
Palaimintos Tėvo dienos!
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Birželio 13 dieną Lietuvos am basadoje Was-

hingtone apsilankė JAV viešintis Lietuvos laisvės kovų

da ly vis – buvęs Lietuvos partizanų ryši ninkas ir Adol-

fo Ramanausko-Vana go adjutantas Juozas Jaka-

vonis-Tig ras. 

„Simboliška Jus priimti čia, Lietuvos žemės lo-

pinėlyje Amerikoje, kuris visus okupacijos metus iš-

liko Lietuvos dalimi, mūsų valstybingumo simboliu

ir mūsų tautos laisvės viltimi”, – susitikime su Lie-

tuvių Bendruomenės atstovais sakė Lietu vos am-

basadorius Jungtinėse Ameri kos Valstijose Rolan-

das Kriščiūnas.

Gedulo ir vilties dienos išvaka rėse vykusio su-

sitikimo metu tylos minute buvo pagerbtas tremti-

nių, partizanų, politinių kalinių ir visų žu vusių už Lie-

tuvos laisvę atminimas. – 14 psl. 

Prasminga Gedulo ir
vilties diena ambasadoje

AMANDAS RAGAUSKAS

2018 m. birželio 8 d., sekmadienis – svarbi istorinė
data ne tik Los Angeles lietuviškai visuome-

nei, bet ir vi sai lietuvių tau-
tai. Tą sekmadienį Šv. Ka-
zimiero parapijos bažny-
čioje vyko iškilmingos Mi-
šios, skirtos Lie tuvos Ne-
priklausomybės Akto signa -
taro Mykolo Biržiškos, jo
žmonos Bronislavos Šė-
mytės-Biržiškienės ir brolių
– prof. Viktoro ir Vaclovo Bir-
 žiškų palaikų perlaidojimui iš
Los Angeles ir Čikagos į Lie-
tuvą, Vilniaus Rasų kapi-
nes. Mišias aukojo Lietuvos
vyskupų konferencijos de-
legatas už sienio lietuvių ka-
talikų sielovadai prel. Ed-
mundas Putrimas ir parapi-
jos klebonas kun. Tomas
Karanauskas. Mišiose da-
lyvavo Lietuvos generali-
nis konsulas LA Darius Gai-
dys su žmona Renata,
Central California regiono

Lietuvos garbės konsulė Daiva Čeka nauskaitė Navarrette,
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto garbės prof. Algirdas
Avižienis, kiti garbūs asme nys, Biržiškų šeimos palikuonys
ir LA lietuviškos visuomenės atstovai.                   – 4 psl.  

Maldos – už garbių palaikų kelią į Lietuvą 

Pirmoje eilėje iš kairės: Violeta Gedgaudienė, Danutė Mažeikienė, Venta Barauskaitė-Leon, Vytautas
Barauskas, Renata Gaidienė, Alytė Mažeikaitė, Kate Doscher; antroje eilėje: Klemensas Petruševičius,
gen. konsulas Darius Gaidys, prel. Edmundas Putrimas, kun. Tomas Karanauskas, Konradas Ma-
žeika, Antanas Mažeika, Tadas Dabšys ir Andrius Mažeika.                                       A. Ragausko nuotr.

Iš k.: Kęstutis Vaškelevičius, Rimas Česonis, Vygaudas Ušackas, Juozas Jakavonis, Rolandas Kriščiūnas, Angelė Jakavonytė,
Jolanda Česonytė ir Tadas Kubilius. LR ambasados Washingtone nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Jėzus sakė: Su kuo galime palyginti
Dievo karalystę? Ji tartum gars ty-
čios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon,
esti mažiausias iš visų sėklų žemė-
je, bet pasėtas užauga ir tampa di-
desnis už visas daržoves.

(Mk 4, 31–32)

Šį sekmadienį švenčiame Tėvo die-
 ną, pagerbdami savo tėvus, tėvu-
 kus, krikštatėvius ir kiekvieną,

kas mūsų gyvenimą praturtino tėviš-
ku gerumu ir rūpesčiu. Pagal Dievo kū-
rybos planą tėvas ir motina vaikų ug-
dyme užima tokią svarbią vietą, kad
niekas ir niekada negali pakeisti jų iš-
mintingos meilės vaikams, nes jos ka-
mienu iš Šventojo Rašto šaknų sruve-
na visapusiško gyvenimo syvai. Jei
kuris iš sutuoktinių stokoja arti mesnio
santykio su Dievu arba jo išvis neturi,
tada jo tapatybė sužeista puikybės,
trukdančios savo tikrąjį pašaukimą

vertinti malonės požiū riu. Bet kokie
laimingi esame turėdami tėvą, kuris
kaip puikuolis kedras, aprašytas šian-
dienos pirmajame skaitinyje iš pranašo
Ezechielio knygos, užtikrina jauku-
mą, paguodą ir rūpestį. O evangelistas
Morkus garsina du Jėzaus palyginimus
apie Dievo karalystę, kuri pradžioje la-
bai maža, vos apčiuopiama, bet vėliau
tampa didinga. 

Dievo karalystė atsispindi nuos ta-
biame žemdirbio kantrumo ir lėto sėk-
los augimo ir galiausiai energingo der-
liaus nuėmimo derinyje. Dievas kant-
riai tylėjo Jėzui veikiant žemėje, o pa-
skutiniais laikais jis imsis pjautuvo
kaip tikras žemdirbys. Dievo ty lėjimas
ir laukimas yra glaudžiai susieti tar-
pusavyje. Jėzus yra ženklas to Dievo
veikimo, kuris artėja. Tačiau kol Jėzus
kartu yra, tol leidžiama sėklai ramiai
ir tyliai augti. Dievas pradėjo tylėda-
mas ir sėdamas, tačiau būtinai pa-
baigs garsiai kaip pjautuvo pjūvis. Pa-
lyginimas apie garstyčios grūdelį, iš-
auginantį medį, vaizduoja Dievo ka-

ralystės augimą žemėje. Dievo kara-
lystė kilo iš grūdelio. Ta karalystė pra-
sideda nuo visų, kurių širdys yra at-
viros Dievo žo džiui ir iš lėto keičiasi.
Matome, kad dideli dalykai dažniausiai
prasideda iš mažų. Jėzaus mokinių
būrelis buvo mažas, bet jų skelbiama
Geroji Nau jiena pasklido po visą pa-
saulį.

Šian dien Jėzus kalba ir mums,
kad ne pri trūktume drąsos, bijodami,
jog esame „maži”, nereikšmingi ir nie-
ko negalime padaryti. Jis mums pri-
mena, kad, liudydami savo tikėjimą, ga-
lime keisti savo aplinką, galime keisti
pasaulį. Sėkla pati iš savęs negali keis-
tis, kol ji nėra pasodinta žemėje, taip
pat ir mes negalime pasikeisti, pa-
keisti savo gyvenimo, bet turime lauk-
ti, kol Dievas mums suteiks Šventosios
Dvasios galią. Tik kai vi siškai atsi-
duodame Jėzui Kristui, tada mūsų gy-
venimas keičiasi, vei kiant Šventajai
Dvasiai, kuri gyvena mumyse. Apaš-
talas Paulius sako: Mes nešiojamės šitą
lobį moliniuose induose, kad būtų aiš-

Apie garstyčios grūdelį

ku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš
mūsų, bet iš Dievo (2 Kor 4, 7). Tikėki-
me, kad prisiartino Dievo karalystė ir
veiklia tėviška meile atsiliepkime į jos
plėtimą, kad apimtų visus žmones.

Dėkodami Dievui už tėvystės pa-
 šaukimą ir melsdamiesi už tėvus mes
visi melskime malonės būti  rūpestin-
gais Dievo karalystės skleidėjais.

Illinois Pain Institute (IPI) – Ilinojaus skausmo insti-
tuto įkūrėjas ir medicinos direktorius dr. Jonas Pruns-
kis patvirtintas JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslau-
gų departamente (U.S. Department of Health and Hu-
man Services (HHS)) neseniai įsteigtos Tarpvyriau-
sybinės skausmo valdymo gerosios patirties darbo
grupės (Pain Management Best Practices Inter-Agen-
cy Task Force (Pain Task Force)) nariu. Dr. Prunskis yra
vienintelis šiai darbo grupei priklausantis gydytojas
iš Illinojaus valstijos. Siekiant įdiegti pažangias lėti-
nio ir ūmaus skausmo gydymo praktikas bei reko-
mendacijas lietuvis medikas žada glaudžiai bendra-
darbiauti su žymiausiais šios srities ekspertais iš vi-
sos šalies.

Dr. Prunskis ir 1992 metais jo įkurtas  IPI yra pir-
maujantys šalyje tiksliai diagnozuojant ir gy-
dant skausmą su ribotu opioidinių vaistų var-

tojimu. IPI taiko tikslingą skausmo šaltinio gydymą,
o ne tik slopina ligos simptomus narkotinėmis me-
džiagomis. Šis gydymo metodas tampa vis populia-
resnis, nes didėja visuomenės informuotumas apie
pavojingą opioidų epidemiją.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose siau-
čia opioidų epidemija, kurios kaina yra ne tik mili-
jardai dolerių, bet ir milijonai gyvybių. Opioidai –
stiprią priklausomybę sukeliančių narkotinių me-
džiagų grupė, dėl kurių perdozavimo JAV kasdien
miršta 115 žmonių. Skaičiuojama, kad ši epidemija
2016 m. valstybei kainavo 504 milijardus dolerių. Ne
vienerius metus savo ataskaitose JAV vyriausybė
skelbia, kad piktnaudžiavimas opioidinėmis me-
džiagomis šiuo metu yra viena didžiausių visuo-
menės sveikatos problemų, nusinešanti tūkstan-

čius gyvybių. Vis daugiau šalies miestų ir valstijų įsi-
traukia į kovą su šia visuomenę griaunančia epide-
mija.

,,Tikiuosi pasisemti žinių ir patirties iš kitų dar-
bo grupės narių bei pasidalinti 25 metų Illinojaus
skausmo instituto patirtimi, nustatant skausmo
priežastį ir mažinant opioidų vartojimą, – sako dr.
Prunskis. – Man patinka gydyti savo ligonius ir džiau-
giuosi galimybe pasidalinti savo patirtimi, JAV ko-
vojant su opioidų epidemija.”

2018 m. gegužės 30–31 d. Washington, DC vyko
steigiamasis darbo grupės posėdis. Į šią darbo gru-
pę įeina atstovai iš Maisto ir vaistų administracijos
(Food and Drug Administration), Nacionalinės nar-

kotikų kontrolės politikos biuro (The Office of  Na-
tional Drug Control Policy), Gynybos departamento
(Department of  Defense), Veteranų reikalų depar-
tamento (Department of  Veteran Affairs), Ligų kont-
rolės ir prevencijos centrų (Centers for Disease
Control and Prevention), Nacionalinių sveikatos
institutų (National Institutes of  Health), nacionali-
nių sveikatos priežiūros ir nevyriausybinių orga-
nizacijų, taip pat federaliniai nariai, tarp jų – ir dr.
Prunskis.

Daugiau informacijos apie dr. Joną Prunskį ir IPI
galite rasti apsilankę tinklalapyje IllinoisPain.com

IPI info

Dr. Jonas V. Prunskis patvirtintas oficialiu patarėju Washingtone

Iš k.: JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento (U.S. Department of Health and Human Services’ (HHS)) sek-
retoriaus padėjėjas admirolas Brett Giroir, M.D., Molly Rutherford, M.D., M.P.H., Jonas V. Prunskis, M.D., John McGraw
Sr. M.D., Halena Gazelka, M.D. ir Nicholas Hagemeier Pharm. D, Ph.D.                       J. Prunskio asmeninio archyvo nuotr.
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

„Myliu tave. Tu pats geriausias”

Šie žodžiai, ištarti vaiko lūpomis, yra
pati geriausia dovana kiekvienam
tėčiui. Kad ir kokio amžiaus būtų sū-

nūs ar dukros, jeigu jie gali iš širdies savo
tėčiui pasakyti šiuos žodžius, vadinasi tie
žmonės gavo dovanų nuostabią vaikystę.
Iš savo tėvų mokomės patys būti tėvais.
Mokomės mylėti, mokyti savo pačių pa-
vyzdžiu, aukotis, atleisti, o atėjus laikui, pa-
leisti vaikus, kad jie galėtų gyventi savo pa-
čių gyvenimus. 

Rytoj, birželio 17-ąją, trečiąjį mė-
nesio sekmadienį JAV švenčiama Tėvo
diena. ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovai
šiandien apie tai, ką šia proga jie norė-
tų pasakyti savo tėčiui?

Linas Umbrasas, 
poetas, šokėjas, dviejų vaikų tėtis:

Labas. Labai tavęs pasiilgau. Aš esu tas, kadai-
se mažas, bet garsiai rėkiantis padarėlis, kurį pa-
matęs pirmą kartą pasijutai tėčiu. Pamačiau ir aš.
Žiūrėjome ir mokėmės vienas iš kito. Kartais tyliau,
kartais garsiau, o kartais žodžių nereikėjo visai. Bu-
vome kartu, bandėme vienas kito ribas, nes tik taip
tėčiai tampa tėčiais, o vaikai sužino, kas yra tėtis.
Ačiū, kad turėjau iš ko mokytis pats būti tėčiu. Gai-
la, kad neišėjo išmokyti tavęs būti seneliu, dieduku.
Išėjai per anksti, būdamas 49-erių. Daug svarbaus
spėjai man  pasakyti ir tuo pačiu per mažai. Su Tė-
čio diena.

Domas Rašymas,
moksleivis iš Čikagos:

Aš myliu tave Tėti, visa savo širdimi.  Tu mane
užauginai, o bendravimas su tavimi mane kasdien
įkvepia ir padrąsina mokytis iš tavęs. Tu savo pa-
vyzdžiu parodai, kaip turi elgtis vyras. Kiekvieną die-
ną aš matau, kaip sunkiai tu dirbi, nes rūpiniesi ir
manimi, ir visa mūsų šeima. Tikriausiai nepakan-
kamai dažnai tau už tai pasakau ačiū. Myliu ir nie-
kada Tavęs nepamiršiu, rūpinsiuos Tavimi, kai pa-
sensi. Tu esi pats geriausias tėtis, džiaugiuosi, kad
Tave turiu. 

Jonas Sujeta, 
moksleivis iš Washingtono:

Ačiū, tėte, kad Tu su manim kalbi tik lietuviš-
kai, gal todėl ir aš išmokau lietuvių kalbą. Dėkoju,
kad tu mane veži į krepšinio treniruotes ir varžybas.
Man labai gera, kad tu stebi, kaip aš žaidžiu, tada
man puikiai sekasi. Aš suprantu, kad Tu džiaugie-
si manim. Tu visada drąsini mane, kad būčiau stip-
rus ir kovočiau krepšinio aikštelėje. Man labai

Kristupas Vorobjovas, 
moksleivis iš Washingtono:

Ačiū, tėti už viską. Aš Tavimi didžiuojuosi. Tu
taip stengiesi, taip dirbi kiekvieną dieną, kad mes
galėtume mokytis, kad mūsų šeima būtų laiminga
ir turėtų visas galimybes gyventi, keliauti, tobulė-
ti.

Valdas Aušra,
kunigas Ziono Lietuvių evangelikų liuteronų para-
pijoje Čikagoje, trijų vaikų tėvas: 

Tėčio netekau, kai man buvo 10 metų ir 29 die-
nos. Kaip per rūką prisimenu jo laidotuves… Jį pri-
simenu visados besišypsantį ir šiltai bendraujantį
su visais aplinkiniais. Kaip dabar sakoma, jis buvo
kompanijos siela. Klaipėdoje jį visi pažinojo. Buvo
vienas iš chorinės muzikos propaguotojų ir orga-
nizatorių, Klaipėdos Liaudies Operos įkūrėjų. Dar
ir šiandien man kartais iškyla tas ilgesys ir noras pa-
bendrauti su juo. Ką norėčiau pasakyti? Kad augant
man jo labai trūko, kad jį iki dabar myliu ir jo il-
giuosi.

Dr. Aldas P. Kriaučiūnas, 
Purdue University Krannert Vadybos fakulteto
Kvalifikacijos kėlimo ir vadovų MBA programų
viršininkas, dviejų vaikų tėvas:

Mielas Tėveli, ačiū už viską, ką esi man perda-
vęs: už meilę Dievui, Lietuvai,  šeimai, už meilę gam-
tai. Tu daug savo laiko skyrei tam, kad man visa tai
perteiktum: važiuodavome kartu iškylauti, sekma-
dieniais ir per šventes dalyvaudavome šv. Mišiose.
Mes, vaikai, lankydavome lituanistinę mokyklą,
praleisdavome laiko ir Dainavos jaunimo stovyklo-
je. Tu pritarei mano sprendimui dirbti Lietuvoje. Ir
dar: aš iki šiol kasdien jaučiu, kokią naudą man davė
tavo gyvenimiškos pamokos. Myliu tave.

Domas Rašymas su tėčiu Antanu.

Aldas P. Kriaučiūnas su tėčiu Romualdu.

Jonas Sujeta su tėčiu Juozu.

Kristupas ir jo tėtis Artūras Vorobjovai.

Valdas Aušra vaikystėje su tėčiu Algirdu ir broliu Aliumi (k.)
ir dabar, su savo vaikais (iš k.) Nojumi, Gabriele ir Jokūbu.

svarbūs Tavo žodžiai. Aš pamenu, kai dar buvau ma-
žas, ir mama neleido man dirbti kartu su Tavim, Tu
leidai ir taip mane mokei vyriškų darbų. Tu daug ko
mane išmokei: kapoti malkas kirviu, pjauti žolę…
Ačiū, Tėte, kad mane mokei būti stipriu ir geru, my-
lėti mamą, sesę, padėti seneliams.

Linas Umbrasas vaikystėje su tėčiu Linu ir dabar, su sūnu-
mis Vakariu ir Vyčiu.

Tu esi geriausias tėtis pasaulyje. Aš esu lai-
mingas, kad panašus į Tave, kad ir aš gavau tai, ką
Tu turi: tokį pat charakterį, darbštumą, protą. Dar
kartą ačiū už viską. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Atkelta iš 1 psl.

Iškilmingos Mišios prasidėjo procesija, kurios
metu paskui kryžių buvo nešamos Lietuvos, Ame-
rikos ir LA lietuviškų organizacijų vėliavos, Myko-
lo Biržiškos ir jo žmonos Bro nislavos Biržiškienės,
trijų brolių profesorių Biržiškų ir Palaimintojo
vyskupo Teofiliaus Matulionio por tretai, lydimi
Mišias aukojusių kuni gų. Mišių skaitinius skaitė My-
kolo Biržiškos proanūkiai Alytė Mažei kaitė ir Kon-
radas Mažeika, tikinčiųjų maldas skaitė proanūkis
Andrius Mažeika, bažnyčios skliautus drebino var-
gonininko Kęstučio Daugirdo vadovaujamas baž-
nyčios choras, pastiprintas vyrų okteto „Tolimi ai-
dai” solistų balsais. Okteto vyrai jautriai sugiedojo
maldą „Tėve mūsų”, o komunijos metu Mišių da lyvių
sielas pakerėjo solisto Lino Polikaičio giedama „Pa-
kilk ir šviesk”. Prasmingą pamokslą pasakė prel. E.
Putrimas, palyginęs Lietuvos istoriją su senomis,
sunkiai atrakinamomis durimis, supraskit: kad
Lietuvos laisvė buvo daug kartų „užrakinta” už sun-
kiai atrakinamų durų, bet M. Biržiška niekada ne-
 abejojo, kad jos bus „atrakintos”. Savo teiginį prelatas
iliustravo prel. Jono Kučingio 1962 m. M. Biržiškos
laidotuvėse pasakyto pamokslo žodžiais: „Jis niekad
neabejojo lietuvių tautos prisikėlimu. Jam tai buvo
tik laiko klausimas: kada. Jis kūrė, rašė ir sielojosi
dėl Lietuvos ateities, troš ko ją matyti laisvą ir lai-
mingą”. 

Mišių pabaigoje kun. T. Kara nauskas pakvietė
visus į viršutinę parapijos salę dalyvauti atsisvei-
kinimo su Biržiškų šeimos narių pa laikais minėji-
me. Lydimi giesmės „Kaip grįžtančius namo pa-
ukščius” Mišių dalyviai po bendros nuotraukos
prie Šv. Kazimiero bažnyčios patraukė į minėjimą. 

kvietė Lietuvos generalinį konsulą LA D. Gaidį, ku-
ris pateikė istorinę apžvalgą „Kelias į nepriklauso-
mybę”. Jis kal bėjo: „Kiekviena šalis, kiekvienas
miestas, net kiekviena bendruomenė turi savo did-
vyrių. Tačiau ne kiekvienas žmogus savo gyvenime
turi progą prisiliesti prie gyvenimo didvyrių, pa-
dėjusių valstybės pamatus. Šiandien mes visi turi-
me progą truputėlį prisiliesti prie žmogaus, kuris
kūrė ir statė mūsų Lietuvą”. Toliau konsulas tęsė:
„Šią vasarą, pasibaigus Dainų šventei, į Lietuvą am-
žinojo poilsio sugrįš signataras, prof. Mykolas Bir-
žiška. Ir mes dar kartą atsigręšime į savo tautos di-
dvyrius. Tad kas daro žmogų savo tautos didvyriu?
Žymus JAV psichologas Philip Zimbardo teigia,
kad didvyris – tai tas, kuris savanoriškai, nesitikė-
damas atlygio, rizikuodamas savo fizine gerove ar so-
cialiniu statusu pasitarnauja kitam žmogui, grupei
žmonių ar bendruomenei”. Savo pasisakyme D.
Gaidys taip pat apibūdino sudėtingą 1918 m. Lietu-
vos istorinę situaciją:

„Europoje siaučia nuožmus ka ras. Lietuva – Ru-
sijos imperijos dalis, tačiau Rusijoje valdžią jau už-
grobė bolševikai. Lietuvos teritorijoje stovi okupacinė
vokiečių kariuomenė. Savų interesų turi raudonoji ar-
mija ir nuverstam carui ištikimi daliniai. Lietuvoje
šalta žiema, maisto trūkumas, ligos. Visoje šioje
mėsmalėje tarp didelių imperijų ir ideologijų interesų
reikėjo turėti nemažai drąsos pareikšti mažos tautos
valią tu rėti nepriklausomą valstybę. Signa tarai, pa-
sirašydami Aktą dėl Lietu vos žmonių, rizikavo savo
laisve, asmenine gerove, galbūt gyvybe”.

Toliau konsulas D. Gaidys papa sakojo apie so-
vietmečio padarytą žalą okupuotoje Lietuvoje augu-
siai kartai, kuri nežinojo, kas tie žmonės, kurie 1918
m. atkūrė Lietuvos Ne priklausomybę. Jis sakė: „Šie-
met, švęsdami Lietuvos Nepriklausomy bės šimtme-
tį, mes labiau nei bet kada ieškome savo laisvės sim-
bolių ir giliname savo patriotiškus jausmus, lyg no-
rėdami visiems laikams įtvirtinti, kad to, ką esame
sunkiai iškovoję, neleisime atimti”. Diplomatas pasi -
džiaugė, kad: „Tautą sušildė ir su jungė praėjusiais me-
tais prof. Liudo Mažylio surastas Nepriklausomybės
Akto originalas, paneigęs propagandinius kliede-
sius, kurie skatino abejoti jo egzistavimu. Taip ir šią
vasarą amžinojo poilsio namo sugrįžtantys prof. My-
kolo Biržiškos pa laikai nebus vien tik naujas antka-
pis istorinėse Rasų kapinėse. Tai bus simbolis tos mei-
lės Lietuvai, kurią jis jautė ir kuri išsakyta jo pa-
skutinėje valioje”. Pabaigoje generalinis konsulas
sakė: „Valstybės vardu dėkoju visiems, kurie nuo 1962
m. čia, Los Angeles, puoselėjo Lietuvos Nepri klau-
somybės akto signataro prof. Mykolo Biržiškos at-
minimą, lankė jo kapą Vasario 16-ąją, o dabar jį iš-
lydi į paskutinę kelionę į Lietuvą”.

Maldos – už garbių palaikų kelią į Lietuvą

Lydimi jaunimo tautinių šokių ansamblio „Spin-
dulys” (vadovė Dan guolė Varnienė) šokėjų, nešinų
žibintais, į salę įėjo Biržiškų šeimos nariai, buvo įneš-
tos Lietuvos, Amerikos ir LA lietuviškų organizacijų
vėliavos. „Spindulio” jaunimas pašoko  šokį „Ak, no-
rėčiau grįžti”. Minėjimo vedėjai Violeta Gedgaudienė
ir Tadas Dabšys pasveikino susirinkusius ir pristatė
garbės svečius bei Biržiškų šeimos narius. V. Ged-
gaudienė pami nėjo, kad yra gauti sveikinimai iš JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) pirmininkės Sigitos
Šimkuvienės, JAV LB LA apylinkės pirmininko Rai-
mundo Šilkaičio ir LA „Vaikų vilties” pirmininkės
Rasos Šilkaitienės. Po to minėjimo vedėjai į sceną pa-

Minėjimo vedėjai perskaitė Bir žiškų šeimos is-
toriją, T. Dabšys parodė brolių profesorių Biržiškų
bio grafijas dokumentinėje video juostoje, o V. Ged-
gaudienė jautriai pristatė Bronės Šėmytės-Biržiš-
kienės ne lengvą gyvenimo kelią ir tragišką mirtį Ra-
miajame vandenyne 1955 m. rugsėjo 15 d. Buvo pa-
rodytos begarse kino kamera užfiksuotos M. Bir žiš-
kos laidotuvės, kurias komentavo prof. anūkė Danutė
Mažeikienė. Fil muotą medžiagą savo šeimos archy-
ve atrado Jūratė Pažėraitė-Venckienė.

Prisiminimais apie M. Biržišką dalijosi advokatė
Žibutė Brinkienė. Ji, pati būdama teisininkė, apie sig-
natarą kalbėjo kaip apie teisininką. Įdomus faktas,
kurį pažymėjo gerb. Žibutė, kad: „...dauguma Tary-
bos narių siekė tik autonominės Lietu vos, o ne ne-
priklausomos šalies. Ta čiau Mykolas Biržiška ir
dar trys Tarybos nariai nesutiko ir reikalavo Lietu-
vai nepriklausomybės, numatydami Vilnių kaip sos-

tinę”. Toliau ji pasakojo, kad 1917 m. gruodžio mėn.
Mykolas Biržiška ir kiti trys kolegos, nesutikę su Ta-
rybos siekiais, išstojo iš jos ir pareiškė, kad grįš į Ta-
rybą tik tuo atveju, jeigu ji sieks Lietuvos nepri-
klausomybės su sostine Vil niumi. Jo ir jo trijų ben-
dražygių ryžtas nugalėjo. Taryba sutiko pasira šyti jų
redaguotą Nepriklausomybės aktą. Todėl Lietuva
šiais metais švenčia Nepriklausomybės šimtmetį.

Mykolo Biržiškos proanūkas Konradas Mažeika prie Vasa-
rio 16-osios Nepriklausomybės Akto.

D. Čekanauskaitės-Navarrette albumo nuotr.

Kalba LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys.
A. Ragausko nuotr.

Šv. Kazimiero bažnyčioje prie M. Biržiškos biusto (iš k.): Andy Mažeika, Alytė Mažeika, Jūratė Venckus, Danutė Mažei-
ka, Janina Čekanauskienė, Daiva Čekanauskaitė-Navarrette ir Kate Bernadette.

D. Čekanauskaitės-Navarrette albumo nuotr.
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NERINGA TUŠKEVIČIENĖ

„Išskridę paukščiai į namus sugrįš pa-
vasarį saulėtą...” – birželio 10 d., sek-
madienį, dainavo Domantas Rolis Mus-
ninkų (Širvintų raj.) bažnyčios varpi-
nėje, kur po šv. Mišių Musninkų Švč.
Trejybės bažnytėlėje susirinko gausus
būrys svečių. Prie bažnyčios garbingą
viešnią pasitiko Musninkų Alfonso Pet-
rulio gimnazijos mokiniai, pasipuošę
tautiniais drabužiais.

Kaip tas paukštis, kasmet grįž-
tantis namo, į Musninkus at-
vyksta JAV lietuvė, Musninkų

parapijos, gimnazijos ir bendruomenės
rėmėja, ne vieno kultūrinio leidinio
mecenatė, lietuvybės išeivijoje puose-
lėtoja, J. Basanavičiaus premijos lau-
reatė, Širvintų rajono garbės pilietė,
Musninkuose gimusi ir augusi Marija
Bareikaitė-Remienė. Čia ji visada yra
laukiama, prisimenama ir mylima.
Čia prisimenami ir branginami jos
geri darbai. Kiekvienas jos atvykimas
– didžiulė šventė Musninkams ir mus-
ninkiečiams.

Ne atsitiktinai M. Remienės vieš-
nagės proga dainavo Domantas. Ji re-
mia šio jaunuolio mokslus. Iškart po Mi-
šių mokinukų lydima viešnia pagerbė
Nepriklausomybės akto signataro Al-
fonso Petrulio atminimą. Viešniai pa-
rodytas naujasis miestelio paminklas
Nepriklausomybės kovų savanoriams
iš Musninkų valsčiaus, prie kurio pa-
statymo prisidėjo ir ji. Čia A. Petrulio
gimnazijos mokytojos ir mokiniai gie-
dojo „Lietuva brangi”. Viešnia džiau-
gėsi matydama būrį gimnazistų, lai-
kančių trispalves vėliavas. Ją graudino
viskas: dainos, žodžiai, vaizdai. Bet tai
buvo džiaugsmo ašaros. Džiaugsmo,
kuris apima sugrįžus namo.

Pusantro šimto metų skaičiuo-
jančioje medinėje varpinėje Musninkų
bendruomenės „Spindulys” (pirmi-
ninkas Alvydas Rolis) iniciatyva įkur-
tas miestelio muziejus. Čia saugomos
ir M. Remienės šeimos nuotraukos,
knygos. Čia vyksta ne vienas susitiki-
mas, parodos, diskusijos.

Susitikimą su Širvintų rajono gar-
bės piliete Marija Remiene vedė ben-
druomenės nariai Audronė Janušaus-
kienė ir Steponas Mažrimas. Jiems
talkino jaunieji musninkiečiai Rūta ir
Rokas, vyresni bendruomenės nariai.
Buvo prisiminti viešnios žodžiai iš jos
rašytų knygų, skaitytos jų ištraukos.
Jaunimas dovanojo jai kelias dainas,
kurias kartu dainavo ir viešnia.

M. Remienė labai apsidžiaugė, kai
pamatė, jog su ja pasilabinti atvyko du
buvę rajono merai – Vytas Šimonėlis ir
Vincas Jasiukevičius. Ji pasakojo, kad
pirmasis Širvintų rajono valdžios žmo-
gus, su kuriuo jai teko susipažinti, buvo
tuometinis meras V. Šimonėlis. Viešnia
jį prisimena kaip inteligentišką ir at-
sakingą vadovą. Šie garbūs svečiai vieš-
niai dovanojo lauko gėlių puokštę ir V.
Šimonėlio bičių sunešto medaus.

„Spindulio” bendruomenės pir-
mininkas A. Rolis viešniai dovanojo
šviežios naminės duonos kepalą, ku-
riuo ji labai džiaugėsi. A. Janušaus-
kienė įteikė medaus, kuriuo M. Re-
mienė ketina pasidalinti su sesute  vie-
nuole Margarita. 

Atsistojusi kalbėti viešnia ištarė:
„Aš esu mergaitė ir Musninkų”. Po šių
žodžių nuaidėjo garsūs plojimai. Nors
ji gyvena toli nuo Tėviškės, tačiau nuo-
lat domisi, kas čia vyksta. Tad ji nesi-
jaučia nutolusi nuo savo gimtųjų Mus-

Jeigu Ž. Brinkienė turėjo galimy-
bę Mykolą Biržišką pažinoti asme niš-
kai, tai garbės konsulė Daiva Čeka-
nauskaitė-Navarrette tuo metu dar ne-
buvo gimusi. Ji dalijosi savo šeimos na-
rių prisiminimais. Ypač įstrigo at-
mintin šis gerb. konsulės prisiminimų
žiupsnelis: „Dar visai neseniai mano
teta Alfa pasidalijo žurnalu ‘Mūsų Vy-
tis’, kurį leido Akademinis skautų są-
jūdis. Mykolas Biržiška buvo jo garbės
narys. Pra ėjus metams po jo mirties,
1963 metų liepos-rugpjūčio žurnalo
numeris buvo paskirtas jo prisimini-
mui. Čia radau net vieną straipsnį, ra-
šytą mano literatūros mokytojo Bronio
Railos, – cituoju, ką jis rašė prieš 55 m.
apie Mykolą Biržišką:

...Štai tas Lietuvos nepriklauso my-
bę svajojęs, atkūręs ir pastatęs mūsų eli-
tas, kurio vienas iš stipriausių ir kūry-
biškai įdomiausių atsto vų, jau visai
žilas senutėlis, atsigulė ilgesniam poil-
siui Los Angeles Kal varijos kapų mau-
zolėjuje, tūkstančius mylių nuo savo tė-
vynės, bet nei tru putėlio neatsisakęs
savo tautos laisvės idėjos... Jeigu išsi-
laisvinusi lietuvių tauta išmatys jame
herojaus žymių, tai vieną dieną ir ne-
palūžusi šio že maičio dvasia, ir sutrū-
niję jo palaikų kaulai triumfališkai
grįš į Vilnių, kurio, man rodos, jis lab-
jau ilgėjosi ir daugiau mylėjo, negu
žydai per du tūkstančius tremties metų
Jeruzalę.

Marija Remienė viešėjo Tėviškėje

ninkų. Ji pasakojo, kad visas gaunamas
nuotraukas, vaizdo įrašus iškart siun-
čia ir seseriai, o tuomet abi telefonu il-
gai aptarinėja (seseris skiria tūkstan-
tis mylių). Viešnia sakė labai verti-
nanti bendruomenės nuveiktus dar-
bus, gyrė pirmininką A. Rolį, kad jis
tinkamu keliu veda bendruomenę. Ji
taip pat labai džiaugėsi, kad Musninkai
turi savo būsimą kunigą, pirmakursį
seminarijos auklėtinį Tautvydą Dikčių.
Viešnia nuoširdžiai sveikino jo mamą,
sakydama, kad tai didžiulė garbė ne tik
motinai, bet ir visai giminei. 

Viešnia prisiminė tą dieną, kai
jos tėveliai nusprendė emigruoti. Ne-
lengvas jų buvo kelias. Ne taip, kaip da-
bar – susikrauni lagaminus ir išvyks-
ti. Pirmu arklio tempiamu vežimu va-
žiavo tėvelis, antruoju mamytė, kuri la-
bai verkė, o trečiajame sėdėjo visi trys
Bareikų vaikai – Marija su broliu ir se-
serimi...

„Šiandien jums pirmiems atve-
žiau savo paskutinę – septintą – knygą”,
– sakė viešnia. M. Remienė kalbėjo apie
ką tik išleistą istoriko Juozo Skiriaus
knygą ,,JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 m.”, prie kurios pasirodymo
ji labai daug prisidėjo: padėjo autoriui
rinkti medžiagą bei nuotraukas, telkė
lėšas knygos leidybai. Leidinio, pasa-
kojančio apie JAV lietuvių indėlį į Lie-
tuvos nepriklausomybę pristatymai
netrukus įvyks Vilniuje ir Kaune, da-
lyvaujant  M. Remienei. 

Po nuoširdaus pokalbio viešnia
buvo pakviesta paragauti ant laužo
virtos sriubos, kuri jai labai patiko.
Bendruomenės vyrai išvirė jos net 50
litrų. Grojo Musninkų jaunimo kape-
la. O jau kalbų kalbų… Rodėsi, šeima
draugėn suvažiavo.

N. Tuškevičienė – Širvintų laikraš-
čio „Krašto naujienos” vyr. redaktorė.

Prie bažnyčios garbingą viešnią pasitiko Musninkų Petrulio gimnazijos mokiniai, pasipuošę
tautiniais rūbais. N. Tuškevičienės nuotraukos 

M. Remienė pagerbė Nepriklausomybės
akto signataro Alfonso Petrulio atminimą.

Donato Rolio mokslus remia Marija Re-
mienė.

M. Remienė džiaugėsi, kad Musninkai turi savo būsimą kunigą, pirmakursį seminarijos auk-
lėtinį Tautvydą Dikčių.

Į sceną vėl buvo pakviestas Lie tu-
vos generalinis konsulas LA D. Gaidys,
kuris supažindino minėjimo dalyvius
su Vasario 16-osios Nepri klausomybės
Akto signataro Mykolo Biržiškos, jo
žmonos Bronislavos Biržiškienės ir
visuomenės veikėjų prof. Vaclovo bei
Viktoro Biržiškų perlaidojimo Vil-
niuje ceremonija, kuriai vadovaus
Lietuvos Respub likos Vyriausybės su-
daryta laidotuvių komisija. Laidotuvės
vyks 2018 m. liepos 11 d., trečiadienį,
Vilniaus Rasų kapinėse.

Šeimos vardu minėjime kalbėjo
anūkai Venta Barauskaitė-Leon ir Vy-
tautas Barauskas. Padėkos žodį padė-
jusiems organizuoti minėjimą ir jo
dalyviams tarė anūkė Danutė Mažei-
kienė.

Minėjimas buvo baigtas giesme
„Lietuva brangi” ir Lietuvos him-
 nubei vėliavų išnešimu. Po oficialios
dalies vyko vaišės.

Iškilmingos Mišios ir minėjimas
buvo filmuojamas ir video įrašo sąnt-
rauka bus rodoma per LRT.

Mykolo Biržiškos biustas. 
A. Ragausko nuotr.
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DAIVA DAULYTĖ

Čikagos kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stul-
ginskio moksleivių ateitininkų kuopa veikia aktyviai. Kas
mėnesį kuopos moksleiviai susitinka padiskutuoti įvairio-
mis temomis, žiūrėti filmų, keliančių diskutuotinus klau-
simus, giedoti kalėdinių giesmių senelių namuose ar dar
ką kita veikti. Balandžio mėnesį vietoj eilinio susirinkimo
kuopos moksleiviai nusprendė savanoriauti. 

Čikagos moksleiviai kartu su viešnia iš Los An-
geles nuvyko į „Feed My Starving Children” (FMSC)
organizacijos patalpas Auroros priemiestyje. FMSC
– tai organizacija, kuri buria savanorius pakuoti
maistą, siunčiamą vargingiems kraštams, kad ga-
lėtų pamaitinti badaujančius vaikus. Darbuotojai iš-
aiškino taisykles – nuo rankų plovimo iki kepurių
dėvėjimo. Priminė, kad tie, kurie gauna šį maistą,
jau yra silpni ir todėl reikia tvarkingai ir švariai
dirbti, kad nepadarytume jiems daugiau sunkumų.
Darbuotojai paaiškino, kad pakuosime ypatingą
maistą – ne vaikams, o kūdikiams. Vietoj vitaminų,
daržovių, sojos pupelių ir ryžių pakuosime sojos,
saldžių ir paprastų bulvių miltus. Maistas paruoštas

kitaip, nes kūdikių poreikiai kitokie negu vaikų. 
Darbuotojai prašė stipruolių savanorių dirbti

sandėlyje, o kitų savanorių – lipdyti lipdukus ant
maišų. Po to mus nuvedė į pakavimo kambarį. Pats
pakavimas nesudėtingas: vienas moksleivis laiko
maišą, kitas beria miltus, trečias sveria, ketvirtas
tvirtai užriša maišą, o penktas pakuoja maišus į
dėžes. Tada komanda kartu sušunka šūkį, ir darbi-
ninkas išneša supakuotą dėžę. Laikui bėgant mūsų
komanda įgudo taip veiksmingai ir mikliai dirbti,
lyg kokia mašina. Iš garsiakalbių groja muzika,
draugai tarpusavyje kalbasi, komandos konku-
ruoja, laikas prabėga lyg akimirka. 

Baigę darbą sustojome sandėlyje aplink supa-
kuotą maistą ir pasimeldėme už tuos, kurie bus juo

pasotinti. Pasimeldėme ir už maisto pakuotojus bei
siuntėjus. Pagaliau galėjom nusiimti kepures ir pa-
ragauti ką pakavome. Skonis – savotiškas, nes pa-
ruoštas kūdikiams, bet vis tiek įdomu palaižyti. 

Tada susėdome žiūrėti filmo apie vaikus, ku-
riems mes padedame. Pamatėme, kaip mūsų kelios
paaukotos valandos veikia alkstančio vaikelio gy-
venimą. O tų vaikelių labai daug. Ant sandėlio sie-
nos buvo nutapytas pasaulio žemėlapis, žymintis,
kad maistas siunčiamas po visą pasaulį. Prie jo ir
nusifotografavome, kad prisimintume, jog mūsų
mažas, geras darbelis turi didelės įtakos žmonijos
gerovei. 

Tikrai skatinu norinčius ir galinčius praleisti
valandą ar dvi dirbant šiai nuostabiai organizacijai!

Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Dėk grūdą prie
grūdo, pripilsi

aruodą,
arba

Kaip Čikagos moksleiviai
vaišino pasaulį

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d.
Netrukus prasidės registracija 

Pasaulio maitintojai — Čikagos moksleiviai ateitininkai. Pirmoje eilėje, iš k.: Julytė Kasputytė, Inga Žliobaitė, Laura
Kiliūtė, korespondencijos autorė Daiva Daulytė, Aras Daulys. Antroje eilėje: kuopos globėjas Mykolas Daugirdas,
Gabija Šlutaitė, Vytautas Staniškis, Matas Mikužis, Vitas Polikaitis, Kipras Belopetravičius, Marisa Sadauskaitė, Tadas
Mikuckas. Trečioje eilėje: Augustas Ureta, Petras Vaikutis, Lukas Stankus, Aistė Kavaliauskaitė, Žiba Kisieliūtė, Tadas
Stankus ir Monika Mikuckaitė.         Marisos Sadauskaitės nuotr.

Stovyklaujame su omarais pas
Pranciškonus

Sendraugiai ateitininkai ir jų bičiuliai bei šeimos na-
riai kviečiami į Sendraugių poilsio ir studijų savaitę
rugpjūčio 4–10 d. Tėvų Pranciškonų svečių namuose, Ken-
nebunk, Maine. Skubėkite registruotis! 

Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų so-
dybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthou-
se.com. Užsisakykite kambarius skambindami į raštinę
tel. 204-967-4865. Paminėkite, kad dalyvausite ,,Ateities”
savaitėje.

Negalėjote dalyvauti ŠAAK
konferencijoje Toronte š.m.

balandžio 6–8 d.? Neliūdėkite.

Visas kalbas galite išklausyti savo namuose
įsijungę kompiuterius.

Žiūrėkite: https://www.youtube.com/playlist?
list=PL7LPDKwPbpHnhsaUiGAH7WOToKM9tjfrl

„ŠAAKalbos“ – ,,TED Talks” stiliaus pristatymai.
Rengėjai: Ateitininkų sendraugių sąjunga

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš porą metų šiame ,,Draugo” skyrelyje buvo
kukliai prisiminta ,,Ateities” redaktorės Redos Sop-
ranaitės dešimties metų sukaktis prie vyriausios re-
daktorės vairo. Pasitikrinęs visų buvusių redakto-
rių kadencijų metus, rašiau, kad Reda yra ilgiausiai
išbuvusi žurnalo redaktorė. Tačiau nieko nėra am-
žino.

2018 m. nr. 3 Reda savo skiltyje
sveikina Vytautą Raškauską, tapusį
naujuoju ,,Ateities” redaktorium.
Jos žodžiais, ,,Vytautas moka mylė-
ti. Mylėti Dievą, šeimą, žmones, ne-
skirstydamas juos pagal amžiaus
ketegorijas, mylėti Tėvynę, jos isto-
riją, šiandieną ir ateitį, mylėti lie-
tuvišką žodį, nesistengdamas ieš-
koti įmantraus tarptautinio atitik-
mens, mylėti tą, ką jis daro”. Dėko-
jame mielai Redai ir sveikiname
gerbiamą Vytautą!

Šių metų trečiasis numeris skai-
tytojams siūlo visą glėbį prasmingos
dvasinės atgaivos ir stiprybės. Visa
tai pradeda Vytis Turonis su jauni-
mo sielovados forumo diskusijomis. Vėliavomis ir
energingais veidais pasipuošusiomis nuotrauko-
mis pristatomi Ateitininkų federacijos (AF) suva-
žiavimo atgarsiai. Svarų žodį taria Justinas Juknys,
išsakydamas savo troškimą, kad ateitininkai būtų ne
tik organizacija, bet ir bendruomenė. Tas žodis
buvo jo, kaip kandidato į Ateitininkų federacijos pir-
mininko pareigas. Netrukus tos pareigos jam ir buvo
patikėtos.

Vytautas Raškauskas įdomiai pristato studentę
ateitininkę Lauryną Jodko, neseniai tapusią AF ge-
neraline sekretore. Tas pats Vytautas, tada dar bū-
simasis ,,Ateities” redaktorius, kalbina dainininką
Vidą Bareikį, kuris šiais metais pasiryžo aplanky-
ti net 50 šalies miestų ir miestelių. Juose ne tik ren-
gia pasirodymus, bet ir kalba moksleiviams apie pa-
tyčias. Sveikintina jo misija ir priėjimo prie jauni-

mo būdas. 
Apie kančią, arba kaip atsiliepia-

me į gyvenimo iššūkius, rašo Giedrius
Markevičius. Keturiuose puslapiuose
Gabrielius Zaveckas aiškina lyderys-
tės sampratą. Jis rašo: ,,Anglų kalbo-
je vertalas ‘lyderystė’ gražiąja se-
niausiąja indoeuropiečių kalba turė-
tų skambėti ‘vadovimas’”. Mano ma-
nymu, tiek ir būtų užtekę ištęstai dis-
kusijai apie ausį rėžiančią ,,lyderystę”. 

Per dešimtį puslapių Adelė Sa-
muolienė skaitytojus kviečia sekti ją
Airijos pakrantėmis. Pagarbiai pri-
simenamas dr. Julius Šalkauskas,
prof. Stasio Šalkauskio sūnus, miręs
2018 m. kovo 18 d. Su jo mirtimi ,,…ne-
tekome tikro grynuolio – nuoseklaus

patrioto idealisto, inteligento, tikro kataliko ir tik-
ro skauto optimisto”. Grasilda Reinytė rašo apie savo
giminaitį arkivyskupą Mečislovą Reinį, o Aistis
Stalaučinskas filosofuoja apie architektūros ryšį su
gamta. Viktorija Žižiūnienė aptaria dinozaurišką
meilės istoriją, išsidriekusią per 70 m. Tai suglaus-
tai pristatytas 86 m. sulaukusios Veronikos ir 92 m.
turinčio Vytauto Rutkauskų gyvenimas. Ilgiausių
metų jiems!

„Ateitis“, 2018, nr. 3 – Nieko nėra amžino!
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Mes atei namE!

LAIMA SMILGYTĖ

Šeima ir artimi draugai dvide šimt-
metę Austėją Stanevičiūtę neretai
pavadina Coliuke. Ir tikrai – žvilg-

te rėjus į šią neaukštą, smulkutę mer giną
gali pasirodyti, kad ji trapi lyg Coliukė.
Tačiau tereikia su Austėja pabendrauti
vos keletą minučių, ir pamatai, kiek
daug energijos ir drąsos išbandyti vis ką
nors nauja ji turi. Puikiai besimokanti
studentė, stovinti prie kelių organizaci-
jų vairo, šiuolaikinio šokio mokytoja, sa-
vanorė, skautė, gamtos ir gyvūnų mylė-
toja. Tai tik dalis veiklos, kuria užsiima
energinga dvidešimtmetė.

Kelionės – ne naujiena

Austėja šį pavasarį aukščiausiais
pažymiais baigė Illinois Institute of
Technology biomedicinos inžinerijos 3-
iąjį kursą. Po mokslų mergina spėjo 10
dienų praleisti Ekvadore savanoriavi-
mo misijoje, o dabar Austėja jau Was-
hington, DC, kur 8 savaites atliks prak-
tiką „Children’s National Medi cal Cen-
ter” tyrimų institute. 

Su Austėja pasikalbėti susitiko me
prieš pat jai išskrendant į Wa shington,
DC. Mergina tik prieš ke lias dienas
buvo grįžusi iš Ekvadoro. Dar nespėjo
atslūgti įspūdžiai, o ji jau ruošėsi nau-
jai kelionei. „Žinau, kad Washingtone,
bus labai sunku – dirbsiu su dviem pro-
jektais vienoje geriausių JAV vaikų li-
goninių tyrimo instituto kardiologų
grupėje. Tačiau tai nuostabi galimybė
gauti patirties”, – prieš išvykdama į
praktiką džiaugėsi Austėja.

Krautis lagaminą ir leistis į ke lio-
nes merginai ne naujiena. Ji jau yra
pabuvojusi Europoje, aplankiusi ne-
mažai JAV valstijų, o pastarąsias tris
vasaras vyko ir į kur kas egzo tiškesnes
šalis: Peru, Nikaragvą ir Ekvadorą. Tik
čia mergina ne atostogavo, o dirbo sa-
vanorystės misijose. „Mėgstu ben-
drauti, keliauti, padėti žmonėms. Todėl
tik pradėjusi mo kytis pirmame kurse
iš karto ėmiau ieškoti, kur galėčiau
savo pomėgius realizuoti. Jau pirmą
savaitę radau organizaciją ‘MEDLI-
FE’, kuri besi vystančioms šalims tei-
kia medicini nę bei švietimo pagalbą.
Įsiliejau į šios organizacijos veiklą, o

žmonės gyvena aukštai kalnuose, žan-
dai saulėje labai nudega, o kai šalta –
nušąla. Niekas odos kremais netepa, to-
dėl vaikų veidukai šerpetoja, atsiran-
da randų. Tai skurdo ženklas. Peru
daug žmonių serga plaučių ligomis, nes
didžioji dauguma neturtingų šeimų
maistą gamina kūrendami malkas.
Kaminų namuose nėra, todėl toksiški
dūmai nuodija ištisas šeimas. Bū dami
Peru teikėme ne tik medicininę pa-
galbą, bet ir padėjome šeimoms pa-
statyti naujas virykles, kurios skleidžia
mažiau dūmų. Tačiau var gingiausia ša-
lis man pasirodė Nika ragva. Ten labai
karšta, užterštas vanduo, siaučia ma-
liarija, žmonių gyvenimo sąlygos ap-
gailėtinos”, – prisiminė mergina.

Nors klausantis Austėjos savano-
 rystės kelionės neatrodo lengvos, ta-

Austėja Stanevičiūtė: Noriu, 
kad mano darbas padėtų žmonėm

2017 m. tapau savo universiteto ‘MED-
LIFE’ padalinio viceprezidente”, – pa-
sakojo Austėja.

Įspūdžiai iš Ekvadoro, Peru 
ir Nikaragvos

Paskutinis „MEDLIFE” projektas
– savanoriavimo misija Ekvadore. „Į šią
Pietų Amerikos šalį vykome nemaža ko-
manda – šeši skirtingų sričių gydytojai
ir 50 studentų iš įvairių JAV universi-
tetų, kurie padėdavo medikams. Ke-
lionės tikslas bu vo suteikti nemokamą
gydymą vieno vargingiausių Ekvadoro
regiono gy ventojams. Apsistojome Rio-
bamba mieste, keldavomės paryčiais ir
ke lias valandas važiuodavome į skur-
džius kaimus kalnuose. Vaizdas liūdnas
– ten gyvenančių žmonių vienintelis
vandens šaltinis yra užterš-
ta kalnų upė. Todėl tiek vai-
kai, tiek suaugę yra apsi-
krėtę parazitais. Prie nedi-
delių namukų žmonės turi
dar žus, augina kiaules. Ta-
čiau tai, ką užaugina, viską
parduoda, o patys taupyda-
mi perka labai prastą mais-
tą. Dėl nepilnavertės mity-
bos vaikai labai žemi. Daž-
nai sunku pasakyti, ar vai-
kui yra 5, ar 10 metų. Tačiau
žmonės labai nuoširdūs,
bendraujantys. Už pagalbą
visi norėjo atsidėkoti – vai-
kai mums šokdavo, suaugę
vai šindavo savo maistu. Ka-
dangi mo kausi ispanų kal-
bos, daug kalbėjausi su vie-
tiniais. Taip galėjau ne tik
geriau sužinoti jų proble-
mas, bet ir patobulinau savo
ispanų kalbos žinias”, – pa-
sakojo Austėja.

Kuri iš savanorystės
misijų metu aplankytų ša-
lių merginai pasirodė skur-
džiausia? „Visose besivys-
tan čiose šalyse problemos
yra panašios – trūksta ne
tik maisto, bet ir vaistų, vi-
taminų, švaraus vandens. Medi cinnio
gydymo toli nuo miestų esančiuose
skurdžiuose kaimeliuose gauti prak-
tiškai neįmanoma. Dantų šepetėlius
žmonės turi, bet jais naudojasi retai...
Todėl daugumos vaikų dantukai pa-
juodę, sugedę. Peru vaikai man pasi-
rodė tokie gražūs, su ryškiai raudonais
žandukais. Tačiau gydytojai paaiškino,
kad tai ne svei katos požymis. Kadangi

Austėja šokių pasaulyje –nuo 5 metukų.

Austėja jau 2 metus „Dance Duo” šokių studijoje mergaites moko modernaus šokio.

Austėja su tėvais ir sese per mokyklos baigimo šventę 2015 m.

čiau mergina sako, kad tokios kelionės
praturtina. „Daug sužinai ne tik apie
šalį, kurioje lankaisi, bet ir pažįsti
pats save. Nors keldavomės 5 val. ryto,
visi buvome pilni energijos. Žinoji-
mas, kad darai gerą darbą, įkrauna.
Tik kai įsėdome į lėktuvą skristi atgal
į JAV, pasijuto nuovargis”, – teigė Aus-
tėja.

Nukelta į 11 psl.

Austėja Stanevičiūtė: tikslieji mokslai ir kūrybiškumas ma-
nyje puikiai dera.             Romo Jelinsko nuotraukos



DRAUGAS2018 BIRŽELIO 16, ŠEŠTADIENIS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvoje vieši Dalai Lama
Vilnius (BNS) – Aštuo-

ni Seimo nariai ir pirmasis
nepriklausomybę atkūru-
sios Lietuvos vadovas Vy-
tautas Landsbergis susitiko
su Vilniuje viešinčiu Tibeto
dvasiniu lyderiu D. Lama.

Į laikinąją Solidarumo
su tibetiečiais grupę susi-
būrusių parlamentaų gru-
pės pirmininkas Andrius
Navickas sakė, kad politikų
ir visuomenininkų susitiki-
me su Dalai Lama aptarta
kultūros reikšmė, kariniai
konfliktai ir klimato kaita.

Jo pavaduotojas solida-
rumo su tibetiečiais grupėje
A. Gelūnas tvirtino, jog su-
sitikimo metu paties Tibeto
padėčiai daug dėmesio neskirta.

„Jis, aišku, pasmerkė brutalų jėgos
naudojimą, prievartą ir netgi užsiminė
apie bolševizmą ir pasakė, kad Leninas
sugadino marksizmą ir padarė iš jo ka-
ringą, kerštingą sistemą”, – sakė par-
lamentaras.

Kinija įvedė kariuomenę į Tibetą
1951 metais, šiam paskelbus nepri-
klausomybę. Pekinas teigia tuomet iš-
laisvinęs Tibetą, tačiau daugelis vietos
gyventojų iki šiol kaltina centrinę val-
džią kultūrine ir religine priespauda.

Tremtyje Indijoje gyvenantis Dalai
Lama paskutinį kartą Lietuvoje viešė-

jo 2013 metais. Tada jis susitiko su pre-
zidente Dalia Grybauskaite, o tai sukėlė
didelį  Kinijos pasipiktinimą, nes Pe-
kinas laiko Dalai Lamą separatistu ir
nepripažįsta jo veiklos.

A. Navickas apgailestavo, kad šį-
kart šalies vadovai su Tibeto dvasiniu
lyderiu nesusitiks. Pasak jo, preziden-
tė „bandė diplomatiškai visiškai igno-
ruoti” šį Dalai Lamos vizitą.

Premjeras Saulius Skvernelis sakė,
jog nebuvo abipusio poreikio susitikti
su Dalai Lama.

Po vizito Lietuvoje Dalai Lama
vyks į Latviją.

ET paminėtas  Baltijos valstybių šimtmečiai 
Vilnius (URM info) – Europos Ta-

rybos (ET) būstinėje buvo surengtas iš-
kilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo
ir Latvijos bei Estijos valstybių šimt-
mečių paminėjimas ir atidaryta fo-
tografijų paroda „Baltijos kelias”.

Susirinkusius svečius pasveikino
Lietuvos ambasadorė prie Europos Ta-
rybos Laima Jurevičienė, kuri papa-
sakojo apie 1989 metais rugpjūčio 23 die-
ną įvykusį vieną didingiausių moder-

nios Baltijos šalių istorijos epizodų,
kuomet latviai, lietuviai ir estai drau-
ge susijungė į 600 kilometrų besitęsusią
žmonių grandinę ir taip pademonstra-
vo visam pasauliui, kad yra pasiruošę
taikiai kovoti dėl nepriklausomybės. 

Renginyje dalyvavo Latvijos ir Es-
tijos ambasadoriai, diplomatinio kor-
puso atstovai, Europos Tarybos sek-
retoriato pareigūnai, lietuvių, estų ir
latvių bendruomenių nariai.

18-mečiai galės būti savivaldybės tarybose
Vilnius (LRS info) – Artėjant sa-

vivaldybių tarybų rinkimams, Seimo
dovanos sulaukė jaunimas. 

Pagal Seimo priimtas įstatymo
pataisas, savivaldybės tarybos nariu
galės būti renkamas nuolatinis šios sa-
vivaldybės gyventojas, kuriam rinki-
mų dieną yra sukakę 18 metų. 

Seimo Valstybės valdymo ir savi-
valdybių komitetas, atsižvelgdamas į
tai, kad pagal mūsų švietimo sistemos
ypatybes aštuoniolikamečiai dažnai
dar yra mokiniai ir jų visavertis da-
lyvavimas savivaldybės tarybos darbe
galėtų būti komplikuotas, siūlė komp-

romisinį variantą – galiojančią 20
metų amžiaus ribą sumažinti iki 19
metų, tačiau Seimas priėmimo metu
pritarė iniciatorių siūlymui leisti sa-
vivaldybės tarybos nariu rinkti jau-
nesnius asmenis – nuo 18 metų.

Pagal galiojantį Savivaldybių ta-
rybų rinkimų įstatymą, savivaldybės
tarybos nariu gali būti renkamas nuo-
latinis šios savivaldybės gyventojas,
kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20
metų, o savivaldybės tarybos nariu –
meru – Lietuvos Respublikos pilietis,
kuris gali būti renkamas šios savival-
dybės tarybos nariu.

Savivaldybės administracijos – giminaičių rojus
Vilnius (Mano vyriausybė) – Spe-

cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) anali-
tinės antikorupcinės žvalgybos specia-
listai nustatė visų 60 Lietuvos savival-
dybių administracijų nepotizmo inten-
syvumo (įstaigoje dirbančių giminaičių,
sutuoktinių ir sutuoktinių giminaičių
dalis nuo visų darbuotojų) rodiklius.

Analizės metu buvo nustatyta,
kad bevik penktadalis (18 proc.) savi-
valdybių administracijose dirbančių
asmenų yra susiję giminystės ryšiais.
Tačiau pastebėta, kad nepotizmo in-
tensyvumas nėra tolygus skirtingų
savivaldybių administracijose.

Atlikta analitinės antikorupcinės

žvalgybos analizė rodo, kad didžiausias
nepotizmo intensyvumas egzistuoja
Pagėgių (35 proc.), Varėnos r. (29 proc.),
Šalčininkų r. (28 proc.) ir Zarasų r. (27
proc.) savivaldybių administracijose.
Mažiausias nepotizmo intensyvumas
nustatytas Rokiškio r. (3 proc.) ir Vil-
niaus m., Alytaus m. bei Palangos m.
savivaldybėse (po 7 proc.).

Per analizuotą laikotarpį nepo-
tizmo intensyvumas augo 32 savival-
dybėse. Labiausiai nepotizmas išaugo
Neringoje, Šilutės r. ir Šilalės r. Pa-
vyzdžiui, per 3 mėn. Šilutės r. savival-
dybėje buvo įdarbinti 22 asmenys, ku-
rie susiję giminystės ryšiais. 

JAV prezidentui D. Trump sukako 72-eji
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentui Donald Trump, birželio 14 d.
suėjo 72-eji. 2016-aisiais D. Trump tapo
seniausiu žmogumi, užėmusiu JAV

prezidento postą – tuomet jam buvo 70
metų. Tačiau Ronald Reagan buvo 73-
eji, kai jis 1984 metais buvo perrinktas
antrai kadencijai.

Kim Jong-Un susitiks su Japonijos premjeru
Honkongas Kinija (BNS). Šiaurės

Korėjos lyderis Kim Jong-Un pareiškė
sutinkantis susitikti su  Japonijos
premjeru Shinzo Abe.

Laikraštis „Sankei Shimbun” ra -
šė, kad savo sutikimą Kim Jong-Un
dek laravo  JAV prezidentui Donald
Trump, per įvykusį viršūnių susiti-
kimą Singapūre. Apie tai Washingto-
nas „įvairiais kanalais” informavęs Ja-

ponijos vyriausybę.
Kaip pažymi laikraštis, D. Trump

Kim Jong-Un pasakė, kad tarptautinės
sankcijos Pchenjanui gali būti panai-
kintos, jeigu Šiaurės Korėjos denuk-
learizacija bus įgyvendinta praktiškai.
Jeigu Šiaurės Korėja nori gauti Japo-
nijos ekonominę pagalbą, būtinos de-
rybos ir su Japonija.

Rusijoje vyksta pasaulio futbolo šventė 
Maskva/Vilnius (BNS, „Drau-

go” info) Rusijoje birželio 14 d. prasi-
dėjo pasaulio futbolo čempionatas –
mėnuo, vainikuojantis ne vienus me-
tus trukusius pasirengimus, aptem-
dytus diplomatinių skandalų.

Rengiantis čempionatui buvo
narstomos Rusijos problemos, nuo ra-
sizmo ir chuliganizmo iki užsienio
politikos, labai prieštaraujančios Va-
karų politikai.

Didžioji Britanija ir kai kurios
Rytų Europos valstybės, dar nepa-
miršusios Maskvos valdymo sovieti-
niais laikais, bandė organizuoti dip-
lomatinį boikotą dėl buvusio rusų šni-
po apnuodijimo Anglijoje.

Į čempionatą neatvyko nei britų
karališkosios šeimos, nei vyriausy-
bės nariai, bet pastangos dėl platesnio
masto boikoto nedavė rezultatų.

Organizatoriai Rusijoje tikėjosi,
kad pirmąsias čempionato rungtynes
stebės daugiau kaip 20 valstybių va-
dovų. Tačiau to neįvyko – dalyvavo vos
keletas Afrikos ir Pietų Amerikos vals-
tybių pareigūnų. 

Rusija svarbiausiam savo rengi-
niui po 1980 metų Maskvos vasaros
olimpiados skiria daugiau kaip 11
mlrd. eurų. Šiais pinigais paremtas ir
taip didžiulis V. Putino prestižas Ru-
sijoje, nes daugelis iš 11 miestų, ku-
riuose vyks čempionato rungtynės,
pirmą kartą per kelis dešimtmečius su-
laukė kosmetinio remonto.

Tokie miestai kaip Saranskas
buvo apsnūdę užkampiai griūvančiais
pastatais, kol pasaulio čempionato sta-
tybininkai į juos atvedė XXI amžių.

Čempionatas taip pat suteikia V.
Putinui progą pavaizduoti Rusiją kaip
pasaulinę žaidėją, kuri yra priimama
ir gerbiama, nors nesutaria su Jung-
tinėmis Valstijomis.

Rusija čempionatą surengė nepai-
sydama tarptautinių sankcijų, įvestų
po Ukrainos Krymo pusiasalio atplė-
šimo ir aneksijos 2014 metais.

Maskvos karinė parama Bashar al
Assad režimui Sirijoje ir įtariamas
kišimasis į 2016 metų JAV prezidento
rinkimus Donald Trump naudai tik
dar labiau komplikavo didžiausią nuo
Šaltojo karo laikų jos nesantaiką su Va-
karais. 

Nebuvo pamirštas ir incidentas
per 2016 metų Europos čempionatą
Prancūzijoje, kai beveik 200 rusų smar-
kiai sumušė anglų sirgalius, pasiren-
gimą pasaulio čempionatui temdė taip
pat kaip ir visi diplomatiniai ginčai.

Rusijos stadionuose daug metų
viešpatavo neonacių chuliganai, or-
ganizuojantys masines muštynes ir
skanduojantys rasistinius įžeidimus
žaidėjams.

Taip pat kilo daug ginčų dėl dai-
nininkų, dalyvavusių atidarymo iš-
kilmėse, tarp kurių britas Robbie Wil-
liams, sulaukęs didžiulės savo gerbėjų
kritikos iš viso pasaulio. 

Šešėlis ant „Brexit“ iniciatoriaus 
Vilnius (LRT.lt) – Londono laik-

raštis „Sunday Times” rašo, kad vienas
iš svarbiausių  „Brexit” iniciatorių
Arron Banks du kartus susitiko su Ru-
sijos ambasadoriumi Aleksandru Ja-
kovenka, o juos suvedė įtariamas Ru-
sijos žvalgybos karininkas.

Susitikimuose, apie kuriuos anks-
čiau nebuvo žinoma, rusai „Brexit” ini-
ciatoriui, kuris yra draudimo verslo
milijonierius, esą siūlė aukso kasyklų
sandorių. 

A. Banks pripažino, kad Rusijos
pareigūnams davęs Donald Tramp ko-
mandos narių telefonų numerius.

Švedija leido tiesti „Nord Stream 2“
Stokholmas/Vilnius (BNS,

„Draugo” info) – Švedijos vyriausybė
nusprendė leisti Baltijos jūrą kertan-
čio Rusijos eksporto dujotiekio plėtros
projekto operatorei „Nord Stream 2”
tiesti vamzdyną Švedijai priklausan-
čioje Baltijos jūros teritorijoje.

Projekto vystymo bendrovė „Nord
Stream 2” kovą skelbė gavusi visus rei-
kiamus leidimus Vokietijoje, o balan-
dį – Suomijoje. 

Vienintelė bendrovės „Nord
Stream 2” akcininkė yra Rusijos vy-

riausybei pavaldi įmonė „Gazprom”. 
Jungtinės Valstijos yra nusista-

čiusios prieš Rusijos eksporto dujo-
tiekio „Nord Stream 2” projektą, ken-
kiantį visos Europos energetiniam
saugumui ir stabilumui bei suteikiantį
Maskvai dar vieną įrankį naudoti
energetiką kaip politinio spaudimo
priemonę, o taip pat galimą šnipinėji-
mo įrankį. 

Projektui priešinasi Danija, Len-
kija, Lietuva, taip pat įžvelgiančios
grėsmes nacionaliniam saugumui. 

A. Banks susitikinėjo su Rusijos ambasa-
doriumi. openDemocracy nuotr.

V. Landsbergis susitiko su Tibeto dvasiniu lyderiu Da-
lai Lama. Ryčio Šeškaičio nuotr. 
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Pirmoji pergalė – Rusijos
Birželio 14 dieną Rusijoje

prasidėjusio pasaulio futbolo
čempionato atidarymo rungty-
nėse Lužnikų stadione, Mask-
voje, Rusijos rinktinė 5:0 (2:0) nu-
galėjo Saudo Arabijos komandą.
Rungtynėms teisėjavo argenti-
nietis Nestor Pitana.

Rusija ir Saudo Arabija
rungtyniauja A grupėje. Šioje
grupėje dar žaidžia Egiptas ir
Urugvajus, kurios pirmąsias
savo rungtynes žaidė penkta-
dienį. Jekaterinburge vykusiose
rungtynėse Urugvajaus rinktinė
1:0 (0:0) įveikė Egipto futbolininkus. Vienintelį susitikimo įvartį 89-ąją min. įmu-
šė Jose Maria Gimenez. Rungtynėms teisėjavo olandas Bjorn Kuipers.

Antrajame ture Rusija žais su Egiptu (birželio 19 d.), o Urugvajus – su Sau-
do Arabija (birželio 20 d.).

Penktadienį taip pat vyko ir du B grupės susitikimai. Sankt Peterburge vy-
kusiose rungtynėse Irano rinktinė 1:0 (0:0) šventė pergalę prieš Maroko futbo-
lininkus. Pergalę iraniečiams lėmė marokiečio Aziz Bouhaddouz įvartis į savo
vartus jau per teisėjo pridėtą laiką (90+5 min.). 

Irano rinktinei tai buvo pirmoji pergalė planetos pirmenybėse nuo 1998 m.
birželio 21 d., kai jie pasaulio čempionate Prancūzijoje 2:1 įveikė amerikiečius.
Maroko rinktinė pasaulio čempionate dalyvauja po 20 metų pertraukos. 

Rungtynėms teisėjavo turkas Cuneyt Cakir. 
Kitose B grupės rungtynėse penktadienį Europos čempionė Portugalija su-

sitiko su Ispanija.
ELTA

Nuolat išgirstame ar spaudoje per-
skaitome apie lituanistinių mokyklų
įdomesnius renginius ar kitą veiklą,
kuri neapsiriboja tradicinėmis pamo-
komis. Tai istorijos, kurios praplečia
mūsų mokyklų veiklą. Mes taip pat no-
rime prisidėti prie šios šaunios prakti-
kos dalintis savo sėkmės istorijomis,
savo geromis naujienomis. Kažkas pa-
sidžiaugs, o gal kas ir pritaikys panašią
idėją savo mokykloje, o kažkas gal taip
pat užsikrės tuo noru dalintis gerosio-
mis istorijomis. Ir lai šie geri pavyz-
džiai būna užkrečiami.

Taigi viena iš mūsiškių istorijų...
Esame Dr. V. Kudirkos lituanistinė
mokykla. Ir mums niekad nestigo

idėjų, stinga tik laiko. Kaip ir dauguma
mokyklų (jei ne visos), gyvenimą lei-
džiame linksmai. Tačiau mes taip pat
ne pirmieji, kuriuos nuolat riboja ne
idėjų trūkumas, o finansai.

Be galo džiaugiamės kasmetine
Kazickų šeimos fondo, Lietuvių Fondo
parama, kuri suteikia itin daug laisvės.
Tačiau ši istorija apie mūsų mokyklos
draugystę su verslu – siuntų gabenimo
įmone „Atlantic Express”. Viskas pra-
sidėjo gal prieš 7 metus nuo vaikų
svajonių projekto, kada „Atlantic Ex-
press” sutiko persiųsti Lietuvos vai-
kams skirtas svajones – kalėdines do-
vanas. Prisipažinsime, be „Atlantic
Express” pagalbos nieko nebūtų buvę.
Nebūtume ryžęsi pirmais metais siųs-
ti apie 40 svajonių. Jau nekalbame
apie tai, kad po kelerių metų, susijun-
gę su aplinkinėmis bendruomenėmis ir
mokyklomis, užaugsime iki 300-400
įgyvendintų svajonių kiekvienais me-
tais. Tokia pagalba mus džiugino ir mo-
tyvavo. Ypač matant, su kokiu entu-
ziazmu įsitraukė į projektą „Atlantic
Express”. Taip per keletą metų mūsų

mokyklos draugystė pasisuko itin įdo-
miai, kai su ta pačia siuntų gabenimo
įmone sutarėme dėl krepšinio stovyk-
lų vaikams rengimo. Jau pirmais me-
tais stovykla sulaukė puikaus pasise-
kimo. Buvo klausimų, o ką tai bendra
turi su lietuviška mokykla. Ir jei žiūrėti
tik iš siauros vadovėlinės pusės, tai to-
kios stovyklos išties nelabai turi ką
bendra. Juk vaikai išsiblaško. Tačiau
pažiūrėkime iš kitos pusės, ir daug da-
lykų pradeda sueiti...

Tokiuose renginiuose vaikai turi
galimybę neformalioje aplinkoje pa-
bendrauti lietuviškai (dažniausiai žai-
džiant pašūkauti). Jie tampa artimes-
ni draugai. Pastebėjome, kad padidėjo
vaikų noras lankyti mokyklą žinant,
kad iškart po pamokų bus tokios pra-

mogos. Vertinant toliau – tokios sto-
vyklos traukia ne tik mokyklą lan-
kančius vaikus. Tad tos kelios savaitės,
kuomet vyksta krepšinio stovykla, esa-
me dar didesnė šeima.

Šiais metais buvo surengta tre-
čioji krepšinio stovykla, kurią pradė-
jome oficialiai vadinti „Atlantic Ex-
press” krepšinio stovykla ir pripažįs-
tame, kad be paramos tokią stovyklą
būtų sunku surengti.

Ši bendro darbo su verslu istorija
mus įkvepia ieškoti naujų būdų plėsti
mūsų mokyklos veiklą ir keičia mūsų
sampratą apie mokyklą. Mes esame
mokykla ne tik kol vyksta pamokos ir
esame mokyklos pastate. O pamokyti
tokių istorijų, ir toliau ieškome naujų
idėjų bei naujų draugų.

Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos tėvai 

Geroji patirtis: ar gali lituanistinė 
mokykla draugauti su verslu?

Mokyklos archyvo nuotraukos

„Warriors” krepšininkai – NBA čempionai

„Warriors” krepšininkai – NBA čempionai.  EPA-ELTA nuotr.

Šiaurės Amerikos Nacionalinės
krepšinio asociacijos (NBA) čempio-
nato ketvirtosiose finalo rungtynėse
„Golden State Warriors” komanda sve-
čiuose 108:85 (34:25, 27:27, 25:13, 22:20)
nugalėjo Clevelando ,,Cavaliers” ir lai-
mėjo seriją iki keturių pergalių „sau-
su” rezultatu 4-0.

Nugalėtojų gretose rezultatyviau-
siai žaidė Stephen Curry. Jo sąskaito-
je – 37 taškai. Naudingiausiu finalo se-
rijos žaidėju pripažintas Kevin Du-

rant (12 atkovotų kamuolių, 10 rezul-
tatyvių perdavimų) surinko 20 taškų,
Andre Iguodala – 11, Klay Thompson
pridėjo 10 taškų.

„Cavaliers” komandai 23 taškus
pelnė LeBron James, 13 – Kevin Love,
po 10 – J. R. Smith ir Rodney Hood.

„Warriors” ir „Cavaliers” NBA fi-
nale kovojo ketvirtus metus iš eilės.
Tris sykius (2015, 2017 ir 2018 m.) var-
žybose pergalę šventė „Warriors” krep-
šininkai.                                             ELTA

Nacionalinėje krepšinio lygoje
(NBA) rungtyniaujantis Jonas Valan-
čiūnas toliau tęsia gražią tradiciją ir
vėl surengs kelių dienų krepšinio sto-
vyklą jauniesiems krepšinio talen-
tams. Birželio 19–21 dienomis kartu su
Lietuvos rinktinės krepšininku daly-
viai sportuos ir gyvens Druskinin-
kuose.

Stovykloje, kurią organizuoti pa-
deda Lietuvos krepšinio federacija,
dalyvaus būsimos Lietuvos aštuonio-
likmečių rinktinės pagrindas ir keli
Lietuvos krepšinio specialistų atrink-
ti jaunuoliai.

Stovyklaujančius berniukus krep-
šinio įgūdžių ir paslapčių mokys tokie

žinomi specialistai, kaip pirmasis J.
Valančiūno treneris Gintautas Regina,
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr.
treneris Dainius Adomaitis, Kauno
„Žalgirio” treneris Darius Maskoliū-
nas, treneriai Alfredas Kaniava ir Da-
rius Sirtautas. Savo patirtimi dalinsis
ir Sinilga Bartusevičiūtė, Martas Skra-
bulis ir Deividas Rinkevičius.

J. Valančiūno stovyklos dalyviai
gaus sportinės aprangos kompanijos
„Nike” marškinėlius ir sportinę ava-
lynę, jie visas dienas gyvens viešbutyje
„De Lita”, ten jie bus aprūpinti maiti-
nimu tris kartus per dieną. Žaidėjai
taip pat sulauks dovanų ir prizų.

ELTA 

J. Valančiūno stovykla sukvies jaunuosius talentus

Dėl kamuolio kovoja rusas Aleksandr Samedov (k.)
ir Saudo Arabijos futbolininkas Omar Othman. 

EPA-ELTA nuotr.

Pasaulio futbolo čemPionatas
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RASA SĖJONAITĖ

Lietuviai Jurgita ir Erikas Mille-
 riai į Islandiją atvyko 2000 me-
tais. Per tą laiką išaugo šeima, o

kartu su ja augo ir lietuvybės veikla.
Šiandien Jurgita didžiuojasi savo nuo-
stabiais trimis vai kais ir puikia litua-
nistine mokyklėle ,,Trys spalvos”. Ši li-
tuanistinė mo kyklėlė – vienas svarbes-
nių lietuvių trau kos centrų, kurį nese-
niai ap lankė itin garbingas svečias – Is-
lan dijos prezidentas Guðni Thorlacius
Johannessonas. Jis drauge su mažai-
 siais lietuvaičiais visą popietę šoko ir
dainavo lietuviškai ir simboliškai vy-
resnės kartos lietuviams priminė, kad
pirmoji Lietuvos Nepriklauso mybę pri-
pažino būtent ši – toliausiai į šiaurę nuo
Lietuvos nutolusi valstybė. Su Jurgita
Milleriene kalbamės apie jos šeimos gy-
venimą ledo ir ugni kalnių žemėje, kur
šiaurietiškos gamtos globoje gyvena
ramūs islandai. 

Skaičiau, kad Islandijoje yra apie 60
proc. netinkamo gyventi ploto, ir tai turbūt
lemia nepavydėtinos klimatinės sąlygos
vulkaninės kilmės saloje. Kuriame mies te
Jūs gyvenate? 

Mes gyvename Keflavík mieste,

kuris yra Reikjanesbair dalis. Reik ja-
nesbair apylinkėse gyvena apie 17 000
tūkstančių gyventojų. Keplavikas yra
tik 5 min. kelio nuo oro uosto, o iki Is-
landijos sostinės Reikjaviko yra apie 40
km. Kažkaip ši vieta mums pasirodė
patraukli auginti vaikus bei užsiimti
mėgstama veikla.

O kokią be lituanistinės mo kyklos dar
vykdote veiklą?

Tai veikla, kurios dėka labai ne ti-
kėtai tapome Lietuvos turizmo am ba-
sadoriais Islandijoje. Iš pradžių tai
buvo hobi, kuris vėliau tapo darbu. Nu-
sprendėme surizikuoti ir daryti tai, kas
teikia malonumą, norėjosi užsiimti
mėgstama veikla. Tai mūsų turizmo
agentūra „Iceland Planet”. Pavadinome
ją taip todėl, kad būnant Islandijoje ga-
lima pakeliauti po ke lias skirtingas pla-
netas. Kadangi be gimtosios dar kal-
bame keturiomis kalbomis, turistai
mielai renkasi mūsų paslaugas. O su-
žinoję, kad esame iš Lietuvos, smalsiai
klausinėja apie Lietuvą, lietuvius,
mūsų tradicijas. Tad turistai iš kelio-
nės po Islandiją namo parsiveža ir da-
lelę Lietuvos. Teko girdėti, kad nema-
ža dalis jų vėliau savo atostogų kryptį
pasirenka Lietuvą.

Ar sunkus buvo integracijos kelias
šioje ledo ir ugnikalnių žemėje?

Integracijos kelias nebuvo labai
sudėtingas. Sunkiausia buvo išvykti iš
Lietuvos, nes man ten buvo gerai, ta-
čiau mano vyrą labai žavėjo Islan dija,

Lietuvybės dvasia ledo 
ir ugnikalnių žemėje 

Keri laukinė Islandijos gamta ir galimybė pajusti jos didybę. 

riais būdais panaudoti savo žinias, ka-
dangi į Islandiją išvykau vos baigusi li-
tuanistines studijas Vytauto Didžiojo
universitete. Esu įsitikinusi, jog in-
tegracijos etapas yra kur kas lengves-
nis, kai žmonės stengiasi kuo greičiau
išmokti šalies kalbą, stengiasi ben-
drauti su vietiniais, dalyvauja įvai-
riuose susibūrimuose ir yra aktyvūs

bei smalsūs aplin kai. Šioje, kaip Jūs pa-
vadinote, ledo ir ugnikalnių žemėje
tai padaryti yra gerokai lengviau, nes
islandai labai atviri, nuoširdūs ir ben-
draujantys žmonės, kurie labai nori, jog
užsieniečiai aktyviai dalyvautų įvai-

Iš tikrųjų pirmiausia 2004 m. buvo
įkurta lituanistinė mokykla ir tik po 4
metų, 2008 m., Islandijos Lietuvių Ben-
druomenė. Oficialiai lietuvių Islan-
dijoje yra apie 2 000, o aktyvių Ben-
druomenės narių yra apie 200, skai-
čiuojant kartu su vai kais. Didžiąją
Bendruomenės narių dalį sudaro mo-
kykinių tėvai bei jų atžalos. Mokykla

todėl sutikau pabandyti. Tik atvykusi
į Islandiją iš karto pradėjau mokytis is-
landiškai, po metų įstojau į Islandijos
universitetą studijuoti islandų kalbos.
Studijavau ir dirbau vienu metu. Tuo
laiku įkūriau ir Islandijos lituanistinę
mokyklą „Trys spalvos” – siekiau įvai-

rioje jų visuomeninėje veikloje.  
Lietuvybės ir savųjų šaknų puoselėji-

mas – tai ne tik įsteigta lietuviška mokyk-
lėlė, veikia ir Lietuvių Bendruomenė. Kiek
šioje šalyje yra lietuvių ir kokie ren giniai vie-
nija tautines tradicijas puoselėjančius lie-
tuvius?

Keflavik – patraukli vieta auginti vaikus ir užsiimti mėgstama veikla. Gamtos stichija ir aš. 

Mokykloje apsilankė Islandijos prezidentas Guðni Thorlacius Johannesson.

Ugnikalnių ir ledo šalis nepalieka abejingų. Asmeninio albumo nuotraukos
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vis dar išlieka pačia stipriausia Ben-
druomenės grandimi. Taip pat labai
noriu pasidžiaugti 2016 m. susikūrusia
Islandijos lietuvių jaunimo sąjunga.
Taip pat turime ir nuostabią muzikinę
grupę „Gija”, kurio dainos džiugina ne
tik lietuvius, bet ir islandus. 

Nors nesame didelė Bendruome nė,
tačiau mus žino kaip vieną ak tyviau-
sių. Rengiame daug įvairių renginių,
švenčiame lietuviškas šventes, pri-
statome Lietuvą įvairiuose sambū-
riuose, bendraujame su kitomis litua-
nistinėmis mokyklomis bei vietinė-
mis organizacijomis, rengiame mez-
gimo vakarus, išvykas į gamtą, lipame
į kalnus, rašome projektus tiek Lietu-

vos, tiek Islandijos institucijoms, ren-
giame ir dalyvaujame seminaruose.
Stengiamės, kad mūsų veikla būtų
kuo įvairesnė ir kad kiekvienas, sie-
kiantis kuo giliau išaugoti savo tauti-
nį tapatumą ir  tradicijas, galėtų toje
veikloje atrasti dalelę savos Lietuvos.

Prie ko iki šiol Jums sunku priprasti Is-
landijoje? 

Islandijoje iki šiol vis dar sunku
priprasti prie ilgai trunkančios ru-
 dens ir žiemos tamsos bei saulės trū-
kumo. Daugelis islandų bent kar tą
per metus skrenda į saulėtus kraštus,
kad išvengtų depresijos ir vitamino D
stygiaus. 

Kokie islandiški dalykai Jus maloniai
nuteikia? O gal yra tam tikrų  mentaliteto
skirtumų, kurie dar vis trikdo kasdieniame
gyvenime?

Man labai patinka, jog islandai
moka džiaugtis gyvenimu, labai di-
 džiuojasi savo šalimi ir įvairiais, net ir
pačiais mažiausiais pasiekimais, jie
yra vieningi, palaiko vienas kitą, ne-
bijo kovoti už savo teises bei reikšti
savo nuomonės. Jie yra maži, tačiau
drąsūs. 

Sunkiausia yra priprasti prie jų

kuris atvyksta į šią kontrastų kupiną
šalį. Mane keri Islandijos laukinė gam-
ta ir galimybė pajausti jos didybę. Re-
tai kurioje pasaulio vietoje vienu metu
gali išvysti plytinčius ledynus, pabu-
voti ledo uoloje, ugnikalnio krateryje,
išsimaudyti karštose versmėse, žavė-
tis vandens kriokliais, kurių Islandi-
joje priskai čiuojama net iki 2 tūks-
tančių, kopti į aukščiausius kalnus ar
pamatyti besiveržiantį geizerį.

Ar pagalvojate apie grįžimą į Lietuvą?
Jau seniai išmokau gyventi da bar-

tyje ir per daug negalvoti apie ateitį.
Kol kas jokių planų grįžti į Lietuvą ne-
turime, tačiau gyvename tokioje ša-
lyje, kur nenuspėjama gam ta. Bet ku-
riuo metu gali tikėtis žemės drebėjimo
ar ugnikalnio išsiveržimo, ir tai gali
pakoreguoti daugelio šios salos gy-
ventojų planus. Su Lietuva palaikome
labai glaudžius santykius, kasmet
atostogaujame Lietuvoje, esa me jun-
giamoji grandis tarp Lietuvos ir Is-
landijos.  

Ko labiausiai pasiilgstate iš Lietuvos?
Labiausiai pasiilgstame žalumos,

laukų ir šieno kvapo, o ypač pasiilgs-
 tame medžių ir saulėtų dienų. 

mąstymo būdo. Jie dirba gana lėtai,
niekur neskuba, atsakymo kartais
tenka ilgai palaukti. Jie į viską žiūri
kur kas paprasčiau nei mes, lietuviai.
Bet kokius gyvenimo nesklandumus
jie palydi posakiais, kad viskas bus ge-
rai, viskas išsispręs, nėra ko čia per
daug sukti sau galvos. Be abejo, kartais
toks jų požiūris sukelia tam tikrų ne-
patogumų, ir mums jis yra neįprastas,
tačiau iš dalies toks mąs tymas pa-
lengvina kasdienį gyveni mą.  

Keliais žodžiais apibūdinkite šią ne-
nuspėjamai gražią ir uni kalią savo gamto-
vaizdžiu šalį? 

Islandijos gamta sužavi kiekvie ną,

Šventė mokykloje.

Puoselėjame Lietuvos ir Islandijos draugystę.
Nikaragvoje Austėja išbandė čiuožimą nuo ugnikalnio.

Asmeninio Austėjos Stanevičiūtės archyvo nuotraukos

Atkelta iš 7 psl.

Darbas kitose organizacijose

Tačiau „MEDLIFE” – ne vieninte-
lė organizacija, kurioje aktyviai dirba
veikli dvidešimtmetė. Savo universite-
te Austėja yra ir organizacijos „Socie-
ty of  Women Engineers” prezidentė.
„Šios organizacijos vienas iš tikslų – pa-
dėti inžinerijos studentėms siekti kar-
jeros. Organizuojame konferencijas,
rengiame seminarus, kvie čiame įvai-
rias kompanijas, ku rios prisistato, pa-
pasakoja apie karjeros galimybes. Tai
puiki proga rasti vietą atlikti praktiką,
o gal net ir būsimą darbą. Džiaugiuosi,
kad dirbdama ir šioje organizacijoje ga-
liu keliauti. Vykau į konferencijas ir ki-
tus renginius Floridoje, Phila dephijoje,
Texase, Tennessee”, – vardijo Austėja. 

Sugebėjimais vadovauti ir orga-
nizuoti mergina norėjo prisidėti ir prie
lietuvių bendruomenės Čika go je. Todėl
su bendraminčiais neseniai įkūrė or-
ganizaciją jaunimui „Lithua nian City
of  Chicago Club”. „Po truputį judame
į priekį, mezgame pažintis, plečiame ry-
šius”, – apie darbą su Čikagoje gyve-
nančiais lietuviais pasakojo studentė.

Meniška Austėjos pusė

Kad ir kaip merginai patinka tiks-
lieji mokslai ir lyderystė, Austėja pri-
sipažįsta turinti ir menišką pusę. „Jau
dvejus metus esu modernaus šokio
mokytoja ‘Dance Duo’ šokių studijoje.
Šokti pradėjau būdama 5 metukų.
Mama iš pradžių nuvedė į baleto pa-
mokas, bet baletas man nepatiko, nes
pasirodė per lėtas! Kol visos šokėjos ap-
sisukdavo vieną kartą, aš spėdavau
tai padaryti 5 kartus. Dar bandžiau šok-
ti airiškus šokius, hiphopą, bet nuo 7 m.
pradėjau šokti pramoginius šokius.
Riverside Brookfield aukštosios mo-
kyklos 9-oje klasėje buvau pakviesta į
modernaus šokio komandą. Mėgstu
išbandyti naujus dalykus, todėl labai
džiaugiuosi, kad išėjau iš savo komforto
zonos – pramoginių šokių ir paban-
džiau modernius. Taip patiko, kad ne
tik šokau, bet ir pradėjau kurti šokių
choreografiją. O ‘Dance Duo’ studija
man dabar – lyg antri namai. Randu lai-
ko atitrūkti nuo darbų ir atvažiuoju pa-
šokti. Esu šokusi Šiaurės Ame rikos lie-
tuvių dainų šventėje Čika goje, miuzikle
‘Velnio nuotaka’ ir daugelyje kitų ren-
ginių”, – pasakojo dvidešimtmetė.

Be šokių Austėja dar mėgsta pa-
sivaikščioti lauke su šeimos šunimis:
spanieliu Taškiu ir Jorkšyro terjeru
Šmikiu. „Mielai skaitau biologijos,
chemijos knygas. O štai knygos apie

Austėja Stanevičiūtė: Noriu, 
kad mano darbas padėtų žmonėm

Harį Poterį manęs visai netraukia”, –
juokėsi studentė.

Tikslieji mokslai ir 
kūrybiškumas puikiai dera

Klausantis Austėjos nejučiomis
kyla klausimas, kaip ji viską spėja. „Jo-
kios specialios formulės neturiu. Tik
jaučiu, kad kuo daugiau apsiimu dar-
bų, tuo daugiau ir padarau. Visi stebisi,
kad aš nė kavos negeriu. Tiesiog atsi-
keliu rytą ir esu pilna energijos. Man
viskas labai gražiai susidėlioja ir su-
sijungia: nors mo kausi tiksliųjų moks-
lų, tačiau ir juose reikia kūrybiškumo.
Nebijau bandyti naujų dalykų ir imp-
rovizuoti tiek moksle, tiek šokyje. Rei-
kia turėti tikslą, ir pirmyn!” – užside-
gusi kalba Austėja. 

O tikslų ji tikrai turi. Vienas jų –
baigti chemijos inžinerijos magistro
studijas. O tada Austėja save mato dir-
bančią didelėje įmonėje ar ligoninėje
su kardiologiniais tyrimais ar kaž-
kuo panašaus. „Noriu, kad mano dar-
bas padėtų žmonėms. O kur aš dirbsiu,
visai nesvarbu. Mėgstu keliauti, tad gal
po kelerių metų atsidursiu Europoje”.

O gal Lietuvoje? „Kodėl gi ne, –
šypsosi Austėja. – Prieš metus porą mė-
nesių atlikau praktiką tarptautinės
kompanijos ‘Thermo Fisher Scientific’
padalinyje Lietuvoje. Nors į Ameriką
su tėvais atvykau būdama tik vienerių
metukų ir visas mano sąmoningas gy-
venimas pralėkė JAV, tačiau jaučiu,
kad Lietuva, į kurią grįždavau tik pa-
sisvečiuoti, yra mano namai. Todėl, jei
kas manęs paklausia, iš kur aš esu, vi-
sada sakau, kad iš Lietuvos”, – sakė
veikli biomedicinos inžinerijos stu-
dentė Austėja Stanevičiūtė. 

Savanorystės misijos metu 2016 m. Peru
Austėja spėjo aplankyti ir inkų tvirtovės Ma-
chu Picchu griuvėsius.



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

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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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 

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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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. 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

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 

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

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei



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

W W W. D r a u g a S . o r g

13DRAUGAS 2018 BIRŽELIO 16, ŠEŠTADIENIS

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

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

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

Surašymas Nr. 84
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

,,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

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
35-eri metai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Ieškome tolimųjų reisų
sunkvežimio vairuotojo. 

Užmokestis – nuo 0.55 dol.  už
mylią, priklausomai nuo patirties ir

įsipareigojimų.
Teirautis tel.: 1-224-339-0063.

5 raidės:
ALKIS – DANGA – GALOP – GELDA – LOKYS – MANON –

MARGO – MĖLIS – NAOMI – PORYT – SIMAS – SODAS.

6 raidės:
AMFORA – AMPLUA – ATAUGA – BRITAI – ELVYRA – IDIOMA –

KNYGOS – LUVRAS – NEMIGA – NIEKAD – OŽKELĖ – PROŠAL

– REIKMĖ – SUDIEV – ŠIKŠNA – ŠILUMA.

7 raidės:
ARKANAS – AVILIAI – BALUBAI – DEGYKLA – HAIDNAS –

IKEBANA – ISLAMAS – IŠSKYRA – LENTYNA – LIMPOPO –

NAKVIŠA – NEMOKŠA – REIKMUO – SISONAS – SKERSAI –

TEORIJA.

9 raidės:
AKROBATAS – AUSTRALAI – HIMALAJAI – IKONOTEKA –

IŠDIDUMAS – IŠDRISKOS – LENTGALYS – NARDYTOJA –

NILSBORIS – SKILANDIS – SLOVAKIJA – STATISTAI.
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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

Atkelta iš 1 psl.
Prisijungiant prie Lietuvoje jau trečius metus rengiamos akcijos „Iš tark,

išgirsk, išsaugok” simboliškai buvo perskaityti tremtinių vardai ir pavardės.
Dešimtyje Lietuvos miestų rengiamos akcijos metu šiemet perskaityta daugiau
nei 100 000 tremti nių ir politinių kalinių vardų, pa vardžių, prisiminti jų likimai.

Buvęs partizanas J. Jakavonis-Tigras susitikimo ambasadoje metu papa-
sakojo savo gyvenimo istoriją, prisiminė savo bendravimą su Adolfu Rama-
nausku-Vanagu, pasidalino skau džiausiomis akimirkomis, kuo met buvo suimtas
ir kankintas.

Prieš tai, savaitgalį, J. Jakavonis-Tigras Rochesteryje dalyvavo laisvės ko-
votojų pagerbimo renginyje, kurį organizavo Alytaus-Rochesterio susi giminia-
vusių miestų komitetas kartu su LR garbės konsulatu New Yorko valstijoje.

Juozas Jakavonis yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Koman doro kry-
žiumi ir Kariuomenės kū rėjų savanorių medaliu.

LR ambasados info

Prasminga Gedulo ir vilties diena 

Dainų šventės „Vardan tos…” pasi-
ruošimo darbai pasiekė finišo tiesiąją.
Iki šventės likus dviem savaitėms, šalia
Vilniaus Bernardinų sodo iškilmingai
pristatyta didžiausiam šimtmečio mi-
nėjimo renginiui pasipuošusi šventės
organizatorių būstinė. 

„Šiandien iškeliame Dainų šventės
vėliavą, kuri šimtmečio žygio
per Lietuvą ‘Vardan tos…’ metu

apkeliavo aštuonis Lietuvos miestus.
Vėliava papuošta ne tik lietuviškos
trispalvės motyvais, bet ir baltų ženk-
lais, simbolizuojančiais mūsų kultūros
tęstinumą ir amžinąsias vertybes –
pagarbą artimui, meilę žmonėms, dva-
sinę jėgą, vienybę, šviesos ir gėrio
pergalę, – lydinčias mūsų tautą visą gy-
venimą”, – sakė Dainų šventę organi-
zuojančio Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro (LNKC) vadovas Saulius
Liausa. 

Be to, LNKC pastatas papuoštas di-
džiulėmis praėjusių švenčių nuotrau-
komis bei šiųmetės dainų šventės „Var-
dan tos…” logotipu – jos pavadinimui
pasirinkta Lietuvos himno frazė kon-
ceptualiai jungia šimtmečiui dedi-
kuojamą šventės programą: liepos 4 d.
Kalnų parke vyksiantis Ansamblių
vakaras pavadintas „Tėvyne mūsų”, o
liepos 6 d. renginių savaitę Vingio par-
ke vainikuosianti Dainų diena – „Vie-
nybė težydi”. 

Lietuvos šimtmečio dainų šventė-
je „Vardan tos…” dalyvaus 12 000 cho-
ristų, 8 000 šokėjų, 1 700 pučiamųjų inst-
rumentų orkestrų muzikantų – iš viso
36 000 dalyvių. Šventę šiemet organi-

zuoja daugiau nei 50 žmonių komanda,
o jiems padės beveik 100 savanorių –
nuo į Vilnių ką tik atvykusių studen-
tų iki garbaus amžiaus senjorų, suti-
kusių talkinti generalinių repeticijų ir
renginių metu. 

Nuo birželio 30 d., kai Kaune vyks
Dainų diena, iki Dainų dienos Vingio
parke liepos 6 d. organizatoriai lauks
visų, norinčių Lietuvos šimtmetį at-
švęsti su širdžiai artima muzika, nuo-
taikingais šokiais ir akiai mielais liau-
dies meno dirbiniais – vyks penkiolika
įspūdingų renginių.

Daugiau apie renginius galima
sužinoti oficialioje Dainų šventės in-
terneto svetainėje dainusvente.lt, o
nuo birželio 28 d. – ir Vilniaus Kated-
ros aikštėje, kurioje visos šventės metu
veiks informacinis paviljonas.

LNKC info ir nuotr.

Atitaisymas

Birželio 2 d. ,,Drauge” išspausdinta-
me straipsnyje ,,Donatas Januta –
ypatingas ‘Draugo’ rėmėjas” yra
netikslumas. Gerb. D. Januta nebu-
vo Vlado Terlecko knygos ,,Tragiški
Lietuvos puslapiai” leidėjas, bet pri-
sidėjo prie jos laidų lietuvių ir anglų
k. platinimo. Atsiprašome už klaidą.

Draugo fondas

Juozas Jakavonis su dukra Angele ir Virgi-
nija Vengriene.          

LR ambasados nuotraukos

-
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Ambasadorius R. Kriščiūnas su J. Jakavoniu-
Tigru prie ambasados.

Vilniuje iškelta Dainų šventės vėliava

Lietuvos nacionalinis kultūros centras pasipuošė Dainų šventei. LNKC nuotraukos

Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir ir
Dainu ̨ šventės direktorius Saulius Liausa.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto preky-
bos svetainių „Amazon“ turi labai gražią prog-

ramą, pavadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno ne-
siekiančias organizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio

skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai –
jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org
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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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga kviečiame išrinkti

100 lietuvos moterų, 
kuriomis didžiuojamės dėl jų talento, lyderystės,

profesinių gebėjimų ir pasiekimų.

Į šį šimtuką kviečiame nominuoti moteris,  dirbančias ar kuriančias 

ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, šiose penkiose kategorijose:

Menas ir kultūra

Mokslas, išradimai ir inovacijos

Valstybės valdymas, gynyba ir atstovavimas

Pilietinė visuomenė

Verslas

Nominuoti gali visi! 

Tereikia užpildyti trumpą nominacijos formą – tai užtruks vos kelias minutes!

Daugiau informacijos: www.100lietuvosmoteru.com
W@, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Global Lithuanian Leaders  

Viena populiariausių Šiaurės Ame-
rikoje lietuvių tautinių šokių gru-
pė „Suktinis”  įsteigta 2005 m. va-

sario mėnesį. Dabartinė vadovė Gied-
rė Elekšytė-Knieža ansambliui vado-
vauja nuo 2009 metų. „Suktinis” jau de-
šimt metų iš eilės pristato Lietuvą Či-
kagos miesto Mokslo ir Pramonės mu-
ziejuje. Daugelį metų bendradarbiau-
ja su Lietuvos generaliniu konsulatu
Čikagoje, ruošdami lietuvišką prog-
ramą Navy Pier organizuojamuose
renginiuose. Šešerius metus iš eilės
„Suktinis” pasirodė „Lietuvos dienoje”
Daley Plaza. Šoko „Sister Cities” fes-
tivalyje  Čikagos miesto centre. An-
samblis bendradarbiauja su Lietuvių
opera Čikagoje ruošiant choreografi-
nius numerius. 2015 ir 2017 m. prista-
tė Lietuvą žymiajame McDonald’s Pa-
dėkos dienos parade, kurį stebi mili-
jonai žiūrovų.

2018 m. liepos 1 d. Vilniuje vyks Pa-

saulio lietuvių vienybės šventė. Tur-
tingą meninę programą pristatys lie-
tuviai iš įvairių pasaulio šalių. Tauti-
nių šokių grupė  „Suktinis” atstovaus
Šiaurės Amerikos lietuvius. Tai yra di-
delė garbė bei dar didesnė atsakomybė.
Norime tinkamai ir atsakingai prista-
tyti šalį, tapusią mūsų antrais namais.

Ansamblis visus gyvavimo me-
tus, entuziazmo vedami, išsilaikydavo
savarankiškai, tačiau dabar vis daž-
niau susiduria su finansiniais sunku-
mais. Būsime nuoširdžiai dėkingi už fi-
nansinę paramą pasiruošimo bei ke-
lionės išlaidoms padengti. Tik Jūsų
dėka mes galėsime garsinti didžiausios
diasporos už Lietuvos ribų – JAV Lie-
tuvių Bendruomenės vardą!

Čekius siųsti „Suktinis” vardu adre-
su: 4915th St., Lemont, IL 60439.

Suktiniečiai

A † A
AUDRONĖ TAMULIENĖ

SVOTELYTĖ
Mirė 2018 m. birželio 13 d. Chicago, IL.
Gimė 1941 m. gruodžio 14 d. Kaune.
Gyveno Chicago, IL.
Nuliūdę liko: vyras Arvydas, sūnus Andrius su žmona Beata

Pawlikowska ir jų duktė Kinga; sūnus Aleksandras; brolis Ry-
mantas su žmona Irena ir jų sūnus Petras, sesuo  Vėjūnė Svotelytė.

A. a. Audronė buvo Čikagos lietuvių tautodailės instituto  il-
gametė pirmininkė ir narė, „Lėtūno” grupės šokėja, 2004 m. šokių
šventės Čikagoje administracinė vadovė.

A. a. Audronė bus pašarvota pirmadienį, birželio 18 d., 9  val.
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL
60439, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mi-
šių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba Čikagos lie-
tuvių tautodailės institutui.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Skaudžios netekties akivaizdoje, mirus

AUDRONEI TAMULIENEI

nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame velionės vy-
rui ARVYDUI TAMULIUI, ilgamečiam Lietuvių Fon-
do tarybos nariui, sūnui ANDRIUI ir jo šeimai, sūnui
ALEKSANDRUI, visiems artimiesiems, gimi nėms ir
draugams.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią ne-
tekties valandą.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Mūsų mielai valdybos narei, audėjai, skyrusiai savo
jėgas ir meilę lietuvių tautodailės tradicijų puoselėjimui 

A † A
AUDRONEI TAMULIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
vy rui ARVYDUI, sūnui ALEKSANDRUI, sūnui AND -
RIUI su šeima ir kitiems artimiesiems. Skausme už jau -
čiame ir drauge liūdime.

Čikagos lietuvių tautodailės instituto valdyba

„Suktinis” prašo pagalbos

„Suktinio” šokėjai džiaugiasi naujais veidrodžiais repeticijų salėje. FB nuotr.
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�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago,IL
60632) šį sekmadienį, birželio 17 d., po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių švęsime Tėvo die-
ną ir Jonines. JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia šal-
tibarščių ir cepelinų pietus, bus linksma
programa. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Birželio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėją
a. a. Povilą Vaičekauską, minint jo vienerių
metų mirties sukaktį. Kviečiame visus, paži-
nojusius šį taurų lietuvį tremtinį, dalyvauti šv.

Mišiose. Po šv. Mišių – vaišės kavinėje.

� Birželio 24 d., sekmadienį – Joninių ge-
gužinė Pasaulio lietuvių centro kiemelyje. Pra-
džia – 12 val. p. p.

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –
apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).  

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

Credit Cards  |  Mobile Banking 
International & Domestic Wires
Teen Accounts | College Savings

PagerbiantA. a. Aleksandro Švedo atminimą,  Lietuvos vaikų globos būre-
liui „Saulutei” buvo suaukota 480 dol.  Aukojo: R. Kasparaitis, R. Lauraitis, I.
Kerelis, L. Hoffman, E. Juzėnas, V. Ramonis, A. Laniauskas, L. Ragas, A. Bakaitis,
R. Sell, R. Sinkus.  

„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą šeimai ir arti miesiems.

Birželio 10 dieną, sekmadienį, pilnoje žiūrovų salėje Vickers Theatre,
Three Oaks, MI, buvo rodomas lietuvių režisierės Eglės Vertelytės fil-
mas ,,Stebuklas”, kuriame vaidina Amerikos lietuvis Vyto Ruginis.
Tarp žiūrovų buvo nemažai lietuvių – beje, ir šiam kino teatrui vado-
vauja lietuvių kilmės Judy Kasloskus Scully. 

Joninės Washingtone
Trijų Baltijos valstybių ambasados birželio 23 d. visus

kviečia į ,,Dupont Circle” aikštę Washingtone atšvęsti

vidurvasario – Joninių, Jāņi, Jaanipäev.

Vidurvasario šventė, dažnai vadinama ,,vasaros Kalėdomis”, yra visos
šeimos šventė. Daugelis lietuvių, estų ir latvių švenčia vidurvasarį
kartu su draugais ir šeimos nariais. Jie apsirengia tradiciniais drabu-
žiais, valgo tradicinius valgius, šoka ir dainuoja visą naktį iki saulėte-
kio.  Vidurvasario dienos popietę jie renka laukų gėles ir pina vainikus,
kuriuos vėliau plukdo upėse. Saulei nusileidus, prasideda legendinio
paparčio žiedo ieškojimas.Tikima, kad paparčio žiedas pražysta vidur-
naktį. Būtinas Joninių laužas – peršokęs per jį užsitikrini gerą sveika-
tą visus metus.

Birželio 23 d. ,,Dupont Circle” vyks daug su baltiško vidurvasario

švente susijusių užsiėmimų – tradicinių dainų, šokių, žaidimų ir kt.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasados ruošia šią šventę norėda-

mas prisidėti prie visų trijų valstybių Nepriklausomybės atkūrimo

šimtmečio minėjimo.  

Atvykite, pakvieskite savo šeimos narius ir draugus. Laukiame!
LR ambasados Washingtone info  

biRŽelio 23 D.
4 Pm – 11Pm

summit PaRK DistRiCt
5700 s aRCHeR RD
summit, il 60501

Three Oaks įvyko ,,Stebuklo” premjera

Romas ir Jūratė Gintautai bei Chris ir Gintaras Karaičiai prieš filmo seansą. 
Audronės Kižytės nuotr.

w w w . draugofondas.org

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti
vargingai gyvenantiems vai kams ir studentams Lietuvoje. Au kojo: „The Oak
Tree Philanthropic Foundation” (dr. Dana Maciūnaitė Mockuvienė) – 1000 dol.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont,
Illinois 60439, tel. 630-243-7275,  el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net. 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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


