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Protingai kalbėti sunku, o protingai tylėti dar sunkiau. – Christian Nestell Bovee.  

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 10 dienų

JAV lietuviai savanoriai grįžo iš
Lietuvos – 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Greitai vaikai užauga – 6 psl.

Jau ketvirtą vasarą iš eilės Čikagos priemiestyje Le-
monte esančiuose Ateitininkų namuose vyksta sto-
vykla vaikams ,,Kūrybinės vasaros dirbtuvės”. Šių

dirbtuvių sumanytojos yra JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga ir istorijos mo-
kytoja iš Lietuvos Sigita Kazlienė, turinti daugiau nei de-

šimties metų darbo su mokiniais bei kūrybinės veiklos
projektuose patirtį. Sigita rūpinasi stovyklos pamokų
turiniu, o Austėja – organizaciniais ir administraciniais
reikalais. Šių metų dirbtuvėms artėjant į pabaigą, pri-
sėdome pasikalbėti. 

– 8 psl.

Kur Lietuva – kiekvienos akimirkos šventė

AČIŪ

už 10 metų kartu
VITALIUS ZAIKAUSKAS
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Tik dešimt dienų liko iki tos akimirkos, kai Lietu-
va turės naują šalies prezidentą – liepos 12-ąją
dabartinė Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo įga-

liojimus perduos išrinktajam Prezidentui Gitanui
Nausėdai. Jis bus devintasis Lietuvos Respublikos
Prezidentas. 

Dalia Grybauskaitė šaliai vadovavo dešimtmetį.
Dvi kadencijas. 2009 m. gegužės 17 d. rinkimuose jau
pirmajame ture ryškiu pranašumu ji nugalėjo Algirdą
Butkevičių (68.21 proc. ir 11. 68 proc.).  

2014 m. D. Grybauskaitė buvo perrinkta antrai ka-
dencijai. Tais metais jau prireikė antrojo rinkimų turo.
Už D. Grybauskaitę tuomet balsavo 57,90 proc. rin-
kėjų, o Zigmantas Balčytis surinko 40,10 rinkėjų bal-
sų. – 3 psl.

Pamoka su choreografu Donatu Bakėjumi. Sandros Ščedrinos nuotr.

S. Daukanto aikštė buvo pilna norinčių padėkoti Prezidentei už 10 metų buvimą kartu. LRT.lt nuotraukos
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Būtų keista, jeigu „Draugo” laikraščio redakcijai so-
vietai nebūtų užvedę sekimo bylos. Nors kairiųjų
„Naujienos” okupacijos atžvilgiu kartais būdavo ra-
dikalesnės (pvz., Reorganizuotos lietuvių bendruo-
menės vienas iš steigėjų Pranas Povilaitis negalėjo už-
miršti, kad jų organizacijos renginių skelbimus arba
SSRS atžvilgiu radikalius politinius straipsnius ,,Drau-
go” redaktorius kun. Pranas Garšva atsisakydavo
skelbti, o ,,Naujienų” redaktorius Pijus Grigaitis pa-
skelbdavo), „Draugas” sovietinėje Lietuvoje skam-
bėdavo kaip keiksmažodis, sovietine terminologija,
tai buvo „vaduotojų” organas. Greičiausiai todėl, kad
jį leido katalikai vienuoliai, o Bažnyčios komunistai
bijojo aršiau velnias kryžiaus, nes tai buvo organizuota
jėga.

SSRS Valstybės saugumo ministerijos KGB prie
Lietuvos SSR Ministrų tarybos 1 skyrius se-
kimo bylą „Draugui” užvedė 1962 m. spalio 22

d. (vesta iki 1987 m. – praktiškai iki Atgimimo ir Są-
jūdžio pradžios). Visiškai slapta byla pavadinta
taip: „Agentūrinė sekimo byla nr. 665 reakcingo
‘Draugo’ laikraščio redakcijai”. „Agentūrinė” reiš-
kia, kad tam tikslui buvo verbuojami agentai, bet šio-
je – sekimo – byloje jie tėra įvardinti tik slapyvar-
džiais, ir juos iššifruoti galima tik numanant. Visą
tiesą galima būtų sužinoti iš agentūrinių bylų, kur
yra įvardijama ir agento pavardė bei pateikiamos vi-
sos jo ataskaitos, bet jos iki šiol Lietuvos valstybės

„DRAUGAS” KGB VORATINKLYJE (1)

įstatymais tebėra įslaptintos. (Kodėl reikia slėpti
agentus, kažkodėl niekas nepaaiškina.) Šioje sekimo
byloje agentų ar informatorių (tai skirtingas statu-
sas) ataskaitos yra tik perpasakojamos. Toks dvi-
gubas sietas, matyt, reikalingas paslėpti savo žmo-
nes, kad jie nebūtų iššifruoti. Gali būti, kad kitas „in-
formatorius” net nežinojo, kad yra išnaudojamas –
tiesiog gerai pažįstamam žmogui pasakoja (KGB ter-
minu – panaudojamas tamsoje), pvz., apie „Draugo”
bendradarbius, neįtardamas, kad sovietų saugu-
mui daro paslaugą, o tas, kuris klausosi, viską re-
gistruoja ir teikia ataskaitą kam reikia. Kaip maty-
sime iš šios sekimo bylos, „Draugui” sekti buvo už-
verbuoti ar bandyti verbuoti bent keletas agentų – in-
formatorių – objektų – šaltinių: „Šarūnas”, „Profe-
sorius”, „Blažys”, „Markas”, „Jūratė”. Kai kurie jų
turėjo būti iš artimos redakcijai aplinkos arba net iš
redakcijos darbuotojų (nes, pvz., žinojo visus re-
dakcijos žurnalistų slapyvardžius, kuriais jie pasi-
rašinėjo po straipsniais). Kai kurie buvo atvykėliai
iš Lietuvos ir pateikė kaip kelionės į Ameriką atas-
kaitas. 

Prieš atsiverčiant bylą reikia paaiškinti kai
kuriuos sovietinio meto terminus. Pvz., „pažangie-
čiai” – reikia suprasti – pažangūs, ne atsilikėliai, o
tokiais jie laikė išeivijos komunistus – Rojų Mizarą
ar Antaną Bimbą. O tie, kurie Lietuvą laikė oku-
puota, pavergta ir kovojo už tėvynės nepriklauso-
mybę, buvo vadinami „reakciniais”. Lietuvių žody-
nas aiškina, kad tai „priešiškas tam, kas pažangu, su-
sijęs su reakcija: Reakcinė buržuazija. Reakcinės jė-
gos. Rečkcinė politika”.

Apskritai iš šios sekimo bylos vertinant saugu-
miečių darbą susidaro įspūdis, kad dirbta aplaidžiai.
Nors manoma, kad KGB buvo ypač organizuotas ir
drausmingas organas, bet, kaip visoje sovietinėje sis-
temoje, buvo daug prirašinėjimo, tuščio iš tuščio pils-
tymo, rodymo gerų rezultatų, o iš tiesų – niekalo, savo
nuopelnų išpūtimo; nors nuo tų išpūstų faktų, kurie
padėdavo saugumiečiui užsidirbti geresnį atlygini-
mą, nukentėdavo realūs žmonės, kurie kartais gal
buvo niekuo dėti, bet buvo tremiami, sėdėjo lage-
riuose ar buvo kitaip represuojami. Ir „Draugo” se-
kimo darbas buvo vykdomas tingiai, be iniciatyvos,
aprašinėjant istorinius faktus, nes, matyt, nelabai tu-
rėta ar tiesiog tingėta ką nors rimtesnio pasakyti. O
ir apie tuolaikinius – aktualius reikalus ataskaito-
se – daugiausia bendros žinios, kiekvienas infor-
matorius, matyt, norėdamas pavaizduoti, kad teikia
didelę, išsamią ataskaitą, pasakoja ir perpasakoja
„Draugo” leidimo istoriją nuo 1909 m., vardija sąrašą
istorinių redaktorių, apibūdina jų veiklą, kas so-
vietiniam saugumui turėjo būti visiškas balastas. Be
abejo, saugumui reikėjo žinių apie dabartinius žmo-
nes, ypač blogų žinių, kad galima būtų juos priversti
tarnauti sovietams, gąsdinant – jeigu nedirbsi mums,
paviešinsime tokias ir tokias tavo ydas, klaidas ar pa-
slaptis. Greičiausiai buvo gąsdinama ir grasinama
Lietuvoje likusių artimųjų likimu – jeigu neklausysi,
aniems bus blogai. Bet šie mano samprotavimai nėra
paremti kokiais nors būtent šios bylos faktais, tai ben-
dros mintys sprendžiant iš to, kaip buvo Lietuvoje ir
kaip galėjo būti KGB „dirbant” su išeivija. 

O štai kas iš tikrųjų buvo pranešinėjama apie re-

dakcijos žmones ar bendradarbius – pvz., charakte-
ris – kad nepastovus, tingus ar konfliktiškas, be ini-
ciatyvos, gabus, bet nepanaudoja savo talentų, gerai
uždirba, liberalus arba ypač reakcingas... Galima su-
prasti, kad ieškota verbavimui kandidatūrų ir norėta
surasti ydų, charakterio ypatybių, silpnybių, kurias
galima būtų panaudoti viliojant į voratinklį. Pvz., go-
dumą pinigams ar neturėjimą moralinių skrupulų.
Žinoma, svarbu buvo žinoti, kuriuo negalima pasi-
tikėti, nes plepus arba kategoriškas sovietų okupa-
cijos priešininkas. Tokį reikėjo apšmeižti.

Agentūrinė sekimo byla nr. 665

„Draugui” bylą užvedė 1 skyriaus vyriausiasis
įgaliotinis kapitonas S. Jurčius, 1978 m. perėmė I. (ar
J.) Stasiulėnienė. Visi dokumentai pildyti rusiškai.
Įvadiniame dokumente Jurčius trumpai išdėsto
„Draugo” istoriją nuo įsteigimo 1909 m.; kad 1927 m.
redagavimą perėmė Leonardas Šimutis; kad prie re-
dakcijos veikia Knygų leidykla, kuri kasmet išleidžia
apie 10 knygų, ir knygų klubas, kuriam vadovauja
vienuoliai. Nuo 1954 m. „Draugo” laikraštis veda ir
radijo programą. „Dienraštis ‘Draugas’ subūrė ke-
letą šimtų bendradarbių korespondentų įvairiose pa-
saulio šalyse, kurie pateikia reikiamą informaciją,
– rašoma dokumente. – Laikraštis spausdina aštriai
antisovietinę informaciją, klerikalinius straips-
nius, kuriuose aukština buvusį buržuazinį režimą
Lietuvoje ir puoselėja planus restauruoti Lietuvoje
kapitalistinę sistemą”.

Agentūrinė byla prasideda sekamųjų sąrašu, ku-
riame 13 pavardžių (iš eilės, matyt, pagal svarbą): vy-
riausiasis redaktorius kun. Pranas Garšva, redak-
torius Bronius Kviklys, Antanas Razma (kuris tuo
metu greičiausiai buvo leidėjų valdybos pirminin-
kas), Aloyzas Baronas, Česlovas Grincevičius, Kazys
Bradūnas (pastarieji – redaktoriai), G. Galva (vienas
iš autorių, ne redakcijos darbuotojas, buvusio Ne-
priklausomos Lietuvos ministro pirmininko E. Gal-
vanausko brolis), K. Janušaitis (korespondentas, tuo-
met išeivijos Žurnalistų draugijos pirmininkas), J.
Prunskis (redaktorius), J. Kaunas (koresponden-
tas), Romas Sakadolskis (buvęs „Draugo” redaktorius
ir „Draugo” radijo vedėjas), B. Jablonskis, R. Vide-
nėnienė (? kai kurios pavardės gali būti iškraipytos
dėl rusiškos rašybos).

Tarp „dokumentų” yra keletas iškarpų iš laik-
raščio, kur pateikiama „Draugo” istorija ir minimas
ilgametis vyr. redaktorius bei sovietus bauginusios
organizacijos – Amerikos lietuvių tarybos (ALT) įkū-
rėjas bei vadovas Leonardas Šimutis. Sekėjams
svarbu, kad, pvz., 1969 m. iš Lietuvių katalikų spau-
dos draugijos, kuri leidžia laikraštį, pirmininko
pareigų dėl sveikatos pasitraukė prel. I. Albavičius
ir jo vieton išrinktas kun. E. Abromavičius, Šv.
Kryžiaus bažnyčios klebonas ir Amerikos lietuvių
kunigų vienybės pirmininkas. Išvardinti valdybon
išrinkti nauji nariai: marijonų provincijolas V. Rim-
šelis, kun. Spurgis, A. Rudis, L. Šimutis, žurnalistas
S. Pieža, kun. Dambrauskas ir kun. V. Bagdanavičius. 

Bus daugiau
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Atkelta iš 1 psl.

D. Grybauskaitės apdovanojimai

2003 m. – Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komandoro
kryžius; 2005  m.  – dienraščio „Euro-
pean Voice” „Metų komisaras”
(2004 m., remiantis Europos šalių žur-
nalistų atlikta apklausa bei tyrimu, iš-
rinkta geriausia tarp ES komisarų);
2006 m. – TV3 televizijos „Žinių tarny-
bos” apdovanojimas „Lietuvos garbė”;
2006 m. – W. Grabski vardo apdovano-
jimas, įsteigtas Lenkijos darbdavių
konfederacijos „Lewiatan”; 2006 m. –
„Partnerystės lyderis 2005”, Tarptau-
tinių prekybos rūmų „ICC Lietuva” ap-
dovanojimas; 2008 m. – „Lietuvos metų
moteris” (žurnalo „Moteris” rengiami
rinkimai); 2009 m. – Vytauto Didžiojo
ordinas su aukso grandine; 2009 m. – iš-
rinkta Lietuvos metų žmogumi;
2010 m. – „Metų moteris” (JAV žurna-
lo „Glamour” rengiami pasauliniai
rinkimai); 2011 m. – Norvegijos Kara-
lystės valstybinis apdovanojimas – Ka-
rališkojo Šv. Olafo ordino Didysis Kry-
žius; 2011 m. – Latvijos pirmojo laips-
nio trijų žvaigždžių ordinas su gran-
dine; 2013 m. – Karolio Didžiojo apdo-
vanojimas; 2013  m.  – Suomijos Res-
publikos Baltosios rožės ordino Didy-
sis kryžius su aukso grandine; Estijos
Respublikos Marijos žemės kryžiaus or-
dino grandinė; Vokietijos Federacinės
Respublikos ordino „Už nuopelnus”
aukščiausio laipsnio Didysis Kryžius;
2013 m. – Gruzijos Respublikos Kara-
lienės Tamaros ordinas; 2015 m. – iš-
rinkta Ukrainos 2014 metų žmogumi.

Paunksmėje su Prezidente

Prezidentė jau pradėjo atsisvei-
kinti su savo pareigomis. Štai praėju-
sį trečiadienį ji į Prezidentūrą su-
kvietė visus Europos šalių diplomati-
nių tarnybų, reziduojančių Lietuvoje,
vadovus.  

Ketvirtadienį, birželio 27 d., į Pre-
zidentūros kiemą buvo sukviesti ak-
redituotieji žurnalistai. Buvo graži,

Ačiū – už 10 metų kartu

V. Baumilą draugai įspėjo pirmam netiesti Prezidentei rankos.

Koncertas buvo transliuotas tiesiogiai per LRT televiziją. 

saulėta popietė. Kiek atlėgusi kaitra, to-
dėl po senaisiais Prezidentūros kiemo
medžiais buvo gaivu. Atėjus Prezi-
dentei užsimezgė šiltas, betarpiškas po-
kalbis. „Na, tai klauskit ko norit, bet čia
ne spaudos konferencija? Ar ne?” – duo-
dama suprasti, kad viskas lieka tik tarp
mūsų, kaip sakoma, „ne spaudai”. 

Prezidentė padėkojo žurnalistams
už bendradarbiavimą. Buvo visko, sakė
ji, – ir pykomės, ir džiaugiausi, ir bū-
davau įžeista, kai visai nepelnytai už-
sipuldavo, ne visada galėdavau sakyti,
ką tuo metu žinodavau, o vėliau, pa-
aiškėjus, ne visada žurnalistai atsi-
prašydavo ar prisipažindavo klydę...
„Jūs negalit be manęs, o aš negaliu be
jūsų”, – be jokių nuoskaudų kalbėjo D.
Grybauskaitė. 

Tada pokalbis pakrypo linksmes-
ne tema – šių dienų „aktualija” – Pre-
zidentės namo prie Vilniaus statyba. Ji
su humoru pasakojo, kad į statybų
aikštelę, savaime suprantama, patekti
negalima, todėl žurnalistai, kas ten
vyksta, sutūpę nuolat stebi nuo kal-
niuko. Bet ir tai išeina į naudą. Patys
statybininkai jai sakė, kad dėl nuola-
tinio stebėjimo aikštelė visuomet labai
tvarkinga, žolė nespėja užželti.

Prezidentė nuolat susitikinėja su
išrinktuoju Prezidentu Gitanu Nau-
sėda, atsako į visus jo klausimus, jeigu
prašo – mielai pataria. Ir D. Grybaus-
kaitės komanda intensyviai dirba su
naujojo Prezidento komanda, perduo-
da savo patirtį ir žinias. Anot jos, labai
geri darbiniai santykiai. Bet, – pasakė
ji, – naujojo Prezidento laukia ir iššū-
kiai, kai ims lankytis pas jį įvairūs
žmonės su reikalavimais daryti taip ir
taip, teks atlaikyti verslo ar grupuočių
spaudimą. Reikės stiprybės atsispirti
ir laikytis savo. 

Bitininkystės muziejuje –
Prezidentės aviliai

Mus vaišino pačios D. Grybaus-
kaitės spaustomis obuolių sultimis.
Vienas kolega nusistebėjo, kodėl ne me-
dumi iš jos sodo? Prezidentė papasa-
kojo, kad avilių jau nebeturi – jie  per-
duoti Bitininkystės muziejui. Nes buvo
labai gražiai išpiešti vaikų, kurie, su-
žinoję apie Prezidentės pomėgį bitėms,
avilius jai padovanojo. O vykdama ofi-
cialaus vizito į Vatikaną, savo medaus
Prezidentė padovanojo net Popiežiui. 

Ji papasakojo apie atmosferą Eu-

ropos Taryboje. Ten ne viskas taip
simpatiška, kaip gali atrodyti. Vienų
valstybių atstovai yra labai aktyvūs,
kiti – sukti ir nežinia ko gali iš jų
laukti, užkulisiuose kalba vienaip, bal-
suoja jau kitaip, dar kiti prieš balsa-
vimus tampa labai landūs ir stengiasi
daryti spaudimą vadovams... Yra ir to-
kių, kurie ten nežinia ką veikia, nuo-
lat snūduriuoja. Tačiau (o tai visai
nesustebino) D. Grybauskaitė visai ki-
tokia – jai patinka reikalus spręsti be
didelių tampymųsi, dalykiškai disku-
tuoti, dalykiškai tartis ir išklausyti pa-
svertas ir jau iš anksto apgalvotas
nuomones. 

Apie savo ateitį D. Grybauskaitė
nelabai ką galėjo pasakyti. Žinoma, į že-
mesnes pareigas eiti nenusiteikusi.
Nagi, kaip atrodytų, jeigu buvusi šalies
vadovė dirbtų kokio ministerijos de-
partamento vadove. Kol kas ji lauks,
stebės, kas vyksta Europoje, Europos
Taryboje. 

D. Grybauskaitė net smagiai pasi-
šaipė iš savęs, dovanodama visiems
mums po rašiklį su savo parašu, kuris
taip pat mėlynos spalvos… 

Nukelta į 11 psl.

Akredituotieji žurnalistai buvo sukviesti į Prezidentūros kiemą. ,,Draugo” korespondentas – devintas iš dešinės. 
V. Zaikausko, LRT.lt ir FB nuotraukos 



DRAUGAS2019 LIEPOS 2 D., ANTRADIENIS4

TELKINIAI

Praėjusią savaitę iš Lietuvos į Čikagą su-
grįžo JAV lietuvių kilmės amerikiečių
jaunuolių, organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” (,,Child’s Gate to Learning”),
projekto savanorių. Jų koordinatorė –
Daina Čyvienė. Šie vaikinai ir merginos
tris birželio savaites ne tik dirbo įvai-
riuose Lietuvos rajonuose esančiuose
vaikų dienos centruose, kuriuos lanko
vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Ame-
rikiečiai jaunuoliai taip pat keliavo, da-
lyvavo įvairiuose įdomiuose susitiki-
muose, ekskursijose.

Savanoriai kartu su koordinatore D.
Čyviene misijos pradžioje – bir-
želio 7–9 bei jos pabaigoje – 26–27

dienas praleido Vilniuje. Čia jie ne tik
dirbo grupėse, bet ir dalijosi savo pa-
tirtimi, sukaupta dirbant vaikų dienos
centruose, aptarė nuveiktus darbus. 

Vilniuje amerikiečiai jaunuoliai
apsilankė LR Užsienio reikalų minis-
terijoje, kur susitiko su daugeliui JAV
gyvenančių lietuvių pažįstamu (bu-
vusiu LR generaliniu konsulu Čika-
goje) Marijumi Gudynu, kuris dabar
ministerijoje eina užsienio lietuvių

JAV lietuviai savanoriai grįžo iš Lietuvos

Druskininkų ,,Atgimimo” mokykloje 2019 m. bir-
želio 7 d. vyko šventė „Mokyklos  viltis – 2019”.
Išskirtinėmis nominacijomis, Vilties skulptūrė-

lėmis bei Savivaldybės ir Vandens parko dovanoto-
mis maudynėmis šįmet  pagerbti  49  3–8 klasių pui-
kiai ir labai gerai besimokantys mokiniai, kurie akty-
viai dalyvavo mokyklos gyvenime, konkursuose,
olimpiadose, sportinėse veiklose. 

Viena svarbiausių nominacijų –  mokyklos įkūrė-
jo Lietuvių Fondo Domininko Viščinio vardinė premi-
ja, kurią įsteigė jo brolis, Druskininkų garbės pilietis
Petras Viščinis, skirta geriausiam mokytojui ir moki-
niui. Šią premiją šįmet pelnė socialinė pedagogė Agnė
Gaidamavičienė ir aštuntokė Gustė Šematovičiūtė. Ap-
dovanojimą įteikė Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Ši premija mokiniui teikiama nuo 1998 metų, moky-
tojui – nuo 2000-ųjų. Sakydama padėkos kalbą Gus-
tė pastebėjo, kad visuomet norisi pateisinti pasitikė-
jimą, būtent jis ir skatina atsakomybę, o tuomet ir re-
zultatai akivaizdūs.

LF inf.

Visą dieną kartu su vaikų dienos centrų auklėtiniais: ir žaidėme, ir dirbome, ir skaniai pietavome. ,,Vaiko vartai į mokslą” nuotraukos

departamento direktoriaus pareigas.
Svečiams buvo surengta ekskursija
po ministeriją, norintys galėjo patik-
rinti, ar patogi tuo metu komandiruo-
tėje buvusio užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus kėdė.  

Projekto ,,Vaiko vartai į mokslą”
savanoriai iki birželio pabaigos sava-
noriavo ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir
atokiau nuo šių miestų – Rumbonyse,
Šateikiuose, Varėnoje ir Žemaičių Kal-
varijoje – esančiuose vaikų dienos

cent ruose. JAV savanorių grupę suda-
ro jaunuoliai ne tik iš Čikagos apylin-
kių, bet ir iš Detroito, Los Angeles
bei kitų vietovių. 

Organizacija ,,Vaiko vartai į moks-
lą” buvo įkurta 1998 m. Čikagoje.
Jos tikslas – rūpintis rizikos grupės šei-
mų vaikais Lietuvoje. Organizacija
turi pavienių rėmėjų visur, o rėmėjų
būreliai veikia šiuose JAV miestuose:
Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan),
Philadelphia (Pennsylvania), Sunny
Hills (Florida), Washington, D.C.

Organizacija toliau puoselės sa-
vanorystę abipus Atlanto ir bendraus
su remiamais centrais Lietuvoje, juos
lankys ir parūpins reikalingą finansi-
nę bei kitokią paramą.

Mokyklos  viltis – 2019

Iš k.: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė, LF Domininko Viščinio premija lau-
reatės mokytoja Agnė Gaidamavičienė ir aštuntokė Gustė Še-
matovičiūtė. Mokyklos archyvo nuotr. ,,Draugo” inf. 

Ekskursija po LR užsienio reikalų ministeriją kartu užsienio lietuvių departamento direktoriumi M. Gudynu (k.) ir koordinatore D. Čy-
viene. 
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Šiaulių vyskupijos parapijų atsinaujinimo diena
Šiandien norime papasakoti apie vieną iš daugelio LKRŠ remiamų pro-
jektų, kuriam skirta dalis iš aukotojų surinktų lėšų – tai ,,Šiaulių vysku-
pijos parapijų atsinaujinimo diena”.

Ji prasidėjo koncertų salėje ,,Saulė” – septynių šimtų vietų salė buvo apy-
pilnė. Suvažiavo jaunuoliai iš visos Šiaulių vyskupijos, pilnas autobusas
dalyvių iš Šilalės. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Šiaulių vys-

kupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Po pie-
tų renginys tęsėsi Pastoracinio centro ir Šiaulių valstybinės kolegijos pa-
talpose. Buvo pasiūlyta net 19 teminių susitikimų: apie Sakramentus ir po-
litiką, maldos galią ir džiaugsmo šaltinius, Turino drobulę ir tikėjimo iššū-
kius. Šiaulių vyskupas atsakinėjo į smalsių jaunuolių klausimus, skautai mokė
skautiškų žaidimų, nemaža grupė jaunuolių pasinaudojo proga pasidaryti
rožinį, kiti prisiminė dar visai neseniai išgyventą susitikimą su popiežiumi
Pranciškumi. Teminis užsiėmimas buvo skirtas ir jaunuolius atlydėjusiems
mokytojams, kurie, prisiėmę daugelį įsipareigojimų, neretai neberanda lai-
ko sau – neveltui jis buvo pavadintas „Sustok”.

Renginį vainikavo Susitaikinimo pamaldos ir Eucharistija, kuriai vado-
vavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

LKRŠ inf.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (LKRŠ) parama Lietuvos ir išeivijos
projektams – svarbi tarnystė mūsų tautai. Dėkojame visiems, kurie pri-
sideda prie organizacijos projektų, neišmatuojamai pakeičiančių kitų
žmonių gyvenimus.

Rimgailę Jonynaitę-Zotovienę
įvertino Juno Beach, FL miesto vadovybė

Leidinyje yra išsamus straipsnis
apie pačią menininkę, prie kurio iš-
spausdinta ir jos nuotrauka.

Straipsnyje apžvelgiamas R. Zotovienės
gyvenimas. Tekste yra išvardinti mies-
tai, kuriuose menininkė mokėsi:  Kau-
nas, Vilnius, Frankfurtas, Čikaga. 

Taip pat  straipsnyje apžvelgiama
R. Zotovienės lietuviška veikla. 1971 m.
persikėlusi į Floridą, menininkė įsi-
jungė į Floridos lietuvių bendruomenės
veiklą ir kartu puoselėjo savo meną.
Floridoje R. Zotovienė surengė daug
savo meno parodų ir laimėjo ne vieną
premiją.  

Teksto autorius pamini galerijas,
kuriose eksponuojami R.  Zotovienės
paveikslai. Tarp jų yra Vilniaus meno
muziejus, Čiurlionio dailės muziejus
Kaune, Lietuvos ambasada Washing-
tone.  Straipsnyje nepraleista labai
svarbi menininkės šeimos istorijos
detalė: R. Zotovienės tėvai – Zigmas ir
Antanina Jonynai prisidėjo gelbėdami
žydus holokausto metu.

Beje, R. Zotovienės pasakojimas šia
tema yra įrašytas ir prieinamas Ame-
rikos holokausto memorialinio mu-

ziejaus tinklalapyje (collections.
ushmm. org/Rimgaile Zotovas). Taip
pat apie tai galima paskaityti 2014
metų spalio 9 dienos ,,Drauge”, o 2015
m. sausio 17 d.  mūsų laikraščio nu-
meryje buvo išsspausdintas Reginos
Greičiuvienės straipsnis ir apie Rim-
gailę Zotovienę jos 90-ojo jubiliejaus
proga.  Džiaugiamės, kad šios puikios
Amerikos lietuvės menininkės darbai
džiugina ir Lietuvos, ir JAV  meno my-
lėtojus. 

,,Draugo” inf.

Floridos miesto Juno Beach aplinkraštis ,,Juno Beach News” savo 2019
m. vasarinės laidos viršelį papuošė paveikslu ,,The View” (Vaizdas).  Pa-
veikslą 1995 m. miesto vadovybei padovanojo ilgametė Juno Beach mies-
to gyventoja, lietuvė menininkė Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė.

Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė.

Liepos 1–4 dienomis Nidoje vyksta tradicinis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas, sulaukęs 70 dalyvių
iš 27 šalių. Šių me tų renginys skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Char-
tos 70-mečiui, todėl intensyvi suvažiavimo progra ma papildyta ir šventiniais ak-
centais. 

išeivijos lyderių suvažiavime ypatingas dėmesys bus skiriamas diasporos po-
litikos formavimui, tapusiam ypač aktualiu po prezidento rinkimų ir refe-
rendumo dėl pilietybės išsaugojimo, kuomet užsienyje gyvenantys Lietuvos

piliečiai pademonstravo beprecedentį aktyvumą. Suvažiavime bus diskutuojama
ir dėl atskirų rinkiminių apygardų užsienio lietuviams steigimo.

Keturių dienų dienotvarkėje taip pat bus pristatomi projektai ir renginiai,
skirti Pasaulio lietuvių metams paminėti, ieškoma būdų užsienio lietuvių or-
ganizacijų tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimui ir glaudesniems ryšiams
su Lietuvos institucijomis. Taip pat bus diskutuojama kraštų lietuvių ben-
druomenių ir PLB valdybų bendros veiklos vizija ir daugelis kitų aktualių klau-
simų. Paskutinę dieną dalyvių lauks praktiniai žinių tinklalapio lrt.lt organi-
zuojami mokymai.

Be išeivijos atstovų suvažiavimo renginiuose dalyvaus gausus būrys kvies-
tinių svečių: Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, LR Seimo ir PLB ko-
misijos pirmininkas Antanas Vinkus, LR Seimo nariai Stasys Tumėnas, Vytautas
Juozapaitis ir Žygimantas Pavilionis, VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis,
VDU docentas Rytis Zemkauskas, URM atstovai Marijus Gudynas ir Rytis Pau-
lauskas, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius
ir kiti aukšti Lietuvos institucijų pareigūnai.

Kasmetiniai diasporos lyderių suvažiavimai yra tarpinis aktualių diskusijų
formatas prieš kas trejus metus šaukiamą PLB Seimą. PLB yra 1958 metais JAV
įsteigta didžiausia išeivijos skėtinė organizacija, vienijanti lietuvių bendruo-
menes 47-iose pasaulio šalyse.

LRT.lt

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliavėlė

Nidoje susirinko išeivijos vadovai
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kų veikloje, dabar vadovauju gel-
tonšlipsėms ir antri metai vadovausiu
Dainavos stovykloje. Dainavos sto-
vyklą laikau arti prie širdies, nes
mano tėvai ten susitiko, ir jie mano
sesę pavadino vardu Dainava. Aš
kiekvieną vasarą ir žiemą lankiau sto-
vyklą ir laukiau susitikimų ten su ge-
riausiais draugais. Dabar, kai mano
mokslai vyks kitur, mano meilė tė-
vynei bus dar stipresnė.

Mokykloje aš daug ką dariau. Tu-
rėjau daug AP klasių ir sužinojau,
kad noriu studijuoti tarptautinius san-
tykius ir tapti diplomate. Kasdieninė-
je mokykloje dalyvavau „Junior State
of  America” politinėje organizacijoje
ir šiais metais buvau mūsų skyriaus
prezidentė. Mes lankėme konferenci-
jas, kas savaitę dalyvavome diskusijo-
se ir dirbome su vietiniais politikais.
Aš universiteto labai laukiu ir laukiu
veiklos politinėje srityje!

Dar kartą noriu padėkoti p. Vita-
lijai už pagalbą ir skatinimą. Dėkoju tė-
vams Kariui ir Undinei, seneliams
Vytui, Ramutei, Rūtai ir Rimui, te-
toms Aušrai, Rimai, jų šeimoms, Da-
nutei ir Danai už paramą, kad visi
mane mokė tapti tikra lietuvaite ir
amerikiete. Ačiū sesėms Dainavai ir
Brekai už begalinę meilę ir kad jos vi-
sada mane pradžiugina. Labai laukiu,
kai galėsiu savo vaikus siųsti į litua-
nistinę mokyklą. Ir raginu visus lie-
tuvius siųsti savo vaikus – kad jie iš-
moktų tai, ko aš išmokau, matytų savo
geriausius draugus kas savaitę ir su-
prastų mūsų nuostabią kultūrą.

VITALIJA VIRBUKIENĖ

Birželio 1-ąją gražiai išlydėjome Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos 10 dvyliktokų, kurie po 15

m. gavo mokyklos baigimo atestatą. Tai Gin-
taras Baipšys, Remigijus Bruožis, Brigita
Gedgaudaitė, Julija Kasputytė, Lelija Kaz-
lauskaitė, Ignas Kirkila, Viktoras Petokas, Ga-
bija Petrulytė, Justinas Memėnas, Danielė
Serkovaitė. Dėkoju likimui ir galimybei pa-
žinti, mokyti ir kartu augti kaip mokytoja su
šiais mokiniais. 

Visus juos gerai pažinojau, nes teko
mokyti net penkerius metus: ketvirtoje,
penktoje, dešimtoje, vienuoliktoje ir dvy-
liktoje klasėje. Jie visada žinojo ko siekia,
buvo labai ambicingi, užsiėmę įvairiose
veiklose, išradingi, kūrybingi ir vieningi, kaip
viena komanda. Daugelis užaugo kartu, nes
bendravo taip pat kartu užaugę jų tėveliai,
kaip ir jų seneliai. Visi turėjo gerą pavyzdį,
nes tėveliai ir seneliai yra aktyvūs LA Lie-
tuvių Bendruomenėje.  

Daugelis dvyliktokų po abiturientų
išleistuvių pokylio birželio 8 d. išskubėjo pa-
ilsėti prieš naująjį gyvenimo etapą. Kai kas
jau savanoriauja Lietuvoje, kai kurie keliauja
ir tuoj pradės stovyklauti skautų stovyklo-
se. Bet jų nuoširdūs prisiminimai ir atsi-
sveikinimo su mokykla žodžiai liko užrašyti
mokyklos metraštyje. 

Gintaras Baipšys. Niekada ne-
buvo savaitgalio, kad nenorėčiau va-
žiuoti į mokyklą. Mokykla visada man
buvo ta vieta, kur geriausi draugai pa-
saulyje. Išdykaudavau, žaidimus žais-
davau, šokdavau ir dainuodavau, bet
svarbiausia – visa tai darėme moky-
damiesi lietuvių kalbos. 

priežasčių, bet viena didžiausių – p.
Danguolės entuziazmas ir meilė mūsų
bendruomenei. Nuo pat mažens ji man
įkvėpė tokį tarnybos ir pagarbos mūsų
bendruomenei ir jos istorijai požiūrį.
Ir, žinokite, labai padėjo, kad čia buvo
visi geriausi draugai. Kartas nuo kar-
to mąstydavau apie tuos portretus vir-
šutinėje salėje – ir kad 1949 m. Ona Ra-
zutienė atplaukė iš Vokietijos, ir kad ji
buvo mokytoja Žemaitijoje, ir kad vir-
šutinėje salėje, kuri buvo Presbiteri-
jonų bažnyčia, prelatas Jonas Kučingis
laikydavo Mišias... Kalbant apie isto-
rijos pamokas, negaliu pamiršti p.
Dargio, kuris tikrai man įteigė degan-
čią meilę mūsų tautai, jos istorijai ir at-
sakomybę ją išsaugoti.

Su šita dvasine meile mūsų ben-
druomenei atsikeldavau kiekvieną šeš-
tadienį, pasiruošęs išmokti teisingai
vartoti skaitvardžius... kodėl netei-
singai kirčiuoju žodžius ir kodėl ne-
galiu vartoti žodžio „išvietė”?.. Aš tik-
rai dėkoju kiekvienai mokytojai, kad
jos visos turėjo tiek daug kantrybės mo-
kyti mūsų klasę, nors mes labai išdy-
kaudavome. Tos mokytojos vis tiek
kažkaip sugebėjo mus daug išmokyti.
Ir tikrai už tai joms penketuką rašy-
čiau!

Aš nebūčiau taip dvasiškai paau-
gęs be mokyklos pagalbos. Lankiau vie-
šą kasdieninę mokyklą, todėl tikybos
pamokos man labai papildė su viso-
kiais klausimais, kuriuos aš daug metų
tyrinėjau, ir tie klausimai kartu su
mano asmeniniais nutikimais su Die-
vu formavo mano stiprybę kataliky-
bėje.

Jei skirčiau keletą žodžių jaunes-
niems mokiniams, tai tikrai sakyčiau
– nebijok, pajuokauk ir išdykauk. Aš at-
simenu, kaip p. Vitalija man daug sy-
kių sakė: „Gintarai, nebijok daryti
klaidų, nebijok suklysti!” Ir man tai
buvo geriausias patarimas, nes kai
pradėjau nebijoti, kad mokytojos mano
klaidas ištaisys, ir mano kalba šiek tiek
pašvarėjo. Pasijuokti yra svarbu, nes
jeigu gali juokauti, daug lengviau, drą-
siau būti. Ir jeigu pajuokausi, ypač apie
tuos dalykus, kurie tau baisiausi, pa-
vyzdžiui, linksniavimo egzaminus,
mokykla bus smagesnė vieta, ir norė-
si daugiau išmokti. 

Aš sakau – išdykauk, nes man
smagiausi yra prisiminimai, kai išdy-
kavau su draugais, ir tie prisiminimai
mane ragino grįžti į mokyklą kiek-
vieną savaitgalį. To labiausiai dabar pa-
siilgsiu.

Gabija Petrulytė. Labas, mano
mylima mokykla, aš esu Gabija, tikra
lietuvaitė. Kai buvau maža, pavydėjau
savo draugams, kurie turėjo paprastus

Greitai
vaikai
užauga...

Iš kairės pirmoje eilėje: tikybos mokytoja Žydra van der Sluys, Julija Petrulytė, Julija Kasputytė, šokių mokytoja Danguolė Varnienė,
Lelija Kazlauskaitė, Brigita Gedgaudaitė, direkorė Marytė Newsom, klasės ir liet. k. mokyt. Vitalija Virbukienė. Iš kairės antroje eilėje:
Vytas Gedvilas, Andrius Rugienius, Justinas Memėnas, Viktoras Petokas, Gintaras Baipšys, Remigijus Bruožis ir Dantė Scola.

Kristina Kazlauskienė nuotr.

Kai buvau mažesnis, galvojau –
kuo ypatingai svarbūs yra šie šešta-
dieniai, ir mokyklos lietuvių kalbos as-
pektas buvo gana sunkus, kai kiek-
vieną savaitgalį žodį „namas” iš-
linksniuodavau neteisingai. O kodėl
man vis tiek taip patiko važiuoti į mo-
kyklą? Gal kad klasėse žaisdavome
žaidimus? O gal kad blok-fleita grojo-
me? Aš negalėčiau išvardinti visų

vardus ir mokytojos galėjo juos ištar-
ti. Bet aš pastebėjau, kad tas stiprus
vardas mane ir mano meilę tėvynei tik-
rai gerai apibūdina.

Mano meilė tėvynei prasidėjo
nuo mažens. Kai gimiau, – pirmoji
dukra ir anūkė, – mano visa šeima
džiaugėsi ir su manimi kalbėjo tik lie-

tuviškai. Kai pradėjau lankyti kas-
dieninę mokyklą, man buvo sunku,
bet greitai pripratau šnekėti angliš-
kai. Aš pradėjau lankyti lituanistinę
mokyklą, ir viskas pagerėjo, nes tu-
rėjau progos savo geriausius draugus
matyti kas savaitgalį. Kai pradėjau
lankyti skautus ir ateitininkus, mano
šeštadieniai tapo mano mėgstamiau-
sios dienos. Mano mėgstamiausios
pamokos buvo dainavimas ir tautiniai
šokiai. Dėkui Gintarui, Remigijui,
Viktorui, Andriui ir Justinui, – mano
šokių porininkams. Visi kartu per
garsiai dainavome, per ilgai tingėjo-
me grįžti į klasę po pietų ir pirkome
„doughnuts” (spurgas) kartu kas sa-
vaitę. Mes kartu išmokome teisingai
šokti polką, žaismingai pradėti pa-
mokas su „Vienas pirštas sako la-
bas…”, linksmai išmokome naujų
„telebimbam” kalėdinių dainų su ju-
desiais. Mano meilė Lietuvai dar la-
biau sustiprėjo. 

Kai baigėme 8-tą klasę, iškilo klau-
simas – ar pasiliksiu šeštadieninėje.
Man nebebuvo svarbu, nes kas šešta-
dienį negalėjau išsimiegoti. 

O seminaro klasėje man buvo
aiškus atsakymas, man tik buvo liūd-
na, kad dabar tik kas antrą savaitę
lankysiu mokyklą. Aš visada pasi-
ilgsiu diskusijų su p. Vitalija, šokių
klasės su p. Danguole ir mano myli-
miausios istorijos pamokos su p. Dar-
giu. Aš esu labai dėkinga mano vi-
soms mokytojoms, ypač p. Vitalijai,
nes ji mane dažnai ragino siųsti ra-
šinius į „Draugo” laikraštį. Aš dar ak-
tyviai dalyvauju skautų ir ateitinin-

Viktoras Petokas. Tai, ką litua-
nistinė šeštadienio mokykla man davė,
yra neįsivaizduojama. Pradėjau nuo
priešmokyklinės ir visą kelią ėjau iki
seminaro. Anksčiau aš bijojau eiti į mo-
kyklą, norėjau net nebelankyti, bet
kuo toliau, tuo daugiau sužinojau apie
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nių. Man čia viskas buvo smagu ir aš
atsiminsiu visus draugus. Ačiū už šią
mokyklą!

Danielė Serkovaitė. Atvykau iš
Lietuvos, kai buvau visai mažutė. O tai
reiškė, kad nežinojau savo kultūros.
Šeštadienio mokykla man davė šią
bendruomenę ir tradicijas. Per dauge-
lį metų čia patyriau daug puikių emo-
cijų ir nieko nenorėčiau pamiršti. Mo-
kykla leido man pajusti bendras mūsų
šalies gijas, padėjo labiau susisieti su
savo kalba ir šeima. Mąstydama apie
praeitį aš suvokiu, kad mane kaip as-
menį mokykla formavo geriausiu įma-

tuviu ir žmogumi. Svarbi dalis mano
malonių prisiminimų yra mano drau-
gystės, užsimezgusios mokykloje. Mes
su draugais sukūrėme daug smagių
prisiminimų, kuriuos puoselėsiu dau-
gelį metų. Tačiau tikiu, kad tos drau-
gystės ir ryšiai tęsis ilgai ir po mo-
kyklos. Nors liūdna, kad palieku mo-
kyklą ir mokytojus ir taip dažnai ne-
bematysiu draugų, bet žinau, kad pri-
siminsiu viską, ką išmokau mokykloje
ir pritaikysiu savo kasdieniame gy-
venime. Labai ačiū!

Brigita Gedgaudaitė. Nuo pat
mažens idėja mokytis lituanistininėje

gus. Esu dėkingas p. Marytei Newsom
ir visoms mokytojoms už pasiaukojimą
ir darbą išlaikant mokyklą ir lietuvy-
bę Californijoje. Pasiilgsiu Jūsų visų,
tik nepasiilgsiu ilgos kelionės iš Oran-
ge County. 

Linkiu visai mokyklai sėkmės!

Julija Kasputytė. Los Angeles li-
tuanistinę mokyklą pradėjau lankyti
prieš 15 m. Buvo taip smagu kiškių kla-
sėje su mokytoja Kristina. Kai buvau
mažytė, negalėdavau sulaukti, kol va-
žiuosiu į lietuvišką mokyklą šeštadie-
nį, kad galėčiau žaisti su draugais.
Ketvirtoje klasėje mano nuotaika pa-

mūsų kultūrą ir istoriją, ir įsitrau-
kiau. Mokytojai ir visas mokyklos per-
sonalas buvo labai rūpestingas, buvo
siekiama tobulinti mūsų studijas ir ži-
nias. 

Visi mano mokytojai buvo atlaidūs
man, turėjau tiek daug įsipareigojimų,
kad praleidau daug pamokų, bet jie pa-
dėjo man baigti savo darbą, mokytis
mūsų kalbos ir padaryti viską gerai.
Jei ne mokytojų supratimas, nema-
nau, kad šiandien aš čia stovėčiau.
Aš daug metų mokausi ir mokausi iki
šios dienos, bet dabar galiu laisvai
bendrauti su kitais lietuviais, stebėti
naujienas su savo seneliais ir kalbėti su
draugais, ir niekas nesupranta apie ką
mes kalbame. 

Šeštadieninė mokykla padėjo ir ki-
toms akademinėms studijoms, nes per
savaitę reikėjo atlikti du namų darbus.
Be to, aš niekada nepamiršiu daugybės
pasiruošimų Kalėdų eglutei ir mūsų
mamų paruoštų ekstravagantiškų kos-
tiumų spektakliams. Visi mano mie-
liausi prisiminimai ir geriausios drau-
gystės per daugelį metų buvo einant į
šią mokyklą. Lietuvių ryšys – tai tar-
si pasidalinimas istorija. Mes esame
šeima. 

Paskutinieji mokyklos metai tik-
rai nebuvo laiko švaistymas ar pana-
šūs į anglų kalbos pratęsimą. Aš lau-
kiau šeštadienių, norėjau pamatyti
savo draugus ir mokytis iš tikrai nuo-
stabių mokytojų. Norėčiau padėkoti
kiekvienam šios mokyklos mokytojui,
kad atsisakė savo laiko, dėjo daug pa-
stangų išlaikyti šią mokyklą ir mokyti
lietuvių jaunimą savo tautos paveldo
ir istorijos.

Lietuviška mokykla atvėrė tiek
daug galimybių, įtraukė į daugelį or-
ganizacijų, leido susitikti ir kurti ry-
šius su kitais panašaus mąstymo lie-
tuviais. Mokykla padėjo man įsijung-
ti į ateitininkus, skautus, lietuvių šo-
kius, Jaunimo sąjungą ir kt. 

Iki mokyklos aš negalvojau apie
tai, ką mano seneliai ir jų šeimos turėjo
išgyventi, kad atvyktų į Ameriką ir pa-
darytų tai, ką padarė. Džiaugiuosi,
kad mano šeima mane išlaikė mokyk-
loje ir neleido man apsileisti. Aš būsiu
amžinai dėkingas likimui už tuos nuo-
stabius žmones, kurie paliko ryškią
žymę mano gyvenime ir sukūrė mano
asmenį, koks esu šiandien. 

Iš tiesų liūdna atsisveikinti su šia
mokykla ir visais ypatingais žmonė-
mis, bet aš vis dar dalyvausiu įvairio-
se organizacijose ir vieną dieną atvešiu
savo vaikus čia, kad sužinotų, kokias
pamokas čia išmokau.

Justinas Memėnas. Negaliu pati-
kėti, kad mano laikas Šv. Kazimiero li-
tuanistinėje mokykloje jau baigiasi.
Net 15 m. šeštadieniais lankiau mo-
kyklą. Čia ne tik išmokau lietuvių
kalbos, istorijos ir kultūros, bet sutikau
savo geriausius ir artimiausius drau-

sikeitė. Penktadienio vakarais aš verk-
davau, nes nenorėdavau atlikti namų
darbų, o šeštadieniais iš ryto norėda-
vau tik sportuoti su amerikiečiais
draugais. 

Dabar aš suprantu, kokia svarbi
lietuvybė yra mano gyvenime. Man
taip smagu susitikti su draugais mo-
kykloje, važiuoti į stovyklas ir šokti
tautinius šokius. Esu labai dėkinga mo-
kytojams, klasiokams, draugams ir
šeimai, kad mane augino lietuvaite.
Nors nebebūsiu mokykloje, nes iš-
vykstu į universitetą, prisiminsiu savo
tautą ir kalbą. Ačiū draugams, kad bu-
vote man antra šeima, ačiū mokyto-
joms, kad mokėte mūsų ypatingą kla-
sę, ačiū mokyklai už tuos brangius me-
tus.

Remigijus Bruožis. 15 m. šešta-
dienius – nuo kiškių klasės iki semi-
naro – praleidau Šv. Kazimiero litua-
nistinėje mokykloje. Ir tai vieni bran-
giausių prisiminimų. Esu dėkingas
tėveliams už palaikymą ir kad jie
mane atveždavo į mokyklą. Ypač dė-

kingas už atsidavimą mokytojams,
kurie aukojo savo laiką, rūpestį ir vi-
sas jėgas, mokydami mane mylėti Lie-
tuvą, jos kultūrą, kalbą, istoriją ir li-
teratūrą. 

Esu įsitikinęs, kad šeštadieninė
mokykla padėjo man tapti geresniu lie-

mokykloje buvo man nuobodi. Kai
mano draugai iš angliškos mokyklos
galėjo per savaitę turėti dvi laisvas die-
nas, aš kiekvieną šeštadienį važiuo-
davau į šeštadieninę.

Mano draugai, kurie praktiškai
pasidarė mano šeima, buvo mano mo-
tyvacija tęsti mokyklą. Skautai, atei-
tininkai, šokiai – mes visi buvome
kartu – kartu mokėmės kultūros. Kiek-
vieni metai darė vis daugiau ir daugiau
įtakos mūsų gyvenimui ir tapatybei.
Buvimas su draugais mokykloje ir po
mokyklos man leido atrasti, koks žmo-
gus aš noriu būti ir kokia svarbi lie-
tuvybė yra mano gyvenime.

Gręždamasi atgal aš mąstau, kad
nenorėčiau nieko keisti šeštadieniais.
Draugų, mokytojų, visų žmonių, su ku-
riais praleidau šį laikotarpį, aš nie-
kada nepamiršiu. Nesvarbu, kur be-
keliausiu ir ką besutiksiu, ši šeima ir
lietuvybė visada bus mano tikri na-
mai.

Ignas Kirkila. Šią mokyklą lan-
kiau nuo kiškių klasės. Pirmą kartą čia

atėjau, nes mano tėvai privertė mane,
bet kai užaugau, supratau, kad turiu
tai padaryti, kad galėčiau išlaikyti
savo prigimtinę kultūrą. Čia suradau
daug draugų. 

Labai džiaugiuosi, kad baigsiu
mokyklą, nes turėsiu laisvų šeštadie-

nomu būdu. Nepamirškime šių nuo-
stabių mokslo metų!

Lelija Kazlauskaitė. Didelę savo
gyvenimo dalį praleidau šeštadieninėje
mokykloje – nuo kiškių klasės iki se-
minaro. Prisimenu, kad aš nenorėda-
vau lankyti mokyklos, nes maniau,
kad atiduodu savo „laisvus” šeštadie-
nius. Visus metus penktadieniai buvo
praleidžiami prie namų darbų. Vėliau
pamilau tuos šeštadienius ir ėmiau no-
rėti eiti į mokyklą, net kai tėvai pasi-
ūlydavo praleisti dieną kitur. Paskuti-
niuosius keletą metų labai norėjau
lankyti mokyklą, nes galėjau susitik-
ti su draugais ir giliau įsitraukti į lie-
tuvių kultūrą bei išmokti jos istoriją.
Daug laiko praleidau dainuodama,
šokdama ir skaitydama knygas apie
mūsų unikalią istoriją. 

Mano šeštadieniai, praleisti li-
tuanistinėje mokykloje, įtikino mane,
kad šis laikas tikrai buvo praleistas
vertingai. Man šiek tiek liūdna, kad
baigiasi šie mokslo metai, nes rodo, kad
užaugau nuo kiškiukės iki seminaris-

tės. O dabar šeštadieniais lietuvišką
kultūrą turėsiu išlaikyti kitaip. Taigi
atsisveikinu – „Sudie, mokykla”.

Vitalija Virbukienė – LA Šv. Kazi-
miero lituanistinės mokyklos 11/12 kl.
(seminaro) mokytoja.
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip atėjo mintis įkurti stovyklą?
Sigita Kazlienė. 2015 m. lankiausi Či-

kagoje kartu su vyru. Jis čia buvo at-
vežęs kultūrinę programą. Susipaži-
nome su Austėja Sruoga, tuo metu bu-
vusia JAV LB kultūros tarybos pirmi-
ninke. Su ja įsišnekėjom apie natūra-
lų lietuviškų kūrybinių stovyklų vai-
kams poreikį. Per kūrybinę veiklą no-
rėjosi reprezentuoti šiuolaikinę Lie-
tuvos kultūrą. Tuomet ir nusprendėme
įsteigti šias kūrybines vasaros dirb-
tuves. 

Austėja Sruoga. Daug dalykų kyla
tiesiog iš gyvenimiškos patirties. Mano
pačios vaikas auga, o užimtumo vasa-
rą labai trūksta. Pažįstu daug lietuvių
tėvelių, kurie nori savo vaikus kuo nors
užimti. „Dainavos”, „Neringos” sto-
vyklos yra labai smagios, bet jos trun-
ka tik savaitę. Todėl ėmėme galvoti, ką
vaikai galėtų veikti čia vasarą, kai
nebereikia eiti į šeštadienines mo-
kyklas, ir dar bent kurį laiką neati-
trūktų nuo lietuvybės. Nusprendėme
parašyti projektą ir, jei pavyks, bandyti
daryti.

Kokie buvo jūsų pagrindiniai tikslai ir
siekiai?

S. K. Mūsų tikslas buvo sukurti čia
mažą Lietuvą. Pirmus metus svečiuo-
damasi Amerikoje pastebėjau, kad
Amerikos lietuvių vaikai moka Lietu-
vos istoriją bei žino apie Lietuvą iš to
laikmečio, kada ten gyveno jų tėveliai.
Tačiau jie nežino, kas Lietuvoje vyks-
ta dabar, kokie yra lietuvių pasiekimai
vienoje ar kitoje meno srityje. Pavyz-
džiui, vieną dieną skyrėme lėlių teat-
rui ir pasakojome apie Panevėžio „Ve-
žimo” lėlių teatrą. Vaikams buvo labai
įdomu apie tai sužinoti. Juk tik kai ku-
rie vaikai turi galimybes parvykti į Lie-
tuvą, o daugelis tų galimybių neturi.
Mums norisi, kad vaikai sužinotų apie
tai, kas vyksta Lietuvoje būtent šiuo
metu. Lengviausiai tai yra pasiekiama
per susitikimą su šių dienų kūrėju.

Kuo jūsų Kūrybinės dirbtuvės skiriasi
nuo kitų čia rengiamų vasaros stovyklų?

A. S. Vasarą Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte rengiama sporto stovykla,
„Sielos” galerijoje – meno stovykla. Či-
kagos apylinkėse yra ir kitų dienos
užimtumo stovyklų. Tai labai džiugina,
nes kai prieš ketverius metus mums
kilo idėja ir surengėme pirmąją Kū-

rybinių vasaros dirbtuvių stovyklą,
buvome bene vienintelė lietuviška sto-
vykla mūsų apylinkėse. Išskirtiniai
esame savo tikslu – išryškinti, prista-
tyti lietuviškąją kultūrą. Mūsų sto-
vykla yra panaši į integruotą pamoką.
Tokią pamoką esu mačiusi Lietuvoje,
Lithuanian American School mokyk-
loje ir ji man išliko atminty.

Vienas iš pagrindinių mūsų tikslų
yra pritraukti jaunimą. Tai nėra taip
paprasta. Mūsų stovykla yra vienas iš
būdų padėti pajusti lietuvybę, šiuo-
laikinę Lietuvos kultūrą. Klumpių ir
kunigaikščių portretų turime daug,
bet šiuolaikinės Lietuvos turime visai
nedaug. Todėl stengiamės, kad jauni-
mas pamatytų modernią, šiuolaikinę
Lietuvą ir norėtų su ja atrasti ryšį.

Kiek turite mokytojų?
S. K. Esame keturi vadovai ir du

pagalbininkai. Aš esu istorijos moky-
toja ir atsakinga už stovyklos kūrybi-
nės veiklos visumą. Jolanta Lechavi-
čienė yra technologijų mokytoja iš
Lietuvos. Taip pat iš Lietuvos yra at-

vykęs choreografas Donatas Bakėjus.
Kiekvienais metais su mumis kartu
dirba čia gyvenanti dailininkė Julija
Kazilaitė.

Kiek vaikų priimate į stovyklą, kokio jie
amžiaus?

S. K. Vaikų amžius nuo 7 iki 13
metų. Mes orientuojamės į tuos vaikus,
kurie dar galbūt nėra pasiruošę iš-
vykstamosioms stovykloms, tokioms
kaip Dainava ar Neringa. Norime, kad
vaikai turėtų užimtumą visą dieną, bet
taikome tiems, kuriems dar gal ne-
drąsu išvykti iš namų visai savaitei.
Mūsų vienos savaitės trukmės sto-
vyklą lanko 20 vaikų. Mus apriboja ir
patalpos, nes čia priimti daugiau ne-
galėtume. Be to, vienas iš mūsų pri-
oritetų yra dirbti profesionaliai, o su
maža grupe tai pavyksta geriau. 

Ko vaikai išmoksta šioje stovykloje? Ko-
kia veikla užsiima?

S. K. Pirmais metais stovyklos
programa vyko pagal Lietuvos istori-
jos temas. Po pirmųjų metų supratome,

kad būtų gerai stovyklos metu prista-
tyti kokią nors vieną meno sritį per tie-
sioginį susitikimą su šiuo metu Lie-
tuvoje aktyviai dirbančiu kūrėju. Pir-
maisiais metais pristatėme vaikams fo-
tografijos sritį. Buvo atvykęs fotogra-
fas Jonas Staselis, kuris per žaidybines,
menines veiklas ugdė vaikų vizualinį
raštingumą, kas yra labai svarbu šia-
me laikmetyje, kai fotografuojame vis-
ką ir visur, nes tai leidžia išmaniosios
technologijos. Antruosius metus sky-
rėme muzikai. Mums padėjo jauna at-
likėja Raminta Naujalytė Bjelle. Šie me-
tai yra skirti teatrui ir šokiui. Kaip mi-
nėta, atvyko choreografas, režisierius
D. Bakėjus. Nėra taip paprasta suras-
ti menininką stovyklai – aš visus me-
taus dairausi, ieškau. Kartais atsitik-
tinumai suveda į pažintį su žmonėmis,
kurie ir savo srityje yra pripažinti me-
nininkai, ir turi patirties dirbant su
vaikais.

Kaip atrodo vaikų diena stovykloje?
S. K.Vaikai čia būna kasdien nuo

9 val. ryto iki 5 val. popiet. Visiems su-
sirinkus, pristatome tos dienos temą,
pasakome, ką veiksime. Tuomet grupę
padaliname pusiau ir viena pusė dirba
su choreografu, o kita – su dailininke.
Tai pagrindinės veiklos. O taip vadi-
namosios mažosios veiklos yra su tech-
nologijų mokytoja. Su ja vaikai kuria
įvairius darbelius – gamina krepšelius,
velia veltinius. Tą dieną, kai tema
buvo lėlių teatras, vaikai lipdė lėlyčių
skulptūrėles. O kadangi šių metų pa-
grindinė tema yra teatras ir judesys –
lėlytės buvo balerinos ir balerūnai.
Donatas dirba dviem principais: moko
judesio ir emocinio laisvumo per spal-
vas. Kiekvieną dieną mes pasirenkame
vieną spalvą ir mūsų žaidimai, judesys
būna susiję su ta spalva. Kaip žinome,
viskas prasideda nuo balto lapo, todėl
ir pirmosios dienos spalvos  buvo bal-
ta ir juoda, antrosios – geltona. Po to –
žalia, vėlėm žalią ąžuolo lapą, o ąžuo-
las yra tradicinis Lietuvos medis. Ir
taip į vieną grandinę susijungia daug
lietuvybę išreiškiančių simbolių.

Kuo skiriasi čia augantys lietuvių vai-
kai nuo Lietuvoje augančių?

S. K. Yra skirtumų. Be abejo, vie-
nas natūralus dalykas yra kalbos bar-
jeras. Čia augantys vaikai mąsto ang-
liškai. Todėl viena iš taisyklių mūsų
stovykloje yra tai, kad mes kalbame lie-
tuviškai. Savaitės pabaigoje net tie
vaikai, kurie iš pradžių nedrįsdavo

Ku r Lietu va – k iekv ien os ak i m i rkos šventė

„Kūrybinių vasaros dirbtuvių” (iš k.): Julija Kazilaitė, Donatas Bakėjus, Jolanta Lechavičienė,
Sigita Kazlienė. Sandros Ščedrinos nuotr.

Blynai – skaniausias patiekalas! Vaikų darbeliai – veltiniai „Ąžuolo lapas”.
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„Ne kartą užsienyje gyvenantys lietuviai
mūsų klausė, ką jų vaikai gali veikti su-
grįžę vasarai į Lietuvą. Tų veiklų yra iš-
ties nemažai. Jie turi galimybę dalyvauti
edukacinėse programose, stovyklose,
susirasti bendraamžių draugų, sužino-
ti daugiau apie Lietuvą, susipažinti su
jos gamta, vietovėmis, pasitobulinti
lietuvių kalbą. Kiekvienas vaikas, ne-
svarbu, ar jis gyvena Lietuvoje, ar už-
sienyje, yra svarbus. Mums rūpi, kad
sėkminga, aktyvi, naujomis žiniomis
besidominti vaiko asmenybė turėtų
visas galimybes augti ir tobulėti ištisus
metus”, – sako švietimo, mokslo ir spor-
to ministras Algirdas Monkevičius.  

Viena iš galimybių – lituanisti-
nių mokyklų, esančių užsieny-
je, organizuojamos stovyklos

Lietuvoje. Užsienio lituanistinės mo-
kyklos Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijai kasmet gali teikti projektus
savo veiklai finansuoti, taip pat – ir va-
saros stovykloms Lietuvoje. Ministerija
užsienio lituanistinių mokyklų pro-
jektams šiemet paskirstė beveik 300
tūkst. eurų.

Finansuota ir keletas 1–2 savaičių
trukmės vasaros stovyklų, ekspedicijų
po Lietuvą. Pvz., Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Švietimo reikalų ko-
misijos projektas „Stovykla – Pasaulio
Lietuva” vasarą į stovyklą Dauguose
(Alytaus r.) sukvies apie 50 vaikų iš pa-
saulio lituanistinių mokyklų. Dar vie-
na stovykla vyks Trakuose, į kurią su-
važiuos apie 40 jaunuolių iš užsienio
lietuviškų bendrojo lavinimo mokyk-
lų Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje,
Lenkijoje, Vokietijoje, Belgijoje.

Ministerija taip pat skatina litua-
nistinių mokyklų ir Lietuvos mokyk-
lų bendradarbiavimą. Lituanistinės
mokyklos „Bitė” iš Londono, „Trys
spalvos” iš Islandijos, Kovo 11-osios mo-
kykla iš Airijos, Škotijos lietuviška
mokykla, Ispanijos LT mokyklėlė, „Jū-
ros arkliukai” iš Egipto kartu su Se-
namiesčio mokykla iš Ukmergės ir
Šiaulių V. Kudirkos mokykla parengė
turiningą vasaros stovyklos programą
Lietuvoje, programoje dalyvaus apie 90
užsienio lietuvių vaikų ir vaikų iš Lie-
tuvos. 

Kasmet Lietuvoje rengiama ir Ka-
liningrado lietuvių vaikų kultūrinė
programa bei vasaros stovykla Alan-
toje, į kurią susirenka Rusijos Šiaurės
ir Sibiro lietuvių vaikai ir jaunimas. Ne

pirmus metus Rumšiškėse vyks kūry-
binė stovykla ir bus pastatytas muzi-
kinis spektaklis, kuriame dalyvaus
lietuviškų mokyklų užsienyje moki-
niai. Maskvos Jurgio Baltrušaičio lie-
tuviškos bendrojo lavinimo mokyklos
mokiniai kartu su Vilniaus Gabijos
gimnazijos mokiniais dalyvaus 10 die-
nų ekspedicijoje „Pasaulio lietuvių
pėdsakais”.

Vyks ir daugiau užsienio lietuviš-
kų mokyklų ir Lietuvos mokyklų va-
saros bendradarbiavimo projektų Lie-
tuvoje. Šios stovyklos yra iš dalies fi-
nansuojamos Lietuvos, prie vaikų at-
vykimo į Lietuvą finansiškai priside-
da ir  jų tėvai, mokyklų bendruomenės.

Užsienio lietuvių vaikai taip pat
gali dalyvauti bet kurioje vasaros sto-
vykloje. Stacionarios stovyklos pro-
jekto TAPK 2 lėšomis iš Europos so-
cialinio fondo finansuojamos 30 proc.
stovyklos kainos. Socialiai remiamų
šeimų vaikams ir vaikams, turintiems
negalią, kompensuojama 95 proc. sto-
vyklos kainos. Stovyklų sąrašas skel-
biamas Švietimo mainų paramos fon-
do interneto svetainėje www.tapk.lt.
Norintieji registruoti vaikus, turėtų tie-
siogiai kreiptis į stovyklų organizato-
rius nurodytais kontaktais.

Vaikai taip pat gali įsitraukti į
iniciatyvos „Atverk duris vasarai” ne-
mokamus projektus. Tai Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos ir Lie-
tuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro ketvirtus metus rengiama ini-
ciatyva. Beveik visose savivaldybėse
mokiniams vasarą parengta daugiau
kaip 300 edukacinių erdvių ir siūloma
šimtai nemokamų veiklų – nuo susiti-
kimų su rašytojais, meninio fotogra-
favimo šokio judesyje, dailės užsiėmi-
mų iki žygių nacionalinių parkų takais,
sklandymo, išvykų į pasienio užkardas.
Išsirinkti artimiausią vietą ir pa-
traukliausią renginį galima atsivertus
iniciatyvos žemėlapį.

Vaikų vasaros stovyklas rengia ir
skiria finansavimą taip pat ir savival-
dybės. Dažniausiai tai būna dienos
stovyklos, kurios yra nemokamos. Kul-
tūros ministerijos iniciatyva kiekvie-
no mėnesio paskutinį sekmadienį Lie-
tuvos muziejus galima lankyti nemo-
kamai. Šia paslauga kviečiame pasi-
naudoti iš užsienio vasaroti grįžusias
šeimas.

Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt

kalbėti, tikrai daugiau šneka lietuviš-
kai. Tėveliai mums rašo, dėkoja, nes jų
vaikai bent jau dalį laiko praleidžia
šnekėdami lietuviškai ir apie Lietuvą.

Kokį jums asmeniškai teikia džiaugs-
mą darbas su užsienio lietuvių vaikais?

S. K. Pats gražiausias dalykas yra
jų žingeidumas ir noras. Man labai gra-
žu, kad namuose ar šeimose jiems yra
įskiepyta meilė Lietuvai. Jų veikloje,
darbelių daryme, refleksijose apie tai,
ką mes čia veikiame, matyti, kad jiems
įdomu ir jie norės vykti į Lietuvą, pa-
žinti tėvų gimtą kraštą. Apsikeitimas
yra svarbiausia. Mes džiuginam juos,
o jie džiugina mus. Aš pati čia atva-
žiavusi pasikraunu lietuvybės. Lietu-
voje mes galbūt esame užsisukę kas-
dienybėje, mes to nebejaučiame. O čia
Lietuva yra kiekvienos dienos, kiek-
vienos akimirkos šventė. Tiek tėvams,
tiek vaikams.

Ką apie jūsų stovyklą sako patys vai-
kai?

S. K. Vaikai neįvardina konkrečiai,
bet mus džiugina jų nenoras išeiti,
noras sugrįžti kitais metais. Jie mūsų
pateiktą informaciją atsimena per dar-
belius. Visur juk yra užkoduota infor-
macija. Šiais metais jie namo parsineš
šokėjos skulptūrėlę, ąžuolo lapo velti-
nį, krepšelius. Spalvos, daiktai, darbai
nusėda atminty. Vaikų yra įvairių. Yra
ir tokių, kurie verkia stovyklai pasi-
baigus, nes nenori skirtis. Čia vaikai
dar skiriasi tuo, kad jie labai dėmesingi
ir šilti. Jie prisiriša. Lietuvoje pa-
prastai vaikai pedagogams padėkoja ir
atsisveikina, o čia atsiranda prierai-
šumas, labai šiltas santykis. Kūrėjų iš
Lietuvos atvykimas čia yra įvykis.

Ar yra Kūrybinių vasaros dirbtuvių
rėmėjų, ar išsilaikote tik iš tėvelių surink-
to mokesčio už stovyklą?

A. S. Mus remia Lietuvių Fondas
(LF), Lietuvos kultūros taryba, par-
tnerystėje su JAV LB, be tos paramos
tikrai nebūtų jokių galimybių stovyk-
los veiklas įgyvendinti. Jei paramos ne-
turėtume, tėveliams kainuotų kur kas
brangiau. 

Atrodo, kad stovykla yra labai populiari,
nes vaikų prisirenka žaibiškai greitai. Atrodo,
kad net reklamos nereikia.

A. S. Pirmais metais apie regist-
raciją į stovyklą skelbėme viešai. Ant-
rais metais kvietėme tuos pačius vai-
kus ir, jei pritrūko, kvietėme papildo-
mai. Taip pat darėme ir trečiais metais.
O šiemet vėl skelbėme registraciją vie-
šai, niekam iš anksto nepranešėme, bet
mūsų stovykla užsipildė per nepilną va-
landą. Stovykla tęsiasi dvi savaites. Iš
viso priimame keturiasdešimt vaikų. 

Ar numatote stovyklą plėsti, didinti sa-
vaičių skaičių?

A. S. Ir LF klausė to paties. Norė-

tųsi padaryti daugiau, bet atsiremiame
į žmogiškus išteklius. Vasaros metas
yra atostogų metas. Vadovai nori ilsė-
tis, mūsų svečiai iš Lietuvos negali būti
čia labai ilgai. Visi turi šeimas, atos-
togas. 

S. K. Mes turime vizijų plėsti sto-
vyklą. Galvojame apie mainus – kad
vaikai atvyktų į Vilnių ir ten susitik-
tų su kūrėjais. Be to, jie galėtų eiti į mu-
ziejus ir įvairias kitas vietas ir jiems
būtų lengviau suprasti Lietuvą. Žino-
ma, poreikis ir noras plėsti stovyklą
yra labai didžiulis, bet kol kas mus ri-
boja patalpos. Norime, kad kiekvieną
savaitę būtų kiti vaikai. Techniškai yra
sudėtinga išplėsti stovyklą dar ir todėl,
kad reikėtų daugiau atvykstančių mo-
kytojų, daugiau veiklų. Šiuo metu mes
esame dvi pedagogės iš Lietuvos. Mūsų
net kalba yra kitokia ir vaikams labai
įdomu mūsų klausyti, girdėti mūsų ta-
rimą, mūsų vartojamus žodžius, nes jie
kalba supaprastinta kalba.

Ar stovykla galėtų plėstis priimant ki-
tus mokytojus?

A. S. Galbūt, bet tai yra tikrai di-
delis darbas. Mes rūpinamės ir maiti-
nimu, ir mokymo priemonėmis. Viską
reikia supirkti, paruošti, anketas už-
pildyti, finansus sutvarkyti. Visi esame
pasidalinę pareigomis. Gal būtų sma-
gu praplėsti stovyklą, bet tai reikštų,
kad reikia „parduoti” vasarą. Ir taip
stovyklai ruošiamės daugiau nei pus-
metį, dirbame ne tik šias dvi savaites.
O stovyklai pasibaigus, manęs dar lau-
kia ataskaitos. Tačiau pati idėja buvo
ilgalaikės stovyklos. Todėl manau, kad
su laiku stovykla vis tik plėsis. Gal at-
siras kitas projekto vadovas, kiti mo-
kytojai. Čia labai gražios patalpos. Ne-
žinau, ar gali būti nuostabesnė vieta.
Ateitininkų namų vadovybė irgi džiau-
giasi, kad jų patalpose klega vaikai. Tai
daug geriau, negu namai stovėtų tuš-
ti.

Ar iš jūsų pavyzdžio nesimoko kitų vals-
tijų Lietuvių Bendruomenės?

A. S. Bandėme surengti išvažiuo-
jamąją stovyklą Baltimorėje. Tačiau ki-
tos Bendruomenės į šią idėją dar žiū-
ri atsargiai, nes galvoja, kad yra ne-
paprastai daug darbo. Vasarą daug
kas nenori apsiimti dirbti. Taip, darbo
tikrai yra. Bet rezultatas yra iš tikrų-
jų be galo smagus. Jau ketvirtus metus
rengiame šią stovyklą ir matome joje
prasmę. 

Ačiū už pokalbį. Norintiems susipažinti
su stovyklos veikla ar iš jos pasimokyti siū-
lome pasisvečiuoti „Kūrybinių vasaros dirb-
tuvių” internetinėje svetainėje adresu
www.kurybinevasara.com ar „Facebook” ad-
resu Kūrybinės vasaros dirbtuvės. 

Kalbėjosi Karilė Vaitkutė

Lietuvoje vasarojančius 
emigrantų vaikus 

kviečia edukacinės programos

Vaikų darbeliai – lipdiniai „Šokėja”.
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LIETUVA IR PASAULIS

Britai siunčia žinią Maskvai
Klaipėda (BNS) – Jungtinė Kara-

lystė svarsto galimybes stiprinti kari-
nius pajėgumus Baltijos šalyse Rusijai
atgrasyti, birželio 28 d. paskelbė į Klai-
pėdą atvykusi Britanijos gynybos sek-
retorė Penny Mordaunt.

„Jungtinės Karalystės žinia – kad
esame čia, kad ketiname būti čia ilgai,
kad ketiname daryti daugiau”, – sakė
pareigūnė.

Aplankiusi didžiausias per šimt-
metį britų karines pratybas Baltijos jū-
roje ji teigė, kad sąjungininkai yra pa-
sirengę  agresyvėjančios Rusijos aki-
vaizdoje. 

„Rodome, kad esame vieningi ir
pasiruošę.  Rusija tampa vis katego-
riškesnė; matome, kad ji dislokuoja
daugiau pajėgų ir naujų ginklų, taip
pat įsivaizduojame, kokie scenarijai
gali klostytis ateityje”, – kalbėjo P.
Mordaunt.

„Tai stiprina mūsų gebėjimą pri-
sitaikyti, dislokuoti daugiau kaip
10 tūkst. žmonių įvairiausioms misi-
joms – nepriklausomai arba dalyvau-
jant NATO operacijose”, – pridūrė ji. 

P. Mordaunt Lietuvos uostamies-
tyje susitiko su Baltijos ir Šiaurės ša-
lių, kuriančių JEF (angl. Joint Expe-
ditionary Forces) pajėgas, gynybos
ministrais ir kariuomenių vadais. Šios
pajėgos nuo gegužės Baltijos jūroje
vykdo pratybas, kur dalyvauja 3 tūkst.
karių ir 17 laivų.

Jungtinė Karalystė taip pat vado-
vauja  tarptautiniam NATO batalio-
nui Estijoje, šioje šalyje yra dislokavusi
apie 900 karių.

Kitose neseniai pasibaigusiose
tarptautinėse sausumos pajėgų praty-
bose „Geležinis vilkas” Lietuvoje da-
lyvavo apie 120 britų karių su sraig-
tasparniais „Apache”.

„Vienas iš klausimų, kurį aptari-
nėjome per mūsų susitikimus – spar-
tėjantis mūsų veiklos ritmas – pratybų,
bet taip pat reguliaraus patruliavimo
(klausimas), taip pat kokius išteklius
mes su tuo susiesime. Pakeitėme savo
biudžetus, kad labiau sustiprintume
saugumą ir atsparumą Baltijos šalyse
ir visame regione”, – kalbėjo P. Mor-
daunt.

Žmonių aukos lieka apmokestinamos 
Vilnius (BNS) – Žmonių suauko-

tos aukos, skirtos ligoniams ar nelai-
mės ištiktiems žmonėms ir toliau bus
apmokestinamos pajamų mokesčiu. 

Seimas nepritarė pasiūlytai Gy-
ventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisai, pagal kurią tokios aukos
būtų neapmokestinamos.

Žmonės per akcijas dažnai paau-

koja pinigų, bet jų gavėjams tenka su-
simokėti mokesčius, jeigu lėšos per-
vedamos ne per labdaros ir paramos
fondą ar kitą paramos teikėjo statusą
turinčią įstaigą.

Biudžeto ir finansų komiteto na-
rys Mykolas Majauskas įtaria, kad
dėl naujos tvarkos būtų daugiau pikt-
naudžiavimo. 

Romuviečių bendruomenė neketina pasiduoti 
Vilnius (ELTA) – Seimui nepri-

tarus, kad būtų suteiktas valstybės
pripažinimas Senovės baltų religinei
bendrijai „Romuva”, artimiausiu metu
ši organizacija ketina kreiptis į Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).

Seimo nariai Robertas Šarknic-
kas ir Simonas Gentvilas drąsina „Ro-
muvą” tai daryti ir siūlo pagalbą.

R. Šarknickas sako, kad Seimo
sprendimas buvo diskriminacinis. Vil-
ties romuviečiams laimėti teisme, jo
nuomone, teikia tai, kad EŽTT pripaži-
no Austriją pažeidus Jahovos liudytojų
teises, reikalaujant, kad religinė ben-
drija gyvuotų ne mažiau kaip 10 metų,
kad ji būtų pripažinta valstybės mastu.

R. Šarknickas ir S. Gentvilas
svarsto galimybę teikti Seimui įstaty-
mo pataisą, kad po parlamento spren-
dimo nepripažinti religinės bendruo-
menės nereikėtų laukti dešimt metų,
norint dar kartą svarstyti šį klausimą.

Seime birželio 27 d. nebuvo pri-
tarta projektui suteikti valstybės pri-
pažinimą Senovės baltų religinei ben-

drijai „Romuva”, nors Seimo Žmo-
gaus teisių komitetas (ŽTK) buvo siū-
lęs pritarti.  

ŽTK teigimu, projektu buvo sie-
kiama puoselėti lietuviškas tradici-
jas, didinti pasaulio bendruomenės
dėmesį lietuvių tautos tapatumui, mi-
tologijai, folklorui.

Valstybės pripažinimas religinėms
bendrijoms nėra tapatus valstybės pri-
pažinimui tradicinėms Lietuvos reli-
ginėms bendruomenėms ar bendri-
joms, tačiau suteikia tam tikras pri-
vilegijas. Kaip teigiama, ši bendrija
būtų galėjusi sudaryti santuokas, ku-
rios sukelia tokias pat teisines pasek-
mes, kaip ir santuokos sudarymas ci-
vilinės metrikacijos įstaigoje.

Suteikus valstybės pripažinimą, ši
bendrija įgytų teisę mokyti tikybos ir
religinių apeigų valstybės ir savival-
dybių mokyklose, tikinčiųjų mokinių
ar jų tėvų prašymu, nepažeidžiant pa-
saulietinės mokyklos sampratos.

Projektą inicijavo ŽTK pirminin-
kas Valerijus Simulikas.

D. Trump su V. Putinu aptarė kišimąsi į rinkimus
Osaka, Japonija (BNS) – JAV

prezidentas Donald Trump G-20 susi-
tikime pareiškė, kad skyrė dėmesio ki-
šimosi į Amerikos rinkimus problemai
ne tik girdint žurnalistams, bet ir dvi-
šalio susitikimo su Rusijos prezidentu
Vladimiru Putinu metu.  

Girdint žurnalistams, D. Trump du
kartus pakartojo Rusijos prezidentui:
„Prašom nesikišti į rinkimus”. Tačiau
amerikiečių žiniasklaida padarė išva-

dą, kad tai buvo pasakyta juokais, nes
JAV vadovas kalbėjo šypsodamasis. 

D. Trump taip pat sakė, kad „labai
rimtai svarsto” kvietimą kitą pavasa-
rį atvykti į Maskvą dalyvauti minint
75-ąsias pergalės Antrajame pasauli-
niame kare metines.

V. Putinas pakvietė JAV prezi-
dentą atvykti į jo šalį, dalyvauti Mask-
voje gegužės 9-ąją vyksiančiose iškil-
mėse.

Estija įsigis automatų iš JAV bendrovės 

Susitiko D. Trump ir Kim Jong-un 

Talinas (BNS) – Estijos valstybi-
nis gynybos investicijų centras (RKIK)
ir JAV ginklų gamintoja „Lewis Ma-
chine & Tool Company” (LMT) pasi-
rašys sutartį dėl estų gynybos pajėgų
aprūpinimo automatiniais ginklais.

Estija per septynerius metus pla-

nuoja įsigyti 75 mln. eurų vertės auto-
matinių ginklų ir jų komponentų. Pir-
mąjį užsakymą turėtų sudaryti 16 tūkst.
5,56 ir 7,62 mm kalibro automatų.

Planuojama, kad pirmąsias gink-
lų partijas Estija gaus šių metų pa-
baigoje.

V. Putinas nesiskiria su savo puodeliu
Osaka, Japonija (BNS) – Rusijos

prezidentas Vladimiras Putinas į ofi-
cialią Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
viršūnių susitikimo vakarienę atsi-
nešė savo puodelį ir gėrė tik iš jo, iš-
provokuodamas pašaipas socialinėje ži-

niasklaidoje ir spėliones, kad lyderis
kenčia nuo paranojos.

V. Putino sprendimas atsinešti į
tarptautinį renginį savo puodelį pa-
kurstė spėliones, kad 66 metų lyderis
niekuo nebepasitiki.

P. Mordaunt teigimu pratybos Baltijos jūroje – rimta žinutė Rusijai. Independent.co.uk nuotr.

D. Trump – pirmasis pareigas einantis JAV Prezidentas, įkėlęs koją į Šiaurės Korėją.
ABC News nuotr.

Washingtonas/ Pyongyang
(ELTA) – JAV prezidentas Donald
Trump ir Šiaurės Korėjos vadovas
Kim Jong-un susitiko Korėjos demili-
tarizuotoje zonoje ir paspaudė vienas
kitam ranką.

Atrodo, kad abu vadovai iš tiesų
siekia parodyti, jog juos sieja artima
draugystė, kurią jie užmezgė, kai dau-
giau kaip prieš vienerius metus nu-
stojo svaidytis įžeidimais ir grasini-
mais. 

Prezidentas D. Trump trumpam
kirto demarkacijos liniją tarp abiejų
Korėjų ir įžengė į Šiaurės Korėjos te-

ritoriją. Jis tapo pirmuoju pareigas ei-
nančiu JAV prezidentu, įkėlusiu koją
į Šiaurės Korėją. Kim Jong-un JAV pre-
zidento poelgį pavadino „labai drąsiu
ir ryžtingu”.

Šis simbolinis susitikimas yra
trečiasis Kim Jong-un ir D. Trump su-
sitikimas. Pirmasis abiejų šalių vado-
vų susitikimas surengtas pernai birželį
Singapūre, o antrasis įvyko šiemet va-
sarį Vietnamo sostinėje Hanojuje. Ta-
čiau antrasis susitikimas nebuvo sėk-
mingas ir dvišalės derybos dėl Šiaurės
Korėjos branduolinio nusiginklavimo
atsidūrė aklavietėje.

Sustabdyti „Nord Stream 2” – nebeįmanoma
Maskva (ELTA) – Rusijos tiesia-

mas dujotiekis „Nord Stream 2” bus už-
baigtas, kaip ir buvo planuota, šių
metų pabaigoje, nes jokių teisinių ga-
limybių sustabdyti jo tiesimą nebėra,
pareiškė Rusijos dujų koncerno „Gazp-
rom” vadovas Aleksejus Mileris.

„Planai išlieka tokie patys – už-
baigti darbus iki 2019-ųjų pabaigos”, –
sakė A. Mileris. Pasak jo, „Gazprom”
jau nutiesė daugiau nei 60 proc. viso
vamzdyno.

„Šiuo metu paklota 1 482 km vamz-
džių – tai yra apie 60,4 proc. viso vamz-
dyno ilgio”, – tikino A. Mileris.

Danija yra vienintelė šalis, nesu-

teikusi leidimo tiesti dujotiekį savo te-
ritoriniuose vandenyse.

50 proc. „Nord Stream 2” akcijų
valdo Rusijos dujų koncernas „Gazp-
rom”. „Gazprom” partneriai – Vokie-
tijos „Wintershall” ir „Uniper”, Aust-
rijos OMV, Prancūzijos „Engie” ir
Jungtinės Karalystės (JK) bei Nyder-
landų „Royal Dutch Shell” – finan-
suos 50 proc. projekto ir valdys taip pat
pusę dujotiekį administruojančios ben-
drovės akcijų.

Iš dviejų 1230 km ilgio gijų suda-
rytas dujotiekis „Nord Stream 2” yra
tiesiamas Baltijos jūra. Vamzdynas
sujungs Rusiją ir Vokietiją.
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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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Prieš savaitę, birželio 25 d., lenkų
dailininko Jan Matejko garsus ir
monumentalus (2,98 × 5,12 m) pa-

veikslas „Liublino unija” pradėjo savo
ilgą kelionę ir naktį sėkmingai atva-
žiavo į Vilnių. Liepos 6 d. Valdovų rū-
muose vyks parodos ,,Liublinas – Lie-
tuvos ir Lenkijos unijos miestas” ati-
darymas. Parodą rengia Liublino mu-
ziejus (Muzeum Lubelskie) bei Nacio-
nalinis muziejus – Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai
kartu su partneriais – Lenkijos insti-
tutu bei Lenkijos ambasada Vilniuje.
Kartu su vienu žymiausių Matejko
paveikslų parodoje bus rodomos šešios
dešimtys XVII–XX a. istorinės temati-
kos meno kūrinių, plačiau pristatančių
Liublino miestą, garsų tiek 1569 m. lie-
pos 1 d. pasirašyta Lietuvos ir Lenki-
jos unija, tiek įstabia architektūra,
kitu meniniu paveldu ir istorija.

2019 m. sukanka 450 metų, kai
buvo sudaryta Liublino unija, sukūrusi
unikalią Europoje valstybę – Abiejų
Tautų Respubliką. Tai esminis įvykis
Lietuvos valstybingumo raidoje. 1569
m. pasirašyta sutartis pakeitė Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos
Karalystės santykius, sukūrė dviejų
valstybių konfederaciją, tačiau nepa-
naikino jų abiejų valstybingumo ženk-
lų ir svarbiausių to meto visuomenės
politinio tapatumo atributų. Šis isto-
rinę reikšmę turintis susitarimas yra
gyvybinga lietuvių ir lenkų tautas sie-
janti tradicija, neišsemiama diskusijų
versmė istorikams ir įkvėpimo šaltinis
menininkams. Liublino unijos 450
metų sukakties proga ir rengiama ši
tarptautinė paroda, kurioje bus eks-

ponuojamas įspūdingas, savo matme-
nimis, menine įtaiga, simbolinėmis
prasmėmis ir pavaizduotų istorinių
personažų gausa išsiskiriantis Matej-
ko paveikslas.

Ši istorinė drobė, nutapyta 1869 m.,
minint Liublino unijos 300 metų jubi-
liejų, įtaigiai atskleidžia su minimu
įvykiu susijusias nuotaikas ir istorinį
kontekstą. Monumentaliame paveiks-
le vaizduojamas baigiamasis Liublino
seimo etapas – unijos priesaika rene-
sansinėje Liublino pilies menėje. Ypa-
tingas dėmesys sutelktas į Lenkijos ka-
ralių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį
Žygimantą Augustą (1544/1548–1572),
unijos iniciatorių ir rėmėją. J. Matej-
ko paveiksle meistriškai atskleidžiami
istorinės savimonės ir tapatybės ak-
centai, aktualūs ir reikšmingi iki šių
dienų. 

Iki Antrojo pasaulinio karo pa-
veikslas „Liublino unija” buvo saugo-
mas Lvovo Liubomirskių muziejuje
(Ukraina), karo metais išvežtas į Vis-
ničių, vėliau – į Žemutinę Sileziją
(Lenkija). 1945 m. kūrinys perkeltas į
Varšuvos nacionalinį muziejų, o nuo
1957 m. nuolat eksponuojamas Liubli-
no muziejuje. 2009-aisiais, minint Liub-
lino unijos 440 metų sukaktį, šis pa-
veikslas, kartu su kitais garsaus lenkų
dailininko darbais buvo rodomas Vil-
niaus Taikomosios dailės muziejuje.
1999 m. didelio vilniečių ir Lietuvos
sostinės svečių dėmesio sulaukė kita
Taikomosios dailės muziejuje ekspo-
nuota monumentali J. Matejko drobė
„Žalgirio mūšis”. 

Lenkijos instituto Vilniuje inf.

Atkelta iš 3 psl.

Koncertas „Ačiū – 
už 10 metų kartu”

Penktadienio popietę Vilniuje, S.
Daukanto aikštėje prieš Prezidentūrą,
vyko padėkos koncertas. Jau juo vi-
durdienio skverelyje, medžių pavėsy-
je buvo daug žmonių – vyko piknikas.
Kas smaguriavo įvairių kultūrų val-
giais ir gėrimais, kas tiesiog su vaikais
dūko ant žolės, kas plepėjo su draugais.
Buvo galima įsigyti ir naująją Daivos
Ulčinaitės knygą apie Prezidentę Dalią
Grybauskaitę „Nustokim krūpčiot”. D.
Ulbinaitė – visus 10 metų buvo Prezi-
dentės atstovė spaudai. 

Pavakarę prasidėjo padėkos kon-
certas „Ačiū – už 10 metų kartu”. Su-
sirinkusieji dėkojo kadenciją bai-
giančiai Prezidentei už dešimtmečio
buvimą valstybės vadove. Dalyvavo
grupės „Biplan” ir „Lemon Joy”, Ieva
Narkutė, Jurga, Donatas Montvydas,
Vaidas Baumila, Domantas Razaus-
kas ir grupė VOS VOS. 

Tačiau koncertas paliko abejonių.
Taip, muzika buvo puiki, aikštėje nuo-
taika labai geranoriška ir smagi, kas
norėjo šoko, kas norėjo dainavo. Šalia
manęs sėdėję pagyvenę žmonės visą
laiką vienas kito klausinėjo: „O kuo čia
dėta Prezidentė?” Žmonės susirinko
padėkoti Prezidentei už buvimą kartu
dešimt metų, tačiau ir pats renginio ve-

Ačiū – už 10 metų kartu

Montvydas prisiminė Prezidentės palai-
kantį ir įkvepiantį skambutį

dėjas, žinomas renginių vedėjas Jo-
gaila Morkūnas (per šitiek metų bu-
vimo koncertų vedėju taip ir neišmo-
ko kalbėti artikuliuota lietuvių kalba,
nepildamas greitakalbe, nesumalda-
mas sakinių), dėkojo savo tėvams, savo
šeimai, dar kažkam, kiti kalbėjusieji
dėkojo savo treneriams, savo gražiai iš-
augusiems ir paklusniems anūkams,
mokytojams, kas gavo naują darbą, kas
susilaukė vaikų ar rado gyvenimo
draugą… Visi turėjo kam ir už ką pa-
dėkoti, bet tik vos keli padėkojo Pre-
zidentei.  

Koncerto rengėjai pakvietė pa-
kalbėti pernai savo organizacijos šimt-
metį šventusius skautus. Pernai? Ko-
dėl ne šiemet? Kodėl skautus? Juk šie-
met šimtmetį šventė, na, tarkim, šau-
liai. Juk Seimas šiuos metus įvardijo
net 11 nominacijų – Prezidento A.
Smetonos, Žemaitijos, Pasaulio lietu-
vių, partizano J. Žemaičio-Vytauto,
Vietovardžių, Laikinosios sostinės ir
kt. D. Grybauskaitė niekuomet skautė
nebuvo... Nė vienu žodžiu nepaminėtos
Prezidentės inicijuotos labai svarbios
akcijos, pvz., „Už saugią Lietuvą”, kai
pagaliau imta kovoti prieš smurtą šei-
moje, artimoje aplinkoje, patyčias. 

Žinoma, koncertą stebėjo ir Pre-

Renginio vedėjas J. Morkūnas

zidentė. Jau besibaigiant renginiui, ji
pakilo į sceną: „Lietuva turėjo daug
sunkumų: ir okupacija, ir tremtys, ir
šiaip panieka. Visa tai išgyvenome,
atsistojome ant kojų, ir tik todėl, kad
mūsų žmonės tiki savimi, pasitiki savo
šalimi, gerbia ir vertina savo istoriją,
nes gyvename su Lietuva širdyje. Todėl
niekas negali mūsų nurungti ar su-
naikinti, nes jūs, Lietuvos žmonės, su-
gebėsite išsaugoti tai, kas svarbiausia.
Laisvė, meilė tėvynei ir kiekvienam iš
mūsų. 

Todėl šiandien galime dėkoti sau ir
visiems. Tik jūsų dėka Lietuva su-
stiprėjo, pagražėjo. Mūsų šalis yra iš-
girsta ir gerbiama, todėl, kad jūs to nu-
sipelnėte. Man buvo pareiga, didžiulė
garbė ir atsakomybė tarnauti jums,
vykdyti jūsų valią ir dirbti taip, kaip ga-
lėjau tai padaryti”, – kalbėjo ji. 

Dainininkai dalijosi 
asmeninėmis istorijomis

Kalbėjo ir kai kurie atlikėjai. Dai-
nininkas Vaidas Baumila sakė, kad
su Prezidente bendravęs ne sykį. „Gal-
būt kartais nusižengdavau protoko-
lui, bent jau mano bičiulis, Prezidentės
patarėjas, man nuolat primindavo, jog
negalima pirmam tiesti rankos vals-
tybės vadovei ar panašiai. Ne visada
paisydavau jo patarimų, nes Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė man atrodo
labai artima, žmogiška, turinti subti-
lų ir kiekvienam suprantamą humoro
jausmą. Ji labai jaunatviška ir visuo-
met atidi jaunimui. Niekada neteko
matyti pikto jos žvilgsnio. Džiaugiuo-
si ir aš galėdamas padėkoti Preziden-
tei už dvi kadencijas. Manau, kad
mums pasisekė, jog dešimtmetį pra-
leidome turėdami tokią vadovę”, –
sakė V. Baumila. 

Labai šiltai kalbėjo ir dainininkas
Donatas Montvydas. Kai jis 2018 m. da-
lyvavo Eurovizijoje, jam netikėtai pa-
skambino Prezidentė, visos tautos var-
du linkėdama didžiausios sėkmės.
„Tada ypač pajutau, kad šalies vie-
ningumas priklauso ne tik nuo pačių
žmonių, bet ir nuo šalies vadovo, kuris
turi didelę galią vienyti ir įkvėpti”, –
sakė dainininkas. 

Kaip bevertinsi – vieniems Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė patiko la-
biau, kitiems mažiau – tačiau baigėsi
dar vienas mūsų šalies gyvenimo lai-
kotarpis. Žmogiška, kad pereinant iš
vieno etapo į kitą, apima ir liūdesys, ir
nežinomybė. Bet, tikėkimės, kad viskas
– į gera mums visiems.

Dorota Awiorko, Muzeum Lubelskie w Lublinie nuotraukos

Liublino unijos jubiliejaus proga į 
Vilnių atkeliavo garsus paveikslas
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PADĖKA
,,Draugo” leidėjai ir redakcija nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvių Fondui už finansinę pagalbą vystant
laikraščio internetinę svetainę.

Esame tikri, kad skaitytojai pastebėjo ryškius tei-
giamus pokyčius atsinaujinusiame ,,Draugo” tink-
lalapyje ir ypač gyvoje, įdomioje ,,Facebook” pa-

skyroje. Kartu su jumis sakome: ,,Iš kartos – į kartą”!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

10:30 am 

11:30 am

until closing

12:00–3:00 pm

3:00 pm

3:15 pm 

For more information or to donate to Camp Neringa visit www.neringa.org 

Catholic Mass (In Lithuanian)
Arts/Crafts, Games, Raffle,
Lithuanian Cultural Demonstrations,
Linos Lithuanian Food

Lithuanian Delicacies Lunch
Drawing of Lithuanian Basket Raffle
Camp Neringa Campers’ Cultural Program

Atvirų durų diena
DRAUGE

Liepos 12 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v.

Jūsų lauks: 
Istorija, slypinti ,,Draugo”
redakcijos ir vienuolyno pastatų
viduje, nuotraukose bei ekrane
Gimtadienio tortas
Pokalbiai apie praeitį ir dabartį 
Knygos, kurių galėsite įsigyti už 1 dolerį

1:30 val. p. p. Marijonų vienuolyno koplyčioje
kun. Gediminas Keršys aukos šv. Mišias

4545 West 63th Str., Chicago, IL 60629

4545 West 63th
Str., Chicago, IL

Aplankykite mus DRAUGO

110-ojo Gimtadienio proga!  

Neringos stovyklai linkėta gyvuoti dar ilgai! 

Giedosime Lietuvos himną LiEPOS 6 D.
LIETUVOS HIMNĄ giedosime Marquette Parko

parapijoje 
(6812 S. Washtenaw Ave). 

Renkamės 
12 val. 45 min. 

Giedojimas – 1 val. p. p.

LIETUVOS HIMNĄ giedosime Čikagos
mieste centre prie ,,PUPOS”. 

Dalyviai kviečiami rinktis 
4:45 val. p. p.

201 East Randolph, 
Millennium Park. 

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, liepos
7 d., 10 val. r. švęsime 14-tąjį eilinį metų
sekmadienį.  Eucharistijos šventimą atnašaus
kunigas Gediminas Keršys. Primename,
kad ketvirtadieniais, 8:30 val. r. šv. Mišios
yra laikomos lietuviškai. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

Neringos stovykla švenčia 50 metų. Savaitgalį į Vermonto valstijoje seselių vie-

nuolių įkurtą stovyklą susirinkę svečiai linkėjo Neringai gyvuoti dar 50 metų. Penk-

tadienį, birželio 28 d.,  apie  6 val. v. mažas lėktuvas penkis kartus apskriejo Ne-

ringos stovyklą ir virš pievos paleido laiškelį su trispalviu kaspinu. Tai oro skau-

tas Tomas Dundzila ,,bombardavo” stovyklą. Jo ,,oro pašto” siuntinys sėkmingai

pasiekė žemę, ir kitą dieną sveikinimas buvo perskaitytas visiems susirinkusiems.  
,,Draugo” inf. 

Kitas
,,Draugo”
numeris –
šeštadienį,
liepos 6 d.


