kalbomis?
Ar tikitės sudominti paroda buvusių SLA na-
rių palikuonis, kurie galbūt nemoka lietu-
viškai? Beje, ar jie lankosi šiame pastate
vykstančiuose renginiuose?

Kalbos problema SLA retkarčiais
iškildavo per visą jos istoriją. Jau 1886
m. kuriant paralelinę organizaciją kai
kurie lietuvių kunigai norėjo vartoti ne
vien lietuvių, bet ir lenkų kalbą. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą SLA nariai ke-
lis kartus siūlė įvesti anglų kalbą,
kaip lygiavertę lietuvių. Seimai tokios
idėjos nepriėmė. Išliko Šliūpo dvasia –
turėti organizaciją, kuri padėtų būti lie-
tuviu Amerikoje. SLA didysis „miri-
mas” prasidėjo, kai dingo ši Šliūpo
suformuluota idėja, kai organizacijoje
nugalėjo praktiškumas, dingo prie-
žastis padėti lietuviams, gyvenantiems
Amerikoje, išlikti lietuviais. Iš tų ka-
daise išleistų dviejų lietuviškai para-
šytų SLA istorijų reikia kuo daugiau
medžiagos išversti į anglų kalbą. Pa-
rodoje pagrindinės datos surašytos
abiem kalbomis. Kadangi paroda veiks
iki rugsėjo 30 dienos, bandysime pridėti
daugiau paaiškinimų tiek lietuvių,
tiek anglų kalba, nes didžioji dauguma
knygų, leidinių, dokumentų, kurie eks-
ponuojami, parašyti lietuvių kalba.

Gal ketinate parodą perkelti ir į virtualią
erdvę, kad ji būtų visiems lietuviams pri-
einama? 

Parodos atidarymo metu susilau-
kiau daugybės pasiūlymų. Kai kurie –
iš fantastikos srities. Turime laiko
tiek tobulinti parodą, tiek galvoti, kaip
ją įamžinti.

Kiek žinau, tai nėra vienintelis SLA is-
torinis projektas, kuris dabar įgyvendinamas.

Tavo dėka įkurta SLA narių duo-
menų bazė. Tai neapsakomas ge-
nealoginis lobynas.

SLA archyvo antroji verty-
bė, gal ir pati didžioji – beveik
šimtas tūkstančių lietuvių pa-
vardžių. Iš jų daugiau kaip pusė
turi mirimo išmokėjimo bylas,
kurių dokumentuose yra gimi-
mo vieta dar carinėje Lietuvo-
je, artimųjų vardai, profesija,
mirimo vieta ir tuometiniai ar-
timieji. Kai kur galime atsekti,
kaip keitėsi jų vardai ir pavar-
dės. Tai turėtų būti didžiau-
sias už Lietuvos ribų lietuvių
sąrašas. Jei mes sugebėtume
įvesti visą šią informaciją į in-
ternetą, lietuviai visame pa-
saulyje galėtų papildyti savo
genealoginius medžius. Sukū-

rėme formą, į kurią surašome svar-
biausią informaciją ir prikabiname
svarbiausius nuskenuotus dokumen-
tus. Likusią informaciją žmonės galė-
tų atrasti atvykę į archyvą.

Ateitis – saulė ar pelenai?

Kokią matai SLA pastato ateitį? Ar nėra
pavojaus, kad koks nors Golgotas, pamo-
javęs Dovydui sauja žaliukų, nugalabys jį vie-
nu smūgiu, kaip kad neseniai atsitiko
„Aušros Vartų” parapijai Manhattane? Ne
paslaptis, jog palaipsniui nyksta lietuviškos
organizacijos, parapijos, mokyklos, ži-
niasklaida. Asimiliacija, ko gero, neišven-
giama gyvenant tokiame milžiniškame et-
niniame katile, vardu Amerika. 

Šiuo metu prarasti SLA pastatą
pavojaus nėra. Daugiau turime rūpin-
tis jo fizinės būklės palaikymu. Da-
bartinė taryba ir ypač SLA prezidentė
Laima Mihailovich (pirmoji moteris
SLA istorijoje) įrašė į dokumentus,
kad jei tektų likviduoti šią organiza-
ciją, turtas gali pereiti tik į su lietu-
viška veikla susijusią organizaciją.
Manau, dar mano karta išlaikys tokias
organizacijas. Gal dar kelis lietuviškus
visuomenininkus išugdysim iš mūsų
vaikų kartos. Toliau – nežinau. Jei
kada SLA reikėtų likviduoti, tikiuosi,
kad dar bus kitų, su lietuviška veikla
susijusių organizacijų.

Ačiū, Daniau, už pokalbį. Linkime SLA
ilgo ir sėkmingo gyvavimo!

Parodą rugpjūčio mėnesį galima ap-
lankyti pagal susitarimą (kreiptis į Laimą
Mihailovich tel. 917-501-3275), o rugsė-
jo 8–30 d. ji bus atdara nuo trečiadienio
iki šeštadienio, nuo 12 val. p. p. iki 6 val.
v. SLA adresas: 307 West 30th Street
New York.

Užsienio lietuvių akademinių studijų atidarymo iškilmėse Vytauto Didžiojo universitete
Kaune buvo paminėtas ir SLA 50-mečio jubiliejus. Sėdi (iš d.): Antanas Kasakaitis, prof. Ka-
zys Sleževičius, prof. Stasys Šalkauskis, kalba rektorius prof. Mykolas Romeris, Čikagoje
leidžiamo ,,Draugo” dienraščio sveikatos patarimų skyriaus redaktorius dr. Aleksandras
M. Račkus, JAV lietuvis krepšininkas Pranas Lubinas, DULR pirmininkas Rapolas Skipitis
ir kt.

Jubiliejinio SLA seimo metu buvo pasirašyta rezoliucija, smerkianti neteisėtą Vilniaus už-
grobimą. Sėdi (iš k.): SLA garbės narys dr. Jonas Šliūpas, sekretorius dr. Matas J. Vinikas,
prezidentas advokatas Fortunatas J. Bagočius, teisėjas William F. Laukaitis; stovi: iždo glo-
bėjas Stasys Mockus, viceprezidentas Jonas K. Mažukna, iždo globėja Efrozina Mikužiū-
tė, SLA veteranas Pijus W. Birštonas, iždininkas Kazimieras P. Gugis, ,,Tėvynės” redakto-
rius Stasys Vitaitis, Vilniui vaduoti sąjungos atatovas Vincus Uždavinys.

Viena didžiausių kuopų New York apylinkėse buvo 38-oji Brooklyne. Prie stalo sėdi kuopos valdyba. 1935
m. nuotrauka.
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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



S k e l b i m a i  773-585-9500

Sudoku Nr. 119
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.
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SIŪLO DARBĄ

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

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.

www.draugofondas.org

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti

,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 
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kAlbA VAIkAI

Arijus, 5 metai

Žmonės, kurie sako tik tiesą,
vadinami nemelagiais, nes kiti, ku-
rie kartais truputį meluoja, tai taip
ir vadinami melagiai. Ir vaikai kar-
tais būna melagiai, bet ne visada. Aš
tai beveik nemeluoju. Gal tik vieną
kartą pamelavau mamai, kai neno-
rėjau gerti pieno. Aš tą pieną išpyliau
į vazoną, o mamai pasakiau, kad
jau išgėriau, bet paskui tai pasa-
kiau, kad neišgėriau. Tai va, pame-
lavau tik truputį. O mama tai net juo-
kėsi, kad parodžiau, kur išpy liau
pieną, nes gėlytės jau kitą dieną vi-
sai nuvyto. Aš žinau, kad negalima,
negražu ir labai gėda meluoti, bet jei
paskui atsiprašai ir pasakai, kad ap-
gavai, tai gal ir nieko baisaus. Aš pie-
no į vazoną daugiau nebepilu, bet vis
tiek aš jo nemėgstu. Tada geriu van-
denuką, o ne pieną ir neapgaudinė-
ju, nes vandenuką gerti man patinka.

Titas, 5 metai

Visada reikia sakyti tiesą. Net
kai ką nors nelabai gero padarai, rei-
kia prisipažinti ir pasakyti, kad tu
padarei tą negerą dalyką. Kai vaikas
meluoja, tada jo akyse atsiranda to-
kie maži kryžiukai, ir močiutė viską
iš tų kryžiukų supranta, kad viskas
buvo ne taip, kaip sakai. Kartą mama
prašė, kad eičiau miegoti, tai aš pa-

sakiau, kad miegojau, bet iš tikro tai
tik atsiguliau į lovą ir pagulėjau.
Paskui močiutė manęs paklausė, ar
aš miegojau. Sakiau, kad miegojau,
bet ji pažiūrėjo į mano akytes ir pa-
matė tuos kryžiukus. Tada ji ir su-
prato, kad aš ją apgavau. Daugiau tai
jau nebeapgaudinėju, nes vis vien iš
akyčių viskas pasimato.

Gabrielius, 6 metai

Tie, kurie visada sako tik tiesą ir
niekada nemeluoja, – šventi žmo-
nės, taip sako mano močiutė. Bet
beveik visi žmonės kartais meluoja.
Ir vaikai meluoja, na, gal jie kartais
nenori pasakyti tiesos arba ką nors
sukuria ir pasako ne taip, kaip buvo.
Mano brolis sudaužė mašinos veid-
rodėlį, tai jis pamelavo ir sakė, kad vi-
sai ne jis sudaužė. Bet paskui prisi-
pažino, kad spyrė į kamuolį ir pa-
taikė  tiesiai į veidrodėlį, o šis nu-
krito ir sudužo. Brolis tiesos nesakė,
nes bijojo, kad jį tėtis gali išbarti ar
nubausti. Tėtis tai nebaudė ir net ne-
barė brolio. Nuvažiavo pas meist-
rus į mašinų dirbtuves ir pataisė
veidrodėlį, bet broliui liepė daugiau
nekada nemeluoti ir neišsisukinėti.
Nes kai pasakai tiesą, tada visiems
būna  geriau  ir  niekas  net nesiba-
ra.

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė

Kai vaikas meluoja,
jo akyse atsiranda tokie kryžiukai, tiesa?

Atsisveikinant su
prof. Vaidievučiu 
Andrium Mantautu

STASYS IGNATAVIČIUS

2017 m. liepos 8 d. mirė Vlado Put-
vinskio vaikaitis, jo darbų tęsėjas, LŠS
išeivijoje atkūrėjas, Lietuvos šaulių  są-
jungos išeivijoje (LŠSI)  garbės vadas,
LŠSI garbės šaulys, LŠS V. Putvinskio-
Pūtvio klubo garbės prezidentas prof.
Vaidievutis Andrius Mantautas. Jo lai-
dotuvės – šiandien, liepos 22 d. Prisi-
minkime jį savo maldose.

V.A. Mantautas gimė 1925 m.
gruodžio 7 d. Graužikuose, Kel-
mės valsčiuje, Raseinių ap-

skrityje, visuomenės veikėjų ir aktyvių
šaulių Sofijos ir Aleksandro Mantau-
tų (Marcinkevičių) šeimoje. 1944 m. bai-
gė Kauno gimnaziją, priklausė gink-
luotai šaulių pogrindžio grupei. Daly-
vavo skautų veikloje. 1944 m. vasarą, ar-
tėjant frontui ir antrajai sovietinei
okupacijai, Mantautų šeima pasitrau-
kė į Vokietiją. Prieš išvykstant V. A.
Mantautas su V. Putvinskio-Pūtvio
bendražygiu Kaziu Dudėnu prie Grau-
žikų dvaro užkasė V. Putvinskio-Pūtvio
archyvo likučius.

Vokietijoje studijavo filosofijos ir
teologijos mokslus Eichstätt aukštojoje
filosofijos ir teologijos mokykloje ir ku-
nigų seminarijoje. Studijas tęsė jėzui-
tų ordino noviciate Pullach, München
universitete. Buvo lietuvių skautų ak-
tyvus veikėjas.

Apsigyveno JAV, tęsė filosofijos
ir teologijos studijas Loyola universi-
tete, Čikagoje, įgijo bakalauro laipsnį,
tobulinosi Vestbaden koledže ir Vest-
baden Springs universitete. Filosofijos
mokslus studijavo Bostono koledže,
kurį baigė magistro laipsniu. Dėstė Šv.
Kryžiaus koledže Vorcester, Fordham
universitete apgynė filosofijos daktaro
disertaciją. Buvo filosofijos profeso-
riaus asistentas, katedros vedėjas Al-
bertus Magnus koledže New Haven.
Dėstė technikos koledže (Capitor Com-
munity – Technical College) Hartford;
1982 m. tapo profesoriumi, 2003 m. –
„Profesor Emeritus of  Philosophy”. Fi-
losofijos ir teologijos dalykus dėstė ir
kituose koledžuose. Daug nuveikė stei-
giant dvimečius koledžus Connecti-
cut valstijoje. 1973 m. buvo vienas iš
šios valstijos profesorių sąjungos stei-
gėjų ir vadovų. Stroebel premijos lau-
reatas už humanitarinę pagalbą ir ak-
tyvų dalyvavimą Chroniško skausmo
ligonių sąjungos veikloje. 

Gyvendamas JAV aktyviai veikė
šaulių ir skautų organizacijose. 1952 m.
pasiūlė atkurti Šaulių sąjungą ir išei-
vijoje tęsti savo senelio Vlado Put-
vinskio-Pūtvio pradėtą darbą. Gavęs
tėvų pritarimą, V. A. Mantautas ėmė

burti iniciatyvinę atkūrimo grupę, su-
formulavo pagrindinius atkuriamos
sąjungos darbo tikslus. Iniciatyvinėje
grupėje buvo sekretorius ir darbo
koordinatorius-ryšininkas. 1953 m. pa-
baigoje iniciatyvinė grupė jau buvo pa-
siruošusi aktyviai veiklai. 1954 m.
kovo 7 d. Tėvynės mylėtojų draugijos
2-osios kuopos suruoštame V. Put-
vinskio mirties metinių minėjime Či-
kagos lietuvių auditorijoje viešai pa-
skelbta apie organizacijos atkūrimą. 

A. Mantautas didžiausiu savo lai-
mėjimu laikė Šaulių sąjungos atkūri-
mą ir visada prisiminė tą nelengvą dar-
bą: „Šaulių sąjunga ir be manęs būtų
atsikūrusi, bet džaugiuosi, kad man pa-
vyko tą reikalą paskubinti. Aš visą lai-
ką tikėjau, kad kada nors Lietuva bus
laisva, ir buvo liūdna, kad nėra šaulių”. 

Aktyviai prisidėjo leidžiant knygą
„Vladas Putvinskis-Pūtvis. Gyveni-
mas ir parinktieji raštai”, buvo vienas
iš autorių knygų „Nepriklausomai
Lietuvai” (1965) ir „Balys Sruoga mūsų
atsiminimuose” (1974). 1956–1962 m. re-
dagavo šaulių skyrių „Tremties tri-
mitas” žurnale „Karys”. Nagrinėjo se-
nelio raštus, ruošė leidybai mamos
prof. Sofijos Pūtvytės-Mantautienės
ir tėvo Aleksandro Mantauto darbus,
padėjo išleisti senelės Emilijos Put-
vinskienės atsiminimus ir knygą „V.
Putvinskio-Pūtvio laiškai” ir kt.

1970 m. V. A. Mantautui buvo su-
teiktas LŠST Garbės nario vardas,
1974 m. – LŠST Garbės pirmininko
vardas, 1994 m. jis tapo LŠST Garbės
vadu, 1993 m. jam buvo suteiktas LŠS
Garbės šaulio vadas. Už nuopelnus
Šaulių sąjungai jis apdovanotas Šaulių
žvaigžde, Šaulių žvaigždės medaliu ir
1-ojo laipsnio LŠS garbės ženklu „Už
nuopelnus Šaulių sąjungai”.

Už nuopelnus Skautų sąjungoje
apdovanotas Lelijos ordinu.

Buvo tarptautinės akademinės
korporacijos „Phi Theta Kappa, Alpha
Zeta Psi” garbės narys. „Savitarpinės
pagalbos žinių”, „Mūsų vilties”, Lie-
tuviškos enciklopedijos ir kitų leidinių
bendradarbis. 

1994 m. balandžio mėnesį Čikagos
Vytauto Didžiojo šaulių namuose vy-
kusiose iškilmėse, skirtose Šaulių są-
jungos įkūrimo 75-osioms, atkūrimo iš-
eivijoje 40-osioms ir atkūrimo Lietu-
voje 5-osioms metinėms, prof. Vaidie-
vutis Andrius Mantautas savo prane-
šimą baigė šiais žodžiais: „...Atsiveria
dangaus vartai, ir pro juos didingomis
gretomis, blizgantys nuo dangiškos
saulės spindulių žengia tūkstantiniai
Lietuvos šaulių būriai”, – kiekvienas
šaulys ir prijaučiantis mūsų organi-
zacijai turi siekti, kad šie prof. Vai-
dievučio Andriaus Mantauto žodžiai
taptų realybe.

Danguolė Ilginytė, gyvenanti Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skambės tarp mūsų.

Jadvyga Mockaitienė, gyve nan ti New Buffalo, MI, pratęsė me ti -
 nę „Draugo” prenumeratą ir paau kojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

Regina Juškaitė-Švobienė, gyvenanti Madison Heights, MI,
pra tęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai
dėkojame už suteiktą finansinę paramą.

Zigmas Viskanta, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.
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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

Mūsų mylima motina ir močiutė

A † A
ASTA JASIŪNIENĖ

JONUŠAITĖ
Mirė 2017 m. birželio 12 dieną, sulaukusi 93 metų amžiaus.
Gimė 1923 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje, Šilutėje.
Į Ameriką atvyko 1950 m., apsigyveno Čikagoje ir dirbo inži-

nerijos administracijoje daugiau nei 30 m. Išėjo į pensiją ir per-
sikėlė gyventi į Santa Monica, Californija.

Giliai nuliūdę liko: dukterys Margareta, Audrey Albert su vyru
Will; sūnus Leonardas; anūkė Katheryn Kritzberg; brolienė  Ida
Jonušaitienė ir daug dukterėčių bei sūnėnų.

Velionė buvo sesuo a. a. Algirdo Jonušaičio, a. a. Gerdos Če-
sienės ir a. a. Doros Geležienės.

A. a. Asta Jasiūnienė Jonušaitė palaidota Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
VIOLETA SANDRA 

KUPRĖNAITĖ-JESSEN

Mirė 2017 m. birželio 14 d. Shoreline, WA.
Gimė 1950 m. spalio 13 d. Toronto, Ontario, Canada.
Gyveno Shoreline, WA, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: vyras dr. John Jessen, dukros Vita ir Lina, anū-

kė Hazel, mama Jadvyga Kuprėnienė, brolis Ričardas Kuprėnas
su žmona Barbara ir šeima, sesuo Danutė Kuprėnaitė-Durbin su
vy ru David, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo duktė a. a. Zigmo Kuprėno.
A. a. Violeta turėjo   magistro laipsnį iš Audiology. Dirbo Coch-

 lear implant srityje. Ji lankė Detroit muzikos konservatoriją ir
mėgo skambinti pianinu. Priklausė Seattle, WA, Lietuvos Dukte-
 rų draugijai. Daugelį metų mokė tautinių šokių ir kartu su vy ru
ir dukrelėmis  dalyvavo  šokių šventėse.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugpjūčio 4 d. Šv.
Mišios už jos sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Ma-
 tulaičio misijoje.

Po šv. Mišių Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Seattle Lietuvos Dukterų draugijai,

c/o I. Gaurys, 22216 66 th. Ave. West, Mountlake, WA 98043.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi-

 šio se ir laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

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!

A † A
LAIMUTĖ KVANTIENĖ

BAJORŪNAITĖ

Mirė 2017 m. liepos 19  d.
Gimė 1932 m. sausio 31 d. Lietuvoje, Kaune. 
Gyveno  Orland Park, IL, anksčiau Marquette Park apylinkė-

je, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Renata Girniuvienė su vyru Audriumi,

anū kės Emilija ir Viktorija, duktė Irena Kvantaitė, sesuo Julia
Liu  ti kienė su šeima.

A. a. Laimutė buvo žmona a. a. Stasio.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 22 d., 8:30 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago,
IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. 

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti C/O Renata Girnius, 622 8th

Ave., LaGrange, IL 60525.
Nuliūdę artimieji

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

A † A
DONATA ,,DONA” 

FRIZELIENĖ VILIPAITĖ
Mirė liepos 19 d. Naperville, IL.
Gimė 1930 m. spalio 20 d. Lietuvoje. 
Gyveno Naperville, IL, anksčiau Burbank, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Karen, sūnus

Ričardas su žmona Shelley, dvi seserys – Felytė ir Vilija, kiti gim-
inės Ame rikoje bei Lietuvoje.

A. a. Donata buvo žmona a. a. Stasio ir svainė a. a. Lion gino
Pliūros.

Laidotuvės įvyks liepos 22 d., šeštadienį. Atsisveikinimas –
šeštadienį, nuo 10 val. ryto  iki 12:30 val. po pietų Petkus Lemont
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.),
Lemont, IL. Po atsisveikinimo Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 1 val. p. p. bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. 

Po šv. Mišių a. a. Donata Frizelienė Vilipaitė bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.   

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji

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

� Nuoširdžiai kviečiame visus Palaimin-
tojo J. Matulaičio misijos narius ir svečius
liepos 23 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių užsukti į pokylių salę ir palinkėti il-
giausių metų garbingą 70-ąjį jubiliejų
švenčiančiam misijos direktoriui t. Algiui Ba-
niuliui.

� Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasau-
lio lietuvių centro vasaros gegužinė-pikni-
kas. Skambės muzika, bus lietuviško mais-

to, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks
loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šio-
je šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjū-
čio 1 dienos. Daugiau informacijos – dar-
bo valandomis PLC raštinės tel. 630-
257-8787. Visi kviečiami dalyvauti.

� Pasižymėkite savo kalendoriuose: iš-
kilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengia-
mi spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje. 

Vienos dienos kelionė

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija,  JAV LB Marquette Parko apylinkės
valdyba ir klubai organizuoja vienos dienos išvyką į Wadsworth IL. Aplankysime
piramides (The Gold Pyramid House) – pabūsime tarsi Egipte. Gidas papasakos
piramidžių istoriją, galėsite įsigyti  įvairių egiptietiškų suvenyrų. Pietums su-
stosime restorane, o grįždami pakeliui, jei bus laiko, aplankysime kitas įdo-
mias vietas.

Kelionės kaina vienam asmeniui – 60 dol. (įskaičiuota ekskursijos
bilietas ir pietūs). Prašome kuo skubiau užsisakyti vietas.

Išvykstame rugpjūčio 9 d., trečiadienį, 9 val. ryte. Renkamės prie
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, grįžtame apie 6–7 val. va-
karo.

Daugiau informacijos suteiks 

Audra Zakarauskienė parapijos tel. 773-776-4600.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų būrelis, dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Danos Gylienės ir a. a. Elės Matulaitienės
atminimui Rosemarie Ignash $8, Birutė Kožicienė $100; a. a. Nijolės Baronienės atmini-
mui Algirdas ir Aušra Sauliai $25, Donatas ir Indrė Tijūnėliai $20; a. a. Aldonos
Ješmantienės atminimui Laura Kriaučiūnaitė $50,  Donatas ir Indrė Tijūnėliai $20, tęsiant
vaiko paramą Jolanta Koller $360, William Emory $30.50. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, el. paštas: indretijune-
lis@sbcglobal.net, tel. 630-243-7275 arba mob. 630-347-8527.

Amerikos lietuvių Beverly Shores klubas
rugpjūčio 5 d., šeštadienį,  kviečia į

GEGUŽINĘ ,,Lituanica” parke. Pradžia – 11:30 val. r.
12 val. p. p. – ,,Lituanica Park” paminklinio užrašo atidengimas.

Gamtos prieglobstyje – muzika, loterija, maistas ir gaivinantys gėrimai, 
čia pat už kopos – platieji Michigano ežero vandenys!

Daugiau informacijos 
tel. 219-512-3493 arba el. paštu: rutasida@hotmail.com


