
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Birželio mėn. pradžioje grupė energingų jaunų JAV
lietuvių kartu su pedagoge Viktute Siliūniene pa-
siekė Lietuvą. Jie tam ruošėsi kelis mėnesius (visi

gyvena Čikagoje ir
jos apylinkėse, nors
nuo rudens kai ku-
rie išvyks į universi-
tetus kituose mies-
tuose). Pasiruošimą
koordinavo Viktutė
Siliūnienė ir organi-
zacijos valdybos narė,
viena steigėjų, peda-
gogė Rita Venclovie-
nė. Per įvairius pra-
timus jie gavo įžvalgų
apie rizikos grupės
šeimų specifiką, nes
tai skiriasi nuo jų pa-
tirties JAV lietuvių
organizacijose ir sto-
vyklose. Jie taip pat
žinojo, kad centruose
jų darbą koordinuos
centrų vadovės, psi-
cho logės, socialinės
darbuotojos, su ku-
riomis yra progų ap-
tarti savanoriavimo
darbo dienas cent-
ruose. Centrams ir
vadovėms didelė padėka, kad įtraukė savanorius į savo
centrų veiklą, juos globoja.                                          – 7 psl. 

Gegužės 22 dieną National Lithuanian American Hall of Fame
taryba vienbalsiai nusprendė, kad kadenciją baigiančiam LR ge-
neraliniam konsului Čikagoje Marijui Gudynui būtų suteiktas
šios organizacijos garbės nario vardas. Oficialiai jis buvo suteiktas
birželio 20 dieną.

Ši garbė generaliniam konsului suteikta už nuo-
širdųir energingą darbą jungiant lietuvių ben-
druome nę ir ją pristatant amerikiečių  visuomenei.

Konsu lo Marijaus Gudyno iniciatyva ir raginimu lie-
tuviai pradėjo organizuoti daugiau renginių viešose vie-

tose, iškeldami ne tik lietuvius Čikagoje, bet ir lietuvy-
bę visame pasaulyje. Pradėta tradicija Čikagos centre gie-
doti Lietuvos himną Valstybės dienos proga, liepos 6-ąją,
gausiai susirinkus atšvęstas ,,Baltijos kelio” jubiliejus,
dalyvauta Padėkos dienos eisenoje. Tai tik porą pavyz-
džių iš daugelio renginių, kuriuose buvo garsinama mūsų
tautinė tapatybė ir kultūra.

Didžiuojamės, kad galime paskelbti Marijų Gudyną
tapus National Lithuanian American Hall of  Fame gar-
bės nariu!

National Lithuanian American Hall of Fame info
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Nauji ,,Tėviškės žiburių”
rūpesčiai – 10 psl.

Apie sąjungą, kurios tikslas –
susinaikinti – 14 psl.

Lietuvoje savanoriai
diskutuoja, žaidžia

ir  melžia ožkas 

Atsisveikinant – garbės nario vardas

Kuris berniukas nemėgsta paišdykauti? Jokūbas su mažaisiais
varėniškiais.

Marisai smagu užsiimti su vaikais.
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Prisimenant apaštalus šv. Petrą ir Paulių
KUN. TOMAS KARANAUSKAS

Šventųjų apaštalų Petro ir Pau-
liaus iškilmę šventėme birželio 29
d., šiandien, t. y. liepos 2 dieną,

savo parapijose minime ir su petrinė-
mis ir paulinėmis brangius parapijie-
čius sveikiname šv. Mišių metu. Šven-
tė mena šių dviejų apaštalų drąsų ti-
kėjimo paliudijimą kankinio mirtimi
Romoje apie 64 d. pr. Kr., valdant im-
peratoriui Neronui. Ir taip pat ji mus
kviečia apmąstyti bei švęsti bažny-
čios apaštališkumą. Kiekvieną kartą
kartodami tikėjimo išpažinimą sako-
me: tikiu šventą, visuotinę, apaštalinę
bažnyčią. Ką visa tai reiškia? 

Apaštalas Paulius laiške Efezie-
čiams byloja: jūs jau nebesate ateiviai
nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai
ir Dievo namiškiai, užstatyti ant apaš-
talų ir pranašų pamato, turintys kerti-
niu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant ku-
rio darniai auga visas pastatas, tam-
pantis šventove Viešpatyje, ant kurio ir
jūs esate drauge statomi kaip Dievo
buveinė Dvasioje (Ef. 2,19–22). Taigi
šiandien švenčiame mūsų tikėjimo
„statytojų”, Dievo tautos pradininkų
šventę bei dar kartą išpažįstame savo
tikėjimą ir vienybę su Kristumi.

Įdomu, kokie žmonės jie buvo? Koks
buvo jų tikėjimo kelias, susitikimas su
Viešpačiu? 

Apaštalas Petras. Petras buvo pa-
prastas žmogutis, žvejys iš Galilėjos.
Drauge su savo broliu ir savo senu tėvu
ištisas dienas praleisdavo prie Gene-

zareto ežero. Visada tas pats darbas, ta
pati rutina – pirmiausia užmesti tink-
lus ežere, o po to ilgai laukti, kol ką pa-
gausi, ir galiausiai – po ilgos ir vargi-
nančios dienos vakare, ištrauktus tink-
lus, išplauti ir juos padžiauti.

Ir štai vieną vakarą, kai paskutinį
kartą jie buvo užmetę tinklus ir laukė
laimikio, atėjo Jėzus. Pamatęs Petrą ir
jo brolį Andriejų, tarė jiems: eikite pa-
skui mane! Aš padarysiu jus žmonių
žvejais (Mt 4,18). Nuo tada ir prasidėjo
jų nepaprastas gyvenimo nuotykis;
sekė Mokytoją po visą Galilėjos ir Ju-
dėjos kraštą iki pat Jeruzalės, kur jų
Mokytojas buvo suimtas, apkaltintas ir
prikaltas ant kryžiaus mirė. Tačiau su
Jėzaus mirtimi jų gyvenimo nuotykis
nesibaigė, prisikėlęs iš numirusiųjų Jė-
zus ir vėl juos pakvietė į susitikimą Ga-
lilėjoje, kur visiems pasirodęs, iškeliavo

atgal pas savo Tėvą, pažadėdamas at-
siųsti Šv. Dvasią. Iš ten Petras pradėjo
savo ilgą ir savarankišką kelionę po Pa-
lestinos žemę, eidamas ten ir šen skel-
bė Gerąją Naujieną, vėliau persikėlė į
Antiochiją ir galiausiai pasiekė Romą,
savo kankinystės vietą. Čia ir liko vi-
siems laikams ne vien tik su savo
kapu, bet ir su savo pasiuntinybe, kuri
iki šių dienų yra tęsiama jo įpėdinių –
popiežių. Jų asmenyje Petras ir toliau
yra ta uola (Kefas), ant kurios Kristus
mistiniu būdu ir toliau tęsia savo baž-
nyčios statybą, išlikdamas regimu vie-
nybės ženklu visiems tiems, kurie šau-
kiasi Viešpaties vardo. 

Apaštalas Paulius. Kitoks buvo ap-
aštalo Pauliaus kelias. Tuo metu, kai
Jėzus buvo pasmerktas mirčiai ant
kryžiaus, jis buvo Jeruzalėje. Atvyko iš
savo gimtojo miesto Tarso į Šventąjį
miestą tobulintis Raštų pažinime –
biblijos studijose. Uolus ir degantis dėl
Įstatymo galvojo, kad persekiodamas
jauną Kristaus bažnyčią, parodys savo
begalinį atsidavimą ir pagarbą Dievui.
Tačiau Jėzus jo laukė kelyje į Damas-
ką: Sauliau, Sauliau kodėl mane per-
sekioji? (Apd 9,4) Tą akimirką jis rado
jėgų tik ištarti žodžius: kas esi, Vieš-
patie? Po šio susitikimo su Prisikėlu-
siuoju jo gyvenimas visiškai pasikeitė,
ir kaip jis pats apie save bylojo, buvo
Kristaus pagautas: Aš gyvenu, tačiau
nebe aš, o gyvena manyje Kristus (Gal
2,20). Kristus tapo jo vidinė ugnis, gy-
venimo aistra: Kristaus meilė dega
manyje (2Kor 5,14). Meilė, kuri jį pa-
akino eiti į visą pasaulį ir drąsiai
skelbti Kristaus evangeliją, neišski-

riant nė vieno – tiek žydams, tiek ir pa-
gonims: Viešpats buvo su manimi ir
mane sustiprino, kad toliau skelbčiau
Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų
(antrasis skaitinys). 

Tautų apaštalas, apkeliavęs dau-
gybę kraštų ir nenuilstamai darbavę-
sis skleisdamas Gerąją Naujieną, kaip
ir Petras, baigia savo kelionę Romoje
kankinio mirtimi. 

Pažvelgus į apaštalų gyvenimo ir
tikėjimo kelią norisi dar trumpai su-
stoti prie šios iškilmės svarbiausio
įvykio, – tai Mato evangelijos aprašy-
tos scenos, įvykusios Pilypo Cezarėjos
apylinkėse, kur Petras visų vardu iš-
pažįsta, jog Jėzus yra Mesijas, Gyvojo
Dievo Sūnus. Atsakydamas į tai Jėzus
iškilmingai pareiškia Petrui: tu esi
Petras – Uola; ant tos uolos aš pastaty-
siu savo Bažnyčią. Tai nėra vien tik
skambus pareiškimas Petrui apie jo iš-
skyrimą iš apaštalų ar apie jo pasky-
rimą aukštesnėms pareigoms, bet žo-
džiai, bylojantys apie patį Bažnyčios
slėpinį.  

Bažnyčia nėra koks nors klubas, į
kurį susirenka bendrų minčių ir pa-
skatų vedami žmonės, Bažnyčia yra
bendruomenė visų tų, kurie vienijasi
su Petru tikėjimo išpažinime į Jėzų
Kristų. Jėzus Kristus yra Bažnyčios
galva, kertinis statinio akmuo. Jis ir
niekas kitas, kuris stato savo bažnyčią,
išsirinkdamas iš žmonių tarpo sau
tinkamus pagalbininkus ir padaryda-
mas juos savo Bažnyčios pamatu. Pet-
ras yra tik įrankis, pirmasis ir rinkti-
nis statinio akmuo, paties Kristaus
išrinktas ir jo paties įmūrytas į pamatą. 

Nukelta į 15 psl.

Algirdas Avižienis, atkurtojo Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Kaune pirmasis rektorius, dabar rektorius
emeritas, atsiuntė laišką Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo ir mokslo komitetui, prašydamas Komiteto
nesutikti su, jo nuomone, Lietuvos aukštajam moks-
lui žalingu „Lietuvos universitetų tinklo optimizavi-
mo planu” ir patvirtinti „jau geranoriškai iki dabar su-
darytas susijungimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo uni-
versiteto ir dviejų partnerių: Aleksandro Stul gins kio
ir Lietuvos edukologijos universitetų”.

Prof. A. Avižienis aukštųjų mo kyklų pertvarką
įvardija kaip ban dymą sunaikinti Vytauto
Didžiojo universitetą Kaune, naudojant „Vals -

tybinių universitetų tinklo optimizavimo planą”. Pro-
fesorius rašo: „2017 m. gegužės 30 dieną ministro pir-

mi ninko Sauliaus Skvernelio sudarytos darbo gru-
pės paruoštą ‘Valstybinių universitetų tinklo opti-
mizavimo plano’ projektą LR Vyriausybė pristatė LR
Seimo svarstymui. Projekte randame tokį pasiūlymą:
įsteigti Kau no universitetą, kitus Kauno apskrityje
veikiančius universitetus (Aleksandro Stulginskio
universitetą, Kauno technologijos universitetą, Lie-
tuvos sporto universitetą ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetą) reorganizuoti prijungiant prie naujai
įsteigto Kauno universiteto’. Siūlomi veiksmai aiš-
kūs: steigiamas naujas Kauno universitetas, o keturi
dabar veikiantys universitetai uždaromi (‘reorga-
nizuojami’), o jų akademinis ir pagalbinis persona-
las, studentai ir turtas atiduodami (‘prijungiami’)
naujajam Kauno universitetui. ...Siūloma ‘optimi-
zacija’ Kaune reiškia Vytauto Didžiojo universiteto
sunaikinimą”. Tai „…mirties spren dimas keturioms

gyvybingoms, su daug ryžto bei pastangų sukurtoms
Kauno akademinėms bendruome nėms – universi-
tetams”.

Profesoriaus nuomone, vieno „Kauno universi-
teto” idėja priklauso Kauno technologijos universi-
teto rektoriui Petrui Baršauskui, kuris pats „nėra
kvalifikuotas vadovauti KTU bei planuoti aukštojo
mokslo ateitį Kaune, nes jis su apgaule gavo socia-
linių mokslų habilituoto daktaro laipsnį, prieš tai ne-
gavęs nei daktaro, nei magistro, nei bakalauro laips-
nio socialinių mokslų srityje.”

A. Avižienis prisimena: „Man teko garbė ir pa-
reiga atkurti VDU, kai 1990 m. gegužę VDU Atku ria-
 masis Senatas išrinko mane VDU rektoriumi. Tą dar-
bą vykdžiau iki 1993 metų, tačiau VDU bendruome-
nėje likau iki šios dienos kaip Senato ir Tarybos na-
rys bei vyriausiasis mokslo darbuotojas, prijungęs

Prof. A. Avižienis nepritaria Lietuvos universitetų pertvarkos projektui
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Teorijos apie sveiką maistą – tiesa ar mitai?

Maistas ir jo paruošimas yra
viena iš svarbiausių pasaulio
tautų kultūros dalių. Apie

valgymą ir sveiką mitybą prirašyta
daug mokslinių straipsnių ir knygų,
prikurta įvairiausių teorijų. Kad mais-
tas gali būti ir vaistas, ir net nuodas,
žinome kiekvienas.  Ir kaip nepasi-
klysti tarp tų įvairiausių patarimų?
Mokslininkai ir patys nesutaria dėl kai
kurių produktų: pradžioje juos pa-
smerkia, kaip nesveikus, po kurio lai-
ko reabilituoja, aptikę juose itin ver-
tingų medžiagų. O kur dar specialis-
tų atradimai ir patarimai, kaip sveikiau
gyventi, teisingai derinant produktus,
kaip panaudoti kai kurių maistinių au-
galų gydomąsias savybes? Kur dar
šimtai dietų, kurias jų propaguotojai
vadina stebuklingomis, o medikai
ragina daugeliu iš jų nesižavėti, ir kai
kurių net nebandyti, jeigu nenorime
sau pakenkti? Jeigu tarp visų šių pa-
tarimų ir teorijų bandysi rasti teisin-
giausią variantą, jo beieškodamas
gali numirti ir iš bado. Taigi, sveika mi-
tyba – neišsemiama tema, kurią gvil-
denant kiekvienas pašnekovas turi
savo nuomonę, tikėjimą ir patirtį.
Todėl pasiklausykime, ką apie tai
mano mūsų šio šeštadienio ,,Žaibiš-
ko pokalbio” skyrelio pašnekovai.

Kaip renkatės maistą? Ar atsi-
žvelgiate į specialistų patari-
mus, ar turite savo nuomonę
šiuo klausimu? 

Dr. Jonas Prunskis, gydytojas
Illinois Pain Institute bendrasavininkis:

Aš pats, būdamas gydytojas, tikrai
žinau, kokie produktai yra sveiki, ži-
nau, kurių kiek reikėtų valgyti. Tačiau
kitas klausimas, ar visada vadovau-
juosi tomis žiniomis. Jeigu atvirai,
tai ne visada renkuosi sveikus pro-
duktus –  žuvį, vištieną, liesą jautieną
ar daržoves. Kartais neatsisakau ir
lietuviško kugelio, dešros. Tačiau lai-
kausi vieno svarbaus dalyko savo gy-
venime – du arba tris kartus per savaitę
pasistengiu surasti laiko ir paspor-
tuoti. 

Eglė Laužonytė, LR generalinio
konsulato Čikagoje darbuotoja:

Niekada nesilaikiau jokių dietų ir
nekėliau jokių reikalavimų maistui,
kol neatvykau į Ameriką. Pripratusi
prie mamos darže augintų braškių,
visokių daržovių ir sodo vaisių paju-
tau, kad čia maistas kitoks. Ieškau
panašaus, man įprasto skonio vaisių ir
daržovių, tokių randu nusipirkti ,,Who-
le Foods”, ,,Marianos”. Taip pat par-
duotuvėse ieškau ir kitokio kuo natū-
ralesnio, kokybiško maisto. Jo yra,
tiesiog reikia susirasti tinkamas par-
duotuves.

Vida Kuprytė:
„Daugas News” redaktorė

Kadangi esu kilusi iš šeimos, ku-
rioje yra paveldimos širdies ligos, tai
neseniai nusprendžiau surimtėti ir
laikytis vegetariškos dietos. Valgau
daržoves, žalius lapus, pupas, lęšius,
vaisius, uogas ir riešutus, grūdus ir
viso grūdo gaminius. Ant kai kurių pa-
tiekalų užsibarstau maltų linų sėmenų,
kartais praryju vitamino D ir B12 tab-
letes. Nors tik šešias savaites gyvenu at-
sisakiusi visokio plauko gyvulienos,
žuvies, kiaušinių, pieno produktų ir
aliejaus, jau patyriau teigiamus re-
zultatus:   šiek tiek suliekniejau ir
mano nuotaika giedra. Įdomu, kad ma -
no skonis pasikeitė – saldesnis kąsnis
dabar per saldus, kas pasūdyta, jau per
sūru. Tokiai mitybai, kokią pasirinkau,
pritaria kai kurie vegetarai daktarai,
kaip antai Caldwell Esselstyn, T. Colin
Campbell,  Neal Barnard, ir Michael
Greger, neseniai išleidęs knygą ,,Kaip
nenumirti”. 

Šių daktarų pasiūlymai ne tokie
jau nauji. Dr. Jonas Adomavičus, ilgus
metus vedęs sveikatos skyrių ,,Drauge”
ir kalbėjęs sveikatos temomis   per

Marytė Nemickienė, 
JAV lietuvė:

Rinkdamasi maistą, paprastai pa-
sikliauju savo vyro, kuris yra gydyto-
jas kardiologas, nuomone. Jis blai-
viai vertina visokius kraštutinumus ir
sensacingus atradimus, kurių specia-
listai nuolat vis naujų paskelbia apie
atskirus produktus. Pavyzdžiui, kai
buvo sakoma, kad kiaušiniai nesveika,
jis nemanė, kad reikia jų visai atsisa-
kyti. Tiesiog siūlė valgyti juos sai-
kingai. Dabar mokslininkai kiauši-
nius reabilitavo, o mūsų šeima jų nie-
kada ir nebuvo pasmerkusi. Taip pat
netikiu supermaistu, kurio vis kitokio
pasaulis ,,atranda”. Pamenu, kai buvo
išaukštinti kale, arba lapiniai kopūs-
tai, daug kas gėrė tuos žalius kokteilius
su kale lapais. Man tokie kokteiliai
buvo neskanūs, todėl negėriau. Nesu-
prantu žmonių, kuriems maistas tam-
pa tarsi religija. Aš stengiuosi valgy-
ti sveikai, vartoti įvairių produktų, bet
valgyti saikingai. 

Vincas Lukas,
dailininkas:

Valgau viską, kas man būna pa-
dėta ant stalo. Jeigu niekas nieko ne-
padeda, tai atsidarau šaldytuvą, pasi-
imu pats ir pasišildau mikrobangų
krosnelėje. Niekad nesu rūpinęsis, jau-
dinęsis, kad tai, ką valgau, gali būti ne-
sveika, sukelti ligas. Kol buvo gyva
mano žmona, pagamindavo įvairesnio
maisto. Dabar, kai esu vienas, pats per
daug nesirūpinu tuo, ką valgau. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

,,Margučio” radijo programą, lietu-
viams liepdavo ,,liautis savo kūnus
nuodijus”. Jo dieta pagrįsta lietuvių
liaudies virtuve – krimsti rupią juodą
duoną, raugintus kopūstus, burokė-
lius, ir pan. Tiesa, vienas lietuvis sykį
jo užklausė: ,,Daktare, kaip čia su-
prasti? Skatinate liesai valgyti, o ma-
čiau jus valgant riebius lašinių spir-
gučius”. Daktaras, nepasimetęs, at-
kir to: ,,Sveikas gali viską valgyti”.
Aš, bent kol kas, stengsiuos susilaikyti
ir spirgučių nevalgyti.

VDU prie ES ‘Network of  Excellence’
vardu ‘ReSIST’ 2004–2008 metais. Da-
bar esu rektorius emeritas. Taip pat
prie VDU prijungiau Nobelio lau-
reato, VDU Garbės daktaro Česlovo
Milošo gimtinėje Šeteniuose mano
įkurtą kultūros centrą. Savo gimta-
jame mieste Kaune buvau išrinktas
į Kauno miesto Savivaldybės tarybą
ir ketveris metus (2003–2007) pirmi-
nin kavau Miesto plėtros ir ekologijos
komitetui. Per 27 savo gyvavimo me-
tus atkurtas VDU subrendo ir tapo
tikru klasikiniu universitetu, Lie tu-
voje unikaliu tuo, kad įgyvendino
mano 1990 m. atsivežtą Harvardo
universiteto (JAV) bendrojo univer-
sitetinio išsilavinimo planą, žinomą
tradiciniu artes liberales vardu”.

Kam, sujungiant keturis uni-
versitetus Kaune, kurti naują klasi-
kinį universitetą, jeigu „Kaune kla-
sikinis universitetas jau yra!” – klau-
sia buvęs VDU rektorius. 

„O koks būtų tas ‘naujas Kauno
universitetas’ į jį sudėjus visų ketu-
 rių uždaromų universitetų akade-
minį personalą? ŠMM tinklalapis
rodo, kad 2016–2017 metais pagrindi-
ne pareigybe dirbo toks dėstytojų ir
mokslo darbuotojų personalas: KTU
1056, VDU 689, ASU 365, ir LSU 131. Iš
viso tai 2241 asmenys, iš kurių 1056,
arba 47% yra iš KTU. 

Geriausiuose pasaulio klasiki-
niuose universitetuose technologi-

nis akademinis personalas neviršija
20%, pavyzdžiui, Kembridže jų yra
12%, Harvarde 7%. Išvada aiški –
Kauno universitetas būtų ne klasi-
kinis, o technologijos universitetas su
prie jo prijungtų kitų trijų universi-
tetų personalu ir studentais. Kaune
dabar yra klasikinis universitetas –
VDU, o po ‘optimizacijos’ jo neliktų.
Būtų tik dviejų sovietinių institutų –
KPI ir KMI – įpėdiniai: naujas „Kau-
no universitetas” ir „Lietuvos svei-
katos mokslų universitetas”, – argu-
mentuoja A. Avižienis.

Anot laiško autoriaus, „Kol dar
tik kalbama apie Lietuvos universi-
tetų sujungimą, Vytauto Didžiojo
universitetas šį žingsnį jau žengė: per
ilgus ir nuoširdžius pasitarimus su
Lietuvos edukologijos universiteto
ir Aleksandro Stulginskio universi-
teto vadovybėmis buvo sukurti pla-
nai, kaip tie du universitetai įsijungs
į VDU kaip autonomiškos akademi-
jos, kurios išsaugos savo akademinių
bendruomenių savastis ir jų tradici-
jas bei ryšius su kitais universitetais.
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos Kauno fakultetas jau tapo tokia
VDU akademija. Tai yra optimizaci-
ja be griovimo ir prievartos”.

Visą prof. Algirdo Avižieniaus
laišką netrukus paskelbsime „Draugo”
tinklalapyje.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A r I S

MARYTĖ NEWSOM

Trėmimų į Sibirą istoriją turi pažinti ne tik lietuvių jau-
nimas. Birželio mėnesį užbaigiau pamokų ciklą, kurį
jau penktus metus dėstau septintos klasės mokiniams
St. Martin of Tours katalikiškoje mokykloje Los An-
geles, Brentwood apylinkėje. Rajonas pasiturintis, vai-
kų tėvai išsimokslinę profesionalai, verslo savininkai,
filmų ir muzikos verslo vadai. Užbaigę aštuntą klasę,
mokiniai lanko geriausias privačias gimnazijas, pa-
tenka į aukšto lygio universitetus. Abiturientai grįž-
ta po kelerių metų pasigirti mokytojoms kaip gerai
jiems sekasi, kokį puikų akademinį  pagrindą gavo pra-
dinėje mokykloje.

Šioje mokykloje dirbu penkiolika metų, dėstau
literatūrą, anglų kalbos gramatiką, rašymą ir
t. t. Pasirodžius Rūtos Šepetys romanui ,,Be-

tween Shades of  Grey”, tuoj pat supažindinau mo-
kyklos vadovybę su knyga, padovanojau ją biblio-
tekai ir papasakojau Lietuvos skausmingą trėmimų
istoriją. Mano žodžiams svarumą suteikė mano mo-
čiutės Gabrielės Tamkevičienės šeimos išvežimo is-
torija. 1946 metais ji su vyru ir keturiais vaikais buvo

Sibiro tremties pamoka

Mokytoja Marytė Newsom (k.), St. Martin of Tours mokyklos septintos klasės mokiniai, o viduryje – buvusi tremtinė Ire-
na Arienė. M. Newsom nuotraukos

sukišti į gyvulinius vagonus ir išvežti į tremtį. Stri-
bų pašautas sūnus mirė  ant motinos rankų. Šeima iš-
gyveno Sibiro tremtį net 15 metų ir tik trys sugrįžo. 

Tuoj pat mokyklos vadovybė sutiko nupirkti vi-
siems vyresniems mokiniams minėtą romaną, o aš
literatūros programoje paskyriau mėnesį laiko su
mokiniais jį perskaityti ir panagrinėti to laikotarpio
istorines bei geografines detales. Tuo pačiu metu is-
torijos mokytoja savo pamokoje apžvelgė Antrąjį pa-
saulinį karą, kurio fone vyko trėmimai. Mokiniams
buvo pristatytas integruotas Lietuvos vaizdas –
maža šalis,  kuri išgyveno tragišką skriaudą. Kaip
tik tame glūdi visos literatūros prasmė – mažuose rė-
muose didelė tiesa.

Mokiniai su noru skaitė romaną. Nors uždaviau
tik po tam tikrą dalį paskaityti, kad galėčiau smul-
kiau pamokoje nagrinėti, daugelis nesusilaikė ne-
skaitę ištisai. Pamokose aiškinau tikrus įvykius, ku-
riais veikėjų žodžiai ir elgesys buvo pagrįsti. Ne-
nuostabu,  kad nei mokiniai, nei vadovybė, nei dau-
gelis jaunesnių mokytojų nežinojo kokie bjaurūs
buvo Stalino darbai.

Norėdama sužadinti mokinių kritinį mąstymą,
papildžiau pamokas ištraukomis iš knygos ,,The
Children of  Siberia” (lietuviškai ,,Sibiro vaikai”, su-
darytoja Irena Kurtinaitytė Arienė, 2011m.) , kurio-
je surinkta 16 tremtinių prisiminimų. Perskaitėm ke-
lis aprašymus: Arimanto Dumčiaus, Nijolės Amb-
razaitytės ir Irenos Kurtinaitytės. Mokiniai kruop-
ščiai ieškojo detalių, kuriose tikrovė skyrėsi nuo ro-
mano autorės kūrybos. Iš tikrųjų, esminių skirtumų
neradome, nes autorė Rūta Šepetys nuodugniai rin-

garba ir nuostaba klausėsi jos pasa-
kojimų (man verčiant), uždavė klau-
simus, stebėjosi  žmonių ištverme sun-
kiomis gyvenimo sąlygomis, bandė
įsivaizduoti, kas būtų, jeigu staiga po-
licija juos suimtų ir išgabentų, ar kai-
mynai juos išduotų. Viešniai atsidė-
kota gražiais žodžiais, dovanėle ir laiš-
kais. Mano pamokos buvo vertinamos
egzamino metu ir mokinių kompiute-
riu sukurtuose filmukuose.

,,Between Shades of  Grey” knygos
veiksmas prasideda 1941 metų birželio
14 dieną. Išleidome mokinius vasaros
atostogų  šiek tiek brandesnius ir  iš-
mintingesnius, geriau suvokusius Lie-
tuvos istoriją. Jie patys pastebėjo pa-
našumus su šių dienų pasaulio įvy-
kiais – karai, tremtis, žudynės, žiau-
rumas. Gal iš jų išaugs bent vienas ki-
tas, kuris prisimins Lietuvos istoriją ir
galės geruoju paveikti pasaulį. Palikau
juos su mintimi, kad jiems, augant pri-
vilegijuotose sąlygose, suteiktos visos
galimybės ir lengvatos. Jie bus šio
krašto vadai, jie galės įtakoti ateitį.

Nepaprastai  svarbu mokyti savo lietuviukus
apie Lietuvos praeitį,  bet gal net svarbiau paaiškin-
ti nelietuviams, kas ta Lietuva. Belieka mums, mo-
kytojams, reikalauti, kad Lietuvos ir kitų mažų
tautų istorijos būtų įtrauktos į akademines progra-
mas.

St. Martin of Tours mokyklos mokinių padėkos laiškai.   Marytė Newsom (k.), septintokės, Irena Arienė ir direktorės pavaduotoja Deb Margulis.

ko medžiagą savo knygai. Vis dėlto, toks nagrinėji-
mas pamokė mokinius  sąmoningai perskaityti kny-
gų tekstus.

Pamokų papildymui ir užbaigimui į klasę pasi-
kviečiau Ireną Kurtinaitytę Arienę, buvusią tremtinę
ir ,,Sibiro vaikų” knygos sudarytoją. Mokiniai su pa-

Septintos klasės mokinė Giselle Hallin meniškai apipavidalino knygą.
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REGINA GASPARONIENĖ

Šį pavasarį Los Angeles visuomenė
buvo pakviesta į „Lietuvos vaikų vilties”
renginį. Šv. Kazimiero lietuvių parapi-
jos didžiąją salę greitai užpildė atvykę
svečiai. Juos pasveikino „Lietuvos vai-
kų vilties” buvusi klubo ilgametė pir-
mininkė Danguolė Marija Navickienė.

Svečias iš Lietuvos kun. Artūras
Kazlauskas, pagarsėjęs puikiais
pamokslais, buvo pakviestas su-

kalbėti maldą. Jis priminė, kad visi gy-
vename, dirbame ir mirštame su vil-
timi. „Matyt, ir šie pietūs yra vilties do-
vana Lietuvos vaikams”, – baigė pa-
mokslininkas.

Lietuvos vaikų komitetui šiuo
metu vadovauja Rasa Šilkaitienė. Jai
išvykus į Europą, darbo našta užgulė
pavaduotojos Danguolės Marijos Na-

vickienės pečius. Savo pranešime ji pri-
minė  pirmuosius „Lietuvos vaikų vil-
ties” veiklos žingsnius. Grupė, susikū -
rusi 1992-aisiais, kai Lietuva išgyveno
sunkiausią metą, susitarė dirbti tiems,
kuriems labiausiai ir neatidėliotinai
reikia pagalbos – Lietuvos vaikams.
Pirmieji toje grupėje buvo Danguolė
Navickienė, a. a. Jonas Navickas, Da-
lilė ir Antanas Polikaičiai, a. a. Laima
Jarašūnienė, Laima ir Ričardas Ringiai
(abu taip pat mirę), Raimonda ir Ri-
čardas Kontrimai, Angelė ir a. a. Vy-
tautas Vaičekauskai, Ingrida ir a. a. Ju-
lius Jodelės. 

Danguolė Navickienė, kreipdama-
si į susirinkusius, kalbėjo: „Ne tik San-
tariškėse statėme vaikų ligoninės nau-
jas palatas, bet ir iš Lietuvos vežėme po
nudegimų ir nelaimingų traumų ap-
leistus vaikus, kurie čionykštėse ligo-
ninėse atgavo savo išvaizdą; sudarėme
sąlygas stažuotis Amerikos universite-

„Lietuvos vaikų vilties” 25-asis jubiliejinis pokylis

Dr. Laura Mazecaitė su vaikais ir jų globėjomis. Rengėjų nuotraukos

Dr. Laura Mazecaitė lanko neįgalius vaikus.

tuose ir ligoninėse Lietuvos gydyto-
jams, siuntėme Amerikos ligoninių pa-
dovanotus vaistus, aparatūrą, ypatingus
prietaisus ir medikamentus. Šios dienos
mūsų vajaus balius yra 25-asis. Per
tuos metus padarėme darbų už suau-
kotus 3 milijonus dolerių. Didžiausia pa-
garba jums, kurių triūsas nenuėjo vel-
tui, tą rodo vaikų sveikatos rodikliai
Lietuvoje”. Svečiai ilgais plojimais sto-
vėdami sveikino paminėtus atsidavu-
sius visuomenininkus, kurių darbas
vertas didelės pagarbos.

Po to savo kalboje Navickienė iš-
skyrė ilgalaikius ir trumpalaikius pro-
jektus. Ilgalaikiai projektai apima to-
kius darbus: dantų gydymas Lietuvos
našlaičiams; parama Vilniaus ligoninei
Santariškėse; parūpinimas vaistų, ku-
rių negaunama Lietuvoje; mokestis
už vaikų dantų gydymą,  kurio SODRA
nekompensuoja. 

Nauji planai: remti Kauno vaikų
ligų kliniką.

Greito veikimo darbai: nupirkta
aparatūros odontologijos klinikai už 16
tūkst. dolerių; rūpinimasis Lietuvos
gydytojų stažuotėmis; nupirkta šimtai
meškiukų, kurie nuramina patekusius
į ligoninę mažuosius pacientus; perka-
me ir siunčiame vaistus vaikų sklero-
zei gydyti;  bendradarbiaujame su Lie-
tuvos Sveikatos,  Švietimo ir mokslo, So-
cialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jomis, norėdami sužinoti, kam labiau-
siai reikalinga medicininė pagalba. 

Pirmininkė kalbėjo, kad suauko-
tos lėšos nelaikomos bankuose, o iš kar-
to nukreipiamos  paramai. Visada rea-
guojama į prašymus, o tokių yra daug.
Daroma viskas, kad būtų palengvinta
sergančio vaiko būklė ar ligoninei pa-

Dalis koldūnų gamintojų (iš k.): Danguolė Navickienė, Vilija Žemaitaitytė, Audra Dab -
šytė, Rasa Šilkaitienė, Angelė Vaičekauskienė, Vaida Mikuckienė, Ingrida Jodelienė, Vi -
da Žemaitaitytė ir Daiva Schukštienė.

rūpinta reikiamos įrangos. Tai nuola-
tiniai darbai, kurie niekada nesibaigia. 

Kalbos pabaigoje ji padėkojo už
tūkstančius padovanotų šepetukų, dan-
tų pastos tūbelių ir spalvotų tablečių
odontologijos chirurgams Curtis
Couch ir Almai Stočkienei. Kreipda-
masi į gau siai susirinkusius svečius
tarė: „Dabar mūsų darbo sėkmė tie-
siogiai priklauso nuo to, ar pasakyti žo-
džiai apie Lietuvos vaikų sveikatą, ir
ypač dantis, pasieks jūsų širdis ir ki-
šenes”.

Visi jos pasakyti žodžiai buvo su-
tikti su didžiausiu pritarimu. 

Pakviesta kalbėti viešnia iš Lie-
tuvos, odontologė dr. Laura Mazecaitė,
kuri stažavosi Anglijoje. Ji teigė, kad
tik vienas iš dešimties 4–6 metų Lie-
tuvos vaikų turi sveikus dantis; vaikai
nemoka valyti dantų. Ji daug dirba su
neįgaliais vaikais. Dr. L. Mazecaitė
dirba „Žalgirio” klinikoje Vilniuje.

Lankydamasi vaikų grupėse, ji moko
šepetuku ir spalvotomis pastomis tei-
singai valyti dantis. Šį pavasarį dr. Lau-
ra jau pradeda vykdyti numatytų dar-
bų planą – kreipsis į savivaldybes, kad
suteiktų transportą vaikams atvežti į
klinikas.

Po to scenos ekrane buvo parody-
tos nuotraukos, sukėlusios daug drau-
giškų, pritariančių šypsenų, skirtų
miltuotiems koldūnų gamintojams.
Jų buvo daug: Violeta ir Mindaugas
Gedgaudai, Augio Gedgaudo ir Da-
liaus Gedgaudo šeimos, Danguolė M.
Navickienė, Rimantė Vizgirdaitė, Vilija
Žemaitaitytė, Vida Žemaitaitytė, Vai-
da ir Algis Mikuckiai, Laima Leko, An-
gelė Vaičekauskienė, dr. Rita Banevi-
čienė, Monika Kiznienė, Ingrida Jode -
lienė, Rasa Šilkaitienė, Audra Dabšy-
tė, Daiva Schukštienė. Koldūnai be
spirgų – ne koldūnai, tad lašinukus tin-
kamai iškepti ir nesudeginti reikia
didelio mokslo ir praktikos. Geriausieji
spirgų gamintojai: Alba Schukštienė,
Onutė Keblienė, Laima ir Vaidas Baip-
šiai, Rima ir Vaidas Baipšiai, Rai-
monda ir Ričardas Kontrimai, Vaida
Mikuckienė, Regina Jogienė, Vita Vil-
kienė, Alma Stočkienė, Dalia Teti ir
Giedrė Petraitienė. Koldūnus reikia ne
tik pagaminti, bet didelio susikaupimo
reikalauja jų virimas, o tą puikiai at-
liko prityrusios  virėjos Laima Leko ir
Rima Matulevičienė. Koldūnų virėjos
buvo apdovanotos didelėmis gėlių
puokštėmis. 

Svečius aptarnauti pasisiūlė dau-
gybė jaunuolių, kurie ateityje pakeis
šiuos taurius, pasiaukojančius visuo-
meniniam darbui žmones. Aptarnau-
tojų brigada: Julija Domanskis, Gabi-

ja Paulytė, Saulė Baipšytė, Gintaras
Baipšys, Sofija Wazzen, Simona Zau-
niūtė, Karina Ruplėnaitė, Erika Kiz-
nytė, Dominykas ir Povilas Gaidžiai. 

Loteriją ir varžybas paįvairino
vertingi meno kūriniai. 

„Lietuvos vaikų vilties” dabartinis
komitetas vertas pagarbos. Jo nariai:
Romas Žemaitaitis, Angelė Vaičekaus-
kienė, Raimonda Kontrimienė, Dalilė ir
Antanas Polikaičiai, Rasa Šilkaitienė
(pirmininkė), Vilija Žemaitaitytė, In-
grida Jodelienė, Sigita Adams, Monika
Kiznienė, Giedrė Petraitienė, Ryman-
tė Vizgirdaitė ir Danguolė M. Navic-
kienė (pavaduotoja). „Lietuvos vaikų
vilties” grupė, kaip ir Lietuvos Dukte-
rys, yra rimčiausios Lietuvos vaikų la-
bui dirbančios Los Angeles lietuvių vi-
suomeninės grupės. Palinkėkime visai
„Vaikų vilties” grupei geriausios sėk-
mės šiame garbingame darbe. 

Vaikų namų globotiniai buvo apdovanoti.
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Iš ATeITININkŲ GYVeNImO

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

Čikagos ateitininkai nuo 1919 m. puoselėja tradiciją
– kasmet, pirmąjį birželio sekmadienį, rengti Šeimos
šventę. Šiemet šventė vyko birželio 4 d. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte. Šventėje dalyvavo Čikagos at-
eitininkai, jų šeimų nariai bei svečiai.

Šventė pradėta šv. Mišių auka Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos koplyčioje. Ateitininkai da-
lyvavo su savo vėliavomis, skaitė Mišių skai-
tinius bei vedė tikinčiųjų maldas. Jaunieji at-

eitininkai prie altoriaus kartu su duona ir vynu ne-
šė ir savo parinktas aukas –  kun. St. Ylos paruoštą
,,Ateitininkų vadovą”, jaunųjų, moksleivių ir send-
raugių ateitininkų ženkliukus bei juostas. Buvo
meldžiamasi,  kad  Dievas  padėtų nariams vykdyti
ateitininkijos misiją ir kad toliau laimintų šią svar-
bią organizaciją.

Po Mišių Partizano Daumanto-Prano Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėja Laima
Aleksienė vedė iškilmingą posėdį. Studentai, moks-
leiviai ir jaunieji ateitininkai įnešė savo kuopų vė-
liavas. Ateitininkų himno giedojimą vedė Juozas Po-
likaitis.

Šeimos šventėje nauji nariai duoda įžodį. Smagu
vyresniems stebėti jaunųjų narių pasiryžimą uoliai

eiti ateitininko pareigas, sveikinti tuos, kuriems buvo
prisegti ateitininkų ženkliukai ir atsisveikinti su na-
riais, kurie baigia vieną mokslo pakopą ir žengia į
aukštesnę.

Laima Aleksienė pristatė Jaunųjų ateitininkų
kandidatus, trečiojo skyriaus būrelio padėjėja Daiva
Daulytė padėjo išdalinti juosteles, o JAS CV pirmi-
ninkė Rita Bieliauskienė vedė įžodžio skaitymą.
Įžodį davė: Viviana Didžbalytė, Adomas Dzerza-
nauskas, Ilona Kudirkaitė, Timas Marchertas, And-

Jaunųjų ateitininkų sąjungos Centro valdybos pirm. Rita Bieliauskienė praveda jaunių ateitininkų įžodį (k.), JAS CV pirmininkė, kuopos globėja Laima Aleksienė ir įžodininkai Emi-
lija Dzeržanauskaitė, Gabija Viduolytė, Maja Matušaitytė, Gailė Vaikutytė, Izabelė Didžbalytė, Vintonas Harris, Magdalena MacLeod, Laima Marchertaitė, Gytis Neverauskas, Nida
Polikaitytė. Dainos Čyvienės nuotr.

Šeimos šventė Čikagoje

rius Marchertas, Kovas McCann, Evalina Neve-
rauskaitė, Vija Polikaitytė, Vėjas Šoliūnas, Aman-
da Vileikytė, Konstantinas Vlahos ir Ugnius Zaukas.
Keli kiti kandidatai, negalėję dalyvauti, duos įžodį
ateityje.

Toliau Laima Aleksienė kartu su būrelių vado-
vais Ilona Didžbaliene ir Mariumi Kriaučiūnu pri-
statė kandidatus, gaunančius ateitininkų ženkliu-

kus. Tai Izabelė Didžbalytė, Vintonas Harris, Urtė
Likatavičiūtė, Magdalena MacLeod, Laima Mar-
chertaitė, Gytis Neverauskas, Nida Polikaitytė,
Gailė Vaikutytė, Gabija Viduolytė, o ženkliukus su
juosta gavo Emilija Dzerzanauskaitė, Maja Matu-
saitytė ir Saulius Matusaitis.

Moksleivių ateitininkų įžodį duodančius moks-
leivius pristatė egzaminavimo komiteto narys Ma-
tas Čyvas, juosteles rišo kuopos globėjas Jonas Čy-
vas. Įžodį vedė: MAS Centro valdybos narė Viktutė

Siliūnienė. Įžodį davė: Vytautas Staniškis, Matas Mi-
kužis, Gabija Šlutaitė, Martynas Baršketis, Ana Ma-
jauskaitė, Inga Žliobaitė, Rytas Kulbis, Elina Ku-
nickaitė.

Buvęs Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos
(ŠAAV) pirmininkas Remigijus Satkauskas vedė At-
eitininkų credo. 

Būrelio globėjas Vytas Žemaitaitis atsisveikino
su abiturientais, paliekančiais Daumanto Dieli-
ninkaičio kuopą – Andriumi Avina, Lora Banėnai-
te, Aru Dauliu, Emilija Kunickaite, Marko Kostic,
Aldu Kriaučiūnu, Tessa Papartyte, Petru Simonai-
čiu, Luku Stankumi, Tadu Stankumi, Matu Mi-
kucku, Monika Mikuckaite, Petru Vaikučiu, Pau-
lium Viduoliu ir Thomu Vileikiu. Jiems dovanėles
padovanojo būrelio pagalbininkai – Ieva Skebardaitė,
Vytas Stankus ir Lukas Kliarskis.

Kun. A. Lipniūno-Prez. A. Stulginskio moks-
leivių kuopos globėjas Jonas Čyvas atsisveikino su
moksleiviais abiturientais – Nora Klein, Karolina
Usavičiūte, Mariumi Mereckiu, Matu Maleiška,
Martynu Piliponiu, Mantu Motekaičiu, Jokūbu Ba-
ranausku, Luku Kliarskiu, Diana Satkauskaite,
Liuce Siliūnaite, Danieliumi Kwiatkowski ir Guste
Savukynaite.

Gražius šventinius sveikinimo žodžius tarė
centro valdybų pirmininkai ir nariai: JAS – Rita Bie-
liauskienė, MAS – Daiva Kisielienė, SAS – Tomas Čy-
vas ir ASS – Audrius Rušėnas. 

Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jau-
nųjų ateitininkų kuopos globėja Laima Aleksienė po
ilgų darbo metų atsisveikino su kuopos nariais ir
perleido šios – didžiausios JAS kuopos JAV vado-
vavimo vadeles Elenutei Tijūnėlytei-Harris.

Iškilmingas posėdis buvo baigtas Lietuvos him-
nu ir vėliavų išnešimu. Dovas Lietuvninkas akor-
deonu smagiai vedė dainavimą, o po to visi buvo
kviečiami dalyvauti Ateitininkų namų gegužinėje. 

Šventės organizatorių info

Moksleiviai įžodininkai. Iš k.: Martynas Baršketis, Ana Majauskaitė, Elina Kunickaitė, Inga Žliobaitė, Gabija Šlutaitė,
Matas Mikužis ir Vytautas Staniškis. Vito Daulio nuotr.

Čikagos jaunučiai įžodininkai su kuopos globėja Laima Aleksiene. Pirmoje eilėje (iš k.): Saulius Matušaitis, Vėjas Šoliū-
nas, Viviana Didžbalytė, Ilona Kudirkaitė ir Vija Polikaitytė. Antroje eilėje: Kovas McCann, Ugnius Zaukas,  Adomas Dzer-
za nauskas, Andrius Marchertas, Timas Marchertas ir Evalina Neverauskaitė.        Dainos Čyvienės nuotr.



7DRAUGAS 2017 LIEPOS 1, ŠEŠTADIENIS 

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

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

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti

,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai
administracijai: 

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

slaptažodį. 

Atkelta iš 1 psl. 

Savanoriavimo Lietuvoje metu
Viktutė Siliūnienė liko  Lietuvoje ir su
savanoriais palaiko ryšius, aplanko
centrus, kuriuose jie dirba. Savaitga-
liais savanoriai yra laisvi ir gali ap-
lankyti gimines bei draugus.

Atvykę į Lietuvą birželio mėn. 6 d.
savanoriai turėjo progos pakeliauti po
Lietuvą. Jie aplankė istorines vietas –
Trakus, net turėjo progos apžiūrėti
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios
kompleksą su požemiais, lydint ka-
daise Čikagoje dirbusiam kun. Antanui
Saulaičiui SJ. Vieną vakarą visi kartu
vakarieniavo Vilniaus senamiestyje, o
kitą vakarą vyko susitikimas su „Vil-
ties angelo” vadove ses. Jolita Matu-

Lietuvoje savanoriai diskutuoja, žaidžia ir  melžia ožkas 

Įdomu, ką čia sugalvojo pasidaryti Diana (d.)
ir jos naujoji draugė? Šateikiai, 2017 vasara.

Maya ir Matas su Vilniaus ,,Vilties angelo” lankytojais.

Savanoriai su stovyklautojais Varėnoje. ,,Vaiko vartai į mokslą” archyvo nuotr.

Daivai ir Mantui idėjų, kaip užimti vaikus, niekada netrūksta. Žemaičių Kalvarija, ,,Vilties vė-
rinėliai”.

,,Vilties vėrinėlių” stovyklautojai mokosi vaikščioti su Alpių lazdomis.
Iš ,,Žemaičių Kalvarijos” stovyklos nuotraukų archyvo

laityte. Po kelių dienų Vilniuje sava-
noriai išsiskirstė į įvairias vietoves po
keturis – į Žemaitiją (Šateikius ir Že-
maičių Kalvariją) bei Dzūkiją (Varėną);
keturi liko Vilniuje, kur jie pasiskirs-
tė į du dienos centrus. 

Ką jaunimas veikia tuose centruo-
se? Mokslo metams pasibaigus sava-
noriai prisitaikė prie kiekvieno centro
ypatingų užsiėmimų – jie žaidžia, iš-
kylauja, daro rankdarbius, pina gėlių
vainikus, sportuoja, diskutuoja, vaidi-
na, net glosto avinus ir melžia ožkas ir
t. t. Kai kuriuose centruose jie su jau-
naisiais lankytojais dalyvauja dieni-
nėje stovykloje (vakare visi nakvoja
savo namuose, o savanoriai – savo lai-
kinuose namuose), o kiti išvyko į sto-
vyklą su centrų jaunimu. Ir kokie gra-
žūs centrų stovyklų pavadinimai, pvz.:
„Dievas stato namus” (Vilniaus „Vilties
angele”), „Vakar, šiandien ir rytoj” (Ša-
teikiuose), „Meilė niekada nesibaigia”
(Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinė-
liuose”). Šateikių „Facebook” svetainėje
gražiai aptarti dienos centrų stovyklų
tikslai: „...vyksta aktyvus, prasmingas,
kūrybingas vaikų laisvalaikis”. Tiki-
masi, kad savanoriai padeda vykdyti už-
siėmimus ne tik centrų ir stovyklų va-
dovams, bet taip pat parodo kūrybin-
gumo, draugiškumo ir patys gauna
daug patirties. Nors jie labai užsiėmę,
karts nuo karto spėja parašyti trumpų
aprašymų ar įkelti kelias nuotraukas į
jiems specialiai įsteigtą „blogą”, o bai-
gus savanoriavimą iš jų įspūdžių bus ga-
lima supinti įdomų aprašymą.

Linkime savanoriams gražiai baig-
ti savanoriavimą Lietuvoje. Šios, ket-
virtosios, organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” koordinuojamos didesnės jau-
nų savanorių grupės viešnagė jau eina
į pabaigą, ir liepos mėnesio pradžioje,
kaip tik per JAV Nepriklausomybės
šventę, didesnė dalis savanorių jau bus
namie. Lauksime savanorių pasakojimų
apie jų patirtį stovyklose spaudoje ir org.
„Vaiko vartai į mokslą” renginiuose. 

Mieli savanoriai, ačiū Jums ir
Jūsų tėveliams, kurie rėmė Jūsų ke-
liones į Lietuvą ir užsimojimą įgyti sa-
vanoriavimo patirties Lietuvoje!

Daugiau informacijos: organiza-
cijos svetainė: www.childgate.org Iš jos
galima prisijungti ir prie „Facebook”
svetainės. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTuVA  Ir pASAulIS

Pasirašyta NATO ir gynybos ministrų deklaracija
Vilnius (KAM info) – Briuselyje

pasirašyta bendra NATO priešakines
pajėgas priimančių ir joms vadovau-
jančių šalių gynybos ministrų dekla-
racija dėl NATO priešakinių pajėgų
dislokavimo regione.

Joje konstatuojama, jog Baltijos
šalyse ir Lenkijoje dislokuojamos ko-
vinės grupės yra pilnai parengtos ir pa-
jėgios atgrasyti, o prireikus kartu su
nacionalinėmis pajėgomis nedelsiant
reaguoti į bet kokią agresiją.

Deklaraciją pasirašė JAV, Kana-
dos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės
bei Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Len-
kijos gynybos ministrai.

„Vos prieš metus Varšuvoje pri-
imtas konkretus sprendimas jau pilnai
įgyvendintas ir yra vienas mūsų re-
giono saugumo garantų. Priešakinių
pajėgų batalionas yra aiškus NATO
vienybės ir veiksnumo įrodymas”, –
sakė krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis. 

Ministrai taip pat pasveikino Šiau-
rės Rytų daugianacionalinės divizijos
vadavietės įkūrimą Elbląge, Lenkijoje,
kuri, būdama NATO karinės struktūros
dalimi, padės užtikrinti vadovavimo ir
koordinavimo mechanizmą. Tai savo
ruožtu padės Aljansui NATO efekty-
viau įgyvendinti gynybos ir atgrasymo
užduotis prie Rytinių NATO sienų.

NATO priešakinių pajėgų bata-

lionas yra tiesioginis atsakas į agre-
syvius ir provokacinius karinius Ru-
sijos veiksmus prie NATO teritorijos
sienų, kurie lėmė stabilumo ir saugu-
mo susilpnėjimą, didesnį saugumo si-
tuacijos nenuspėjamumą ir saugumo
aplinkos pokyčius.

Sprendimas dislokuoti NATO prie-
šakinių pajėgų batalioną prie Rytinių
NATO sienų buvo priimtas pernai lie-
pą Varšuvoje NATO viršūnių susiti-
kime. Šiandien atgrasymo ir gynybos
tikslais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir
Lenkijoje dislokuotoms aukštos pa-
rengties, puikiai aprūpintoms ir pasi-
rengusioms reaguoti kovinėms gru-
pėms vadovauja Vokietija, Kanada,
Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Ame-
rikos Valstijos.

Universitetų sumažės perpus
Vilnius (ELTA) – Seimas pritarė

Valstybinių universitetų tinklo opti-
mizavimo planui. 

Vilniuje ir Kaune planuojama su-
telkti po vieną klasikinį, plačios ap-
rėpties tyrimų universitetą. Šiuose
miestuose taip pat gali veikti profili-
niai technologijos, sveikatos mokslų ir
menų universitetai. 

Nutarime įvardijami stipriausi
šalies universitetai: Vilniaus mieste –
Vilniaus universitetas, Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas; Kau-
no mieste ir regione – Lietuvos svei-
katos mokslų universitetas, Kauno
technologijos universitetas. Siekiant
užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos pažangą, šie universitetai
bus laikomi aukštojo mokslo tinklo op-
timizavimo atramomis.

Įtvirtinta, kad profilinių Vilniaus
universitetų – Mykolo Romerio uni-
versiteto, Lietuvos edukologijos uni-
versiteto – studijų kryptys dubliuojasi
su Vilniaus universiteto studijų kryp-
timis, o Kaune tarpusavyje dubliuoja-
si nemaža dalis Vytauto Didžiojo uni-
versiteto, Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto, Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto, Kauno technologijos uni-
versiteto ir Vilniuje esančių universi-
tetų Kauno fakultetų studijų krypčių.

Dokumente teigiama, kad Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija ir
Vilniaus dailės akademija veikia arti-
mose veiklos srityse. Jose (kartu su Vil-
niaus dailės akademijos fakultetais
Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose) studi-
juoja nedaug studentų, abiejų akade-
mijų tarpusavio bendradarbiavimas
yra menkas. Tad menų studijų akade-
miniai ir administraciniai ištekliai,
infrastruktūra šalies mastu nėra nau-
dojami pačiu efektyviausiu būdu.

Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio
1 d. pasiūlyta parengti šio plano įgy-
vendinimo priemones ir kitus teisės
aktus, užtikrinant jų atitiktį Vyriau-
sybės programai.

Lietuvos aukštosios mokyklos tu-
rėtų tapti tarptautiniais studentų ir
mokslininkų traukos centrais; svar-
biausiose šalies mokslo ir studijų plėt-
ros srityse būtų sutelkta tarptautinio
lygio mokslininkų kritinė masė.

Įgyvendinus planą, tyrėjo ir dės-
tytojo darbas Lietuvoje turėtų tapti vie-
nu iš labiausiai prestižinių darbų. 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Eli-
tinio JAV migracijos ir muitinės pa-
trulių padalinio „Shadow Wolf” („Prie-
blandos vilkas”) pėdsekių grupė šią sa-
vaitę savo patirtį perduoda Lietuvos pa-
sieniečiams.

Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos Pasieniečių mokykloje Medinin-
kuose ir apylinkėse 15 Lietuvos pasie-
niečių dalyvauja teoriniuose ir prak-
tiniuose pėdsekystės mokymuose. Juos
veda atstovai iš JAV migracijos ir
muitinės pajėgų taktinio patruliavimo
būrio „Shadow Wolf ”.

Šis padalinys suformuotas iš Šiau-

rės Amerikos indėnų genčių atstovų.
Anot VSAT pranešimo, jie naudodami
senovinius indėnų pėdsekystės meto-
dus ir išlavintą uoslę praėjus net sa-
vaitei po sienos pažeidimo gali nusta-
tyti, kas, kaip ir kokia transporto prie-
mone nelegaliai kirto sieną.

Instruktoriai  VSAT pareigūnus
mokys, kaip atpažinti sienos pažeidė-
jus, juos susekti bei nustatyti, kada,
kur ir kaip buvo pereita siena.

„Shadow Wolf ” nuo 1970-ųjų ko-
voja su kontrabanda, užkardo netei-
sėtus sienos pažeidimus bei nelegalią
migraciją JAV ir Meksikos pasienyje.

Indėnai moko pasieniečius pėdsekystės

ES pratęsė sankcijas Rusijai 
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga oficialiai pratęsė Rusijai taiko-
mas ekonomines sankcijas. Europos
verslo ryšių su Rusijos energetikos, gy-
nybos ir finansų sektoriais ribojimas
pratęstas iki 2018 metų sausio 31 die-
nos.

Šios sankcijos pirmą kartą įvestos
2014-ųjų liepą, kaip atsakas į Rusijos
įvykdytą Krymo pusiasalio aneksiją ir
tiesioginę Maskvos paramą Rytų Uk-
rainos separatistams.

ES vadovai šias sankcijas susitarė
pratęsti praėjusią savaitę Briuselyje vy-
kusio viršūnių susitikimo metu, po to,
kai Prancūzija ir Vokietija informavo,
kad progreso derybose dėl Rytų Uk-
rainos konflikto, nuo 2014-ųjų balan-

džio nusinešusio daugiau kaip 10 tūkst.
gyvybių, nutraukimo nematyti.

Sankcijomis JAV ir Europos ben-
drovėms draudžiama palaikyti verslo
ryšius su Rusijos gynybos ir energeti-
kos pramone ar į jas investuoti. Be to,
stipriai apriboti ir bendrovių finansi-
niai ryšiai su Rusija.

Europos įmonės negali skolinti
ar skolintis pinigų iš penkių pagrin-
dinių Rusijos valstybės valdomų ban-
kų ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui.
Be to, be verslo santykių su didžiau-
siomis Rusijos energetikos įmonėmis
ribojimo, norint į Rusiją eksportuoti
kai kurią su energetika susijusią įran-
gą ir technologijas, būtina gauti ES vy-
riausybių pritarimą.

Briuselis (BNS) – Europos Komi-
sija JAV technologijų milžinei „Goog-
le” skyrė 2,42 mlrd. eurų baudą už an-
timonopolinių taisyklių pažeidimus.

Rekordinė bauda įmonei skirta,
nes ji piktnaudžiavo dominuojančia pa-
dėtimi rinkoje kaip paieškos sistema,
teikė neteisėtą pranašumą kitam
„Google” produktui – kainų palygini-
mo paslaugai.

„Google” elgesys pažeidžia ES an-
timonopolines taisykles. Ji iš kitų ben-
drovių atėmė galimybę konkuruoti
paslaugų vertingumu ir kurti naujoves.
O svarbiausia tai, kad iš Europos var-
totojų ji atėmė galimybę tinkamai
rinktis paslaugas ir naudotis inovaci-
jomis”, – sako už konkurencijos poli-
tiką atsakinga EK narė Margrethe
Vestager.

„Google“ skirta rekordinė bauda

Maskva (ELTA) – Vis didesnis
procentas Rusijos piliečių mano, jog ša-
lies vyriausybė, nepaisydama spau-
dimo iš išorės, privalo išlaikyti da-
bartinį suverenų politikos kursą.

Remiantis naujausia apklausa, ku-
rią atliko nepriklausomas viešosios

nuomonės tyrimų centras „Levada”,
šiuo metu 70 proc. rusų nori, kad jų ša-
lies politikos ir ekonomikos kursas
nesikeistų. Tik 19 proc. apklaustųjų iš-
reiškė norą, kad šalies institucijos
siektų kompromiso su Vakarų valsty-
bėmis. 

Ar rusai nori pokyčių?

Sidnėjus (BNS,
„Draugo” info) – Va-
tikano finansų vado-
vui australui kardi-
nolui George Pell pa-
reikšti kaltinimai dėl
vaikų seksualinio iš-
naudojimo.

G. Pell, Australi-
jos aukščiausio rango
katalikų dvasininkas,
trečias po popiežiaus
pareigūnas,  pernai
Romoje buvo ap-
klaustas Australijos
policijos dėl įtarimų. 

„Viktorijos policija pareiškė kar-
dinolui George Pell kaltinimus dėl
praeityje įvykdytų seksualinio pobū-
džio nusikaltimų”, – sakė policijos at-
stovas. 

„Šie kaltinimai susiję su keliais
skundais”, – pridūrė jis.

76 metų kardinolui buvo įteiktas
pranešimas apie jam pareikštus įtari-
mus ir liepos 18 dieną jis turi atvykti
į Melbourno magistratų teismo posėdį.

Kaltinimai G. Pell pareikšti Aust-
ralijai baigiant ne vienerius metus
trukusį tyrimą dėl institucijų reakci-
jos į vaikų seksualinio išnaudojimo at-

vejus. Atlikti šį tyrimą vyriausybė
nurodė 2012 metais.

Pasak kardinolo, apie susidariusią
situaciją jis informavo popiežių Pran-
ciškų ir šis sutiko su iždininko spren-
dimu palikti postą.

G. Pell buvo įšventintas į kunigus
1966 metais Romoje, o 1971-aisiais su-
grįžo į Australiją ir galiausiai tapo
aukščiausio rango katalikų dvasinin-
ku šioje šalyje.

2014 metais kardinolas išvyko į Va-
tikaną, kai popiežius Pranciškus pa-
vedė jam užtikrinti didesnį Bažnyčios
finansų skaidrumą.

Popiežiaus padėjėjui pareikšti kaltinimai

Helsinkis (ELTA) – Suomija padi-
dino teroro pavojaus laipsnį. Saugumo
tarnybos tai motyvavo turima infor-
macija apie konkrečius išpuolių planus. 

Didžiausią pavojų ir toliau kelia
pavieniai asmenys ar mažos grupuotės,
turinčios islamistinių motyvų ar kurs-

tomos teroristinių organizacijų, pa-
reiškė suomių žvalgyba. Ypač pavojingi
esą islamistai, kovoję „Islamo valsty-
bės” gretose ir šioje grupuotėje už-
ėmę reikšmingas pozicijas.

Iki šiol Suomijoje išpuolių nėra
buvę. 

Suomija padidino teroro pavojaus laipsnį

G. Pell – trečiasis po popiežiaus pagal svarbumą dvasiškis – iš-
girdo kaltinimus. Gold Central Victoria nuotr.

Dalyvaujančios šalys Baltijos šalių ir Lenkijos
kovinėse grupėse. KAM nuotr.
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Dariui Kasparaičiui ir Dainiui Zubrui pa-
baigus ilgas karjeras Nacionalinėje ledo
ritulio lygoje (NHL), į ją patekti bando kiti
lietuviai.

Lietuvos ledo ritulio rinktinės
vartininkas Artūras Pavliukovas
šiuo metu dalyvauja „Vegas Gol-

den Knights” peržiūroje. Į pratybas, ku-
rias stebėti kviečiami ir žiūrovai, „Gol-
den Knights” pakvietė 44 ledo rituli-
ninkus: 24 puolėjus, 15 gynėjų ir 5 var-
tininkus. Vienas iš penkių vartininkų
yra 20-metis lietuvis. 

Iš Klaipėdos kilęs vaikinas dar
prieš metus buvo be rimto klubo bei
pardavinėjo sportinius batelius Vil-
niuje, bet sėkmingas pasirodymas Lie-
tuvos ledo ritulio jaunimo rinktinėje at-
gaivino karjerą. Jam pavyko gerai pa-
sirodyti Šiaurės Amerikos jaunimo
lygos komandų atrankoje, tiesa, įsi-
tvirtinti kitoje Atlanto pusėje iškart ne-
pavyko. Sugrįžęs į Lietuvą ir apsivilkęs

Vilniaus „Hockey Punks” aprangą A.
Pavliukovas pavasarį su Lietuvos rink-
tine iškovojo pasaulio pirmenybių III
diviziono varžybų bronzą. Čempiona-
te Belfaste A. Pavliukovas Lietuvos
rinktinės vartuose pakeitė Mantą Ar-
malį, kuris taip pat yra ant NHL slenks-
čio ir tuo metu atstovavo San Jose
„Sharks” klubo antrinei komandai
San Jose „Baraccuda”. 

A. Pavliukovu susidomėjęs „Ve gas
Golden Knights” yra naujai suburtas
klubas, debiutuosiantis NHL 2017–2018
metų čempionate. Prieš dvi savaites per
išplėstinę NHL žaidėjų biržą Las Vegas
klubas jau rinkosi ledo ritulininkus iš
kitų lygos ko mandų, bet dairosi pa-
stiprinimo ir kitur. 

O M. Armalis turės ieškotis kitos
komandos. San Jose „Sharks” pra nešė,
jog nepratęsė sutarties su 24 metų lie-
tuviu, kuris gimė Lietuvoje, bet su tė-
vais augo ir pradėjo žaisti ledo ritulį
Švedijoje.

Viena iš pagrindinių pasaulio profe-
sionalų bokso organizacijų (WBO) pa-
skelbė birželio mėnesio geriausių bok-
sininkų sąrašus, kuriuose 28-erių metų
JAV sportuojantis lietuvis Egidijus Ka-
valiauskas pus vidutinio svorio kate-
gorijoje iš 7-os pozicijos pakilo net į 5-
ą ir taip pa siekė rekordines karjeros
aukštumas.

Pasaulio čempiono diržas šioje
svorio kategorijoje priklauso le-
gendiniam filipiniečiui Manny

Pac quiao, o sąraše pirmas –  australas
Jeff  Horn. E. Kavaliauską dar lenkia
WBO tarptautinio diržo savininkas
argentinietis Lucas Matthysse, britas
Bradley Skeete ir amerikietis Jessie
Vargas. Tuo tarpu pats E. Kava liauskas
jau aplenkė net ir rusą Konstantiną Po-
nomariovą, kuris iki šiol laimėjo visas
32 karjeros kovas.

Lietuvis yra klasifikuotas ir dar
vienos pajėgios bokso organizacijos –
WBC – sąraše. Jame E. Kavaliauskas iš
23-ios vietos šoktelėjo į 19-ą. Šios or-
ganizacijos čempiono diržas priklauso
amerikiečiui Keith Thurman, o rei-
tinge pirmauja kitas amerikietis
Shawn Porter.

E. Kavaliauskas per profesiona-
laus boksininko karjerą laimėjo visas

Portlando „Timbers” futbolo klubas
MLS futbolo čempionate nesugebėjo
laimėti jau trečiose rungtynėse iš eilės.
Vakarų konferencijos trečiojoje vieto-
je likęs Portlando klubas namuose 2:2
sužaidė su aštuntąją vietą Vakaruose už-
imančiu Seattle „Sounders” klubu. Star-
tinėje sudėtyje žaidęs Vytautas Andriuš -
kevičius rungtyniavo visas 90 minučių. 

Po dviejų pralaimėjimų iš eilės
„Timbers” klubui tai buvo tre-
čiosios rungtynės be pergalės. Su

25 taškais per 18 rungtynių „Timbers”
kol kas yra trečias, tačiau antroje vie-
toje esantis Houston „Dynamo” klubas
25 taškus yra surinkęs per 17 rungty-
nių, o ketvirtoje esantis „FC Dallas”
tiek pat taškų – vos per 16 rungtynių.

Gan sėkmingai MLS čempionate
šiemet rungtyniauja Vokietijos futbo-
lo žvaigžde   Bastian Schweinsteiger pa-
sipildęs Čikagos „Fire” klubas. Po 17
rungtynių jis surinko 34 taškus ir Rytų
konferencijoje vos tašku nusileidžia ly-
derei – „Toronto FC” koman dai.

Birželio pabaigoje vykusios NBA nau-
jokų biržos metu Toronto „Raptors”
komanda aktyviai ieškojo naujų namų
lietuviui Jonui Valančiūnui. „Raptors”
siekė išsiųsti 25-erių metų 213 cm. ūgio
lietuvį į kitą komandą kartu su 23-uoju
šaukimu. Taip mėgindami patys gauti
aukštesnį šaukimą. Vis dėlto Kanados
klubui nepavyko atsikratyti didelės lie-
tuvio sutarties, kas būtų padidinę ga-
limybes išlaikyti Kyle Lowry ir Serge Iba-
ka.

Lietuvis kito sezono metu turėtų
uždirbti kiek daugiau nei 15 mi-
lijonų JAV dolerių. Jau buvo

anksčiau skelbiama, kad už J. Valan-
čiūno tipo žaidėją šiandieninėje NBA
mainų būdu gauti kokybišką žaidėją

yra beveik neįmanoma.
Tai – ne pirmas kartas, kada šalia

žodžio „mainai” skamba J. Valančiūno
pavardė. NBA vis sparčiau plečiantis
žemu penketu krepši niui lieka vis ma-
žiau vietos dide liems centrams ir ma-
noma, kad „Raptors” nori prisitaikyti
prie naujovių. 

J. Valančiūnas 2015 metais pra tę-
sė sutartį su „Raptors” klubu. Ket-
verių metų naujos sutarties vertė – 64
milijonai JAV dolerių. „Raptors”
šiuo metu dar nežino, ar komandoje
bus K. Lowry bei S. Ibaka. Kalbama,
kad Toronto klubui reikia atliekamų
pinigų ir būtent vietos algų kepurė-
je galėtų atlaisvinti atsisveikinimas
su J. Valančiūnu. „Raptors” per NBA
naujokų biržą 23-uoju šaukimu pa-
sirinko lengvojo krašto puolėją Ogi
Anunoby.

Čikagos „Bulls”, panašu, yra pa-
siruošusi atsinaujinti. Vėjuo-
tojo miesto komanda savo  ly-

derį išsiuntė į Minnesotos „Timber-
wolves”. Už tai „Bulls” gaus Zach La-
vine, Kris Dunn ir teises į septintąjį
naujokų biržos šaukimą, kuriuo buvo
pasirinktas suomis Lauri Markka-
nen. „Bulls” už J. Butler mėgino gau-
ti trečiąjį naujokų biržos šaukimą,

tačiau nepavy ko susitarti nei su „Phi-
ladelphijos  „76ers”, nei su Bostono
„Celtics”. 

J. Butler yra tris kartus NBA „Visų
žvaigždžių” rungtynių dalyvis, o po šio
sezono buvo išrinktas į trečiąją NBA
simbolinę komandą. 27-erių metų ir 201
cm ūgio J. Butler praėjusiame sezone
rinko 23,9 taško, 6,2 atkovoto kamuolio
ir 5,5 rezultatyvaus perdavimo.

Parengė Dainius Ruževičius

SpOrTAS

San Jose „Sharks” nepratęsus sutarties su Mantu Armaliu (d.), į NHL bandys prasibrauti
kitas lietuvis vartininkas – Artūras  Pavliu kovas.

JAV sportinių aukštumų siekiantis Egidijus
Kavaliauskas sparčiai kyla karjeros laiptais.

Vietą Portlando „Timbers” komandos startinėje sudėtyje užsitarnavęs Vytautas And-
riuškevičius pergalių negarantuoja. 

„Bulls” išmainė Jimmy Butler

„Raptors” bandė iškeisti 
J. Valančiūną

V. Andriuškevičiaus klubas 
neranda kelio į pergalesĮ nHL duris beldžiasi kiti lietuviai

E. Kavaliauskas pasiekė 
ne regėtas aukštumas

17 kovų, iš kurių 14 – nokautais. Kitas
lietuvio varžovas dar nepa skelbtas,
bet E. Kavaliauskas tikisi į ringą ženg-
ti rugpjūčio mėnesį.

Kitas JAV sporto aukštumų sie-
kiantis Lietuvos boksininkas 31-erių
metų Virgilijus Stapulionis antrojo
pusvidutinio svorio kategorijos sąraše
prieš penkis mėnesius iškrito iš pir-
mojo 15-uko ir į jį dar nesugrįžo. Lie-
tuvis gegužės 5 d. pralaimėjo kovą dėl
šios svorio kategorijos WBO čempiono
diržo rusui Magomedui  Kurbanovui,
kuris naujajame reitinge pakilo į 8-ą
vietą.



pateikia pranešimus apie darbą ir rū-
pesčius, draugija balsuoja už svarbes-
nius sprendimus, pvz., už dvisavaitinę
leidybą.

Kiek Kanadoje yra pastaraisiais de-
šimtmečiais atvykusių lietuvių iš Lietuvos? Ar
jie domisi ,,Tėviškės žiburių” laikraščiu? Ar
įmanoma juos labiau sudominti?

Neturime tikslių duomenų apie
atvykusiųjų skaičių, nes to neįmanoma
išryškinti. Nuo pokario ir dar senesnių
laikų lietuviška veikla sukasi aplink
parapijas. Tai nėra aktualu vėliau at-
vykusiems, kurie gal labiau lankosi ne
religinėje aplinkoje, pvz., apylinkių
Lietuvių namuose. Taigi ir „Tėviškės
žiburiai”, kurie leidžiami KLKKD, gal
ir netraukia antireliginėje-sekuliario-
je įtakoje auklėtų lietuvių. O dabar to-
kia pasaulėžiūra populiari visur. Vėl-
gi bene savanoriškais pagrindais lei-

džiamas laikraštis nemoka rinkoje
pripažinto mokesčio bendradarbiams,
tad mažai teatsiranda ir rašančių.

Jaunoji karta pripratusi prie kompiuterių
ir mobiliųjų telefonų. Ar manote, kad Ka-
nados lietuvių jaunimas ateityje domėsis
spausdintu lietuvišku laikraščiu? Ar yra būdų
pritraukti juos prie spausdinto lietuviško laik-
raščio?

Kanados lietuvių jaunimas, kaip ir
viso pasaulio jaunimas, yra prilipęs
prie mobiliojo telefono, kuris dažnai
yra ir visagalis ,,kompas”. Jeigu ir
yra būdų pritraukti juos prie spaus-
dinto lietuviško leidinio, mes dar jų ne-
sugalvojome, laukiame patarimų iš
šviesuolių, kurie turėtų atsakymą į šį
opų klausimą.

Kalbėjosi Rimas Černius
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Nauji ,,Tėviškės žiburių” rūpesčiai
,,Tėviškės žiburių” gegužės 16 d. lai-
doje pasirodė straipsnis ,,Nauji laikai,
kiti rūpesčiai”. Straipsnyje skaito-
me, kad ,,Tėviškės žiburių” leidėjai nu-
tarė laikraštį leisti kas antrą savaitę,
pradedant pirmuoju numeriu po
2017 m. vasaros atostogų, tai yra –
nuo rugpjūčio 22 d.  Norėdami tiks-
liau sužinoti šio sprendimo priežas-
tis, ,,Tėviškės žiburių” leidėjams pa-
teikėme keletą klausimų. Atsaky-
mus Kanados lietuvių katalikų kul-
tūros draugijos „Žiburiai” vardu at-
siuntė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. 

Straipsnyje rašoma, kad ,,finansiniai
sunkumai verčia leidėjus artimoje ateityje
imtis griežtesnių išlaidų mažinimo priemo-
nių”; ,,Dabartinės leidybos ir siuntimo iš-
laidos viršija pajamas kas mėnesį maždaug
6000 dol.” Ar sprendimas laikraštį leisti ne
kas savaitę, o kas antrą savaitę padarytas
grynai finansiniais sumetimais?

Be abejo, finansai lemia bet kokio
projekto ar leidinio ateitį. Tai ypač ryš-
ku etninėje spaudoje, kuri leidžiama
beveik savanoriškais pagrindais, ir
yra taikoma ankstesnei imigracijai
bei vyresnei kartai. O šiais laikais
visi spaudos leidėjai taip pat patiria aš-
trią konkurenciją su internetu.

,,Tėviškės žiburių” leidimą remia Ka-
nados lietuvių fondas, Lietuvių Fondas
(LF) ir Kanados valdžia. Kiek paramos gau-
na laikraštis iš šių šaltinių? Ar laikraščio lei-
dėjai kreipėsi į šiuos šaltinius, prašydami
daugiau paramos? Jeigu taip, koks buvo tų
šaltinių atsakymas?

Kanados valdžia turi itin griežtas
taisykles, kuriomis nustatomi skelbi-
mų ir kanadiško turinio apskaičiavi-
mai, tiesiog formulės, kurių jokie pra-
šymai neįtaigoja. Kanados lietuvių
fondas (KLF) taipgi veikia pagal Ka-
nados įstatymus, kurie, paprastai ta-
riant, neleidžia aukų skirti tik todėl,
kad gavėjo darbai yra teigiami. Būtina
apiforminti specifinius projektus pagal
tam tikrus nustatytus tikslus (pvz.,
švietimas). KLF savo nuožiūra mažina
tokius paskyrimus, kada nuošimčiai
žemi, kaip dabartiniais ekonominiais
laikais. LF teikiami prašymai skirti
daugiau lėšų rezultatų irgi nėra davę.

Taip pat skaitėme, kad prieš kelerius
metus buvo sumažintas puslapių skaičius,
o tarnautojai sutiko dirbti trumpesnes ap-
mokamas valandas. Kiek tarnautojų dirba
šiuo metu ,,Tėviškės žiburių” redakcijoje?
Ar pasikeis tarnautojų skaičius ir apmoka-
mų valandų kiekis, kai laikraštis bus lei-
džiamas kas antrą savaitę?

Redakcijoje dabar dirba admi-
nistratorė, redaktorė, maketuotoja ir
viena redakcijos padėjėja. Tarnautojų
skaičius tuo tarpu nesikeis, bet, lei-
džiant laikraštį kas antrą savaitę, ži-
noma, darbo valandų bus mažiau, tai
ir atlyginimas atitinkamai mažės. At-
lyginimai sudaro didžiausią bendrų iš-
laidų dalį.

Laikraščio pajamas papildo skelbi-
mai. Ar skelbimų yra sumažėję? Ar pajamos
iš skelbimų sumažės, kai skelbimai bus
spausdinami tik kas antrą savaitę?

Skelbimų nėra labai daug dėl įvai-
rių priežasčių: skaitytojų amžius (vy-
resnieji), mažas spauda besinaudo-
jančių arba iš viso verslininkų skai-
čius, elektroninių priemonių įtaka.

Teks kelti skelbimų kainą, kuri TŽ
yra kur kas mažesnė negu kitų vietinių
etninių laikraščių, ir taip pat siūlyti
reklamuotis interneto tinklalapyje.

,,Tėviškės žiburiai” turi tinklalapį
(www.tevzib.com) ir ,,Facebook” pusla-
pį. Ar tinklalapis ir ,,Facebook” puslapis pa-
deda laikraščiui išsilaikyti, t.y., ar interne-
tiniai skelbimai yra/gali būti pajamų šalti-
nis?

Laikas parodys, dar neturime duo-
menų, pagal kuriuos galima būtų
spręsti.

Tinklalapyje spausdinamos žinios trum-
pesnės negu laikraštyje ir dažnai skelbiamos
anglų kalba. Koks bus tinklalapio pobūdis,
kai laikraštis pradės eiti tik kas antrą savaitę?

Tinklalapį tikimės išplėsti, kad
jis būtų pastovus žinių apie Kanados
lietuvius šaltinis. Labai laukiame žinių
iš visų apylinkių ir organizacijų, tik
joms reikia daugiau paskatinimo ben-
dradarbiauti. Anglų kalbos vartoji-
mas internete šiais laikais yra logiškas,
ir tik tokiu būdu galima įsivaizduoti
jaunesnių kartų pritraukimą.

Kaip pasikeis laikraščio turinys, kai jis
pradės eiti kas antrą savaitę? Kiek jame bus
aktualijų? Ar nejaučiate pavojaus, kad
skaitytojų akimis laikraštis taps pasenusių
žinių šaltiniu?

„Tėviškės žiburiai”, beveik 65 me-
tus ėjęs kaip savaitraštis, niekad nesi-
tikėjo lygintis su dienraščio aktuali-
jomis – tai visada buvo apžvalgų, nuo-
monių, kultūrinių žinių leidinys. Sa-
vaitraščiui jau seniai kenkė neįvei-

kiamos pašto pristatymo prob-
lemos, su kuriomis kovota de-
šimtmečiais iki pat viršūnių.
Todėl ir toliau aktualijas bus
naudingiau skelbti internete,
negu dvisavaitiniame leidi-
nyje.

,,Tėviškės žiburių” leidėjas yra Kana-
dos lietuvių katalikų kultūros draugija ,,Ži-
buriai”. Koks santykis tarp leidėjo ir laik-
raščio redakcijos? Tarp leidėjo ir laikraščio
tarnautojų? Ar redakcija ir tarnautojai pri-
taria sprendimui laikraštį leisti kas antrą sa-
vaitę?

„Tėviškės žiburius” nuo 1949 metų
leidžianti Kanados lietuvių katalikų
kultūros draugija (KLKKD) ,,Žiburiai”,
iki šiol glaudžiai bendradarbiavo ir
bendradarbiauja su tarnautojais ir do-
misi visais leidybos klausimais. Kai iš-
kilo finansinės problemos, tarnautojai
savanoriškai pasiūlė mažinti algas ir
darbo valandas. Tai nebuvo valdybos
(KLKKD) vienašališkas sprendimas,
o labiau pasitarimas. Taip ir dabar. Me-
tiniuose draugijos narių susirinki-
muose valdyba ir redakcija tariasi,

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

Violeta Chaves, gyvenanti Peachtree City, GA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai dosniai remiate mūsų
laikraštį.

Elena Norkus, gyvenanti Waterbury CT, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.
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STASYS IGNATAVIČIUS

1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priė-
mė „Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą”.
Šio įstatymo 20-mečiui Seimo laikinosios Lietuvos ka-
riuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) paramos
grupės, padedant LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubui, ini-
ciatyva birželio 23 d. (Šaulio dienos išvakarėse) Sei-
mo Konstitucijos salėje buvo surengta konferencija
„Lietuvos šaulių sąjunga prieš 20 metų ir šiandien: iš-
šūkiai ir perspektyvos”. Į šią konferenciją atvyko Sei-
mo nariai, Krašto apsaugos ministerijos atstovai, gar-
bingi svečiai ir gausus būrys šaulių. 

Konferenciją pradėjo LR Seimo laikinosios
Lietuvos kariuomenės ir LŠS paramos gru-
pės pirmininkas Audronius Ažubalis, kuris

savo kalboje pažymėjo, kad Šaulių sąjunga, pradėjusi
savo veiklą 1919 m., Nepriklausomybės kovų sūku-
ryje, ir išlaikiusi gražias bei reikšmingas mūsų vals-
tybei istorines tradicijas, yra išskirtinė visuomeninė
organizacija, turinti savo įstatymą, kuris šauliams
suteikia galimybę aktyviai dalyvauti valstybės su-
vereniteto gynyboje. 

Sveikinimo kalboje Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis palinkėjo šauliams tvirtai laikytis Šau-
lio priesaikos žodžių, džiaugėsi, kad Šaulių sąjunga
yra savarankiška pilietinės savigynos organizacija,
ir tai reiškia, jog šauliai yra ta elitinė tautos dalis,
kuri užtikrina mūsų valstybėje pastovumą ir sau-
gumą.   

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto pirmininkas Vytautas Bakas sveikinime pa-
brėžė, jog Šaulių sąjunga yra įvairaus amžiaus, įvai-
rių pažiūrų, profesijų, tautybių ir patriotiškai nu-
siteikusių žmonių sambūris, kurį vienija bendras sie-
kis – gyventi saugioje valstybėje, kurti ją, ir tai yra
šaulių galios šaltinis. Šaulių sąjunga turi gilią is-
torinę tradiciją ir aiškią misiją ginant ir stiprinant
mūsų valstybingumą. Šaulių sąjunga yra viena įta-
kingiausių visuomenės organizacijų, galinti diktuoti
politines madas ir yra labai svarbi mūsų valstybė-
je. Baigdamas savo pasisakymą komiteto pirmi-
ninkas naujai išrinktam vadui plk. ltn. Gintarui Ko-
ryznai įteikė knygą „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir ka-
rinės operacijos”.  

Kadenciją baigiantis LŠS vadas plk. ltn. Liudas
Gumbinas kalbėjo apie Šaulių sąjungos veiklos rai-
dą, įstatymą, jo perspektyvas, istorinį tęstinumą ir
organizacijos ateities vizijas, palygino Lietuvos
šaulių ir Estijos „Kaitseliit” organizacijų panašumą
ir skirtumus. 

Seimo narys Gediminas Vasiliauskas sakė, kad
Šaulių sąjunga – tai organizacija, vienijanti patrio-
tiškai nusiteikusius žmones, puoselėjanti laisvės
kovų tradicijas, sauganti šalies istoriją, auklėjanti
jaunąją kartą, mokanti mylėti tėvynę, stiprinti ją ir
aukotis dėl jos. Tai parama mūsų kariuomenei,
tvarką palaikančioms institucijoms ir jaunąją kar-
tą auklėjantiems pedagogams.

Konferencijoje dalyvavęs 1990 m. Kovo 11-osios
Akto signataras, ambasadorius, 1996–2000 m. kraš-
to apsaugos ministras Česlovas Stankevičius kalbėjo:
„Norėčiau pateikti 1997–2000 m. įgyvendinto nacio-
nalinio saugumo sistemos teisinio reguliavimo ap-
žvalgą ir palyginti Šaulių sąjungos įstatymu nusta-
tytą reglamentavimą tada su dabar galiojančiu įsta-
tymu. Prisiminsiu pagrindines nacionalinio sau-
gumo pagrindų nuostatas”. Buvęs krašto apsaugos
ministras susirinkusiems papasakojo apie tuome-
tines (1996–2000 m.) nacionalinio saugumo nuosta-
tas ir Šaulių sąjungos įstatymo įterpimą į šiuos mūsų
valstybės gynimo pagrindus. Palygino 1997 m. pri-
imto ir dabar galiojančio įstatymų skirtumus, nurodė
kai kurias įstatymo spragas. 

Po to konferencijai pirmininkaujantis Seimo na-
rys Ažubalis priminė, kad prieš 76 m. Lietuvos
žmonės su ginklu rankose sukilo prieš okupantus,
kad šioje kovoje už laisvę žuvo per 2 tūkst. tautiečių
ir paprašė tylos minute pagerbti žuvusiuosius. 

Buvęs Šaulių sąjungos vadas (1994–1997 m.)
Rimvydas Mintautas konferencijos dalyviams pa-
pasakojo apie iššūkius, su kuriais atkūrėjams teko
susidurti atkuriant ir atkūrus Šaulių sąjungą, įvar-
dijo svarbiausias to meto organizacijos veiklos gai-

Lietuvos šaulių sąjunga šventė gimtadienį

res, to meto šaulių pasiruošimą
ginti mūsų valstybę.

Šaulių sąjungos atkūrimo ini-
ciatyvinės grupės steigėjas, LŠS
V. Putvinskio-Pūtvio klubo pre-
zidentas Stasys Ignatavičius, ku-
ris buvo vienas iš LŠS įstatymo
projektų rengėjų, susirinkusiems
priminė Šaulių sąjungos įstatymo
idėjos gimimą, įstatymo rengi-
mo aplinkybes, priėmimo raidą,
įgyvendinimą, išsakė organiza-
cijoje kylančias problemas, krei-
pėsi į Seimo narius su prašymu
įstatyminiais aktais išsaugoti is-
torinį Šaulių sąjungos paveldą
ir tradicijas.

Naujasis Šaulių sąjungos
vadas plk. ltn. Gintaras
Koryzna pranešimą pradėjo nuo Šaulių są-

jungos tikslų: „Stiprinti Lietuvos Respublikos na-
cionalinį saugumą, telkiant LR piliečius aktyviai pri-
sidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, vie-
šojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, pa-
triotinio ir tautinio ugdymo, ugdyti pasitikinčius sa-
vimi kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus LR pi-
liečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės
atveju kitiems”. Įgyvendinant šį tikslą Šaulių sąjunga
vykdo visapusišką karinį-bazinį šaulių rengimą ir pi-
lietinio pasipriešinimo programą, bendradarbiauja
su Lietuvos kariuomene, Policijos departamentu,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departamentu ir kitomis struk-
tūromis, vykdo objektų apsaugą ir atlieka kitas įsta-
tyme numatytas funkcijas. Savo pasisakyme nauja-
sis šaulių vadas akcentavo jaunųjų šaulių vaidmenį
kuriant ateities sąmoningą ir pilietišką Lietuvos vi-
suomenę, apibrėžė šaulių vaidmenį valstybės gyny-
boje.

Karo istorikas prof. Valdas Rakutis kalbėjo apie
šauliškąją ideologiją, jos sampratą ir įgyvendinimą
mūsų visuomenėje, pritarė S. Ignatavičiaus mintims,
kad kiekviename šaulių dalinyje būtų ideologinių va-
dovų. „Reikia ne tik išleisti Vl. Putvinskio raštus, bet
parašyti naują šauliškosios ideologijos vadovėlį”, –
ir tam jis yra pasiruošęs, jeigu bus Šaulių sąjungos
užsakymas. 

„Kalbėdamas apie Šaulių sąjungos vaidmenį
mūsų valstybės gynyboje, pirmiausiai norėčiau kal-
bėti apie pamatinį Lietuvos gynybos principą. Lie-
tuvos gynyba yra visuotinė ir besąlygiška, tai reiš-
kia, kad valstybės gynybai bus panaudoti visi gy-
nybiniai resursai ir įtraukta visa tauta, bus prieši-
namasi be išlygų. Lietuvos šaulių sąjunga, savo pri-
gimtimi sujungianti Lietuvos visuomenę ir kariuo-

menę, apimanti visų visuomenės sluoksnių piliečius,
pasiruošusius prisidėti prie šalies gynybos stipri-
nimo, yra puikus pavyzdys, kaip praktikoje įgyven-
dinamas visuotinės ir besąlygiškos gynybos princi-
pas bei Konstitucijos nuostatos”, – savo pranešime
kalbėjo krašto apsaugos viceministras Vytautas
Umbrasas. 

Po pranešimų prasidėjusiose diskusijose pasisakė
LŠS centro valdybos narys dr. Audrius Skaistys, bu-
vęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys, šaulys
Juozas Olekas, Seimo narė, šaulė Gintarė Skaistė, šau-
liai Ignas Meškauskas, Edmundas Jakubauskas,
Haroldas Daublys, dr. Vytautas Račkauskas, Al-
mantas Laucius, Lietuvos žmogaus teisių gynimo aso-
ciacijos atstovė Tatjana Narkevičienė ir kiti. 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
(LPKTS) valdybos pirmininkė Rasa Bumbulienė
savo sveikinimo šauliams kalboje sakė: „Esate Lie-
tuvos pasididžiavimas, žmonės, visada pasiryžę sau-
goti mūsų laisvę, bet kada pasiruošę ginti mūsų vals-
tybės nepriklausomybę. Šias vertybes paveldėjote iš
tarpukario šaulių, kurie buvo užgrūdinti 1918–1920
m. kovų, net sovietinės okupacijos metais nesulau-
žę šaulio priesaikos, pasirinko partizano kelią ir ėjo
ginklu kovoti dėl Lietuvos laisvės. Dalis jų garbingai
žuvo kovoje su priešu, dalis – okupantų valia atsidūrė
Sibiro lageriuose ir tremtyje... 27 m. trunkantis
mūsų organizacijų bendradarbiavimas ateityje tęsis
ir stiprės, nes esame žmonės, kuriuos vienija bendros
vertybės ir tikslai. Sveikinu Šaulių sąjungą 98-ųjų įkū-
rimo ir 20-ųjų Šaulių sąjungos įstatymo priėmimo me-
tinių proga”. LPKTS valdybos pirmininkė naujajam
Šaulių sąjungos vadui plk. ltn. Gintarui Koryznai įtei-
kė atminimo dovaną.                                          

Stasys Ignatavičius – LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas.    

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 98-ąsias metines ir Šaulio dieną švenčiantys Kauno šauliai Laisvės alėjoje dalijosi
informacija apie savo organizaciją bei demonstravo ekipuotę ir ginklus kauniečiams.          Evaldo Šemioto nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
DRAUGAS • 773-585-9500

skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
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Surašymas nr. 72
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

perspeKtyvus namų, butų, žemės, verslo, investicijų
pirKimas, pardavimas, fiNaNsavimas,

perfiNaNsavimas ir Nuoma

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Notarizuoti vertimai •  įgaliojimai • migraciNių
formų pildymas •  vertėjo paslaugos

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

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

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

Maria R. Stonikas, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol.  laikraščio leidybos išlaidoms sumažin-
ti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Rita M. Bureika, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Ačiū, kad skaitote,
ačiū, kad finansiškai dosniai remiate mūsų laikraštį.

Jonas Kaminskas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, užprenumeravo
„Draugą” ir dar paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

3 raidės:
AUS – LSD – SOS – VĖL.

5 raidės:
BARŽA – GRAFA – KODĖL – ŠĖKAS.

6 raidės:
AJERAS – APSTAS – ATOMAS – DEJONĖ – ESTIJA – FARŠAS –
ĮGAUBA – ĮSTABA – LETENA – LYGMUO – MASKVA – MEŠKOS –
RUANDA – SOSTAS – VERŽLĖ – ŽAMBIS.

7 raidės:
ADAMSAS – AFGANAI – ASJENDA – ASKONAS – ĖDALIAI – ENGĖ-
JAI – GALATAI – IPRITAS – IŠNAŠOS – KOSULYS – LELIJOS –
MANDING – MELAGIS – NERŠTAS – ODLUPYS – OMIKRON – PASU-
KOS – PRINCAS – RAŠTINĖ – RAUPSAI – RYTIETĖ – SĄVEIKA –
SPUOGAS – ŠĮVAKAR – TOKELAU – UŽLAIDA – UŽPORYT – UŽRI-
BIS – UŽTARŠA – VAKAROP – VAKCINA – VOLUNGĖ.

9 raidės:
OLIGARCHĖ – UFONAUTAS.

,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inks-
tų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy-

 venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šeks-
py rinio masto dramos sude damoji dalis.  Ji siekia aktorės karjeros ir autos-
to pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš-
 ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie lietu-
vės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimen-
to. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akis-
tatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie
du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu
ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria ko-
munizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduo-
se, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai  per-
sipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spau-
dimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Trist-
ram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuo-
piama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma  ar pa simetę žvaigž-
dėse.      

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Norite tikėkite, norite – netikėkite, bet yra to-
kia organizacija – Pasaulio lietuvių senber-
nių sąjunga (PLSS). Šios sąjungos nariai pri-

valo turėti bent 25 procentus lietuviško kraujo, ar -
ba, blogiausiu atveju, nors mokėti lietuviškai kalbėti.
Praskleisti šios paslaptingos organizacijos uždangą
sutiko vienas iš jos sendraugių, jaunesnysis ryši-
ninkas Arūnas Povilas Paliulis. Na, gal jis ir ne viską
apie šią sąjungą pasakė, gal kai ką nuslėpė, bet ne-
žinioje skaitytojų nepaliko. 

Arūnai, papasakokite, kada ir kaip atsirado PLSS? Kam
šovė mintis suvienyti santuokos saitų nevaržomus vyrus?

PLSS buvo sukurta 1986 metų gruodžio 31 dieną
New Yorko Centriniame parke, prie Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Jogailos paminklo.

Po to labai greitai atsirado šios sąjungos filialai
Detroite, Philadelphijoje, Toronte, Clevelande, Či-
kagoje, Kenoshoje, Los Angeles, Paryžiuje, Londone,
Berlyne, Kaune, Dubajuje, Singapūre ir Melbourne.
Steigėjai buvo šeši niujorkiečiai: Antanas Mykolas
Dambriūnas, Juozas Algimantas Kazlas, Arūnas
Povilas Paliulis, Uogintas Kubilius, Algirdas Norvila
ir Jonas Vainius. Jie troško sukurti pavyzdingas lie-
tuviškas santuokas, tačiau daugelis labai simpatiš-
kų išsilavinusių ir aukščiausios kategorijos lietu-
vaičių visą savo dėmesį skyrė ne vaikinams, o
mokslams ir karjerai. Todėl šie vyrukai nusprendė,
kad reikia imtis ypatingų priemonių, taip ir atsira-
do PLSS.

Susivieniję lietuviai senberniai praskleidė uždangą
Apie Pasaulio lietuvių senbernių sąjungą – iš pirmų lūpų

Kokio amžiaus senbernius sieja ši organizacija?
PLSS nariais galima tapti nuo 30 metų (kandi-

datais gali tapti sulaukę 27-erių). Sulaukę 40 metų
organizacijos nariai vadinami ,,sukietėjusiais”, o
peržengę 50-ties ribą, tampa ,,beviltiškaisiais”, už ku-
riuos jau reikia ir melstis. Tiesa, pastaruoju metu
anksčiau vadinto ,,beviltišku” amžiaus ribos prasi -
plėtė. Kai kurie net peržengę 60 metų ribą, tebetei-
kia vilties, kad juos bus galima apvesdinti. Štai per-
nai ,,suklijavom” vieną 80-metį Čikagos inžinierių
išradėją su 50-mete kanklininke, kilusia iš Kelmės
rajono. Paukšteliai sukūrė pavyzdingą lizdelį ir
čiul ba kaip kanarėlės. 

Gal atskleisite, kokie senbernių organizacijos tikslai?
Tai vienintelė lietuviška organizacija, kurios

tikslas yra susinaikinti, tai yra apvesdinti visus bro-
lius. 

Kaip ir kiekviena rimta organizacija, tikriausia turite
ir savus įstatus?

Keletą punktų galiu išvardinti: kaip jau minėjau,
įstatuose yra numatyta, kad  labai svarbu kuo grei-
čiau sutuokti kuo daugiau senbernių, ištiesti pa-
galbos ranką broliams, kenčiantiems vienatvę ir
kviesti juos į įvairius renginius. Taip pat mes ko-
vojame prieš marksizmą ir feminizmą, nes abu ,,iz-
mai” skatina dalintis svetimais turtais ir teisėmis.
Ir dar vienas iš svarbiausių PLSS punktų formu-
luojamas trumpai: ,,Nežiopsok”. 

Kokia yra PLSS veikla? Ar dažnai jos nariai susitin-
ka? 

Mūsų veiklos esmė – suvesti, supažindinti ir pra-
linksminti kuo daugiau porų; prižiūrėti jų sėk-
mingą meilikavimą, teikti susižiedavimo, lietuviš-
kų vedybų apeigų konsultacijas, suvesti būsimus su-
tuoktinius su tinkamu klebonu, sutarti dėl piršlio
pareigų ir honorarų. 

Supažindinimo darbas dažniausiai dirbamas
grupėse, kuriose gali dalyvauti ir ne tik viengungiai.
Progų sukviesti šias grupes netrūksta: tai sportiniai
renginiai, šokiai, vakaronės, vyno degustacijos,
,,Proto mūšiai”, įvairios iškylos, turistinės ke-
lionės, vardadienių šventimai, kaukių baliai ir
t. t. Piršlybos vyksta ištisus metus, bet inten-
syviojo sezono pradžia laikome Jurgines, arba
Gandrines, o pabaiga – Žolinę 

Beje, šį savaitgalį, birželio 30 – liepos 2 die-
nomis, ypatingas dėmesys skiriamas visiems
senberniams ir viengungiams. Paskelbta ge-
neralinė mobilizacija, siekiant suvesti kuo
daugiau Šiaurės Amerikos fizinio lavinimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS)  senbernių su vie-
nišomis lietuvaitėmis. Susipažinimo ir šokių va-
karonė vyks Kaune, Combo klube. 

Kiek narių vienija organizacijos gretos? 
Tiksliai pasakyti negaliu, nes jau 30 metų

kaip piršlys stoju prie altoriaus, taip padėdamas
retinti senbernių gretas. Aš pats asmeniškai per

tą laiką suvedžiau daugiau kaip 100 porų, pakrikš-
tijau 9 vaikus. Per metus paprastai piršliauju de-
šimtyje vestuvių. Jeigu mano sąskaitoje tebūna
tik kokios penkios sutuoktos poros, tai manau, kad
prastai tais metais dirbau. Organizacijoje prie-
globsį rado šimtai, jeigu ne tūkstančiai senbernių.
Naujų narių nuolat laukiame, visiems, kuriems rei-
kia pagalbos, padedame.

Jūs pats turite jaunesniojo ryšininko laipsnį. Kokių dar
laipsnių esama PLSS?

Talentų, specialybių ir pareigybių senbernių, o
taipogi ir sendraugių gretose yra įvairiausių. Tai ir
jaunesnieji ryšininkai, ir vyresnieji patyrę piršliai,
taip pat kilmės bei kokybės tikrintojai, apžvalgi-
ninkai, greitojo reagavimo būrelių vadovai, spe-
cialiųjų ir sudėtingųjų operacijų brigadininkai,
degustatoriai, miško broliai, bravorininkai ir dau-
gybė kitų, kurių net nebegaliu prisiminti. Noriu pa-
brėžti, kad senbernius vienijančios organizacijos
steigėjai bei signatarai nusprendė sukurti demok-
ratinę sąjungą be jokių kontrolių, mokesčių, baudų
ir sankcijų, protokolų ir valdžios rinkimų. Jei kas
norėtų pasiskelbti PLSS ar PLSSS pirmininku ar
prezidentu, tai gali atsidaryti savo namų langą ir gar-
siai apie tai pranešti. Arba žygiuoti gatve ir skan-
duoti. Niekas jam neprieštaraus ir nepavydės. 

Jūs pats jau daug metų esate sėkmingai vedęs (Arū-
no žmona – Carolina Nendre Paliulis, arba Lietuvoje ži-
noma, kaip Karolina Masiulytė – aktorė, režisierė, vertė-
ja, už Prancūzijos kultūros propagavimą apdovanota
šios šalies garbės legiono ordinu), tačiau vis dar esate kaž-
kaip susijęs su senberniais?

Esu Pasaulio lietuvių senbernių sąjungos send-
raugių (PLSSS) organizacijos, įkurtos 1988 metais
per Valentino dieną, narys. Po vedybų visi PLSS na-
riai gali tapti mūsų sendraugiais ir toliau tęsti
veiklą. PLSS broliai lieka bičiuliais visam gyveni-
mui. Mes gyvename pagal meksikiečių patarlę:
,,Pasensim tik tada, kai patys panorėsim”.

Vienas iš PLSS ir PLSSS įkūrėjų – Arūnas Povilas Paliulis (stovi antras iš k.) su žmona
Karolina (antra iš d.) draugų rate Paryžiuje, 1988-aisiais.

Arūnas, PLSSS jaunesnysis ryšininkas, kartais save tituluojantis jaunesniuoju iždininku,
su žmona Karolina šią vasarą Lietuvoje.

PLSS buvo įkurta New York Centriniame parke prie Jogai-
los paminklo. 
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suteikė
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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BURBULIS
Mirė 2017 m. birželio 24 d. Odenton, MD.
Gimė 1945 m. birželio 26 d., Vokietijoje.
Buvo sūnus a. a. Kosto Burbulio ir a. a. Leokadijos Natke vi -

čiū  tės Burbulienės, ir pusbrolis a. a. Gražinos Burkart.
Gyveno Odenton, MD, anksčiau Baltimore, MD, Kenne bunk -

port, ME, New York, NY, Richmond, VA, Columbia, MD.
Buvo aktyvus Baltimorės Lietuvių Bendruomenės narys, Bal -

timorės lietuvių kultūros ir kalbos klubo prezidentas, dirbo Bal-
timorės lietuvių namų direktorių valdyboje, muziejuje, bibliote -
koje ir festivalio komitete.

Nuliūdę liko: artima draugė Barbora Conroy, sūnūs Ašil ir
Ian, jų vaikai, pusseserės Jūratė Baker, Diane Eves, pusbroliai
Clif ford ir Bryan Burkart bei daug giminių Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Liūdintys artimieji

Laidot direkt. Hubbard Funeral Home, 410-242-3300 arba
www.hubbardfuneralhome.com

Patikslinimas
Atsiprašome dėl klaidos birželio 24 d. ,,Drauge” išspausdintame a. a. Min -

dau go Klygio mirties pranešime. Patiksliname biografijos faktą: inžinierius
Min daugas Klygis daugiau nei 30 metų dirbo bendrovėje ,,Illinois Tool and
Dye”.

Redakcija

Atkelta iš 2 psl.

Šv. Ambraziejus yra pasakęs: ubi
Petrus est ibi Ecclesia (kur yra Petras,
ten yra Bažnyčia). Taigi Bažnyčia yra
tik tada, kai ji yra susibūrusi aplink
Petrą tikėjimo ir meilės vienybėje.
Kaip apaštalas negali būti vien tik dėl
savęs be kitų narių, lygiai taip pat ir
mes negalime būti patys sau, atsisky-
rę nuo jo. Jėzus žodžiai: tau duosiu dan-
gaus karalystės raktus; ką tu suriši že-
mėje, bus surišta ir danguje, ir ką atri-
ši žemėje bus atrišta ir danguje aiškiai
pasako apie apaštalo Petro svarbą ir
aukščiausią valdžią bažnyčioje, tačiau
tai nereiškia kokios nors išskirtinės
garbės ar nuopelnų, kalbame apie jo iš-
skirtinę tarnystę Bažnyčioje, remian-
tis paties Jėzaus pasakytais žodžiais:
ganyti jo avis. Svarbiausias jo uždavi-
nys Bažnyčioje buvo rūpestis gano-
maisiais bei tikėjimo skelbimas. 

Jam net buvo leista patirti skau-
džią išdavystės dalią – išsiginti savo

Mokytojo. Jėzus Nazarietis? Nepažįs-
tu jo! Kaip ir atgailauti su ašaromis ir
tris kartus išpažinti savo begalinę mei-
lę Viešpačiui.

Kristaus liudijimas, tarnystė žmo-
gui buvo svarbiausi apaštalo Petro
tikslai, lygiai tokie patys uždaviniai yra
keliami šiandien vyskupui, kunigui bei
kiekvienam tikinčiajam. Istorija liu-
dija, kad ne visada ši misija Bažnyčioje
buvo pirmoje vietoje, Jėzus nepasi-
rinko angelų vykdyti savo misiją, bet
žmones. 

Baigiant norėtųsi dar kartą prisi-
minti pirmojo skaitinio epizodą, kai
Petras buvo suimtas ir laukė teismo
dienos.  Visa bažnyčia už jį meldėsi.
Galbūt  ir  šiandien,  matant   bažny-
čios tarnų suklupimus ir klaidas, ne-
skubėtume jų smerkti, bet melskimės
už juos  ir už visus bažnyčios ganyto-
jus bei vieni už kitus, kad Dievas
mums visiems duotų tvirto tikėjimo ir
karštos meilės bei atsidavimo vykdyti
Jo valią. 

Prisimenant apaštalus
šv. Petrą ir Paulių

padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

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

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

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

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/draugasNews
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4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
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Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Liepos 6 d. švenčiama Valstybės (Lietu-
vos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
Visame pasaulyje esantys lietuviai bursis ir
bendrai sugiedos ,,Tautišką giesmę”. Los An-
geles ,,Tautiška giesmė” bus giedama 7 val.
v. Santa Monicos paplūdimyje prie arčiau-
siai ,,Santa Monica Pier” esančio gelbėtojų
bokštelio nr. 16 (į pietus nuo Pier). Junki-
mės prie šios gražios pilietinės tradicijos.
Himnas neskamba po vieną. Skamba gar-
siai, kai mūsų daug!

pAS muS
IR

AplINk muS

Danielė (kairėje) sakė, kad ji ir nori grįžti į Lietuvą, ir nenori… Iš vienos pusės,
Čikagoje ji turi daug draugų, čia jos mokykla. ,,Bet vis tik grįžti bus gerai – Lietuvoje
mūsų šeima”, – sako mergaitė.

Jos sesutė Marija (viduryje) jaučiasi panašiai. ,,Bus keista vėl gyventi Lietuvo-
je – Čikagoje praleidome 5 metus, ir aš pripratau čia gyventi… Bet Lietuvoje vai-
kai turi daugiau laisvės – grįžta iš mokyklos patys ir pan. Čia mus visur vežioja”, –
sako Marija.

Karolis dar buvo labai mažas, kai šeima persikėlė į Čikagą. Lietuvoje jis neturi
daug draugų. Berniukas pasiilgs savo amerikiečių draugų. Lietuvoje jis eis į 5-tą kla-
sę. Jam bus keista priprasti gyventi Lietuvoje. 

Visi vaikai pasiilgs Michigano ežero. Jau šiemet jie maudėsi ežere daugiau nei
5 kartus. Karolis sakė, kad nors vanduo dar šaltas, jis vis tiek eina maudytis.

Prieš pakylant lėktuvui…
Viename iš paskutinių savo apsilankymų Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (birželio 18 dieną), po Mišių, konsulo Marijaus ir Gintarijos
Gudynų atžalos dalijosi mintimis apie tai, ką jiems po penkerių metų
reiškia išvykimas iš Čikagos. 

Pasak vyresniųjų, jų jauniausioji sesutė Paulina (su tėvais Gintarija ir Marijumi)
nori grįžti į Lietuvą. Šeima kasmet atostogaudavo Lietuvoje, prie Baltijos jūros, tad
Paulinai ji pažįstama.

Kalbino ir fotografavo Audronė Kižytė

Birželio pabaigoje į Lietuvą iš JAV atvyko 18 ,,Village Harmony” dainininkų,
kurie dvi savaites praleis mokydamiesi lietuviškų dainų ir tradicijų. Po to va-
žinės po Lietuvą ir surengs 9 koncertus Valakėliuose, Nidoje, Klaipėdoje, Mo-

lėtuose, Žiūruose, Plateliuose, Kernavėje, Vilkijoje, Stelmužėje.
„Village Harmony” – profesionalus ansamblis iš Vermonto valstijos, susikūręs

1988 metais. Jo tikslas – įsisavinti ir skleisti įvairių pasaulio tautų folklorinio dai-
navimo tradiciją. Tradicinių liaudies dainų dainininkai mokosi konkrečioje šalyje,
surengdami vasaros stovyklas. Šiais metais ansambliečiai nori išmokti senųjų lie-
tuviškų įvairių regionų dainų bei sutartinių.

Alkas.lt info

amerikiečių stotelė – lietuva

„Village Harmony” ansambliečiai su savo vadovu Will Thomas Rowan (k.) ir viena iš dai-
navimo mokytojų, „Kūlgrindos” vadove Inija Trinkūniene (1-oje eil. 4-ta iš d.). 

Mark Grovden nuotr.

Kitas ,,Draugo” numeris išeis ketvirta-
dienį, liepos 6 dieną. Linkime skaityto-
jams linksmai atšvęsti JAV Nepriklau-
somybės dieną!

� Clevelando lietuviai liepos 6 dieną 12 val.
p. p. kviečiami atvykti į Lietuvių klubą ir kar-
tu giedoti ,,Tautišką giesmę”. Tradicija tapusi
iniciatyva suartina žemynus ir šalis, subu-
ria bendruomenes ir pavienius asmenis. Visų
tikslas vienas ir tas pats – himno posmais
ir eilutėmis dar kartą pasauliui prabilti apie
vienybę ir su pagarba bei pasididžiavimu
skanduoti Lietuvos vardą. Lietuvių klubo ad-
resas: 877 E. 185 St., Cleveland, Ohio
44119. Laukiame jūsų!

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia dalyvauti Valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) dienos pami-
nėjime, kuris įvyks liepos 6 d., ketvirtadie-
nį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Le-
monte, prie paminklo tremtiniams atminti. 

� Čikagos lietuviai šiemet vėl kviečiami kar-
tu giedoti ,,Tautišką giesmę”. Liepos 6 die-
ną, ketvirtadienį, 1 val. p. p. atvykite prie Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios Mar-
quette Parke. Pasipuoškite lietuviška atri-
butika. Po giedojimo – užkąsime ir pa-
bendrausime atvėsintoje parapijos salėje.

Šį trečiadienį, liepos 5 dieną, 1 val. p. p. JAV LB
Lemonto  apylinkės Socialinių reikalų skyrius
kviečia pasižiūrėti dokumentinio filmo ,,Rum-
šiškės – Kernavė – Bitininkystės šventė”. Kaip vi-
sada, laukiame jūsų Pasaulio lietuvių centro Le-
monte skaitykloje.


