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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 243 dienos
Jūs – mūsų drąsa ir tvirtybė, užuovėja ir ramybė.

Sveikiname jus su Tėvo diena. Ačiū, kad esate.

Kaip širdies plakimas...

ŠIAME NUMERYJE:

Mokslo metų uždarymo šventėje – ir maži, ir dideli.

Dariaus Bučinsko nuotr.

MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM

Los Angeles
Šv. Kazimiero
lituanistinės
mokyklos 2016–2017
mokslo metų
apžvalga

Menininkų kiemelyje – atminimo
lentelė A. Gustaičiui – 4 psl.

Kiekvienas šeštadienis, kaip širdies plakimas, paženklina metų ritmą. Kiekvienas
širdies dūžis palaiko gyvybę, kiekvienas šeštadienis – sustiprina lietuvybę.
Mokslo metai prasidėjo įdomia statistika: užsiregistravo 170 mokinių (vėliau prisidėjo dar keli); iš viso 95 šeimos; 30 mokytojų ir talkininkų; 53 mokinių abu tėveliai – iš Lietuvos; 59 mokinių abu tėveliai – JAV lietuviai; 60 mokinių – iš mišrių šeimų. Kiškių priešdarželinėje klasėje – 29 vaikučiai – mokyklos
ateitis!
Kai pirmą dieną pristatėme Kiškius ir būsimus dvyliktokus, abiturientus,
vieni prisiminė pirmus mokyklos žingsnius, o kiti, pakėlę galvutes, žiūrėjo į milžinus.
– 5 psl.

Agnės kelias –
L

į Lietuvą ir pasaulį ieškoti lietuvių
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Dominikonų bažnyčios
paslaptis – 14 psl.

ietuvos Respublikos generalinio konsulato darbuotoja
Agnė Vertelkaitė neseniai visiems draugams ir pažįstamiems pateikė staigmeną. Paaiškėjo, kad ji palieka Čikagą ir keliasi gyventi į Lietuvą. Lėktuvo bilietas jau kišenėje, beje, jis tik į vieną pusę. Agnė tapo viena iš tų, kurie iš emigracijos vėl grįžta gyventi į Lietuvą. Jos kelionė – jau birželio 18 dieną. Ši žinia daugeliui
yra netikėta. Panašu, kad net ir pačiai Agnei buvo mažoka laiko susigyventi su savo pačios sprendimu: jis priimtas per pusdienį, be ilgų kalbų ir svarstymų. Tačiau
aišku viena: tai brandžios asmenybės sąmoningas pasirinkimas.
– 10 psl.

Agnė Vertelkaitė

S. Ščedrinos nuotr.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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Aš esu su tavimi per visas ir visokias dienas
GANY TOJO ŽODIS

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Vieni iš dažniausių mano girdimų nusivylimų – tai nusivylimai kitais žmonėmis bei apgailestavimai, kad jais
buvo pasitikėta. Atrodo, kad mūsų aplinkoje vis daugėja „draugų”, kurie, kaip
šešėliai, būna šalia tik saulėtomis gyvenimo dienomis ir valandomis, o ratas
tų, kuriais galime pasitikėti, siaurėja. Neretai matau žmones nusivylusius ir savimi, savo sprendimais, troškimais bei
pasirinkimais. Nuvilia mūsų protas,
jėga, sveikata, staiga išgaruoja didybė
ir nebėra į ką atsiremti. Tai, kas galvojome, kad niekada nepasikeis – pasikeičia, kas buvo prioritetas – tampa visiškai beverčiu. Matydami, kaip viskas
gyvenime keičiasi, turime žinoti, kad
niekas nebus su mumis per visas dienas.
Visa yra pastatyta tartum ant smėlio, be
tvirtų pamatų, tam kartui, tai dienai, tam
penkmečiui ar dešimtmečiui. Ankščiau
ar vėliau viskas aplink tave ir tavyje pasikeis.
ienintelis nesikeičiantis ir nepraeinantis yra tas, kuris
mums duoda gyvenimą ir viską
išlaiko. Aštuntoji psalmė sako, kad
Dievas prie mūsų kojų padėjo gyvenimo kelią ir leidžia šiandieną šeimininkauti Jo pasaulyje. Nutolę nuo Jo,
mes nutolstame nuo Jo išminties bei
apsaugos, ir tuomet į mūsų gyvenimą
ateina netinkami žmonės, o į mūsų galvą – neteisingos mintys bei pasirinkimai. Einant tokiu gyvenimo keliu ne-

V

išvengsime nusivylimų tiek savimi,
tiek kitais ir neturėsime ramybės.
Tėvo dienos aplinkoje, mes galime
aiškiau suprasti Dievo tikslą mums.
Jis, kaip mylintis tėvas, nori mus vesti savo išmintimi, aprūpinti ir saugoti.
Kai kam atrodo, kad kelionė su Dievu
yra nuobodi, kad Jis nenori, jog mes
džiaugtumėmės gyvenimu. Bet taip
nėra – jei Jis kažką ir draudžia, tai tik
mūsų pačių naudai, kad išvengtume
nelaimių ir nusivylimų gyvenimo kelyje. Mano vaike, neužmiršk mano mokymo, ir tebrangina tavo širdis mano
įsakymus, nes jie tau suteiks daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės, rasi
malonę ir gerą vardą Dievo ir žmonių
akyse. Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis
ištiesins tavo kelius. Nebūk išmintingas
tik savo paties akyse; pagarbiai bijok
VIEŠPATIES ir venk pikta. Tai teiks
sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo
kaulams. (Patarlių knyga 3)
Kas atsitinka palikus tėvą, mes žinome iš sūnaus palaidūno istorijos. Tokių istorijų pilna mūsų aplinka: žmonės pasiima gyvenimo palikimą ir jį išbarsto, tuštybėse praleidžia metų metus, susideda su juos žalojančiais ir išnaudojančiais žmonėmis, praranda
laiką, sveikatą, turtą, ramybę. Dievas
duoda mums laisvą pasirinkimą, Jis
sako, kad bus su mumis per visas
mūsų dienas, jei tik mes laikysimės Jo
žodyje nurodyto kelio. VIEŠPATS sako:
Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas
tave akimis (Psalmė 32:8) Štai kokios apsaugos netenka žmogus, atmesdamas

Dievo kvietimą eiti per gyvenimą kartu. Taip, mes galime rinktis ir daryti
sprendimus visiškai nekreipdami dėmesio į ta, ko ko Dievas moko ir kokiu
keliu nurodo eiti, bet neturėtume nustebti, o juo labiau Jį kaltinti ,kai prieiname kelio galą. VIEŠPATIES ranka
nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti,
nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų. Bet jūsų kaltės atskyrė jus nuo jūsų
Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą,
ir jis nebegirdi jūsų. (Pranašo Izaijo
59:1–2)
Tie, kurie tiki ir pasitiki Dangiškuoju Tėvu yra apgaubiami jėga, išmintimi ir apsauga iš aukštybių. Kaip
tai vyksta mums primena Šventų Sekminių istorija, kuomet jėga iš aukštybių palietė Jėzaus mokinius ir jie

buvo pakeisti ir sustiprinti. Įvairių istorijų apie jėgą, išmintį ir apsaugą iš
aukštybių galima išgirsti iš gyvą tikėjimą praktikuojačių krikščionių, kuomet reikiamu metu ir reikiamoje vietoje Dievo ranka praveda ir viską sudėlioja taip, kad su nuostaba ištariama;
„Tikrai, Dieve, Tu lydi mane savo akimis gyvenimo kelyje”. Didis palaiminimas pamatyti, suprasti ir savo širdyje
jausti, kad Jis yra kartu per visas ir visokias dienas. Tada mumyse pradeda
augti ir stiprėti sielos išmintis, ir nors
proto išmintis to nesupranta ir negali
pakelti, sielos išmintis žino, kad tai teisingas ir tikras kelias.
Jono Evangelijos 16 skyriuje Jėzus
sako, kad daug ką norėtų mums pasakyti, bet mes to negalime pakelti ir suprasti, kol mumyse neužgimsta dvasinė sielos išmintis. Sielos išmintis yra
vedama Šventosios Dvasios, kuri per
kasdieninio gyvenimo įvykius veda į
pažinimą to, kuris niekada nesikeis
ir tvirtai laikys gyvenimą per visas ir
visokias dienas, kol galiausiai baigsis dienos ir grįšime į amžinuosius namus. Tavo žodis žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. (Psalmė
119:105)
Todėl Biblija moko, kad žmogus
nuo pat vaikystės eitų Dievo keliu, nes
tai lavina jo sielos išmintį saugo nuo paklydimų ir nusivylimų, teikia ramybę
ir apgaubia jėga iš aukštybių... Net
jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai
klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki
VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi
erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. (Pranašo Izaijo
40:30–31)

Diakonystė –
sekimas tarnaujančiu Jėzumi
ARKIVYSK.
LIONGINAS VIRBALAS
Iš Homilijos, pasakytos š. m. birželio 11
d. Kauno arkikatedroje bazilikoje teikiant
diakonų šventimus Kauno kunigų seminarijos klierikams.

Švenčiame šviesų slėpinį – Dievo,
kuris yra Trejybė, meilės ir bendrystės
slėpinį. Žmogaus pašaukimas taip pat
yra slėpinys. Dievas visus kviečia į
savo meilės artumą, o kai kuriuos išsirenka ypatingai draugystei, išskirtiniam uždaviniui atlikti. Sveikinu
Jus, Emili ir Vincentai. Po ilgo ir reiklaus maldos bei ugdymo kelio esate čia,
prašydami įšventinti jus diakonais.
Dėkoju jūsų tėvams, artimiesiems, ku-
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rie jus atlydėjo į šią dieną.
Sveikinu ir dėkoju mons.
Aurelijui Žukauskui, Kauno kunigų seminarijos
rektoriui, visiems, kurie
padėjo pasiruošti. Prisimenu tuos kunigus ir kitus uolius katalikus, kurie
tapo jums pavyzdžiu ir Iškilminga diena Kauno kunigų seminarijos klierikams, Emiliui ir Vincentui – Kauno arkikatedroje baįkvėpimo šaltiniu rinktis zilikoje teikiami diakono šventimai.
Kauno arkivyskupijos nuotr.
kunigystės kelią.
Šiandien jūs gaunate Kristaus ku- go šventimai, ar Kunigystės sakra- bės pripažinimas Bažnyčioje, o galinigystės pamatus, ir tie pamatai yra mento aukščiausias laipsnis vyskupo mybė būti panašesniems į tarnaujantį Jėzų. Diakonas tai atlieka vykdydadiakonystė – tarnavimas. Bažnyčia tarnystėje – turi remtis tarnavimu.
Tarnaudami tampame panašūs į mas Dievo Žodžio, Jo garbinimo ir
tarsi sako: kunigystė, arba, teisingiau,
dalyvavimas Kristaus kunigystėje, Jėzų, sekame Juo, ieškome ir atpažįs- meilės tarnystę.
įmanomas tik ant tvirtų tarnavimo tame Dievo valią kaip Jėzus. Šventimai
pamatų. Visa kita – ar laukiami kuni- – ne didesnių galių suteikimas ar garNukelta į 15 psl.
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ŽAIbIškI pOkAlbIAI

Pasimokyti
iš tėčio stiprybės ir silpnumo
r vėl kviečiu pokalbiui, susijusiam su kalendoriuje pažymėta švente – Tėvo
diena. Nes tėtis paprastai visada būdavo stipriausias ir geriausias pasaulyje.
Toks, kuris tave, pavargusį vaiką, nešdavo ant pečių, kuris šėldavo su tavimi kieme, kartais skaitydavo pasakas ir net iškepdavo kiaušinienės pusryčiams. O kai per šv. Kalėdas į namus atkeliaudavo Kalėdų senelis su maišu dovanų, tėtis ir vėl jo nepamatydavo, nes kaip ir pernai tuo pačiu metu,
kažkodėl būdavo išėjęs pas kaimyną… Mylime savo vaikystės tėtį, net jeigu jo dažnai šalia mūsų nebūdavo. Suaugę kitaip suprantame, koks jis iš tikrųjų buvo stiprus, kiek aukojosi dėl savo vaikų geresnės ateities. Ir koks jis
kartais būdavo silpnas, nes tikrai nėra superherojus, kaip mums atrodydavo vaikystėje. Ir dar: kartais labai ilgai nesuprantame, kiek iš tėvelio stiprybės ir net silpnumo mes galime pasimokyti…
Tėvo diena pirmiausia pradėta minėti Amerikoje. Oficialiai šioje šalyje
tėvo pagerbimui skirta šventė pradėta švęsti 1910 metais. Jos pradininkė ir
sumanytoja Louisa Dodd, kurios motina mirė gimdydama šeštą vaiką, o vienas likęs tėtis pats užaugino be mamos likusias savo atžalas. Dabar daugelyje pasaulio šalių švenčiama Tėvo diena, tačiau kiekvienoje pasirinkta vis
kitokia šio paminėjimo data. Lietuvoje gyvenantys tėčiai jau pasveikinti, Amerikoje šventė bus švenčiama šį sekmadienį.

I

Ar Amerikoje gyvenantys lietuviai švenčia Tėvo dieną? O gal
jūsų šeimoje ji minima ne vieną kartą, t.y. lietuviškai ir amerikietiškai?

Jūratė ir Jonas Variakojai savo vaikams ir anūkams perdavė Tėvo dienos tradiciją.
V. Petrauskienės nuotr.

Jūratė Variakojienė,
antrosios bangos emigrantė, Vydūno
jaunimo fondo ryšių su visuomene
atstovė:
Mano tėvelio Andriaus Juškevičiaus jau nebėra šiame pasaulyje, jis
mirė prieš 24 metus. Gyvendami JAV
visada prisimindavome ir švęsdavome
Tėvo dieną pagal amerikietiškąją tradiciją. Iki šiol aš tėvelį prisimenu ir
gerbiu, nes jis buvo protingas, išsilavinęs žmogus: Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, taip pat jis prieš karą Lietuvoje
dirbo Finansų ministerijoje. Kai apsigyvenome Amerikoje, jis pradėjo dirbti fabrike, o laisvalaikį skyrė visuomeninei veiklai Lietuvos labui: buvo
Lietuvių karių veteranų sąjungos ,,Ramovė” Čikagos skyriaus pirmininkas,
giedojo bažnyčios chore, turėjo daugiau
kitų pareigų. Tėvo dienos šventė – tai
būdas padėkoti tėčiui. Dažniausiai paminėdavome šeimoje šią dieną, bet
pavyzdžiui, karo metais ne šventės

būdavo svarbiausia. Aš iš savo tėvelio
perėmiau pareigą dirbti visuomeninį
darbą. O tą tradiciją – švęsti Tėvo dieną perdavėme savo vaikams – dukrai
ir sūnui, nes tai viena iš šeimos auklėjimo dalių. Mūsų vaikai, savo ruožtu,
pamokė savo vaikus, mūsų anūkus,
kurių turime keturis – dvi mergaites ir
du berniukus. Pamenu, kad vienais metais Tėvo dienos proga mano vyras, sūnus ir anūkas išsirengė žvejoti, nes šis
laisvalaiko praleidimo būdas jiems visiems labai patinka, tai jiems buvo
šventė. Manau, kad nebūtina Tėvo ar
Motinos dieną rengti dideles vaišes, galima tiesiog smagiai kartu pabūti namuose, gamtoje ar ten, kur visiems
gera. Mūsų šeima Tėvo dieną švenčia
su amerikiečiais, trečiąjį birželio sekmadienį. Mes į šią šalį atvažiavę taip radome, todėl ir prisijungėme prie amerikiečių. O trečiosios bangos emigrantai, atvykę iš Lietuvos, atsivežė tradiciją Tėvo dieną paminėti pirmąjį
birželio sekmadienį. Tai naujovė, kuri
atsirado prieš kokį dešimtmetį.

Nijolės sūnūs Justas ir Gustas šiemet jau pasveikino tėtį.

Nijolė Gadišauskas,
kirpėja, dviejų berniukų mama:
Mes šeimoje Tėvo dieną švenčiame
lietuviškai, pirmąjį birželio sekmadienį. Ir šiais metais jau atšventėme. Su
abiem sūnumis – dešimtmečiu Justu ir
trejų su puse metų Gustu važiavome
pirkti tėčiui balionų, skirtų Tėvo dienai.
Labai nustebau, kad parduotuvėje tų balionų nebuvo. Paklausus paaiškėjo, kad
Tėvo dienos dovanos ir visokia atributika dar neišpakuoti, nes amerikiečiai
šią šventę švenčia dviem savaitėmis
vėliau. Vis dėlto nusipirkome balionų,
gėlių ir berniukai pasveikino tėtį. Pamenu, kad kol buvau maža, Lietuvoje
nebūdavo švenčiama Tėvo diena. Tik po
kurio laiko, jau nepriklausomybės laikotarpiu atsirado tokia šventė. Aš, būdama studentė, pamenu, sveikindavau
savo tėtį. Vis dėlto manau: kur kitur, jeigu ne šeimoje vaikams perduosime
gražias tradicijas? Noriu, kad mano
sūnūs žinotų ir prisimintų, kad reikia
švęsti tiek Tėvo, tiek Motinos dieną.
O prieš Motinos dieną aš pati paprašiau savo abiejų berniukų, kad šiai
progai man nupieštų po atviruką. Vyrui priminiau, kad apie Motinos dienos
šventę papasakotų abiem mūsų sūnums. Man buvo gražu, kaip abu mano
berniukai iš pat ryto važiavo su tėčiu
į parduotuvę pirkti neva kažkokių dalykų namo remontui. O grįžo su gėlėmis ir jautėsi labai patenkinti, kad
pavyko nuo manęs nuslėpti tikrąją kelionės į parduotuvę priežastį. Jie džiaugėsi man padarę malonią staigmeną. Ir
aš džiaugiausi.

Asmeninio archyvo nuotr.

Sigitas Kunickas,
,,First Way Travel” bendrovės įkūrėjas, dviejų suaugusių vaikų tėvas:
Tėvo dienos tradicija mums, augusiems tarybiniais metais, yra, palyginti, nauja. Nes kiek pamenu iš savo
vaikystės ir ankstyvos jaunystės, tai
Lietuvoje būdavo švenčiama Moters
diena, kovo 8-oji, tada sveikindavome
mamas. O ,,vyrų” diena buvo vasario
23-oji. Dabar mūsų šeimoje Motinos
diena yra populiaresnė, jai skiriama
daugiau dėmesio.
Mūsų vaikai, jau suaugę dukra ir
sūnus, sveikina mamą teikia jai gėlių,
kokią dovanėlę išrenka. O Tėvo dienos
jie irgi nepamiršta. Gėlių, aišku, negaunu, bet abu vaikai visada parodo dėmesį. Tai į krėslą pasodina, jumoristiškai pasveikina, tai kokio restorano
ar kavinės kortelę įteikia, tai kartu su
šeima sėdame prie stalo namuose ar
restorane…
Man pats geriausias Tėvo dienos
paminėjimas – kartu su visa šeima iš
ryto nueiti į bažnyčią, o po to kartu visiems papietauti. Tačiau puikiai suprantu, kad vaikai suaugę, turi savo gyvenimus. Jie abu – ir dukra, ir sūnus –
pasirinko gydytojo specialybę, todėl yra
labai užsiėmę. Bet kokiu atveju man
kiekvieną kartą būna labai gera, kai
vaikai skiria savo laiko ir dėmesio
mums, tėvams. Ir tai yra pati didžiausia suaugusių vaikų dovana tiek Motinos, tiek Tėvo švenčių proga.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Sigitui Kunickui brangiausia dovana – pabūti kartu su savo vaikais – Jūrate ir Vytu.
Asmeninio archyvo nuotr.
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Atminimo lentelė Algirdui Gustaičiui
Pagaliau! Pagaliau vakarinių valstijų lietuviškojo gyvenimo naujienų puslapis turi tvirtą vairininką.
Sveikiname ir tikimės, kad „Vakaris” atpūs mums ne mažiau įdomybių iš vakarų nei kas ketvirtadienį iš rytinių valstijų atpučia
„Rytys”.

m. gegužės 20 d. Los Angeles,
Bernardo Brazdžionio išeivijos
menininkų kiemelyje, buvo atidengta atminimo lentelė istorikui, rašytojui, žurnalistui, kino scenaristui,
kartografui Algirdui Gustaičiui. Atidengime dalyvavo žmona Danguolė Gustaitienė, Lietuvos generalinis konsulas
Los Angeles Darius Gaidys su žmona
Renata, buvęs Dailiųjų menų klubo
narys, architektas Rimas Mulokas bei
būrys Los Angeles lietuvių. Po šv. Mišių,
kurios buvo aukojamos ir už Algirdą
Gustaitį, kunigas Tomas Karanaus-

Š.

Prisiminimais apie Algirdą Gustaitį dalijasi
jo žmona Danguolė Gustaitienė.
kas pašventino atminimo lentelę ir pasidžiaugė, kad kiemelyje jau atidengta
trečioji išeivijos menininkų atminimo
lentelė (pirmoji – rašytojui Pranui Lembertui, antroji – rašytojai Alei Rūtai) ir
palinkėjo „Just Milin’ Around” teatrui
stiprybės tęsti šį projektą, kad ateinančioms kartoms liktų atminimas tų
šviesuolių, kurie dirbo kultūrinio darbo baruose, puoselėdami lietuvybę išeivijoje.
Algirdas Gustaitis gimė 1916 m.
spalio 29 d. Pačerske, Mogiliovo srityje, Baltarusijoje, karo pabėgėlių šeimoje. 1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą.
Šeima įsikūrė Išlaužo dvare netoli
Kauno. Vėliau persikėlė į Kumečių
dvarą Alvito valsčiuje, tuometinėje
Vilkaviškio apskrityje. Ten praleido
dalį savo vaikystės.
Gimnaziją baigė Kaune. Kauno
gimnazijoje įsteigė skautų ir Maironio
literatų būrelį. 1938 m. įstojo į Kauno
Vytauto Didžiojo universitetą, studijuoti lituanistikos. Lietuvai atgavus
Vilniaus kraštą, 1939 m. pabaigoje, išvyko studijuoti į Vilniaus universitetą.
Buvo aktyvus studentų literatūrinėje ir korporacinėje veikloje. Dirbdamas Vilniaus universiteto bibliotekoje įsigijo istoriografinių ir kartog-

rafinių žinių. Jas 1982 m. panaudojo
kurdamas Lietuvos žemėlapį, rašydamas paaiškinimus istoriniams žemėlapiams, kad parodytų tikrąsias Lietuvos žemes. Anksti pradėjo bendradarbiauti spaudoje, reikštis grožiniais
kūriniais.
Jam ypač rūpėjo lietuvybės reikalai atgautame Vilniaus krašte. Nuo
1941 m. vadovavo Vilniaus ekskursijų
biurui. Rengė ekskursijų vadovus, net
ir nuošaliose Vilniaus krašto vietovėse steigė lietuviškas įstaigas. Dirbdamas Vilniaus kultūros skyriaus vedėjo darbą, visur ir visais būdais gaivino lietuvybę.
1944 m., gelbėdamasis nuo bolševizmo pavojaus, pasitraukė iš Lietuvos.
Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje
Vokietijoje įsitraukė į kultūrinę veiklą, redagavo sieninį laikraštį „Hanau
lietuviai”. Studijavo vokiečių literatūrą
J. W. Goethe‘s universitete Frankfurte
prie Maino.
1947 m. kovo 14 d. Algirdas Gustaitis atvyko į New Yorką. Čia neradęs
darbo persikėlė į New Jersey, kur dirbo Budrio vištų fermoje. Vėliau persikėlė į Philadelphiją. Dirbo metalo fabrike. Laisvalaikiu talkino BALF’o veikloje. Po kelerių metų persikėlęs į Čikagą, dirbo namų apyvokos reikmenų
parduotuvėje. Aktyviai įsijungė į lietuvybės puoselėjimą Amerikoje: Čikagoje vedė „Laisvosios Lietuvos” laikraščio kultūros skyrių, aktyviai veikė
šaulių bei skautų organizacijose.
1955 m. iš Čikagos persikėlė į Los
Angeles. Įsidarbino „Times Mirror
Press” bendrovėje korektoriumi. Ten
išdirbo apie 25 metus. Visą savo laisvalaikį skyrė rašymui. Bendradarbių
paklaustas, kodėl tiek daug rašo, atsakė: „Aš dirbu Lietuvos išlaisvinimui
iš Sovietų Sąjungos vergijos”.
Tais pačiais metais tapo Amerikos
kino meno akademijos nariu, o 1956 m.
buvo priimtas į „Hollywood Foreign
Press Association” (HFPA) kino kritikų organizaciją. Dalyvaudavo visose
kino filmų peržiūrose, „Golden Globe”
apdovanojimų ceremonijose ir savo
įspūdžius aprašydavo lietuviškoje
spaudoje. Pažinojo daugelį Hollywoodo kino žvaigždžių ir režisierių. Draugystė siejo su lietuvių kilmės režisieriumi Robertu Zemeckiu. Jo dėka kiekvienas HFPA narys žinojo apie Lietuvą, o kino menininkai, žinodami Algirdo Gustaičio patriotinį nusiteikimą,
apie Lietuvą savo kūryboje nedrįso kalbėti prieštaringai.
1956 m. su kitais Los Angeles lietuviais menininkais įkūrė Dailiųjų
menų klubą ir tapo jo metraštininku.
Šias pareigas ėjo iki pat klubo uždarymo 2000 m. Kruopščiai rašyto metraščio foto kopija jo ir jo žmonos Danguolės Gustaitienės dėka ir lėšomis, padedant profesoriui Algimantui Liekiui, buvo išleista 2002 m. lapkričio mėnesį atskira rekordinio storumo knyga (1 408 psl.), o šeši originalūs albumai
buvo perduoti saugojimui į Lietuvos
mokslų akademijos bibliotekos A. Gustaičio archyvinį fondą.
1959 m. kartu su Elvyra ŠikšniūteVodopaliene ir kitais Los Angeles lietuviais, sporto entuziastais įsteigė
sporto klubą „Banga”. A. Gustaitis
susirado garsųjį krepšininką Praną
Lubiną, su juo įrašė keletą pokalbių, o
vėliau kartu su „Gintaro studijos”,

Lentelės atidengimo programos vedėja Justina Brazdžionytė ir dalyviai.

Kankliuoja Lietuvos edukologijos universiteto studentė Vytautė Urbonavičiūtė.
Casey Kazlausko nuotraukos
Hollywoodo prodiuseriu Pauliumi Jasiukoniu sukūrė filmą „Lietuva – Europos nugalėtoja” apie Lietuvos krepšinio komandą 1937 ir 1939 m. tapusią
Europos krepšinio čempione.
A. Gustaičio literatūrinis palikimas gausus ir įvairus: parašė daugiau
nei 1000 straipsnių, kurie buvo spausdinami JAV, Kanadoje, Australijoje,
Argentinoje ir Lietuvoje, išleido šešias knygeles vaikams, keletą kelionių
į Lietuvą ir kitas šalis įspūdžių knygų.
Parašė radijo pjesių, filmų scenarijų.
Tačiau išskirtinis A. Gustaičio domėjimasis buvo Lietuvos istorija ir
ypač senaisiais lietuviškais žemėlapiais. Šiomis temomis buvo išleistos
knygos „Tikroji Lietuva” (šią knygą jis
įteikė popiežiui Jonui Pauliui II jo vizito Los Angeles metu), „Potsdamas ir
Lietuva dega”, „Karas braukia kruviną ašarą”, ispanų kalba „Lithuania quire ser libre”, „Kunigaikščio Radvilos

žemėlapis”, „Dniepro upė ir aplinka
nuo prieškristinių laikų”, „Lietuvių sukilimas Vilniuje 1941 metais” (Vytauto Rimkaus slapyvardžiu) ir kt. ir aštuoni žemėlapiai: K. Ptolemėjaus Lietuvos žemėlapis, Lietuvių-švedų kautynės prie Sandomiro 1656 m., prie
Salaspilio 1605 m., prie Pilypavo 1956
m., G. Mercatoriaus „Litvania” ir kt.
A. Gustaitis visą savo gyvenimą išliko gyvastingas, jaunatviškas, nuoširdus ir atidus artimui. Bendraudavo
su visų emigracinių bangų lietuviais.
Jo namuose dažnai apsistodavo svečiai
iš Lietuvos. Visiems rasdavo laiko, nestokojo patarimų, mokė patriotinio
mąstymo.
Gustaitis mirė 2002 m. gruodžio 24
d., dar spėjęs pasidžiaugti savo kruopštaus darbo vaisiumi „Dailiųjų Menų
klubo” metraščiu, kvepiančiu šviežiais leidyklos dažais.

Amandas Ragauskas

Kunigas Tomas Karanauskas šventina Algirdo Gustaičio atminimo lentelę.

Kaip širdies plakimas...
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Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
n Rugsėjo mėnesį Our Lady of the
Angels katedros tarptautinėse Mišiose
mūsų parapija buvo pagerbta 75-ojo jubiliejaus ir Dievo Gailestingumo metų
progomis. Visi mokiniai, pasipuošę
tautiniais drabužiais, dalyvavo šventėje. Vyresnės mergaitės liturginio šokio žingsniais ėjo atidarymo procesijoje ir nešė lietuviškus simbolius. Atstovai iš daugiau kaip 30-ies įvairių etninių bendrijų grožėjosi mūsų lietuviukais. Vėliau, lapkričio mėnesį, parapijoje sulaukėme Los Angeles arkivyskupo Jose Gomez, pirmą kartą apsilankiusio pas mus jubiliejaus proga.
Mokiniai, mokytojai ir parapijiečiai
gausiai dalyvavo iškilmėse.
n Po Lietuvių dienų pasirodymo
spalio mėnesį prasidėjo rimtos pamokos.
Mokykloje lankėsi knygos Šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį autorė
Brigita Jovaišienė. Vėlinių proga aplankėme lietuvių kapus netoli esančiose kapinėse, o mokyklos kieme
džiaugėmės lietuviškai papuoštais moliūgais.
Mokiniai nepagailėjo aukų ir labdaros darbams, Blusų turguje pardavinėdami savo naudotus žaisliukus, o

Mokinės dovanoja gėles (iš k.): Gabija Petrulytė, Julytė Kasputytė, Brigita Gedgaudaitė, Ariana Žukaitė, Kristina Labutytė.
Dariaus Bučinsko nuotraukos
simpoziume vyresnių klasių mokiniai pasisakė, kaip jų pasaulėžiūra keičiasi kalbant lietuviškai ir angliškai.
Sausio mėnesį taip pat sulaukėme
viešnios iš Lietuvos – Edukologijos
universiteto Vilniuje praktikantės
studentės Vytautės Urbonavičiūtės.
Vytautė atliko mokymo praktiką dviejose mokyklose – pas mus ir San Diego Bernardo Brazdžionio mokyklėlėje. Mus praturtino įdomiomis pamokomis apie liaudies instrumentus (pati gražiai
skambino kanklėmis),
Gandrines, liaudies amatus ir kitas temas. Ačiū,
Vytaute, už gražią pažintį ir naujas žinias.

n Laisvės gynėjų dienos proga visi mokiniai
susibūrė salėje ir patogiai susėdo ratu ant grindų. Apsupo sodraus balso
Ovidijų Balandį ir klausėsi pasakos, 1991 metais
parašytos prof. Vytauto
Landsbergio, kurioje jis
Lietuvos vaikams aiškino
apie Lietuvos laisvės atgavimą... „Gyveno trys
broliai. Vienas kalbėjo lietuviškai, antras – latviškai, trečias – estiškai...
Vieną dieną apsiniaukė
LR konsulato Los Angeles darbuotojas Gediminas Sereika,
dangus, ir broliai pamatė
mokyklos direktorė Marytė Newsom ir abiturientas Tomas
atskrendantį baisų slibiVyšniauskas.
ną...”
Tęsiant laisvės temą ir besiruosurinktus pinigus paaukodami „Misišiant Vasario 16-osios šimtmečiui atja Sibiras” žygiams. Kaip tik tą pačią
einančiais metais, visi pasiryžo išdieną apie jaunuolių kelionę į Sibirą
mokti 100 naujų lietuviškų žodžių.
tvarkyti tremtinių kapų papasakojo žyDar viena laisvės šventė, Kovo 11-oji,
gio dalyvė Justina Bezaraitė.
buvo paminėta Istorijos/Geografijos
konkursu, kuriame dalyvavo mokin Belaukiant Kalėdų kun. Tomas
niai nuo trečios iki dešimtos klasės.
visiems mokiniams padovanojo adventinius kalendorius, prie kurių mon Kad tinkamai pasiruoštume Vekytojos pridėjo gerų darbelių sąrašą –
lykų šventėms, susikaupimą ir išpasuvalgęs šokoladuką atlik gerą darbežintis vedė kun. Tomas, talkinant svelį. Kalėdų eglutės programoje jau ne
čiui iš Kauno kun. Artūrui Kazlauskui.
pirmą sykį mokiniai suvaidino „SpragBalandžio mėnesį padėkojome Daliai
tuką”, visų numylėtą kalėdinę pasaką.
Ragauskienei už 25 metų šeimininkaSceną puošė blizgučiai, snaigės ir egvimą mūsų parapijoje ir mokykloje, palutės.
dovanodami doleriais papuoštą skryn Su Naujaisiais metais atkeliavo
bėlę.
ir mokytojų pasiryžimas tobulėti. Į VaAtšilus orui gamtos mylėtojos mokarinio pakraščio mokytojų konfekytojos pakartojo tradicija tapusią
renciją susirinko net 45 mokytojos iš
Mokytojų iškylą Malibu kalnuose. Geįvairių miestų. Konferencijos tema –
gužės mėnesį sveikinome antrokus
„Aš ir lietuvių kalba”; šie metai LR
Pirmosios komunijos proga ir mamySeimo pavadinti Lietuvių kalbos metes – Motinos dieną. Dainos, tautiniai
tais. Pagrindinė paskaitininkė – Lošokiai, gėlytės ir vaišės kūrė šventišreta Timukienė. Tėvelių ir mokinių

ką nuotaiką.
kyklos rėmėjams – už finansinę paran Birželio 3 dieną vyko mokslo
mą: Gražutės Sirutienės fondui, Liemetų uždarymo šventė. Diena pradėtuvių Fondui, JAV LB Švietimo taryta įprasta tvarka – vėliavų pakėlimo
bai, „Oak Tree Foundation”, „Califorapeigomis ir rytine malda mokyklos
nia Lithuanian Credit Union”, „Calikieme.
fornia Lithuanian Golf Club“, TautiPadėkos šv. Mišias aukojo svečias
nių namų vadovybei, Vitaliui ir Nijoiš Detroito kun. Gintaras Jonikas, prilei Lembertams ir visiems, prisidėjumindamas susirinkusiems mokiniams
siems prie mokyklos darbo. Ypatingas
ir tėveliams apie vysk. Teofilio Matuačiū Donatui Indai, „B&I Overseas
lionio pakėlimą į palaimintuosius, jo
Trading” įmonės vadovui, už padovakankinystę ir ištikimybę Kristui. Visus
notus ledus, kuriais vaišinosi visi moragino sekti Palaimintojo pavyzdžiu.
kiniai ir svečiai.
Salėje kelių šimtų žiūrovų akivaizdoDirektorė palinkėjo visiems smaje dviem dvyliktokams – Tomui Vyšgiai ir saugiai leisti saulėtas vasaros
niauskui ir Martynui McKennai kons.
dienas ir rinkti naujus lietuviškus žoGediminas Sereika ir direktorė įteikė
džius! Iki pasimatymo rugsėjo mėnesį.
mokslo baigimo atestatus. Abiturientai buvo apdovanoti Lietuvos istorijos
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom –
knygomis, piniginėmis premijomis ir
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
Lietuvių kredito unijos dovanomis.
mokyklos direktorė.
Atsisveikinimo žodžiuose abu jauni vyrai jautriai ir nuoširdžiai dėkojo moMokytojai: Tara Barauskaitė, Inga Nekytojams ir tėveliams, skatindami pawsom-Cloutman, Jolita Rubinienė, Evelina
silikusius mokinius ištverti iki dvyKedienė, Rasa Paliulienė, Reda Perevičienė,
liktos klasės. Prof. Egidijus AleksandSigita Newsom, Dalia Jasaitis, Gailė Radravičius ir ponia buvo šventės netikėvenytė-Hayden, Ringailė Barysaitė, Jurgita
ti svečiai. Toliau kiekviena mokytoja
Warren, Vėjūnė Baltrušaitis-Baker, Žydra van
kvietė savo klasės mokinius, įteikė
der Sluys, Vitalija Virbukienė, Gida Urbopažymių knygutes ir apdovanojo panienė, Dauras Dargis, Elina Venckienė,
sižymėjusius mokinius. NusipelniuDanguolė Varnienė, Valdas Varnas, Jūratė
siems buvo išdalinti mokyklos steigėjo prelatas
Jono Kučingio, direktorės, Onos Razutienes vardo, Švietimo tarybos premijos ir padėkos raštai.
Už daugiau kaip 25 metų
darbą mokykloje Švietimo tarybos padėkos laiškus gavo Viktoras Ralys
ir Gailė Radvenytė-Hayden, kurią taip pat pasveikinome kandidatavus „Gintarinio obuoliuko” premijai. Visas būrys
mokinių buvo atžymėti
už gerą mokyklos lankymą. Abiturientai, jų tėveliai, visi mokytojai,
Mokyklos direktorė M. Newsom taria atsisveikinimo žodžius
tėvų komitetas, direktorė
Tinos ir Lino Udrių šeimai, persikeliančiai gyventi į Texas
ir garbės svečiai buvo
valstiją.
apdovanoti gėlėmis. Žiūrovams pristatytas spalvingas ir turiVenckienė, Viktoras Ralys, Aldona Kudirkienė,
ningas metraštis, skirtas Lietuvių kalLaima Gajauskienė, dir. Marytė Newsom.
bos metams.
Talkininkai: Eglė Urbonaitė, Rima Veličkienė, Greta Veličkaitė, Matas Gajauskas,
Dėkojame
Tomas Gulbinas, Arvydas Jakeliūnas, Darija Pakuckaitė, Paulė Dargytė, Gabrielė UrDėkojame klebonui kun. Tomui
bonavičiūtė.
Karanauskui ir tėvų komitetui, vadoTėvų komitetas: Linas Venckus, Jūravaujamam Lino Venckaus, už nepatė Gulbinienė, Tauras Radvenis, Danutė Pailstamą talką per visus metus bei mokuckienė, Augis Gedgaudas.
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Šią vasarą atostogaukite su
ateitininkais ir… omarais

R

ugpjūčio 5–11 d. Maine valstijoje,
kurortiniame miestelyje, kur Kennebunk upė įplaukia į Atlantą, ateitininkai sendraugiai ir jų bičiuliai
rinksis Šv. Antano vienuolyno sodyboje
ir svečių namuose Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitei. Dalyviai galės rinktis, kaip poilsiauti – ar
vaikščioti palei uolėtą Atlanto krantą,
ar kepintis saulėje smėlėtame paplūdimyje, ar gaivintis baseine, ar klausytis koncertų, ar dairytis po jaukų
Kennebunkport miestelį, ar šnekučiuotis susėdus ,,ant gonkų” Pranciškonų svečių namuose, ar grybauti sodybos miškuose. Bet tai toli gražu ne
viskas. Bus ir progų pamankštinti
protus, praplėsti akiratį ir tarpusavy
padiskutuoti svarbiais klausimais.

Savo išmintimi dalinsis profesorė, poetė, autorė, ,,Draugo” laikraščio redaktorė, tautodailininkas, visuomenininkai ir Lietuvių Bendruomenės veikėjai.
Kambarius Pranciškonų svečių
namuose vasarotojai užpildo greitai,
todėl skubėkite registruotis į Ateitininkų stovyklą. Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthouse.com. Užsisakykite
kambarius, skambindami į raštinę
207-967-4865. Būtinai pasakykite, kad
dalyvausite ,,Ateitis” savaitėje.
Kennebunkporte maloniai laukiame ir senų draugų, ir naujų pažinčių.

Vasara!
Prasideda stovyklų metas

B

Šeštadienį, rugpj. 5 d.
7 val. v. Savaitės atidarymas – pirmojo aukšto konferencijų/posėdžių salėje 8:15 val. v.
Frances Covalesky, fortepijonas; tenoras Antanas Meilus, viešnia – Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos Vilniuje studentė Greta Keraitė
Sekmadienį, rugpj. 6 d.
4 val. p. p. Piliakalnių padavimai, legendos ir lyrika – poetės, dramaturgės Vidos
Bladykos kūryba Lietuvos piliakalnių metus minint
8 val. v. Kazio Bradūno 100 m. gimimo sukaktį prisimenant – Arvydo Reneckio filmas,
Lionės Bradūnaitės-Kazlauskienės prisiminimų fragmentai
Pirmadienį, rugpj. 7 d.
4 val. p. p. Asmeninio dvasingumo beieškant – ,,apvaliojo stalo“ forume dvasingumo
temą svarsto dr. Aldona Lingertaitienė, dr. Tomas Girnius ir kiti
8 val. v. ,,Pay, Pray and Obey? Penki dešimtmečiai po II Vatikano susirinkimo: Quo
vadis, katalikai pasauliečiai?“ – pokalbis su dr. Aurelie Hagstrom, Providence kolegijos
teologijos fakulteto profesore

Stovyklos organizatoriai

irželio 25 d. prasitampama veikliu piliečiu”.
dės pirmoji šios va• Ketvirtadienį, birželio 29
saros ateitininkų
d., Darius Sužiedėlis kalstovykla Dainavoje –
bės tema ,,Dabartinė LieSendraugių-2. Į stovyktuvos politinė ir ekonomilą, kuri vyks visą savainė padėtis” • Penktadienį,
tę, iki liepos 2 d., kviebirželio 30 d., vyks Sporto
čiami sendraugiai ateidiena.
tininkai ir jiems prijauStovyklautojams bus
čiantys – pavieniai ar
rengiamos įvairios vakasu šeimomis. Nestovykrinės programos, diskusilaujantys svečiai yra
jos, šv. Mišios, darbeliai ir
kviečiami atvykti į stožaidimai. Elona Vaišnienė
vyklą dienos metu pasi- Sendraugių-2 stovyklos
ves pokalbį ,,Kaip auklėti
klausyti paskaitų, daly- logotipas.
lietuviškai kalbančią šeivauti programoje. (Pasmą”. Po pietų tėveliams
kaitos prasideda 10 val. r.) Atvykus į sto- vyks meno pamokos, yoga ir kiti užsivyklą būtina užsiregistruoti.
ėmimai. Vaikams stovyklos tema ,,PaŠtai kas jūsų laukia: Pirmadienį, sakų pasaulis” kasdien bus sekama
birželio 26 d., Michael Meyer paskai- pasaka, išryškinanti po vieną ateitita anglų kalba: ,,Capitalizing on Di- ninkų principą.
versity: Plant Formation Boundary
Turite klausimų? Rašykite: endConditions” (Apie augalų įvairovę ir raugiai2@gmail.com
ekologiją) • Trečiadienį, birželio 28 d.,
Apie kitas ateitininkų vasaros stovyklas
pokalbis su Elona Vaišniene: ,,Kaip skaitykite kito šeštadienio ,,Drauge”.

Dainavos Spyglyje.

Ateitininkų sendraugių
studijų ir poilsio savaitė
2017 rugpjūčio 5–11 d.
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje,
Kennebunkport, Maine

Antradienį, rugpj. 8 d.
4 val. p. p. Knygos ,,Titaniko lietuviai“ pristatymas – autorė Vaida Lowell, ,,Draugo“
laikraščio, JAV rytų pakrantės naujienų puslapio ,,RYTYS“ redaktorė
7:30 val. v. Džiazas su Minns kvintetu – ,,Svingo melodijos iš širdies“
Trečiadienį, rugpj. 9 d.
Tradiciniai vėžių pietūs
4 val. p. p. Unikalus Uršulos Astrienės menas – iliustruotas tautodailininko Donato
Astro pokalbis
8 val. v. Meno dirbtuvėlė: plokščių šiaudinukų gamyba ir pritaikymas
Ketvirtadienį, rugpj. 10 d.
4 val. p. p. ,,Journey to the Backwaters of the Heart“ – knygų klubo pobūdžio
diskusijos su autore Laima Vince (plačiau apie knygų klubą – savaitės pradžioje)
8 val. v. ,,Išeivijos ir Lietuvon sugrįžimo ateitininkijos etapai“ – inž. Juozas Polikaitis,
buv. ilgametis Ateitininkų federacijos vadas, visuomenininkas
Penktadienį, rugpj. 11 d.
4 val. p. p. ,,Kas mums žinotina apie tai, kas vyksta Lietuvoje“ – referuoja JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė
7:30 val. v. Smuikininkė Eglė Jarkova ir draugai – ,,8 Stygų ir 88 klavišų klasika“
* Savaitės dalyvių iškilmingos šv. Mišios rugpjūčio 6 d., sekmadienį, 12 val. p. p., šiokiadieniais – 8:10 val. r.
* Savaitės kapelionas T. Aurelijus Gricius, OFM. Simonos ir Dorsey Minns liturginės
muzikos palyda.
* Laisvalaikis – vasarvietės sodyboje, jūros vandens baseine, pamaryje, ekskursijose,
galerijose.
* Vasarvietės valgykloje – prityrusios lietuvės šeimininkės ruošiami pusryčiai, vakarienė ir vaišės.
Programos reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę
el. paštu: vygantaite.sabaliene@gmail.com
arba į Eligijų Sužiedėlį – suziedelis@aol.com.

Dainos Čyvienės nuotr.

DRAUGAS

Dainava žvelgia į ateitį

Spyglio ežeras – Dainavos puošmena ir simbolis.

DAINA POLIKAITYTĖ
Kai 1956 metais buvo pradėta statyti Dainavos stovyklavietė, jos steigėjai galvojo, kad ji gyvuos dešimt,
dvidešimt metų. Tad nuostabu, kad praėjusiais,
2016, metais šventėme Dainavos šešiasdešimties
metų jubiliejų. Labor Day savaitgalį šia proga susirinko
net trys šimtai lietuvių. Per šešiasdešimt metų Dainavoje yra vykę visokiausių stovyklų, įvairiausių
renginių. Vis sugrįžtame stovyklauti, pabendrauti
mūsų mylimoje Dainavoje. Tad kyla klausimas – kodėl po tiek metų gyvuoja ši stovyklavietė?
ainavą pažįstu beveik nuo pat gimimo. Gimiau balandžio mėnesį, o jau liepos mėnesį
tėvai ir brolis mane vežėsi į Dainavos ateitininkų sendraugių stovyklą. Ir nuo tos dienos kiekvienais metais lankausi Dainavoje. Jaunučių, moksleivių, sendraugių ateitininkų stovyklos, moksleivių
ateitininkų žiemos kursai, studentų savaitgaliai, vestuvės ir kitokie renginiai – niekada nepritrūksta priežasčių keliauti į Dainavą ir kiekvieną kartą – mielu noru. Privažiavusi prie Dainavos mėlynojo ženklo Austin Rd., jau pradedu nerimauti ir negaliu sulaukti, kol išlipsiu iš mašinos ir atsidursiu Dainavoje,
apsupta gražios gamtos, draugų ir lietuviškos dvasios. O kai bandau kalbėti apie Dainavą savo amerikiečiams draugams, jie nesupranta. Jiems neaišku, kodėl vis pabėgu kelioms savaitėms kas vasarą
į stovyklą netoli mažo, negirdėto Michigano valstijos miestelio Manchester, kur nėra nei interneto, nei
gero mobilaus telefono ryšio, nei kondicionieriaus.

D
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Adam Bursua nuotr.

tuvių Romos katalikų federacija įsteigė Dainavą
tam, kad ugdytų jaunimą krikščioniškiškoje dvasioje. Stovyklos, kurios vyksta Dainavoje, pavyzdžiui, jaunučių ir moksleivių ateitininkų stovyklos, skautų stovyklos bei „Lithuanian Heritage Camp” siekia puoselėti jaunų lietuvių gebėjimą kritiškai mąstyti, kelti idėjas ir mintis, žvelgti į pasaulį iš krikščioniškos
perspektyvos. Aš pati, lankydama stovyklas Dainavoje,
daug ką sužinau apie save, Dievą ir pasaulį. Esu įgijusi tokių įgūdžių, kurie man bus naudingi gyvenime,
pavyzdžiui, kaip būti geru vadovu. Taip pat esu sustiprinusi savo tikėjimą ir pajutusi Dievo veikimą savo
gyvenime. Nors kartais apibūdiname Dainavą kaip
progą pailsėti nuo gyvenimo ir realybės, iš tikrųjų Dainavoje mes siekiame įgyvendinti tai, kas svarbiausia.
Neseniai kartu su broliais aplankiau savo senelius, kurie prisidėjo prie Dainavos gimimo. Tą vakarą jie mums pasakojo apie tuos 1956 metus. Valandų
valandas jie mums rodė senas nuotraukas ir pasakojo
įdomiausias istorijas apie Dainavos žemės pirkimą,
stovyklavietės statymą ir pirmąsias stovyklas. Buvo
nuostabu išgirsti tas istorijas apie vietą, kuri tokia
pat svarbi ir reikšminga mums, kaip buvo pirmiems
dainaviečiams. Suvokiau, kad Dainava jungia mus visus, kurie jaučia tą degančią aistrą ir meilę lietuvybei ir jaunimui.
Todėl būtina, kad Dainava toliau gyvuotų. Dainava lietuviams yra brangi dovana, kuri mums leidžia
džiaugtis gamta, draugyste, lietuvybe ir krikščionybe. Būti jaunu lietuviu Amerikoje bus vis sunkiau ir
sunkiau. Tad yra svarbu išlaikyti Dainavą ateinančioms kartoms. Jeigu norime, kad mūsų vaikai, anūkai džiaugtųsi šia dovana ir bręstų šioje stovykloje,
kaip ir mes, privalome aktyviai dirbti ją išlaikydami.
Turime atnaujinti jos pastatus, išsaugoti jos gamtą ir
t.t. Bet svarbiausia – turime skatinti vieni kitus nepamiršti Dainavos pagrindinio tikslo – ugdyti jaunimą lietuviškoje, katalikiškoje aplinkoje. Jeigu prisiminsime, kodėl Dainava yra brangi dovana, ji toliau
gyvuos. Laukiu susitikimo su Jumis Dainavoje jos septyniasdešimties, ašuoniasdešimties, devyniasde-

Jiems tokia stovyklavietė atrodo tiesiog neįdomi arba
bent neunikali. Ir iš tikrųjų, suprantu, kodėl jie taip
galvoja. Svetimoms akims Dainava yra tik plotas žemės su keliais senais pastatais. Bet man Dainava nuo
kitų tokių žemės plotų skiriasi, nes ši ypatinga, mylima stovyklavietė mums, Amerikos lietuviams,
yra kaip maža Lietuva. Skamba lietuviškos dainos,
girdisi lietuvių pasakos ir istorijos, bendrauja lietuviai draugai ir gyvuoja lietuviška dvasia. Dainava mums leidžia pasitraukti ir pailsėti nuo
įtempto gyvenimo ir pasidžiaugti ne tik nuostabia, raminančia gamta,
bet ir savo lietuvybe, savo
tauta. Gyvenant Amerikoje, toli nuo Lietuvos,
stovyklos, kursai, renginiai mumyse atgaivina
ir atnaujina mūsų lietuvišką identitetą. Dainava
padeda kurti didelę lietuvišką bendruomenę,
nors ir išsisklaidžiusią
po visą Ameriką.
Dainava yra unikali
ne tik todėl, kad ten suDainos Čyvienės nuotr.
sirenka lietuviai. Yra Gamtos takeliu malonu pasivaiščioti po vaizdingas apylinkes.
daug kitų organizacijų,
šokių grupių, chorų, sporto komandų, kurios pade- šimties ar net šimto metų jubiliejų progomis!
Atsiliepdama į Jūsų siūlymus bei prašymus,
da išlaikyti lietuvybę Amerikoje ir buria lietuvius.
Dainava neegzisuoja tik tam, kad lietuviams būtų kur Dainavos Direktorių Taryba sudarė trijų metų stopabendrauti. Mes apie tai gal nepagalvojame, kai ruo- vyklavietės gerinimo planą. Užtikrindama Dainavos
šiamės keliauti savaitei į stovyklą. Bet Amerikos lie- stovyklavietės ateitį, ji skelbia Dainavos atnaujinimo
finansinį vajų.
Dainavos taryba su entuziazmu ir pasiryžimu
drįsta žengti tolyn į ateitį ir sutelkti 500 000 dol. fondą, su kuriuo bus galima įgyvendinti šiuos užsimojimus:
Valgyklos padidinimas (praplėsti valgyklos salę, kad
galėtų sutalpinti daugiau stovyklautojų ir tuo pačiu
sukurti erdvę, kurioje būtų ruošiami stovykliniai užsiėmimai);
Dr. Adolfo Damušio (Baltieji rūmai) pastato pagerinimas (pastatyti priestatą, padidinant ir atnaujinant prausyklas);
Berniukų ir mergaičių namelių pagerinimas (atnaujinti prausyklas, miegamuosiuose nameliuose įdėti
naujas grindis bei lubas ir pagerinti apšvietimą);
Sporto aikščių atnaujinimas (pakeisti ir pagerinti
sporto aikščių dangą).
Aplankykite mūsų tinklalapį www.dainava.org ir
susipažinkite su galimybėmis, kaip Jūs galite prisidėti prie Dainavos kapitalinio pagerinimo vajaus, pamatykite architektūrinius atnaujinimo planus bei susipažinkite su kitomis Dainavos kapitalinio pagerininmo vajaus detalėmis ir planais.

Po didžiuoju ąžuolu stovyklautojai renkasi pabendrauti ir padainuoti.

Dainos Čyvienės nuotr.

Dainava – dovana lietuviams!
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l I E T U VA I R pA S A U l I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Seimas: Astravo AE kelia grėsmę
Vilnius (LRS.lt) – Baltarusijos
Astravo rajone statoma atominė elektrinė yra nesaugi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui bei
aplinkai ir visuomenės sveikatai, nutarė Seimas.
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto (NSGK) vadovas
Vytautas Bakas tvirtino:„Projektas
yra itin neskaidrus, vengiama atlikti
streso testus, nepadarytas poveikio
aplinkai vertinimas, taip pat neužtikrinamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis, su visuomene, ne-

užtikrinamos konsultacijos. Taip pat
yra problemų su vietos parinkimu,
neįvertintas poveikis”, – tvirtino V. Bakas.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
šią savaitę skaitydama metinį pranešimą Seime Astravo AE pavadino geopolitiniu ginklu.
Astravo AE Rusijos korporacija
„Rosatom” stato 50 kilometrų nuo Vilniaus. Lietuvos Vyriausybė teigia, kad
darbai vyksta nesilaikant saugumo ir
aplinkosaugos standartų.
Minskas šiuos priekaištus atmeta.

Aiškinasi, ar D. Trump netrukdė teisingumui
Washingtonas (ELTA) – Specialusis prokuroras, vadovaujantis tyrimui dėl galimo Rusijos kišimosi į JAV
prezidento rinkimus, aiškinasi, ar Prezidentas Donald Trump netrukdė vykdyti teisingumo.
Esminiame posūkyje tyrimo, kuris
prikaustė amerikiečių dėmesį kaip
joks kitas tyrimas per pastaruosius dešimtmečius, aukšto rango žvalgybos
pareigūnai sutiko būti apklausiami
specialiajam prokurorui Robert Mueller pavaldžių tyrėjų.
Apklausose dalyvauti sutiko nacionalinės žvalgybos vadovas Daniel
Coats, Nacionalinio saugumo agentū-

ros vadovas admirolas Mike Rogers ir
Richard Ledgett. Jų bus teiraujamasi,
ar D. Trump bandė nutraukti tyrimą,
vykdomą atleistojo savo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Michael Flynn atžvilgiu.
Tai sulaukė tūžmingos D. Trump
teisininko ir Respublikonų nacionalinio komiteto narių reakcijos.
Tyrimo objektas – galimos Rusijos
pastangos pernai lapkritį vykusių JAV
prezidento rinkimų baigtį paveikti D.
Trump naudai ir spėjimai, kad nugalėtojo rinkimų komanda galėjo būti
kaip nors su tuo susijusi.

EP panaikino R. Pakso neliečiamybę

JAV Senatas nubalsavo už sankcijas Rusijai

Vilnius (Alfa.lt) – Panaikinti R.
Paksui imunitetą pasiūlė Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas generalinio prokuroro Evaldo Pašilio
prašymu. Pats R. Paksas sprendimo išvakarėse išplatintame pranešime savo
bylą vadina politiniu persekiojimu.
Generalinis prokuroras E. Pašilis
į Europos Parlamentą kreipėsi praėjusių metų balandžio 13 d., informuodamas apie 2016 m. vasario 17 d.
pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikiu bei piktnaudžiavimo ir
prašydamas atšaukti R. Pakso teisinį
imunitetą.
Kreipimesi į Europos Parlamentą
nurodyta, kad Generalinės prokura-

Washingtonas (Diena.lt) – JAV
Senatas priėmė teisės akto projektą, kuris užkirs kelią Prezidentui Donald
Trump vienašališkai sušvelninti šiuo
metu Maskvai taikomas sankcijas.
Pataisa numato, kad Kongreso pritarimas būtų būtinas, jeigu D.Trump
nuspręstų nutraukti ar sušvelninti
sankcijas Rusijai, įvestas dėl kibernetinių atakų per 2016 metų prezidento
rinkimų kampaniją.
Dalis sankcijų yra nukreiptos
prieš Rusijos energetikos pramonę.
Teisės aktu numatyta įvesti naujas
sankcijas „korumpuotiems Rusijos subjektams”, „tiems, kurie prisideda
prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų”, rusams, kurie tiekia ginklus Sirijos prezidento Bashar al Assad režimui ar vyriausybės nurodymu dalyvauja kibernetinėse atakose.
Kitos konkrečiai įvardytos sankcijų Maskvai priežastys yra jos parama
prorusiškiems separatistams Ukrainos rytuose.
„Per ilgai skatinome Vladimirą

tūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos
atliekamame ikiteisminiame tyrime
surinkti duomenys leidžia įtarti, kad
R. Paksas, pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijoms, jos
valstybės tarnautojams, savo naudai
tiesiogiai pažadėjo ir susitarė priimti
15 tūkstančių eurų kyšį pažadėdamas
paveikti valstybės institucijas, jų valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai
veiktų vykdydami savo įgaliojimus.
Prašymu atšaukti Europos Parlamento nario R. Pakso imunitetą
buvo siekiama galimybės surašyti R.
Paksui pranešimą apie įtarimą, jį apklausti kaip įtariamąjį.

Pykit nepykę – geriat daugiausia pasaulyje
Vilnius (ELTA) – Lietuva, suvartodama 16,3 litro alkoholio vyresniam
nei 15 metų gyventojui, yra daugiausiai pasaulyje alkoholio suvartojanti
šalis, patvirtino Priklausomybių ir
psichikos sveikatos centro profesorius Jurgen Rehm.
Pasak PSO atstovo, jų duomenys
yra paremti 2016 metų duomenimis, ir
juos dar turės patvirtinti valstybė.
2013–2014 metų duomenimis, vartojimas vienam gyventojui siekė 18,2
proc.
Iš 16,3 litro – 15 litrų yra apskaitomo alkoholio duomenys, o 7,8 proc.
nuo bendro suvartojimo sudaro neapskaitytas alkoholis.
J. Rehm paaiškino, kad apskaitytas alkoholio vartojimas yra paremtas
iš Statistikos departamento gautais
duomenimis, kurie rodo alkoholio pardavimus. Neapskaičiuotu alkoholiu

laikomas namuose pagamintas, iš užsienio atvežtas alkoholis, kosmetikos
produktai, kontrabandinis alkoholis.
PSO Europos regiono biuro alkoholio programos vadovas Lars Moller
apibendrino, kad Lietuva yra daugiausiai alkoholio suvartojanti šalis.
„Rusija buvo labai aukštai skalėje, ir tam tikru laiko net pirmoje vietoje, bet jie labai sugriežtino politiką
nuo 2005 metų, ir jiems puikiai sekasi,
mes tai matome net ir mirtingumo indikatoriuose”, – sakė L. Moller.
Lietuvos statistikos departamentas praėjusį mėnesį paskelbė, kad vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui
teko 13,2 litro suvartoto absoliutaus alkoholio. PSO ir Lietuvos statistikos departamento duomenys skiriasi, nes
PSO, be oficialių pardavimo duomenų,
dar vertina ir nelegalaus bei neapskaityto alkoholio vartojimą.

Atvyko dr. Mykolo Biržiškos anūkė
Vilnius (Alkas.lt) – Vytauto Didžiojo gimnazijoje lankysis, specialiai
iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą atvykusi 1918 m. vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro profesoriaus akademiko Mykolo Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė
Leon, atstovaujanti ir prof. bibliografą
Vaclovą ir prof. Viktorą Biržiškas.
Garbinga viešnia atvyksta į savo
senelio įkurtą gimnaziją, aptarti, kaip
greičiau ir tikslingiau įvykdyti senelių ir jo brolių paskutinės testamentinės valios-būti palaidotiems Lietuvoje, Vilniaus Rasų kapinėse, atveža tam
visus reikiamus dokumentus iš JAV ir
prašo Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos tarpininkavimo ir pagalbos.
Mykolas Biržiška (1882–1962), teisininkas, pedagogas, literatūros istorikas, Vilniaus lietuvių vėliau Vytauto Didžiojo gimnazijos vienas įkūrėjų
ir pirmasis direktorius, iždininkas,

Lietuvoje vieši M. Biržiškos anūkė Venta
Barauskaitė-Leon.
Alkas.lt nuotr.
Lietuvos Skautijos pradininkas, (leidęs
įkurti skautų būrį Vytauto Didžiojo
gimnazijoje), 1918 metų vasario 16osios Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras, Kauno Aušros gimnazijos direktorius, Lietuvos vėliau Vytauto Didžiojo universiteto dekanas,
rektorius, profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos vienas įkūrėjų ir pirmasis Prezidentas-akademikas, Vilniaus universiteto rektorius.

Putiną manyti, kad Rusija gali užpulti savo kaimynus, grasinti JAV sąjungininkėms, plėsti savo kibernetines
atakas ir kištis į kitų valstybių rinkimus nesulaukdama beveik jokio atsako”, – sakė senatorius John McCain.
„Kol Rusija nesumokės už savo
veiksmus, tokie destabilizuojantys
veiksmai bus tęsiami”, – pažymėjo
jis.
Numatyta sugriežtinti Rusijai jau
taikomas priemones. Amerikos kompanijoms ir fiziniams asmenims bus
draudžiama sudaryti sandorius su Rusijos bankais suteikiant finansavimą ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui.
Taip pat numatyti suvaržymai
energetikos sektoriui.
JAV taip pat ketina padėti Ukrainai ir savo sąjungininkėms bei partnerėms Europoje „mažinti priklausomybę nuo rusiškų energijos išteklių, ypač
gamtinių dujų, kurias Rusijos vyriausybė naudoja kaip ginklą, siekdama
įbauginti ir daryti įtaką kitoms šalims”, rašoma dokumente.

Užpulti Kongreso nariai
Alexandria (BNS) – Vienas prisiekęs JAV prezidento Donald Trump kritikas birželio 14 dieną pradėjo šaudyti
į amerikiečius įstatymų leidėjus, susirinkusius į treniruotę prieš labdaringas
beisbolo rungtynes, sunkiai sužeidė
aukšto rango respublikonų Kongreso
narys ir pašovė tris kitus žmones, kol
galiausiai buvo nukautas policijos.
66 metų šaulys buvo James T.
Hodgkinson, gyvenęs Ilinojaus valstijoje. Yra žinoma, kad jis buvo liberalių
pažiūrų demokratų senatoriaus Bernie
Sanders, pernai kandidatavusio į prezidentus, uolus šalininkas.
Pašautas Kongreso narys Steve
Scalise, trečias pagal rangą respublikonas Atstovų Rūmuose ir uolus amerikiečių teisės turėti šaunamųjų ginklų šalininkas, buvo pašautas į kairį klubą ir operuotas.
Sužeistam politikui teko kelis kartus perpilti kraują; jo būklė išlieka kritinė, ir reikės atlikti daugiau operacijų.

Sužeistas Kongreso narys Steve Scalise buvo
aršus šaunamųjų ginklų turėjimo šalininkas.
The Progressive Cynic nuotr.
Per šį išpuolį taip pat buvo pašautas vienas Kongreso padėjėjas, bendrovės „Tyson Foods” lobistas ir vienas
Kapitolijaus policijos pareigūnas.
Dar vienas Kapitolijaus policijos
pareigūnas patyrė nešautinių sužalojimų. Du Kongreso nariai sakė patyrę
lengvų traumų, kai puolė slėptis pasigirdus šūviams.

Panaikino Le Pen teisinę neliečiamybę
Strasbūras, Prancūzija (LRT.lt)
– Europos Parlamentas panaikino
Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio fronto (FN) įkūrėjo Jean-Marie Le Pen ir jo partijos kolegės teisinę
neliečiamybę.
Šie abu politikai figūruoja Prancūzijoje atliekamame tyrime dėl rasizmo.
Europarlamentaras J.-M. Le Pen, jo
dukters Marine vadovaujamo FN gar-

bės pirmininkas, į tyrėjų taikiklį pateko dėl 2009 metų rugpjūtį išsakytų komentarų. Politikas pareiškė, kad imigrantai arba jų vaikai atsakingi už 90
proc. šalyje įvykdomų nusikaltimų.
Kita FN narė Mylene Troszczynski taip pat įtariama rasistinio pobūdžio
„viešu šmeižtu” ir neapykantos ar
smurto kurstymu dėl 2015 metų rugsėjį
socialiniame tinkle „Twitter” paskelbtos nuotraukos.
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S p O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Dviguba tenisininko
G. Žilio pergalė

J. B. Bukauskas tapo 15-uoju
MLB naujokų biržos šaukimu
Šiemet MLB debiutavo pirmasis lietuvis –
D. Neverauskas. Panašu, kad jau artimiausiu metu stipriausioje pasaulio beisbolo lygoje gali atsirasti ir dar viena lietuviška pavardė. Houstono „Astros” komanda aukštu 15-uoju šaukimu pasirinko
metiką Jacob Allen (J. B.) Bukauską.

STT taurės turnyre varžėsi net 22 dalyviai, tarp jų ir vienintelė moteris – Raimonda Šimkonienė.

Birželio 10 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte vykusiose tradicinėse kasmetinėse stalo teniso taurės (STT) turnyre
dukart pergalę šventė Gediminas Žilys
– jis auksinius apdovanojimus iškovojo tiek individualiose, tiek ir dvejetų varžybose.
smeninių varžybų finale G. Žilys rezultatu 3:1 nugalėjo Stefą
Majauską ir į viršų iškėlė STT
čempiono taurę. Dvikovoje dėl 3-iosios
vietos akis į akį susitiko daugkartiniai
Čikagos lietuvių stalo teniso lygos
(ČLSTL) čempionai – Gintautas Krivickas ir Mindaugas Bieliauskas. Jų
akistatoje 3:1 stipresnis buvo antrasis.
Stalo teniso taurės antroje pagal pajėgumą „B” grupės varžybose nugalėjo
Dainius Mocius, kuris finale 3:0 įveikė
Karolį Abromavičių, o trečias čia liko
Darius Karaliūnas, kuris 3:2 po labai atkaklios kovos palaužė Juozą Džervų.
„C” grupėje auksinį apdovanojimą
iškovojo Kęstas Rekašius, rezultatu
3:0 įveikęs Vilių Staišiūną, o trečią
vietą iškovojo Danas Šležas, kuris nugalėjo Roką Šimkonį.

A

Dvejetų varžybose dar vienu aukščiausios prabos medaliu džiaugėsi G.
Žilys, kuris poroje su M. Bieliausku 3:0
nugalėjo S. Majausko ir J. Džervaus
duetą.
Bronzinius medalius po nepaprastai atkaklios kovos iškovojo Laimono Bytauto ir Dainiaus Mociaus
duetas. Atsilikinėdami 0:2 šie tenisininkai vis dėlto rado savyje jėgų ir 3:2
palaužė varžybų organizatorių Tomo
Povilanską ir jo partnerį prie stalo teniso stalo – Ovidijų Srebalių.
Šiemet STT taurės turnyre varžėsi net 22 dalyviai, o kartu su vyrais
rungtyniavo ir vienintelė moteris –
Raimonda Šimkonienė. Būtent ji pas
save į namus sukvietė visus varžybų
dalyvius pažymėti stalo teniso sezono
pabaigą. Šventinėje vakaronėje buvo
apdovanoti STT varžybose pasižymėję
stalo tenisininkai, o specialus vardinis
medalis buvo įteiktas ir didžiausiam
sirgaliui – Robertui Baranauskui.
Stalo tenisininkai jau nekantriai
laukia 10-ųjų Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių Kaune, kur JAV lietuvius ir
ŠALFASS atstovaus apie 20 stalo tenisininkų būrys.

Čikagos lietuvių komanda
bėgo ir dieną, ir naktį

-metis lietuvių kilmės amerikietis yra vienas geriausių
savo kartos talentų. MLB ekspertai prognozavo, kad dešiniarankis
J. B. Bukauskas gali patekti net ir
tarp dešimties pirmųjų šaukimų, tačiau jam teko 15-asis.
University of North Carolina komandos lyderiu buvęs J. B. Bukauskas
pasižymi puikiu slystančiu metimu
ir metikui neaukštu ūgiu. 1,83 m lietuvių kilmės sportininkas šį sezoną
universitetų varžybose skina vieną
pergalę po kitos. Praėjusiais metais jis
buvo išrinktas ir į simbolinę JAV universitetų beisbolo komandų rinktinę.

20

Labiausiai J. B. Bukauską išgarsino
per septynis kėlinius iš žaidimo išmesti
net vienuolika varžovų puolėjų.
Kol kas nėra aišku, ar J. B. Bukauskas įsitvirtins galingai žaidžiančių Houstono „Astros” pagrindinėje sudėtyje jau šį sezoną, tačiau neabejojama, kad jis taps vienu iš komandos auginamų talentų, apie kuriuos bus formuojamas naujasis branduolys. Neaukšto ūgio lietuvis jau dabar lyginamas su MLB žvaigždėmis Sonny Gray
(Oaklando „Athletics”) ir būsimu komandos draugu iš Houstono Lance
McCullers Jr.
Pirmuoju ir antruoju šaukimu pirmą kartą MLB istorijoje tapo universitete net nestudijavę jaunuoliai, mokyklų abiturientai. Minnesotos
„Twins” komanda pirmuoju šaukimu
pasirinko staigiu ir protingu žaidimu
pasižymintį 18-metį Royce Lewis, o antrąjį šaukimą turėjusi Cincinnati „Reds”
komanda pašaukė dešiniarankį metiką
iš Californijos Hunter Greene.

Artūras Karnišovas gavo
NBA klubo generalinio
vadybininko postą
Artūras Karnišovas pasiekė tai, ko
troško. Jis tapo pirmuoju lietuviu,
kuris užims NBA klubo generalinio
vadybininko postą.
uvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas gavo vieną iš prestižiškiausių darbų stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje. Tačiau generalinio vadybininko kėdės Milwaukee
,,Bucks” klube siekęs lietuvis, šias pareigas pasiekė visai kitoje komandoje.
A. Karnišovu pasitikėjimą išreiškė ir

B

pareigose paaukštino dabartinis jo
klubas Denverio ,, Nuggets”. Apie tai
informavo krepšinio apžvalgininkas
Adrian Wojnarowski. A. Karnišovas
pakeis buvusį Denverio klubo generalinį vadybininką Tim Connelly, kuris
nuo šiol eis „Nuggets” krepšinio operacijų vadovo pareigas. Primename,
kad lietuvis tokias pareigas siekė užimti jau nebe pirmą kartą. Praėjusį sezoną jis pretendavo užimti generalinio
vadybininko pareigas Brooklyno
,,Nets” klube, tačiau tuomet klubo savininkas pasirinko kitą specialistą.

D. Motiejūnas JAV turi
naują agentą
26-erių 213 cm ūgio krepšinio puolėjas
iš Lietuvos Donatas Motiejūnas JAV bendradarbiaus su „Octagon Sports” agentūra. Lietuviui NBA iki šiol atstovavo B. J.
Armstrong iš „Wasserman” bendrovės.
Europoje krepšininkui ir toliau atstovaus lietuvis Tadas Bulotas ir „BBaltics”.
Vieninga ir darni Čikagos lietuvių bėgikų komanda „Chicago Lithuanian Running Club Wild
Hedgehogs” susidorojo su visais sunkumais.
R. Jasenauskas nuotr.

Praėjusį savaitgalį lietuvių bėgimo klubo komanda „Chicago Lithuanian Running Club Wild Hedgehogs” sėkmingai
dalyvavo „Ragnar” bėgimo estafetėje
iš Madisono miesto (WI) į Čikagą (IL).
ietuvių bėgikų komandą sudarė
11 klubo bėgikų: Darius Pisčikas,
Ilona Dovidaitienė, Marius Dovidaitis, Tadas Raudžius, Inga Auškalnienė, Lina Žilinskaitė-Arrigo, Rulis
Heydekrug, Antanas Steponavičius,

L

Silvija Basijokaitė, Aušra Butkevičiūtė ir Rita Jasenauskas.
Pasiskirstę į dvi dalis bėgikai bėgo
po 3 kartus vis skirtingas atkarpas.
Dieną ir naktį, etapas po etapo, iš rankų į rankas buvo perduodama estafetinė lazdelė ir taip buvo įveikta 200 mylių!
Lietuvių bėgikų komandos nesustabdė sugedęs automobilis, neišgąsdino naktinis bėgimas bei kiti netikėtumai. Puikūs savaitgalio įspūdžiai
ilgai išliks minėtų bėgikų atmintyje.

J. Armstrong darbas JAV pastaraisiais metais buvo ypač
aktualus, kai krepšininkas
derėjosi dėl naujos NBA sutarties. Vis
dėlto derybos su Houstono „Rockets”
užtruko, o D. Motiejūnas su B. J. Armstrong ėmėsi drąsios taktikos, kuri vėliau dėl „Rockets” nepatvirtintos medicininės patikros jiems kainavo milijonus. Vis dėlto vėliau pasirašęs sutartį su New Orleans „Pelicans” D.
Motiejūnas pasakojo, kad liko patenkintas buvusio Čikagos „Bulls” žaidėjo B. J. Armstrong paslaugomis. „B. J.
priėmė nemažai piktų žodžių. Nors jo

B.

kaltė šioje istorijoje buvo minimali. Didžiausi kaltininkai liko už kadro. Jų
niekas nejudina. Bet mano agentas
nebijo imtis atsakomybės ir ją prisiėmė. Aš dėl to džiaugiuosi. Jis padarė
savo darbą. Dabar man reikia eiti į
aikštelę, daryti savo darbą ir viskas savaime išsispręs”, – susitaręs su „Pelicans” pasakojo D. Motiejūnas.
„Wasserman” atstovauja tokioms
NBA žvaigždėms kaip Russell Westbrook, Derrick Rose, LaMarcus Aldridge,
Pau Gasol, Draymond Green, Anthony
Davis ar Kenneth Faried. T. Buloto
„BBaltics” Europoje atstovauja Mindaugui Kuzminskui, Pauliui Jankūnui,
Robertui Javtokui, Artūrui Gudaičiui,
Edgarui Ulanovui, Martynui Pociui ir
kt. Naujajai D. Motiejūno agentūrai
JAV priklauso tokie žaidėjai kaip Gianni Antetokounmpo, Stephen Curry, Dennis Schroder, Luol Deng, Wesley Matthews ir kt.
Daugiau sporto 15 psl.

Agnės
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Smagus pasiplaukiojimas Čikagos upe su J. Didžiulio komanda.

Asmeninio archyvo nuotr.

– į Lietuvą
ir pasaulį
ieškoti
lietuvių

Atkelta iš 1 psl.
mano patirtis – ryšiai su užsienyje
(šiuo atveju – Čikagoje) gyvenančiais
lietuviais, išmanymas, kokia yra ta toli
nuo Lietuvos susiformavusi mūsų tautiečių bendruomenė. Be to, pagal išsilavinimą esu psichologė. Manau, kad
šios žinios man irgi turėtų praversti
naujame darbe. Taip pat džiaugiuosi,
jog nauja veikla gan artimai siejasi su
Lietuvių Fondo (LF) tikslais – jau daugelį metų darbuojuosi šioje garbingoje organizacijoje. Jos pagrindiniu tikslu – lietuvybės puoselėjimu ir išsaugojimu – šventai tikiu. Todėl man svarbu, kad būdama LF Tarybos narė galėsiu ir toliau prisidėti prie Fondo augimo ir plėtros.

Gyvendama Čikagoje, Agnė turėjo įdomų darbą, šeimą, draugų, namus. Kas atsitiko, kad po 13 metų, praleistų Amerikoje, ji panoro grįžti į Lietuvą? Apie tai – pokalbis su Agne.
Agne, esi Čikagos lietuviams puikiai pažįstama: be Tavęs nepraeidavo nė vienas
konsulato renginys, garbingų svečių sutikimas, dalyvaudavai ir vietos lietuvių šventėse bei įvairiomis progomis rengiamuose
susitikimuose. Todėl visiems įdomu, kodėl
palieki Čikagą? Kokios yra tos priežastys,
paskatinusios grįžti į Lietuvą?
Mintis, kad galėčiau grįžti į Lietuvą, formavosi per visus tuos devynerius metus, kuriuos dirbau konsulate. Tam įtakos turėjo mano brolis, kuris prieš kelerius metus grįžo į Lietuvą dirbti ir gyventi. Ir jis nė kiek nesigaili šio savo žingsnio, jam patinka
Lietuvoje. Jis kartoja, kad yra laimingas, priėmęs tokį sprendimą. Pirminė brolio paskata buvo programa
,,Kurk Lietuvai”. Dar mano sprendimui turėjo įtakos ir generalinio konsulo Marijaus Gudyno nuomonė, taip
pat ir ne vieno žmogaus, grįžusio gyventi į Lietuvą, liudijimai. Man pamažu formavosi mintis, kad ir aš visai

Su LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu viena iš darbo akimirkų.
Tomo Razmaus nuotr.
norėčiau pabandyti sugrįžti, arba, kaip
sakė programos ,,Kurk Lietuvai” vadovė, ,,pasimatuoti Lietuvą”. Galvodavau, kad jeigu pasitaikytų Lietuvoje kokios nors man įdomios veiklos, tai
kodėl gi ne?
Todėl kai Jurgis Didžiulis, Lietuvoje žinomas dainų atlikėjas, muzi-

Šventinėje Padėkos dienos eisenoje – Lietuvos atstovai A. Vertelkaitė ir M.Gudynas.

kos ir dainų kūrėjas bei prodiuseris
man pasiūlė įsijungti į komandą, kuri
žada tęsti pernai pradėtą projektą apie
lietuvišką tapatybę, aš labai susidomėjau. Supratau, kad galėčiau panaudoti savo patirtį, įgytą per devynerius
darbo metus konsulate. Prieš tai jau buvau svarsčiusi, kam būtų reikalinga ta

Jono Kuprio nuotr.

Koks tai bus darbas? Ar seniai esate pažįstami su J. Didžiuliu?
Susipažinome su juo prieš metus.
Tuo metu Jurgis su savo komanda
lankėsi Amerikoje. Jie klausė čia sutiktų žmonių, ką jiems reiškia būti lietuviais, filmavo bendruomenės gyvenimą. O iš surinktos medžiagos sukūrė filmą ,,To Be LT: kartu Amerikoje”.
Jei kas nematė, gali jį pasižiūrėti ,,Youtube” svetainėje. Viena iš kūrybinės
grupės stotelių buvo Čikaga. J. Didžiulio komandai reikėjo pagalbos susirasti čia gyvenančių aktyvių, kuriančių, įdomiai gyvenančių lietuvių.
Aš juos vežiojau po Čikagą, daug laiko
praleidome kartu. Bendraudama su
jais aš pamačiau, kaip jie dirba, ko ieško, kas jiems svarbu. Man jų darbe viskas labai patiko: pozityvi kūrybinga
nuotaika, improvizacijos, impulsyvumas. Tikriausiai ir Jurgiui tiko mano
darbo stilius, kad jis mane pakvietė.
Jo pasiūlymą jungtis į komandą ir
dirbti kartu gavau prieš mėnesį. Jurgis rašė, kad projektas apie lietuvišką
tapatybę bus tęsiamas ir turėtų nenutrūkti dvejus metus. Yra sumanymas
surengti dar šešias ar aštuonias panašias keliones į įvairias pasaulyje
išsibarsčiusias Lietuvių Bendruomenes ir su jose esančiais lietuviais, arba
litvakais, arba tais žmonėmis, kuriems
Lietuva kažką reiškia, pasikalbėti.
Tiesiog užduoti klausimą, ką jiems
reiškia būti lietuviu. Projekto tikslas
– atskleisti tą modernią lietuvišką tapatybę, kurioje telpa ir kitų religijų,
kitų rasių ir mišrių šeimų palikuonys.
Žodžiu, išplėsti supratimą, kas yra lietuvis. Taip pat atvykus pas lietuvius,
gyvenančius bet kurioje pasaulio šalyje, priminti jiems jų šaknis, ir tai, kad
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Agnė (k.) – ką tik pradėjusi dirbti konsulate, nuotraukoje su Rita Janz, Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus direktore, Skaiste Aniuliene, tuometine LR generaline konsule Čikagoje ir tautodailininke Marija Krauchunas prie Lietuvos kalėdinės eglutės O’Hare oro
uoste.
Asmeninio archyvo nuotr.
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Iškilminga akimirka – su LR užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi (k.) ir generaliniu konsulu M. Gudynu.
Tomo Razmaus nuotr.

būti lietuvių tautos atstovu yra smagu
ir gera, kad reikia savo tapatybe džiaugtis ir dalintis su kitais, taip pat išlaikyti
ryšį su savo protėvių šalimi, pagalvoti, kaip prisidėti prie jos klestėjimo. Apsilankymo metu vykstantys susitikimai, pokalbiai bus fotografuojami ir filmuojami. Vėliau ši surinkta medžiaga
bus skelbiama internete. To reikia, kad
emigrantų įvaizdis, kuris, reikia pripažinti, Lietuvoje suformuotas gana
prastas, pasikeistų. Nes lietuviai, kad
ir kurioje pasaulio dalyje gyventų, yra
panašūs tarpusavyje. Norime visiems
savo tautiečiams priminti, kad mes
esame viena tauta ir turime kurti tą
globalią Lietuvą. Toks yra pagrindinis
tos Globalios Lietuvos idėjos plėtojimas. Pasinaudosiu proga ir paraginsiu
visus prisijungti prie ,,ToBeLT” bendruomenės socialiniame tinkle ,,Facebook”, spaudžiant ,,patinka”. Ten
galėsite stebėti projekto eigą, sužinoti
naujienas, dalintis mintimis, patarimais.

kėjo kuo geriausios sėkmės. Tikiu,
kad jie mane aplankys Vilniuje, kur gyvensiu jau nuo birželio 19 dienos.

pat ryškiai prisimenantis Čikagą, pažįstantis tuos pačius nuostabius žmones.

Ar jauti nerimą prieš būsimus gyvenimo pokyčius?
Be abejo, šiek tiek baisu – jausmai
gerokai susipainioję. Viena, tikiuosi
kažko ypatingo, įdomaus. Tikiu, kad
naujame gyvenime turėsiu progą pasižvalgyti po pasaulį, susitikti daug
įvairių žmonių, įgyti globalesnės patirties. Bet kartu yra ir baimės, netikrumo. Kai kas man pataria pasiruošti
tam, kad Lietuvoje žmonės niūresni,
orai mažiau saulėti… Taip pat man
liūdna palikti čia esančius žmones, su
kuriais teko nemažai bendrauti. Čia
yra jau susidaręs draugų ratas, kolegos,
čia lieka mano tėvai, artimas draugas.
Labai gaila palikti Čikagą, man tas
miestas labai patinka, jame pragyvenau 13 metų. O dar rūpesčių gausybė:
reikia pakuotis daiktus, išspręsti daugybę persikėlimo klausimų.

Ar pasilieki galimybę grįžti?
Be abejo, nes čia lieka daug mano
sielai brangių žmonių, bendraminčių.

Dėl darbo konsulate aplink mane palaipsniui atsirado tarsi didelė šeima,
kurios nariams galėdavau skambinti
asmeniškai, kreiptis, kalbėtis. Pati
save guodžiu, kad su visais šiais žmonėmis bendrausime, susitiksime virtualioje erdvėje…

Jurgi ir komanda, atvykstu dirbti su jumis.

Asmeninio archyvo nuotr.

Nuo pasiūlymo iki skrydžio į Lietuvą,
neturint atgalinio bilieto, praeis vos kelios
savaitės? Tiek laiko užteko priimti sprendimą? Kaip į jį reagavo šeima, draugai?
Tai buvo, galima sakyti, žaibiškas sprendimas. Užteko pusdienio jį
priimti. Viena, matyt buvau jam subrendusi, antra, nebuvo daug laiko
svarstyti, trečia, tiesiog reikėjo kažką
keisti ir rasti būdą toliau augti, tobulėti. Kai pranešiau naujieną čia gyvenantiems tėvams, juos ištiko lengvas
šokas, tačiau jie jau kitą dieną suvokė,
jog tai geras pokytis ir ėmė džiaugtis.
Sumišę jausmai apėmė ir apie pokyčius
išgirdusius artimiausius draugus – jie
nuliūdo, kad teks išsiskirti, bet kartu
nuoširdžiai džiaugėsi už mane ir lin-

Su savo ,,bosu”, LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu išvykstate
beveik tuo pačiu metu. Atsitiktinumas?
Kartu dirbome penkerius metus,
per tą laiką labai susigyvenome. Geresnį vadovą sunku įsivaizduoti. Jis
buvo ne tik generalinis konsulas, puikus diplomatas, bet prireikus konsulate
galėjo tapti tuo, kuo reikia: sujungti
elektros laidus, nešioti dėžes, dažyti, o
neretai ir paguosti, patarti. Tačiau nė
kiek neabejoju, kad atvažiuos kita komanda ir dirbs labai gerai. O tai, kad
išvykstame panašiu metu, tikrai yra
grynas atsitiktinumas, kuris mums
kelia šypsenas. Kartu labai džiaugiuosi, kad Vilniuje bus geras bičiulis,
išgyvenantis panašų pasikeitimą, taip

Įsibėgėja lietuvių kalbos vasaros kursai IU

Lietuvių ir estų kalbos studentai su dėstytojomis Indianapolio latvių surengtose
Joninėse, Indianapolis, 2017 m. birželio 10 d.
Liina-Ly Ross nuotr.
. m. birželio 4 dieną Indianos universitete, Bloomingtone, prasidėjo
intensyvūs lietuvių kalbos kursai. Kursai, Baltų studijų vasaros instituto (angl. Baltic Studies Summer Institute, arba BALSSI) dalis, IU
vyksta jau antrus metus iš eilės. Šiais metais lietuvių kalbą pasirinko studijuoti penki studentai. Dalis jų – IU dėstytojai ir studentai, kiti – iš kitų
šalies universitetų atvykę magistrantai arba doktorantai.
Be lietuvių kalbos, BALSSI šią vasarą taip pat siūlo studijuoti estų
kalbą. Per aštuonias savaites studentai išeina dviejų semestrų arba vienerių akademinių metų kursą. Paskaitos vyksta rytais ir trunka keturias
valandas. Po pietų studentai dalyvauja kultūriniuose renginiuose: žiūri
lietuviškus, latviškus ir estiškus filmus, klauso kviestinių svečių paskaitų
apie trijų Baltijos šalių kultūrą, istoriją ir dabartinę politinę situaciją. Lietuvių kalbos kursai baigsis liepos 28 dieną. BALSSI į IU Bloomingtone
sugrįš ir kitą vasarą.

Š

Jauniausia LF Tarybos narė A.Vertelkaitė (stovi trečia d.) neabejoja šio fondo darbo
prasme ir sėkme.
S. Ščedrinos nuotr.

Parengė Dalia Cidzikaitė
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Stuburo ir SkauSmo ligoS

Chirurgai
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

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

920-320-6344

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

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

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

AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

oDoS ligŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

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

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

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

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DantŲ gYDYtoJai

,,Surašymo” Nr. 71 atsakymas

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Pažymėtuose langeliuose: KEPURAITĖ.

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr.71
Išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Gražina M. Santoski, Chicago, IL
Jonas Vanagaitis, Oak Park, IL

DR. L. PETREIKIS

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716
See book trailer
www.nancywrightbeasley.com
ISBN: 978-0-9861828-0-8 $19.95
E-ISBN: 978-0-9861828-1-5 $9.95

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
perspeKtyvUs namų, butų, žemės, verslo, investicijų
pIrKImas, pardavImas, fINaNsavImas,
perfINaNsavImas ir NUoma

rasa mitkus

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!
www.draugas.org

Advance translations, Inc.
NotarIzUotI vertImaI • ĮgalIojImaI • mIgracINIų
formų pIldymas • vertėjo paslaUgos

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Available for Kindle & Nook &
on Amazon & Barnes & Noble

true StorY oF CatholiCS
SaVing JeWS in lithuania!

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

www.draugofondas.org

BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Kuo sirgo senovės lietuviai?
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– padeda išaiškinti lietuviškos mumijos

Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčia.
www.vilniausbarokas.weebly.com nuotr.

Mumija rasta šios bažnyčios kriptoje.
Kiril Chacovski nuotr.

Dr. Dario Piombino Mascali ir prof. Rimantas Jankauskas
D. Liekio nuotr.

Išgirdus žodį ,,mumija” daugeliui prieš akis iškyla Egipto piramidės ir faraonų laikų vaizdai. Tačiau, pasirodo, kad mumijų esama ir Lietuvoje. ,,New York Times”
laikraštis š. m. birželio 2 d. laidoje išspausdino korespondento Nicholas St. Fleur straipsnį, kuriame aprašomos Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų)
bažnyčios kriptoje rastos mumijos. Tų mumijų tyrinėjimas mokslininkams padeda suprasti, kokiomis ligomis žmonės sirgo senovėje.

Lietuvos valdžios pareigūnai, bijodami, kad mumijos neužkrėstų žmonių ir nesukeltų epidemijos, įsakė laikyti po stiklu. Sprendimas mumijoms pakenkė: joms trūko oro, ir jos pradėjo pūti. Markulis stengėsi jas išgelbėti, bet valdžia sprendimo nepakeitė.
Kripta buvo uždaryta. Joje laikomi kūnai liko pamiršti. Markulis mirė 1987 m. Mokslininkai kriptoje laikomais kūnais vėl pradėjo domėtis tik 2004 metais.
Mumijas tirti į Lietuvą atvyko italas antropologas dr. Dario Piombino-Mascali. Jis su kolegomis
kriptos mumijas tyrinėja nuo 2011 m. Kriptoje saugomas mumijas apžiūrėjo ir suregistravo antropologų
ir archeologų grupė, kuriai vadovavo prof. Rimantas
Jankauskas. Iš viso geros būklės buvo rasta 23 mumijos. Išliko tų mumijų oda, rūbai ir vidiniai organai. Anot daktaro Piombino-Mascali, šios mumijos
yra taip gerai išsilaikiusios, kad, atrodo, lyg būtų gyvi
žmonės.
Šių mumijų tyrinėjimas padeda mokslininkams
suprasti, kaip gyveno XVII, XVIII ir XIX a. žmonės,
kokiomis ligomis jie sirgo. Anot Zuricho universiteto
mokslininko dr. Frank Rühli, šių dienų medicina
daug gali pasimokyti iš senovės mumijų. Tos mumijos mokslininkams yra lyg saldumynų dėžutės, –
sako Rühli.
Dr. Piombino-Mascali ir jo kolegų atliktų tyrinėjimų metu lietuvių mumijose rasta raupų, rachito, osteoartrito ir žarnyno parazitų požymių. Keliose mumijose italų mokslininkas rado dantų skilimą
ir dantenų ligą. Dr. Piombino-Mascali septynias mumijas C. T. skenavo. Vieno nutukusio vyro kūne aptiktas artritas, įlūžęs šonkaulis ir padidėjusi skyd-

liaukė, galimo gūžio ligos pasekmė. Nutukusios
moters kūne rastas nepiktybinis auglys. Abiejų arterijos buvo užsikimšusios. XVII a. mirusio vaikučio
palaikuose atsiskleidė išlikusios raupų viruso (variola virus) liekanos. Mokslininkai palygino tas liekanas su šiuolaikiniais raupų viruso pavyzdžiais. Palyginimas įgalino mokslininkus susekti mirtinos raupų ligos kilmę, kuri, jų įsitikinimu, pasirodė apie
1530–1654 m.
Dr. Piombino-Mascali XVIII ir XIX amžiaus lietuvių mumijose rado aterosklerozės ir tuberkuliozės
požymių. Tad net aukštesnysis tų laikų luomas Vilniuje patyrė sveikatos problemų, susijusių su prasta mityba.
Anot dr. Piombino-Mascali, kripta yra istorinio
Vilniaus veido liudininkė ir todėl svarbi Lietuvos ir
lietuvių istorijos dalis.

ilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia yra šviesus barokinės architektūros šedevras. Tačiau
prie vieno altoriaus yra medinė platforma su
durelėmis grindyse. Atvėrus dureles pasirodo akmeniniai laiptai, vedantys į tamsų, dulkėtą požemį.
Siauri laiptai veda prie metalinėmis grotelėmis
saugomos kriptos, kurioje kadaise ant lentynų – nuo
grindų iki lubų – buvo sukrauti mirusiųjų kūnai.
Kriptoje ilsisi XVII, XVIII ir XIX a. mirusieji.
Kriptos vėsumas ir ventiliacija užtikrino jų kūnų išsilaikymą. Jie virto mumijomis. Pirmasis jas tyrė lietuvis mokslininkas Juozas Albinas Markulis 7-ajame dešimtmetyje. J. Markulis lietuviams labiau žinomas kaip šnipas ir išdavikas, kuris buvo infiltruotas į Lietuvos partizanų gretas ir jų šimtus išdavė
sovietams okupantams (žr. V. Zaikausko str. ,,J. Markulis. Išdaviko anatomija”, ,,Draugas”, birželio 6 d.,
psl. 8–9). J. Markulis nuo 1954 m. dėstė Vilniaus universitete. Jis kartu su savo studentais Šventosios Dvasios bažnyčios kriptoje rado 500 lavonų. Iš jų apie 200
jau buvo virtę mumijomis. 1962 metais tuometinės

V

Vilniaus Šventosios Dvasios (dominikonų) bažnyčios vidus.
www.vilniausbarokas.weebly.com. nuotr.

Parengė Rimas Černius

Laiptai, vedantys į bažnyčios kriptą.
Kiril Chacovski nuotr.
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D. Pavasaris apgynė
čempiono titulą

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS
Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros
Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę metų
Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A†A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ
BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

ŠALFASS varžybų dalyviai Mississauga lietuvių centre „Anapilis” (varžybų nugalėtojas D.
Pavasaris – antras iš k. ).

Toronte vykusių Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) stalo teniso varžybų nugalėtoju antrus metus iš eilės
tapo ir šio turnyro čempiono titulą išsaugojo lietuvis iš New Yorko Deivis
Pavasaris.
iam, antrus metus iš eilės ŠALFASS žaidynes laimėjusiam sportininkui, buvo įteikta pereinamoji Edmundo R. Čapo taurė.
Finalinėje dvikovoje D. Pavasaris

Š
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nugalėjo Kęstutį Jurgelaitį iš Clevelando, o bronzos medalį iškovojo to paties miesto atstovas Rossas Žebrauskas,
kuris kovoje dėl 3-iosios vietos palaužė varžybų šeimininką Eugenijų Krikščiūną iš Toronto.
Dar vieną auksinį apdovanojimą
D. Pavasaris laimėjo poroje su Alfonsu
Volungevičiumi, aplenkę antroje vietoje likusius klyvlendiečius K. Jurgelaitį ir R. Žebrauską bei bronzinius apdovanojimus laimėjusį Dainiaus Šaudžio ir Vytauto Stasiulevičiaus duetą iš
Toronto.

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.
Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

D. neverausko metimai
nepadėjo...

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

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

D. Neverauskas sužaidė trečias savo rungtynes MLB lygoje, tačiau jo klubui pergalės tai
neatnešė.
„Scanpix” nuotr.

Dovydas Neverauskas sužaidė jau trečias savo rungtynes JAV beisbolo lygoje
„Major League Baseball” (MLB), tačiau
nei lietuviui, nei jo komandai jos nebuvo
sėkmingos. Pittsburgho komanda pralaimėjo Miami „Marlins” beisbolininkams rezultatu 7:12.
š dukterinės „Indianapolis Indians”
komandos iškviestas lietuvis gavo
pasireikšti ir šiose rungtynėse. 38

I

metimus išmetęs D. Neverauskas privertė varžovus suklysti 21 kartą. Tiesa,
šį kartą lietuvio laukė nemalonus
„krikštas”. Jis pirmą kartą MLB rungtynėse leido varžovų žaidėjui užimti
bazę po savo klaidų ir praleido pirmuosius du taškus.
„Piratai” MLB Nacionalinėje lygoje užima 12 vietą ir kol kas per 61
rungtynes iškovojo 26 pergales. Miami
„Marlins” yra dešimti ir turi 27 pergales.

Atkelta iš 2 psl.

Diakonystė
Tegul ši tarnystė būna laisva ir
džiaugsminga, džiaukitės galėdami
būti kaip Jėzus, kuris parodė savo
meilę iki galo.
Netrukus garbingasis arkivyskupas Teofilis Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos
procesas visada prasideda kandidatą
pripažinus Dievo tarnu ar tarnaite.
Tai akivaizdžiai primena, kad nebū-

damas tarnas nė vienas nepasieks
šventumo. Tarnavimas yra ne tik
šventėjimo kelias, bet ir būdas būti
šventiems. Garbingasis arkivyskupas Teofilius, kurio metais gaunate
diakono tarnystės dovaną ir įpareigojimą, tebus tokio gyvenimo pavyzdys. Drauge jis drąsina, kad Viešpats niekada nepalieka savųjų ir savo
paguodos bei meilės turtais teikia
jėgų ištverti iki galo.
Jėzaus ir mūsų Motina Marija –
nuolanki, o kartu didi Viešpaties tarnaitė – teužtaria Jus šiame kelyje.
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laukia jūsų, brangūs tautiečiai,
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■ Birželio 18 d., sekmadienį, 11 val. r.,
minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14oji), Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už Tėvynę. Po Mišių parapijos salėje apie trėmimus kalbės kadenciją baigiantis LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Bus proga padėkoti konsului už jo tarnystę bei palinkėti sėkmės jam ir visai šeimai, sugrįžtant į Lietuvą. Pietums – gardūs
balandėliai.
■ Birželio 21 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kviečia pasižiūrėti filmo apie
alaus gamybos tradicijas Lietuvoje. Laukiame jūsų Pasaulio lietuvių centro skaitykloje.
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■ Birželio 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun. Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėjus a. a. Feliksą Lukauską ir a. a. Povilą
Vaičekauską. Visi kviečiami atvykti ir pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po
Mišių – vaišės centro kavinėje.
■ Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. LR konsulatas New Yorke (420 5th Ave.,
New York, NY 10018) kviečia į diskusiją
,,Dviguba pilietybė – aktualijos ir perspektyvos”. Dalyvaus LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Laura Vidžiūnaitė. Moderatorius – JAV LB New Yorko
apygardos pirmininkas Algirdas Grybas. Registracija: ny.renginiai@urm.lt.

birželio 30 – liepos 2 dienomis

Šalfass, j. masIUlIo KNygyNas, KNygyNas ,,KNygų mINIsterIja”, UŽsIeNyje
gyveNaNtys KaUNo patrIotaI, pasaUlIo lIetUvIų seNBerNIų sĄjUNgos seNdraUgIaI

Bokso legenda prisiminė 1968-uosius

J. Čepulio anūkas turėjo retą progą išbandyti jėgas su garsiuoju George Foreman.
NBC archyvo nuotr.
iso pasaulio lietuviams kitų
metų pradžioje tikrai bus ką
žiūrėti JAV televizijos NBC laidoje „Geriau vėliau negu niekada”
(Better Late Then Never), nes šiuo
metu ji filmuojama Lietuvoje. Viena su
šiuo serialu susijusi jaudinanti istorija
keičia kitą. Iš penkių garsenybių, kurios atvyko į Lietuvą (aktoriai William
Shatner ir Henry Winkler, amerikietiškojo futbolo žvaigždė Terry Bradshaw, vienas žymiausių visų laikų boksininkų George Foreman ir aktorius
bei komikas Jeff Dye), jau antras patyrė jaudinančių susitikimų. William
Shatner aplankė savo senelio gimtinę
Vilkaviškį, o Vilniuje priimtas kaip
karžygys, kuris grįžo namo (anot jo paties), apsiašarojo. Viename susitikime
ašaros ištryško ir bokso legendai George Foreman, kuris ringe yra kovojęs su
ryškiausiomis bokso legendomis –
Muhammad Ali, Joe Frazier, Evander
Holyfield ir kitais, mat Lietuva jam priminė karjeros pradžią ir lemtingąją
kovą su buvusiu varžovu lietuviu
Jonu Čepuliu. O vykstant filmavimams Rumšiškių liaudies buities muziejuje, jis susitiko ir su Jono artimaisiais (pats sportininkas mirė prieš
porą metų). Šį susitikimą jis pavadino
labiausiai jaudinančiu jo gyvenime.
Išgirdęs apie laukiamą kelionę į
Lietuvą legendinis boksininkas iškart prisiminė 1968 m. Mexico olimpinių žaidynių sunkiasvorių finalą, kuriame jis susitiko su tuomet Sovietų
Sąjungos rinktinei atstovavusiu lietuviu Jonu Čepuliu. Tuomet 19-metis
G. Foreman finale įveikė dešimčia
metų vyresnį J. Čepulį. „Prisimenu
kiekvieną finalo kovos su J. Čepuliu se-
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kundę, – sakė boksininkas. – Aš jo labai bijojau, nes iki finalo jis gan lengvai įveikdavo visus savo varžovus. Atsimenu, kad mojavau kumščiais, net
nepakeldamas galvos ir tik išgirdęs teisėjo komandą: ‘stop, stop’, apsidairiau. Tuomet pamačiau, kad teisėjas
nutraukė kovą ir pergalė buvo mano.
Pergalė prieš Joną ir triumfas olimpinėse žaidynėse man tapo tramplinu
į profesionalų ringą. Tai buvo boksininkas iš didžiosios raidės, ir kova su
juo įtakojo tolesnę mano boksininko
karjerą. To aš niekada nepamiršiu.
Nors jo ir nėra šalia, šiandiena man
tapo viena įsimintiniausių dienų mano
gyvenime, nes sutikau jo šeimą – žmoną, brolį, dukras ir anūką, kuris seka
senelio pėdomis. Esu be galo laimingas, man tai daug reiškia”, – susijaudinęs ašarą braukė G. Foreman. Profesionalų ringe G. Foreman iš 81 kovos
laimėjo 76 (68 – nokautais) ir patyrė 5
pralaimėjimus (tik vieną iš jų nokautu).
J. Čepulio žmona Ilona G. Foreman rodė vyro nuotraukas ir pasakojo, kad J. Čepulis buvo savo lemtingojo varžovo gerbėjas ir sekdavo amerikiečio kovas profesionalų ringe, nors
kažkada jam ir buvo pralaimėjęs. Į susitikimą su amerikiečiu specialiai iš
Anglijos ir Norvegijos buvo atvykę ten
gyvenančios J. Čepulio dukros ir 13metis anūkas, kuris seka senelio pėdomis ir lanko bokso treniruotes. „Galingas, kaip ir Jonas. Gali atkeršyti už
senelį”, – lyg ringe sustoję vienas
prieš kitą juokavo G. Foreman su J. Čepulio anūku.
„Draugo” info

„Saulutė”, Lietuvos vaikų būrelis, dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Vaidevučio Barkausko atminimui Vida
Barkauskas $50, Steven ir Edith Mallin $100, Forrest White $100, Jūratė ir Romualdas
Slivinskas $50; tęsiant vaiko paramą William Emory $30.50, Lietuvos Vyčiai Council 112
(seselė Theresa Papšis) $360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber
Dr., Lemont, IL 60439, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net, tel. 630-243-7275.

