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Įsibėgėjo
skautiška vasara – 4 psl.

Kaina 1.50

Nereikia daryti skubotų išvadų
Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 217 dienų

,,Emociškai abi pusės turėjo tikslų parodyti, kad
santykiai gali būti konstruktyvūs, kad galima bendradarbiauti. Rusija išplatino žinią, kad kalbėta keturis kartus ilgiau nei planuota, kas rodo Rusijos
svarbą. Taip iš tiesų ir buvo, bet jei detaliau aiškintume, tai viso to turinio mes ir nesužinosime”, –
apie JAV ir Rusijos vadovų dvišalius susitikimus
per G20 sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
– 2 psl.

G20 užkulisiuose vyko pirmasis D. Trump ir V. Putino susitikimas.
EPA-ELTA nuotr.

Pirmasis Kauno
burmistras
sugrįžo į
Laisvės alėją

L

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Stovykloje atrastas
teatro žavesys – 7 psl.

iepos 6-ąją, minint valstybės dieną Kaune surengtos ypatingos iškilmės – Laisvės alėjoje,
šalia centrinio pašto atidengta pirmojo ir ilgamečio Kauno burmistro Jono Vileišio
(1972–1942), kuris Kaunui vadovavo nuo 1921 iki
1931 metų, skulptūra. Ši skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurta skulptūra yra pastatyta privačiomis
daugiausia Amerikos lietuvių lėšomis – Kauno savivaldybei ji nieko nekainavo.
Saulėtą ir labai gražią dieną Laisvės alėjoje susirinko gausus žmonių būrys. Jame suskaičiuota
keliolika gausios Vileišių šeimos atstovų, tačiau
pats garbingiausias asmuo tądien buvo J. Vileišio
dukra Rita Vileišytė-Bagdonienė, atskridusi iš
Amerikos, kur gyvena Connecticut valstijoje,
Southbury mieste. Nors prieš kelionę ji nesveikavo,
nors pečius slegia jau 97 metų našta, bet, kaip vėliau ji sakė „Draugui”, tokią dieną tiesiog negalėjo
– 10 psl.
nebūti Kaune.

Paminklo atidarymo iškilmėse dalyvavo J. Vileišio dukra Rita Bagdonienė.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Niekada niekas nesiskundė, kad buvo per daug mylimas – Levas Tolstojus
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nereikia daryti skubotų išvadų
Apie dvidešimties galingiausių pasaulio valstybių susitikimą Vokietijoje
bei apie JAV prezidento Donald Trump
vizitą į Lenkiją LRT laidoje „Dėmesio
centre” žurnalistas Edmundas Jakilaitis kalbėjosi su ministru L. Linkevičiumi
ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto vadovu Ramūnu Vilpišausku.
D. Trump po G20 susitikimo, po dvišalių susitikimų su
Vladimiru Putinu grįžta į JAV ir pasako, jog pradėsime bendradarbiauti su Rusija kibernetinio saugumo srityje. Tai neskamba kaip absurdas?
R. Vilpišauskas: Švelniai tariant skamba keistai.
Galima suprasti diskusiją su Rusijos vadovu apie antiteroristinę koaliciją, nors neaišku, kaip vyks paliaubos ir kaip toliau bus sprendžiamas sukilėlių palaikymo ir dabartinio Sirijos režimo palaikymo
klausimas. Tai irgi bus sudėtingas procesas. Tačiau
po visų istorijų, susijusių su kibernetinėmis atakomis (…) valstybės sekretorius po ilgojo JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo pabrėžė, kad Rusijos prezidentas patikino, jog Rusija tikrai nesikišo į rinkimus ir kad Prezidentas Trump priėmė šį patikinimą.
Reikia galvoti, kokias žinias siunti. Ar labiau pasitiki
savo šalies institucijomis, kurios atsakingos už šiuos
dalykus, ar kitos šalies vadovu, kuris žinomas kaip
tas, kurio žodžiai, kaip taisyklė, skiriasi nuo darbų.
Kuo jūs visa tai aiškinate? Čia kažkoks naivumas?
R. Vilpišauskas: Manau, kad taip. Tokiose demokratijose, kaip JAV, daugelis politikų tikisi, kad
kalbantis galima rasti kompromisą ir sutarimą. Be
to, kiekvienas išrinktas į tokią poziciją, kaip JAV prezidento ar tapęs valstybės sekretoriumi jaučia pareigą
parodyti, kad mėgina išspręsti iki tol neišspręstus
klausimus. (…) Toks požiūris lemia, kad kiekvieną
kartą suklumpama ties tuo pačiu. O Rusijos vadovui
viešųjų ryšių prasme, toks nuolatinio dalyvio, su kuriuo vis nauja JAV administracija mėgina rasti bendrą kalbą, įvaizdis yra labai tinkamas ir patrauklus
Rusijos visuomenės akyse. Taigi tai viešųjų ryšių
prasme Putinui buvo gan sėkmingas susitikimas.
Gerb. Linkevičiau, ne kartą esame kalbėję apie Vakarų
naivumą Rusijos atžvilgiu. Ar čia jums nesusidaro įspūdis,
kad grįžo žmogus namo susikūręs kitą vaizdinį, nei galėjo
susikurti?
L. Linkevičius: Kitą rytą kai kurios žinutės buvo
pakoreguotos. Tas kalibravimas jau tampa tradicija.
Taigi buvo pasakyta, kad nebuvo sutarimo tuo klausimu. Gal tai buvo kažkoks emocinis įspūdis. Tačiau
vėliau komentarai buvo gana ryškūs. Pavyzdžiui,
buvo pasakyta, kad JAV su Rusija niekada nebus strateginiai partneriai, kad su Putinu niekada nebus
konstruktyvaus bendradarbiavimo. Senatorius M. Rubio pasakė, kad bendradarbiavimas kibernetinio
saugumo srityje reikštų tą patį, ką bendradarbiauti
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su B. Al-Asadu cheminio ginklo srityje. Po to Baltieji rūmai ir atsitraukė, tą reikia įvertinti. „Washington Post” pažėrė daugiau faktų, kad buvo įsibrauta net
į JAV branduolinės jėgainės kibernetinę sistemą iš Rusijos pusės. Taip, kad tai nėra žaidimai. Ta pakalibruota žinia vėliau irgi buvo išplatinta. Nenoriu apibūdinti to naivumu ar dar kažkuo. Sistema visgi veikia, yra tam tikri svertai ir mes matome tą rezultatą, kuris yra. Emociškai abi pusės turėjo tikslų parodyti, kad santykiai gali būti konstruktyvūs, kad galima bendradarbiauti. Rusija išplatino žinią, kad
kalbėta keturis kartus ilgiau nei planuota, kas rodo
Rusijos svarbą. Taip iš tiesų ir buvo, bet jei detaliau
aiškintume, tai viso to turiniomes ir nesužinosime.
Pavyzdžiui, kiek laiko buvo skirta Ukrainai ir t. t.
Buvo labai skirtingas vertinimas, kai S. Lavrovas
sakė, kad Prezidentas Trump priėmė tą paaiškinimą,
kad Rusija nesikišo. (…) Bet negi Putinas sakys, kad
taip, atleiskite, aš kišausi į rinkimus. Tokie teiginiai
nieko nereiškia. Man atrodo, kad svarbiausia matyti patį procesą. Štai JAV mūsų regione dislokavo pratyboms „Patriot” raketas, tai yra tai, kas vyksta
šiandien. O tai, kas vyksta ten, tai nereikia daryti tokių skubotų išvadų, ką mes kartais linkę daryti.
R. Vilpišauskas: Turime žiūrėti ir ką sako deklaracija. O ji sako gana daug ir apie kovą su korupcija,
ir apie žmogaus teisių svarbą, ir apie kitus dalykus,
kurių tokios šalys, kaip Rusija ir Kinija nelabai laikosi. (…) Jei žiūrėsime į darbus, į veiksmus, tai JAV
daro daug šitame regione. Turime tą matyti ir žiūrėti,
kas yra daroma. Iš tiesų politikoje žodžiai reiškia pigų
kalbėjimą ir gali būti skirti diplomatinėms mandagybėms, ką galbūt Prezidentas Trump kalbėdamas su
Putinu irgi rodė. ES nepaisant visų tų Hamburge vykusių riaušių gana solidžiai atrodė. Tik ką baigtos derybos su Japonija dėl laisvos prekybos sutarties, paskelbta apie sutarties su Kanada įsigaliojimą. Turbūt
prasčiausiai atrodė D. Britanijos premjerė T. May, tiesiog desperacija dvelkia jos kalbėjimas apie tai, kad
netrukus bus sudarytos jau naujos prekybinės sutartys. Tačiau nepamirškime, kad JAV ir JK tradiciškai vadinamos strateginėmis partnerėmis turinčiomis ypatingus ryšius, bet pirmas JAV prezidento
vizitas buvo į Varšuvą. Žinoma, yra ir vidaus politikos priežasčių ir požiūris į ES, kuris yra ta jungtis,
bet vis dėlto tai ne Londonas. Bet svarbu ne žodžiai
ir man iš tiesų neaišku, ką darys JAV – ar skubės derėtis su D. Britanija ar vis dėl to prisimins transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties derybas, kurios yra sustojusios. Sakyčiau JAV požiūriu, jos tikrai ne mažiau svarbios, nei naujos derybos su JK.
Pereinant prie D. Trump vizito Varšuvoje. Labai pozityviai kalbėta apie Lenkiją, atrodo, kad Lenkija tampa tam
tikru saugumo forpostu Europoje. Kaip manote, gerb. Linkevičiau?
L. Linkevičius: Kiekvienas žiūri iš savo interesų
pusės. Žiūrint iš Lietuvos, jei tas forpostas mūsų kaimynystėje, tai sveikiname. Buvo pasakyta, kad nepaliks vienų Lenkijos ir jos kaimynių. Buvo pasakyta,
kad yra įsipareigojimai penktam straipsniui, ko kai
kas pasigedo, kad nebuvo pasakyta Briuselyje. Buvo
labai daug teigiamų dalykų. Aišku buvo priminta, ką
turi padaryti europiečiai, bet manau, kad tai, kas
mums svarbu – buvo pasakyta. Žvelkime iš savo

L. Linkevičius.

pragmatinio taško saugumo požiūriu, tai mums tai
yra labai sėkmingas vizitas ir stipri kalba.
R. Vilpišauskas: Ta frazė, kurią Trump ne kartą pakartojo apie Lenkiją ir Europą, tai buvo tautų Europa. Stipri Lenkija svarbi stipriai Europai, stipri tautų Europa – svarbi Vakarams. Taip jis lyg ir paneigia
kritiką, kad jis nepalaiko Europos integracijos, bet aišku, kad jis tiesiog kitaip supranta Europos integraciją ir jo supratimas artimesnis dabartinių Lenkijos
vadovų supratimui, negu pvz. Vokietijos kanclerės ar
naujo Prancūzijos prezidento. Tai, kad jis niekada nepaminėjo ES, bet kalbėjo apie biurokratus, kaip trečiąją iš trijų įvardintų grėsmių šalia islamiškojo džihadizmo ir neprognozuojamos Rusijos elgsenos, yra
gana įdomu. (…) Kausimas Lietuvai, mūsų diplomatams – kaip šita vizija sutampasu Lietuvos Europos politika ir tais scenarijais, kurie dabar modeliuojami ES. Čia mums kils rimtų dilemų.
Ministre, nekilo mintis, kad per gerai kalba apie Lenkiją?
L. Linkevičius: Negailime kaimynams gerų žodžių
ir džiaugiamės jų sėkme. Rimtai kalbant, buvo daug
kas pasakyta, kas mums svarbu. Europinė diskusija
nuo to nesikeis, Europos lyderių požiūris teisės viršenybės ir kitais klausimais liks, tas nieko nepakeis.
Grįžtant dar šiek tiek prie ankstesnės temos, prie Rusijos ir kibernetinio saugumo, tai aš prognozuočiau,
kad tai, kas čia įvyko ir ta skirtinga interpretacija,
grąžinimas į realybę visų tų komentarų, suteiks
daugiau tvirtumo Kongresui, kalbant apie sankcijas,
gal net jų kodifikavimą. Tai gali kaip tik sutvirtinti
tas pozicijas, kur norėtųsi aiškesnės, kietesnės pozicijos su Rusija. (…) Kiekviena nauja administracija
nori susikalbėti, tai natūralu, visi bando ir smerkti
bandymo negalima. Mes visą laiką irgi sakome, kad
sveikiname visus bandymus, tik būkime budrūs ir neleiskime savęs pastatyti į kažkokius spąstus ir neleiskime savęs įsprausti į tą gynybinę poziciją. Būkime savo idėjos ne tik šalininkai, bet ir gynėjai, kad
tai būtų vertybinis pagrindas. Manau, kad ta amerikiečių gynybinė sistema veikia ir kad taip ir bus. Komentarų bus įvairių, bet neskubėkime su išvadomis.
Esame vertinami kaip konstruktyvūs partneriai, ne
tik dėl gynybos išlaidų, bet apskritai, tai išnaudokime tą strateginę partnerystę, ir tai bus teisingas kelias.
LRT.lt
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elevizijos laidoje apie alkoholio
vartojimą didysis politikos ekspertas ir išmanusis viso ko kritikas Rimvydas Valatka pasakė apie
Lietuvą: „Nebenorėčiau, kad mano
dukros sugrįžtų į šitą talibaninę šalį”
(reikia suprasti, kad jos gyvena ne Lietuvoje). Atrodytų, kokia bebūtų Lietuvos valdžia, 1990 m. kovo 11-osios
Akto signatarui – Lietuvos valstybės atkūrėjui – nederėtų taip kalbėti.
Ko tuomet norėti iš paprastų (žmonių
iš gatvės) žmogelių, kurie stumia
savo atžalas į užsienį (kaip prie sovietų valdžios stūmė iš kaimo į miestą, kad nereikėtų vargti). R. Valatka
yra gimęs Sibire, taigi – tremtinių vaikas, gal ta skriauda uždėjo psichologinį antspaudą? Atrodo, kad žmogus
yra apimtas depresijos ir visame
kame mato tik beviltiškai juodas
spalvas, – tokie yra dauguma jo komentarų. Nors jokia čia pasaulio pabaiga, jeigu „valstiečių” valdžia ėmėsi griežtų priemonių kovai su alkoholiu. Manau, kad kita didelė dalis
Lietuvos kaip tik meldžiasi, kad projektas pavyktų, nes alkoholio vartojimo kultūra mūsų visuomenėje tikrai yra keistina, ir pabarimai ar paraginimai jau nebeveikia. Ir tai mato
ne tik blaivininkai, tai rodo ir statistika. Ir taip kiekvienoje žiniasklaidos
priemonėje – depresinė kritika nuolat liejasi laisvai – Lietuvoje viskas
taip blogai, kad blogiau negali būti.
Todėl valstybinių švenčių laukiame kaip dvasios atgaivos, nes žiniasklaidoje bent trumpam išnyksta
aštrūs kritikos straipsniai, per radiją ir televiziją nebevyksta rungtynės, kas pasakys ką nors bjauriau
apie mūsų gyvenimą. Iš šventinių
tribūnų ir eterio ima skambėti malonios kalbos, kiekvienas kalbėtojas
randa ką nors gera pasakyti apie
Lietuvos nepriklausomybę, pasididžiuoti laisvu gyvenimu, pasiekimais per beveik tris savarankiško
valstybės gyvenimo dešimtmečius.
Bet kiek tų šventinių dienų per metus, kada pailsime nuo neigiamos informacijos...
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Šventės baigėsi
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

jo nuo gražaus skambėjimo ir jaudinančių žodžių prasmės. Argi galima nesijaudinti dainuojant „O kai aš užaugsiu/ Tai narsiai kariausiu – / Gedimino pily / Trispalvę iškelsiu” žmonėms,
kurie dar prisimena tą dieną – 1988 m.
spalio 7 d. – kai pirmą kartą po ilgų okupacijos dešimtmečių trispalvė suplevėsavo Vilniuje, ant Gedimino kalno.
Kiek tada buvo išlieta džiaugsmo ašarų...
Tokia buvo kukli, bet įsimintina
Himno giedojimo šventė nuošaliame
Lietuvos miestelyje. Vienintelis klausytojas, nedrįsęs prisijungti prie giedotojų, mus apdovanojo saldainiais.
Išsiskirstėme pakviesti susitikti kitais
metais, tuo pačiu metu – liepos 6-ąją, po
Vienybės ąžuolu ir žinodami, kad tikrai
ateisime ir prie mūsų tikriausiai prisijungs daugiau giedotojų, nes miestelis atgimsta, tiesiog ima žydėti mūsų
akyse. Viena iš Himno giedotojų, į tėviškės kraštus su dukra atvykusi iš Vilniaus, stebėjosi, kad jos laikais (o tai
buvo prieš gal 40 m.) miestelis buvo pilkas, niūrus ir nuobodus, ir gėrėjosi atsigavusia Žiemgalos muziejaus veikla,
prižiūrimais istoriniais pastatais, tvarkoma aplinka, meno kūriniais viešose
vietose ir ant kiekvieno kampo šviečiančiais gėlynais. Dar sunkiai po dešimtmečių sąstingio išsijudina žmonės, bet yra vilties (nes tas būrelis yra
tarsi raugas būsimai duonai), kad kada
nors prie Vienybės ąžuolo susirinks kelių šimtų žmonių minia, kokia buvo susirinkusi jį sodinant prieš 77-erius metus.

Mindauginės Lietuvoje

Liepos 6-oji puiki diena buvo ir visoje Lietuvoje. Labai gražų pavyzdį
jaunimui parodė žymusis krepšininkas
Mindaugas Kuzminskas, žaidžiantis
New Yorko „Knicks” komandoje – jis
savo vardo dieną susituokė su išrinktąja Egle Senosios Varėnos, kur gyvena
jo močiutė, bažnyčioje. Labai gražu, kai
jaunimo autoritetai – sportininkai, muzikos dievaičiai – rodo pagarbą Lietuvos
istorijai ir atvirai demonstruoja meilę
Tėvynei. Šiemet Lietuvos himnas pirmą kartą skambėjo nuo šimto mūsų šaHimnas – nuošalia
lies piliakalnių ir jį ten vedė garsūs mumiestelyje
zikantai. Pagrindiniu šiemet buvo pasirinktas Dubingių piliakalnis, siejaViena iš tų prošvaisčių buvo Minmas su Lietuvos didikų ir valstybinindauginė – liepos 6-oji, Valstybės diekų Radvilų gimine. Čia Himną vedė daina, kuomet ant piliakalnių degė launų atlikėjas ir kūrėjas Andrius Mažai, o lietuviai ir jų svečiai vakaro 9
montovas.
val. giedojo Lietuvos himną kartu
„Aš gimiau okupuotoje, vėliau gysu viso pasaulio lietuviais. Mes su
venau nepriklausomybę atgavusioje
vyru buvome suagituoti Himną giešalyje, o dabar gyvenu Lietuvoje, kuri
doti Žeimelio miestelio (Pakruojo r.)
yra garbinga Vakarų pasaulio valstybė
centre, prie ąžuolo (nes piliakalniai
bei ori tarptautinių organizacijų narė.
toli), kuris buvo sodintas 1930 m.
Visą mūsų šalies transformaciją išgy(Vytautiniais metais) ir pavadintas
venau asmeniškai ir mačiau savo akiVienybės ąžuolu. Vienybės, matyt, to- „Tautiška giesmė” jaudinančiai skambėjo Žeimelyje (Pakruojo r.), istorinių karčiamų fone, mis tuos svarbius istorinius įvykius.
Autorės nuotr. ‘Tautiška giesmė’ yra mūsų pergalės ir
dėl, kad šis Šiaurės Lietuvos (Pa- prie 1930 m. (Vytauto metais) sodinto Vienybės ąžuolo.
kuršės) miestelis tautiškai tuomet
triumfo simbolis. Jos giedojimas yra ne
buvo itin margas – beveik pusę gyventojų sudarė žy- vietinėje gimnazijoje, muziejaus vedėja su kultūros tik didžiulė garbė, bet kartu ir priminimas, jog esadai verslininkai, kitą pusę – latviai protestantai, lie- renginių organizatore (abi šiemet organizavo Him- me laisvi ir savo gyvenimą kuriame patys”, – kalbėjo
tuviai ir rusai sentikiai. Šiandien žydų likęs tik pri- no giedojimą ir dviračių žygį į Latviją, kuriame da- Andrius Mamontovas, kurio tėtis gydytojas buvo rusiminimas čia veikiančiame Žiemgalos muziejuje lyvavo dešimt žmonių), dvi buvusios mokytojos, sas ir kuris Rusijai užgrobus Krymą ir pradėjus karą
(nes amžininkų jau beveik nebėra). Didžiąją dalį gy- dvi mokinukės kraštotyrininkės (viena iš jų – iš lat- Ukrainoje sakė, jog jo humanistui tėčiui dėl to būtų
ventojų sudaro lietuviai ir tarp jų – tirpstantys lat- vių šeimos), kelios buvusios Žeimelio mokyklos labai skaudu.
„Tautišką giesmę” ant Upytės piliakalnio Paviai ir rusai, dažniausiai sukūrę mišrias su lietuviais mokinės – garsaus Žeimelio kraštotyrininko Juozo
Šliavo auklėtinės, vietos poetė, apylinkės ūkininkė, nevėžio rajone vedė Aistė Smilgevičiūtė ir Roko Radšeimas.
Kadangi šis kraštas jau prieš šimtą metų buvo keletas kitų žeimeliečių. Toks miestelio, kuriame gy- zevičiaus grupė „Skylė”, savo kūryboje daug dėmeužsikrėtęs komunistine bacila (iš čia kilęs garsusis vena apie pusę tūkstančio gyventojų, žiedas. Visai ne- sio skiriantys patriotinei (ypač partizanų) temai,
komunistų vadas Karolis Požela, Ignas Gaška ir kt.) svarbu, kiek susirinko, tai buvo nuostabus, jaudi- džiazo meistrė Neda Malūnavičiūtė toną davė nuo Ukir Šiaulių komunistų-bolševikų suagituoti žeime- nantis įvykis ir nepakartojamas pusvalandis, kurio mergės piliakalnio, Česlovas Gabalis – nuo pilialiečiai priešinosi nepriklausomybės atkūrimui bei metu buvo ne tik sugiedotas Himnas, bet ir su- kalnio Jonavos rajone, Donalda Meiželytė – nuo
Vasario 16-osios idėjai, o ir Sąjūdžio laikais čia tebuvo dainuotos kitos gražios ir Tėvynę garbinančios dai- Punios piliakalnio Alytaus rajone ir kt. Valdovų
vienas kitas sąjūdininkas, buvo labai įdomu pama- nos. Visi dainingi, visi dainuojantys – kas etnogra- rūmų muziejus Vilniuje valstybės gimtadienį patyti, kas Himną gieda Žeimelyje. Jau pats faktas, kad finiame ansamblyje, kas bažnyčios chore ir kt. Kad minėjo šiuolaikinio teatro spektaklio premjera – Jusmiestelio centre bus giedamas Himnas, darė įspūdį. dainavimas būtų kokybiškesnis, vargonininkas tino Marcinkevičiaus dviejų dalių drama-poema
Nors susirinko nedidelis būrelis, bet užtat kokių žmo- buvo parūpinęs pluoštą lapų su dainų žodžiais (ir pa- „Mindaugas” ir kt.
Buvo graži šventė, bet ji jau baigėsi. Grįžtame į
nių: penki mokytojai (viena – iš rusų sentikių šei- grasino, kad dalija paskutinį kartą, per kitas Minmos), vargonininkas ir vietinio orkestro vadovas, bib- daugines dainuoti teks žodžius mokant mintinai). Ne kasdienybės mūšius... už save ir už Tėvynę. Toks jau
liotekininkė, kuri yra ir kraštotyros būrelio vadovė viena daina buvo aplaistyta ašaromis, kurios tekė- mūsų, kovotojų, kraujas.
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Majos kampelis

„Židinio” šventė Clevelande

Vasara jau įpusėjo,
pačiame įkarštyje skautų stovyklos bei kita jaunimo veikla

Sesė Maja (antra iš d.) kartu su Prezidentu Valdu Adamkumi ir kitais skautais.

Šiais metais važiavau į Lietuvą dirbti su
vaikais „Vaiko vartai į mokslą” organizacijos globojamuose dienos centruose, todėl neteko dalyvauti Detroito
skautų stovykloje. Girdėjau iš sesutės ir
draugų, kad buvo labai smagi stovykla! Kiekviena diena buvo kupina užsiėmimų. Sveikinu naujas „Gabijos” tunto vyresnes skautes, kurios stovykloje
davė įžodį.
ai buvau Lietuvoje, turėjau progą bendrauti su beglobiais vaikais, kurie renkasi dienos centruose. Buvo labai įspūdinga! Kol dar
nebuvome išvykę į dienos centrus, su
draugais pasidžiaugėme Vilniaus senamiesčiu ir Vilniaus gamta. Sostinėje dalyvavome Jaunimo šventėje

K

„Įkvėptuvėse” ir netikėtai susitikome
su Lietuvos skautais! Buvo smagu vėl
susitikti su Lietuvos skautais, iš kurių
keletas buvo atkeliavę į Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Tautinę ar Jubiliejinę stovyklą bei Californijos Rambyną. Teko susitikti ir su garbingais
skautais – tėvu Antanu Saulaičiu ir
Prezidentu Valdu Adamkumi.
Tikiuosi, kad greit vėl pasimatysime LSS Tautinėse stovyklose 2018 metais Australijoje, Lietuvoje (Rumšiškėse) ir Rake (Custer, MI).
Nuostabu buvo leisti laiką brangioje Lietuvoje ir pabendrauti su bendraminčiais. Dabar ruošiuosi važiuoti į Čikagos tuntų bei Vietininkijos
skautų stovyklą Rake. Bus labai smagu leisti laiką gamtoje su draugais žygiuojant, dainuojant ir iškylaujant!

Bendra nuotrauka atminimui.

Vyr. skaučių vienetas „Židinys” Clevelando bendruomenėje aktyviai reiškiasi tiek skautiškuose renginiuose,
tiek kitoje veikloje. Kitais metais sukaks
50 metų nuo šio vieneto įsteigimo.
irželio 27 d. vyr. skaučių „Židinys” buvo sukvietęs skautininkes ir skautininkus į iškilmingą
sueigą. Buvo graži šventė, nes Teresė
Urbaitienė buvo pakelta į paskautininkės laipsnį, o Ingrida Bublienė – į
skautininkės laipsnį. Oficialiajai daliai
vadovavo v.s. fil. Amanda Muliolienė.
Sueiga pradėta sugiedant Lietuvos himną. Perskaičius Lietuvos skautų są-

B

v.s. fil. Danutės Belzinskienės nuotraukos
jungos (LSS) Tarybos pirmininkės v.s.
fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon įsakymą prie vėliavos įžodžiui buvo pakviesta sesė Teresė Urbaitienė. Po įžodžio pristatyta į skautininkes pakelta
Ingrida Bublienė. Seses sveikino židinietės, Neringos tuntas, Pilėnų tuntas
bei Skautų akademikų sąjūdis. Oficialioji dalis baigta v.s. fil. Nijolės Kersnauskaitės atmintinais žodžiais. Buvo
sugiedota „Lietuva brangi”. Po to vyko
vaišės bei skautiškas pabendravimas.
V.s. fil. Virginijai Juodišiūtei-Rubinsky
vadovaujant smagiai padainavom ir
šią iškilmingą sueigą baigėm „Ateina
naktis”.
„Židinio” valdyba

Amanda Muliolienė užriša žaliąjį kaklaraištį Teresei Urbaitienei. Dešinėje – Ingrida Bublienė.
Naujos Detroito vyr. skautės.
Majos Chiapettos nuotraukos

Sesė Taida Goreckytė LSS Jubiliejinėje stovykloje 2013 m. kartu su sese Maja (d.).

AUKA RAKO STOVYKLAI
Prieš metus netekome s.v. fil. brolio Giedriaus Penčylos. Per atsisveikinimą buvo pasiūlyta vietoje gėlių aukoti kelioms organizacijoms. Tarp jų buvo ir
Rako stovykla. Būtent čia, Daumanto Akademikų stovykloje, 1965 metais brolis Giedrius susipažino su savo būsimąja žmona, sese Giedre.
Reikšdami gilią užuojautą mūsų sesei Giedrei netekus brangaus vyro, pranešame, kad Rako stovyklai buvo suaukota 1 210 dol.
Stovyklai aukojo: Neringa Ambrozaitis, Maria Černius, Algird ir Regina Ostis, Jurgis ir Živilė Prapuoleniai, Algis Strimaitis, Rita Ambrozaitis, Zita Baltramonas
ir Petras Mikalajūnas, Gedis ir Irma Deveikiai, Vytautas ir Dalia Januškiai, Alė Namikienė, Vytautas ir Asta Reitneriai, dr. Vida ir Marytė Nemickai, Šarūnas ir Vida
Rimai, Rima Zigaitytė ir sesė Giedrė Penčylienė.
Dėkojame visiems aukotojams.
Rako administracija

Susitikimas su visų mylimu broliu kun. Antanu Saulaičiu.
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RY T YS

Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

New Yorko lietuvių mėgėjų teatras laukia kvietimo... į festivalį
Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Liaudiška komedija „Vakaronė piniginėje” pasakoja apie žmonių godumą, patiklumą bei
meilę pinigams.

JOVITA BELIAKANTANAVIČIENĖ
New Yorko miesto lietuvių mėgėjų teatras „Pokštininkai” Vidos Bladykaitės-Wilson liaudišką komediją „Vakaronė piniginėje” žiūrovams „Our Lady
of Mount Carmel” bažnyčios salėje
pirmą kartą pristatė praėjusių metų rudenį. Spektaklį jau turėjo progos pamatyti kelių Rytų valstijų žiūrovai. Pjesė šių metų pirmoje pusėje buvo rodoma Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpose Manhattane, Centrinio
New Jersey lietuviams Estų namuose
(Jackson, New Jersey), Hartford, Connecticut valstijoje ir Baltimorėje, Maryland valstijoje.

gauti kaimiečius. Tačiau vagys greitai
supranta, jog ne visi susirinkę yra tokie naivūs ir patiklūs, kaip jie tikėjosi.
Komedijos aktoriai pasineria į tikras linksmybes bei savo dainomis ir šokiais įtraukia žiūrovus, kurie tampa
smagios vakaronės dalyviais. „Veiksmas yra įpintas į kaimo jaunimo vakaronės šokių audinį. Tai leidžia mums
sukurti nuotaikingą ir linksmą atmosferą, prisodrintą muzikos, dainų ir
šokių”, – pabrėžia Vida. Lietuvių mėgėjų teatras „Pokštininkai” yra sukūręs savo liaudišką kapelą, kurioje grojama įvairiais Lietuvos kaimuose sutinkamais instrumentais: barškalais,
tarškynėmis ir kt. Tetrūksta vieno kapelos nario – smuikininko, kurio, deja,
šį kartą jiems nepavyko rasti.

Menas ateina per skrandį
iaudiška komedija „Vakaronė
piniginėje” nėra pirmoji New
Yorko mėgėjų teatro pastatyta
pjesė. Pirmosios komedijos „Psichai”
premjera įvyko dar 2015 metų rudenį,
ir ji teatro mėgėjus paskatino vis dažniau susiburti ir kūrybingai išnaudoti
savo laisvalaikį. Pjesės autorė ir spektaklio režisierė Vida Bladykaitė-Wilson
neatsigina naujų idėjų, o šaunusis kolektyvas, tapęs antrąja šeima, puikiai
padeda šias idėjas įgyvendinti. „Paprastai apsidairau aplinkui, ir visada
randu kažkokią juokingą situaciją
arba aktualiją, na, o problemų juk
niekada netrūksta”, – apie netikėtai kilusią idėją pjesei pasakoja Vida Bladykaitė-Wilson.

L

Vakaronės linksmybės ir vagys
Komedija „Vakaronė piniginėje”
pasakoja apie žmonių godumą, patiklumą bei meilę pinigams, norą savo
problemas išspręsti kitų sąskaita bei
pasipelnyti iš kvailumo. Visa tai atskleisti pjesės autorė Vida parinko
kaimo vakaronę, – per linksmybes visos šios žmogaus ydos labiausiai pasireiškia. Veiksmas vyksta mažame
kaimelyje, kuriame našlė motina organizuoja vakaronę, kaip galimybę
rasti antras puses savo dviem vaikams. Tačiau ne visi svečiai čia atkeliavo pasilinksminti. Du sukčiai, apsimetantys daktaru ir verslininku iš
Amerikos, atvyko pasipelnyti ir ap-

„Premjera įvyko 2016 m. lapkričio
19 dieną. Gausaus būrio žiūrovų sulaukėme gal dėl to, kad pietums virėme
cepelinus”, – šypsosi teatro vadovė
Vida. „Sako, kad buvo labai labai skanūs. Spektaklis, atrodo, irgi patiko.
Man, kaip komikei, įdomu, kas tuos žiūrovus pritraukė – teatras ar cepelinai... Liūdna, bet menas dažnai ateina
per skrandį, ypač miestuose, kur reginių pasiūla yra labai didelė”, – apie
premjerą ir vaišes pasakoja Vida Bladykaitės-Wilson. Tarp susirinkusiųjų
didelė dalis buvo ir nuolatinių teatro
gerbėjų, kurie nepraleidžia mėgėjų teatro „Pokštininkai” premjerų. Tarp
jų – Lietuvos generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, kuris su malonumu popietę praleidžia lietuviškame spektaklyje ir džiaugiasi dalyvių
veiklumu.

Teatro dalyviai dalijasi
įspūdžiais
Pavyko pakalbinti ir pačius aktorius – kaip gi jiems patiems patinka vaidinti šioje liaudiškoje komedijoje.
„Mėgstamiausias momentas – spektaklio kulminacija, kai išaiškinami
apsimetėliai vagys – Mr. Brown ir ponas daktaras Jurek – nuotaikingai nuteikia ne tik žiūrovus, bet ir mus pačius, spektaklio dalyvius”, – apie vaidybą pasakoja kaimo pleputę Zosę vaidinanti Audronė Overas. „O man įdo-

miausios – ūkininkų Anelės ir Antano
derybos. Ne veltui liaudis sako: ,,Už pinigus velniui dūšią pardavė”. Kodėl?
Gal dėl to, kad savanaudiškumas, rūpinimasis tik savais reikalais ir nesusikalbėjimas virsta linksmu epizodu”, – savo įspūdžiais iš spektaklio
„Vakaronė piniginėje” dalijasi Ramutė Hopanienė, vaidinanti ūkininkę
Anelę.
Mėgėjų teatras „Pokštininkai”
nuo pat įkūrimo gyvena šeimos principu – vienas kitu rūpinasi, padeda vienas kitam surasti tinkamą aprangą bei
paruošti dekoracijas. „Kai neturime
sąlygų repeticijoms, išryškėja visų
vieningumas, gelbėjame ir patariame
vieni kitiems. Visi kaip skruzdėliukai
ieško atributikos scenai, rūbų, siuvame juos, siuntinėjame reklamas, piešiame plakatus, rūpinamės scenos apšvietimu, verdame cepelinus vaišėms
po spektaklio. Jei ne režisierės V. Bladykaitės gebėjimas, nebūtų nei scenarijų, nei teatro, nei mūsų – aktorių”,
– apie teatro dalyvių vieningumą bei
vadovės nuopelnus kalba Ramutė Hopanienė.

rie turi norą vaidinti – nesvarbu, ar turi
patirties vaidyboje, ar ne. Tarkim, Ramutė Hopanienė prieš 30 metų vaidino
darbovietės teatriuke trijuose spektakliuose, o Audronei Overas „Pokštininkai” yra pirmasis teatras. Tačiau
persikelti į personažą jai nesunku, kadangi turi nuostabią entuziazmu ir
neišsenkančia energija spindinčią vadovę Vidą Bladykaitę-Wilson. „Ji kuria
pjeses, kantriai moko mus – mėgėjus
vaidybos meno. Gerbiu savo kolektyvą,
žmones, kurie savo laisvą nuo darbų
laiką aukoja repeticijoms. Visa tai mes
darome su meile teatrui. Nors esame
tik mėgėjai, bet aš labai džiaugiuosi,
kad pas mus, New Yorke, įsikūrė mėgėjų teatras ir atsirado galimybė realizuoti save vaidyboje”, – džiaugiasi
Audronė Overas.

Gyvenimiškos situacijos
spektaklyje

Viena pjesė po kitos. Teatro vadovės Vidos galvoje jau rezgasi naujos pjesės scenarijus. „Dabar dirbu prie naujos pjesės, o idėja atsirado susidūrus su
nuomininkų problema. Norėdama prisidurti prie atlyginimo mano draugė išDalyvių meilė teatrui
nuomojo kambarį savo bute vienai
Pati teatro vadovė Vida teigia, jog merginai, o atsikraustė kelių žmonių
spektaklio pastatymas reikalauja labai šeima su šunim... Jos situacija man padaug laiko ir pastangų, o didžiausią kišo mintį naujai pjesei”, – idėjomis iš
problemą ji įvardija nuosavų patalpų realaus gyvenimo dalijasi Vida, kustygių, todėl tenka repetuoti, kur tik rios pjesės jau laukia Kaune. Teatro varanda kampelį. „Didelis ačiū mūsų Ap- dovė teigia, jog tiek Amerikoje, tiek Liereiškimo parapijos vadovams, nes pa- tuvoje pjesių trūksta, todėl neišvengiamai ji pati jas turi
kurti. „Mūsų ‘Vakaronė’ jau iškeliavo į
Lietuvą – padovanojau ją Lietuvos kultūros centrui. Saviveiklinio teatro pastatymui reikia aktualių, bet technine
prasme nesudėtingų
pjesių.
Daugelis
mūsų žiūrovų prastai supranta lietuvių
kalbą, todėl pjesės
siužetas turi būti neperkrautas detalių,
personažų charakteriai turi būti ryškūs
ir suprantami”, – apie
pjesės subtilybes mėgėjų teatrui pasakoja
teatro vadovė. Beje,
Vida rašo ne tik teatrams – leidėjo laukia
jos nauja pasakų ir
Komedijoje aktoriai pasineria į tikras linksmybes bei savo poezijos rinktinė vaidainomis ir šokiais įtraukia žiūrovus, kurie tampa smagios va- kams. Taip pat ji dega
padovanoti
karonės dalyviais.
Teatro „Pokštininkai” archyvo nuotraukos no ru
rink tinę Amerikos
rapijos patalpose mes dažniausiai ir lietuvių vaikams, bet stinga leidėjo.
dirbame. Norėtume užmegzti ryšius su
New Yorko lietuvių mėgėjų teatras
kitais Amerikos lietuvių teatrais. Su „Pokštininkai” pavasarį pakvietė teatro
malonumu važiuojame visur, kur tik mylėtojus į viešnios iš Lietuvos Ilonos
mus kviečia. Girdėjome apie organi- Papečkytės koncertus vaikams ir suzuojamą teatrų festivalį, kuris turėtų augusiems. Atlikėja daug metų propavykti Čikagoje, ir norėtume dalyvauti. guoja dainos teatro žanrą, ir Vida yra
Šiuo metu patys save išlaikome ir parašiusi nemažai tekstų jos dainoms.
džiaugiamės, kad nereikia prašinėti pa- Teatras taip pat bendradarbiauja su kiramos iš kitų organizacijų”, – apie ne- tomis lietuvių organizacijomis bei prilengvas repeticijų sąlygas ir didelį sideda prie kultūrinių renginių, puonorą susipažinti su kitais teatrais pa- selėjančių lietuviškumą.
sakoja Vida Bladykaitė-Wilson.
Vaidinti teatre priimami visi, kuApie stovyklą skaitykite 7 psl.
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Apsigyvenęs Lietuvos kino ekranuose, gabių dublerių dėka Paddington tapo ir mūsų
mažyliams suprantomas. Lietuviškas animacinio filmo plakatas – anonsas,

Kęstutis Urba dažnai skaito savo vertus Paddington nuotykius savo vaikaičiams Luknei
ir Kasparui

DRAUGAS

Ir vėl Meškiukas Pedingtonas buvo antroji
leidyklos Alma littera išleista jo nuotykių
knygutę 2015 m. Vilniuje

Mylimas meškiukas mokėjo ir lietuviškai!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Garsus anglų vaikų rašytojas,
Britanijos imperijos ordino laureatas Michael Bond mirė savo namuose Londone (beje, netoli nuo Paddington geležinkelio stoties) š. m.
birželio 27 d. sulaukęs 91-erių metų
amžiaus. Rašytojas sukūrė kelias
dešimtis knygų vaikams, beveik
pusė iš jų – apie meškiuką Paddington (lietuviškai Pedingtonas).
Prisimindami šviesų jo atminimą
papasakosime jums ne tik apie jo
garsiojo herojaus gimimą, bet ir
apie jo kelią pas lietuvį skaitytoją.

ond gimė 1926 m. sausio 13 d.
Newbury, Bershire grafystėje,
Anglijoje. Vaikystėje mokėsi
dramos ir vaidybos. Vėliau
įstojo į Karališkąsias oro pajėgas, tarnavo Egipte. 1945 m. pardavė pirmosios
novelės autorines teises vienam anglų
žurnalui ir panoro tapti rašytoju. 1947
m. Bond pradėjo dirbti ,,British Broadcasting Corporation” (BBC) – kūrė radijo vaidinimus, dirbo operatoriumi.
Po dviejų dešimtmečių tarnystės, 1967
m., jis paliko darbą BBC ir atsidėjo vien
tik rašymui.
Meškiukas Paddington – neeilinis
personažas pasaulio vaikų literatūroje. Pasaulį jis išvydo 1958 m. spalio 13-
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ąją ir greitai tapo daugiau kaip dvidešimties knygų herojumi. Jo nuotykiai
paskelbti 30-čia kalbų, o jų tiražai pasaulyje sieka per 30 milijonų kopijų.
Kur bepasirodytų – taip pat ir Lietuvoje
– visi atpažįsta šį mielą meškiuką! Paddington gimtinė – Peru gilumos. Į
Angliją jis atkeliavo su sena skrybėlaite, aplamdytu lagaminu, vilnoniu
paltuku. Jis nešioja akinius ir dievina
marmeladą. Labai mylimas charakteris britų kultūroje – pliušinį Paddington žaisliuką britai tunelių statytojai
pasirinko savo talismanu.
Paddington labai mandagus – retai
kreipiasi į ką nors pirmuoju vardu.
Nors ir malonaus būdo, jis žvairuoja į
tuos, kurie užsitraukia jo nemalonę.
Nors ir apgaubtas nekaltumo auros,
meškiukas vis sugeba pakliūti į bėdą,
tačiau visi gerai žino, kad viskas išsispręs teigiamai…
Michael Bond užtiko vienišą pliušinį meškiuką vienoje Londono parduotuvėje netoli Paddington geležinkelio stoties 1956 m. Kūčių vakarą.
Nupirko dovanų savo žmonai, o pats
per dešimt dienų parašė pasaką. Rankraštį įteikė savo agentui Harvey Unna,
ir 1958 m. rudenį William Collins &
Sons išleido pirmąją Bond knygą A
Bear Called Paddington.

Prasidėjo meškiuko kelionė
Pirmoje pasakaitėje sužinome, kad
meškiuką Paddington geležinkelio stotyje atrado Brown šeima. Jis tupėjo ant

lagaminėlio su užklijuota etikete ,,Wanted on Voyage”, o prie jo švarkelio atlapo buvo prisegtas raštelis ,,Prašom
pasaugoti šį meškiuką. Ačiū”. Rašytojui neišėjo iš galvos Antrojo pasaulinio karo meto kronikos, kuriose rodydavo traukinius su evakuojamais
iš Londono vaikais. Ant pamestinukų
kaklų kabėjo panašūs užrašais, o rankose vaikai laikė tokius lagaminėlius,
su kokiu į Londoną vėliau atvyko meškiukas Paddington.
Į Londoną jis atkeliavo kaip ,,stowaway” (keleivis be bilieto). Jį išsiuntė teta Lucy (viena iš nedaugelio žinomų meškiuko žinomų giminių) – todėl,
kad buvo priversta apsigyventi meškų
pensininkų prieglaudoje Lima mieste.
Meškiukas tvirtino: ,,Atvykau valtyje.
Valgiau marmeladą. Meškos mėgsta
marmeladą”. Jo vardas buvo Pastuso,
bet Brown šeima nutarė jį pavadinti Paddington geležinkelio stoties, kurioje
jis buvo surastas, vardu. Beje, iš pradžių Michael Bond teigė, jog Paddington ,,atkeliavęs iš Afrikos gilumų”, tačiau rašytojo agentas įrodinėjo, jog
Afrikoje meškų nėra. Taip buvo pasirinkta Peru.
Taigi, meškiukas apsigyvena Londone, adresu 32 Windsor Gardens. Jis
mėgsta lankytis kaimynystėje esančiame Portobello Road turguje. Prekybininkai jį gerbia už tai, kad jis
moka derėtis. Supykęs sužvairuoja –
šio ,,firminio” žvilgsnio jį išmokė teta
Lucy. Tuomet visi sutrinka ir paraudonuoja. Paddington prisiverda sau
košės dažniausiai dėl to, kad jis kažką
ne taip supranta ir bando įrodinėti savo
teisybę. Tačiau finale viskas iškyla į paviršių ir visi smgiai juokiasi. Išskyrus
nesimpatiškąjį Brown kaimyną Mr.
Reginald Curry, kuris iš tikrųjų pakliūna į bėdą.

Kaip Paddington
atsirado Lietuvoje?

Meškiukas Paddington tvirtina, kad jiedu abu mėgsta marmeladą. Jis ją kabino teisiai
iš stiklainės, o jo "tėvelis" rašytojas Bond ją tepa ant duonos rėkelio.

Pirmąkart su lietuviškuoju meškiuku susitikau prieš penkerius metus
Vilniaus knygų mugėje. Ir net parsivežiau Nieko rimto leidyklos atstovių
man įteiktą Vitaro Alksnėno vertimą
Smagiausios Pedingtono istorijos patiems mažiausiems. Beje, su vertėjo
autografu – pasirodė, kad po Vitaro
Alksnėno slapyvardžiu ,,slepiasi”
mano senas pažįstamas, kolega iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kęstutis Urba. Meškiuko nuoty-

kiai rado patikimą užuovėją mano bibliotekoje Čikagoje, o dabar atsirado proga pakalbinti vertėją – juk įdomu, kaip
ir kada Paddington prakalbo lietuviškai…
Kada ir kokiomis aplinkybėmis susipažinote su meškiuku Paddington?
Tikslaus laiko prisiminti negaliu.
Tačiau daugumą savo verstų knygų aptikau kaip vaikų literatūros specialistas, dėstytojas. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvą ėmė pasiekti mokslinės
vaikų literatūros istorijos, enciklopedijos, žinynai iš Vakarų. Ėmiau suvokti, kiek daug – netgi klasikos – kūrinių vaikams neturime Lietuvoje. Tai
žadino smalsumą, norą tas knygas surasti ir perskaityti. Vienas iš tokių
,,akis badančių” personažų buvo ir
Meškiukas Pedingtonas. Be to, atsirado galimybė išvykti į užsienio šalis, o
ten kiekviena proga stengdavausi užsukti į knygynus, kuriuose rikuodavosi
ir knygos apie Pedingtoną. Tikėtina,
kad Pedingtoną pirmą kartą pamačiau Airijoje, Galway miesto knygyne.
Šio miesto universitete stažavausi 1995
metų pavasarį.
Jūsų dėka šis nuostabus meškiukas prabilo į pasaulį lietuviškai. Tačiau kodėl jo vilnietis ,,tėvelis” pasislėpė po Vitaro Alksnėno
slapyvardžiu?
Versti pradėjau labai netikėtai, jau
minėtame Galway mieste. Nusipirkau
Frances Hodgson Burnett Paslaptingą
sodą, perskaičiau, ranka pati paėmė į
rankas rašiklį… (Taip taip, ne vieną
knygą esu išvertęs ir užrašęs ranka, į
liniuotą sąsiuvinį. Tokie laikai, tokia
situacija tada buvo.) Nesu anglistas, vidutiniškai mokėjau anglų kalbą, pasijutau, kad padariau kažką neleistina.
Tad kilo mintis pasislėpti po slapyvardžiu. Būta ir daugiau motyvų. Daugiausia mano verstų knygų yra klasika, kurią dėstau universitete. Tikroji
mano pavardė tam tikra prasme mano
studentus galbūt trikdytų.
Pirmas lietuviškas vertimas knygų rinkoje pasirodė 2002 m. Knygą išleido Alma
littera. Paskui Paddington ,,persikėlė” į kitą
leidyklą – Nieko rimto. Kiek skirtingų meškiuko nuotykių knygų išleista ir kam Lietuvoje priklauso vertimo teisės – vertėjui ar
leidyklai?
Lietuvoje vertimo teisėmis ,,dalinamės” su leidykla. Kartais tai sukelia
problemų – kai kūrinį nori perleisti
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kita leidykla. Su Alma littera bendravau nuo 1996
metų, ši leidykla išleido daugiausia mano verstų knygų. Todėl ir pirmoji knyga apie Pedingtoną pasirodė ten. Po dešimties metų ji buvo pakartota. Pirmojo leidimo tiražas buvo 3 000 egzempliorių, o antrojo – 1 500. Antroji knyga Ir vėl meškiukas Pedingtonas 2015 metais išleista jau tik 1 500 egzempliorių tiražu. Tai atspindi bendras leidybos tendencijas Lietuvoje: daugėja knygų pavadinimų, mažėja tiražai.
Nes juk mažėja ir skaitytojų skaičius… Smagiausios
Pedingtono istorijos patiems mažiausiems yra pasakojimų rinktinė, Michael Bond tekstai joje šiek tiek
adaptuoti, sutrumpinti, pritaikyti mažesniems vaikams klausytis. Šią knygą 2011 metais aptikau Briuselio knygyne, mano akis patraukė spalvingos R. W.
Alley iliustracijos. Iškart kilo mintis pasiūlyti ją leidyklai Nieko rimto, kuri buvo ir tebėra labai dėmesinga meniškai iliustruotoms knygoms. 2012 metais
knygą ši leidykla ir išleido. Kadangi ją iš esmės sudarė kitos istorijos, konflikto su ankstesniąja leidykla
nebuvo. Šis leidimas priminė apie Pedingtoną ir paskatino pakartoti pirmąją knygą.
Paddington populiarumą įrodo dar vienas įdomus faktas – knyga 2016 m. pasirodė brailio raštu. Ją iliustravo Gediminas Četyrkovskis. Gal ne vienam mūsų skaitytojui kyla
klausimas – kaip galima iliustruoti knygą brailio raštu?
Apmaudu, bet šis faktas man nežinomas, šios
knygos nesu matęs. Labai sudominote mane šia ži-

nia. Tačiau apskritai esu matęs iliustruotų knygų (paveikslėlių knygų) brailio raštu. Iliustracijos juose iškilios, pirštais galima apčiuopti piešinį. Kaip yra su
spalvomis, nežinau. Tai labai speciali sritis.
Paddington nuotykiai pasirodė ir kino ekrane lietuviškai dubliuotuose filmuose. Ar lietuviškojo Pedingtono
,,tėvelis” prisidėjo prie šių projektų?
Su kino filmais neturiu nieko bendra. Net nežinau, kokiais ir kieno vertimais remiamasi.
Ar ateityje bus leidžiami kiti meškiuko nuotykiai lietuvių
kalba?
Manau, kad bus. Įsivaizduoju, kad pasiūlęs leidyklai trečią knygą, nebūčiau atstumtas. Pedingtonas, mano supratimu, leidėjams neatnešė nuostolių,
tai buvo visai neblogai perkamas kūrinys.
Jūs, ilgametis Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas, vaikams skirto žurnalo ,,Rubinaitis” vyr. redaktorius. Ar jaunieji lietuviukai myli šį herojų? Ar rašo jam laiškučius? Gal kuria apie jį daineles, vaidinimėlius?
Knygos apie Pedingtoną yra komiškos, humoristinės. O dėl humoro nuomonės dažnai susikerta,
ypač dėl angliškojo humoro. Vieniems Pedingtonas
labai juokingas, kitiems ne. Pažįstu ne vieną suaugusįjį Pedingtono garbintoją. Nacionalinėje bibliotekoje, Vaikų ir jaunimo literatūros departamente,
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prieš porą metų pradėjo dirbti mano buvusi studentė
Inga Mitunevičiūtė, dabar jau Tyrimų skyriaus vedėja. Tai ji ištisai nešiojasi su savimi Pedingtoną
(minkštą žaislą), keliauja su juo po visą pasaulį. Vaikų, mylinčių šį herojų, taip pat yra. Nors negaliu tvirtinti, kad tai pats mėgstamiausias Lietuvos vaikų personažas. Literatūros herojai paprastai įsitvirtina per
kelias skaitytojų kartas, juos išpopuliarina ištraukos
vadovėliuose, taip pat teatras, kinas. Pedingtonas lietuviškai ,,kalba” dar tik penkiolika metų…
Ar Lietuvoje prekiaujama pliušiniais žaisliukais, kita suvenyrine atributika?
Taip, meškiukas buvo pardavinėjamas spaudos
kioskuose, vyko kažkokia akcija. Tada man viena
mama ir parašė: kioskuose Pedingtonų pilna, o kur
gauti jo knygų? Po kurio laiko ir pasirodė pakartotinas pirmosios knygos leidimas. Nors, ko gero,
šiek tiek pavėlavo.
Pabaigai – koks Jūsų mėgstamiausias meškiuko nuotykis?
Labai sunku išskirti vieną, bet kažkodėl ypač įsiminė pirmosios knygos istorija ,,Parduotuvėje” (originalo kalba ,,A Shopping Expedition”).
Baigęs pokalbį supratau – iš lentynų vėl reikės
ištraukti tas smagias istorijos ir iš naujo susipažinti
su legendiniu meškiuku! Gal ir jūs tą patį padaryste – kartu su savo vaikais ar vaikaičiais?

Stovykloje atrastas teatro žavesys
Jau porą metų tęsiasi lietuvių mokyklos Washingtone ir Kauno valstybinio
lėlių teatro draugystė, kuri ėmė duoti
vis labiau apčiuopiamų rezultatų.
raėjusią vasarą pirmą kartą
buvo sėkmingai organizuota teatro vasaros stovykla „Žaidžiame teatrą” Washingtono, Virginijos
ir Marylando valstijų bendruomenių
vaikams. Kadangi projektas pasiteisino, buvo nupręsta darkart dalyvauti Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerijos organizuotame
konkurse, skirtame užsienio lietuvių
neformaliojo švietimo veiklai paremti. Pavykus konkursą laimėti, šiemet,
kaip ir praėjusiais metais, buvo organizuota vasaros stovykla, į kurią susirinko beveik dvigubai daugiau dalyvių.
Kauno valstybinio lėlių teatro aktorės Rasa Bartninkaitė ir Audronė
Daugėlytė-Grėbliauskienė parengė ir

P

su stovyklos dalyviais JAV lietuviams
parodė spektaklį „Coliukė”. Kaip tikrame gyvenime, stovyklos metu netrūko aistrų, atsivėrė nežinomi talentai bei, kas svarbiausia, vaikų akys
spindėjo iš laimės ir džiaugsmo atrandant save. Vaikai šoko, dainavo, grojo ar buvo tiesiog vaikais, kurie nori ir
gali džiaugtis bendravimu savo gimtąja
lietuvių kalba. Nors visų kalbos žinios
ir įgūdžiai buvo skirtingi, tačiau teatro prieglobstyje vaikai suprato, kad
kiekvienas gimtosios kalbos žodis gali
įgauti papildomą galią naudojant skirtingas intonacijas, sustiprinant žodį judesiu ar judesį – atodūsiu.
Po vaidinimo jaunieji aktoriai ir
jų tėveliai kartu nusprendė, kad stovykla negalėjo nepatikti, nes Kauno
aktorių patirtis bei vaikų entuziazmas
gali turėti tik vieną rezultatą – puikiai
praleistą laiką draugų rate, atrandant
teatro žavesį. Nekantriai laukiame
kitų metų ir tikimės, kad prie mūsų
prisijungs ir jūsų vaikai.

A. Daugėlytė-Grėbliauskienė: kviečiame į spektaklį ,,Coliukė”!

Atrasti teatrą ir geriau suprasti save stovyklos dalyviams padėjo Kauno valstybinio lėlių
teatro aktorės Rasa Bartninkaitė (v.) ir Audronė Daugėlytė-Grėbliauskienė (k.).

Stovykloje atsiskleidė nežinomi talentai…

Autorės nuotraukos
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV pratyboms dislokavo „Patriot“
Vilnius (BNS) – Jungtinės Valstijos liepą vyksiančioms oro gynybos
pratyboms Lietuvoje dislokavo ilgojo
nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemą „Patriot”, galinčią numušti ir raketas.
Tokia raketų sistema į Lietuvą
atgabenta pirmą kartą.
„Patriot” sistema dislokuota liepos
11–22 dienomis Šiaulių apskrityje vyksiančioms pratyboms „Tobruq legacy
2017” („Tobruko palikimas 2017”). Per
jas kariai treniruosis užtikrinti oro gynybą.
Iš viso mokymuose Lietuvoje dalyvaus apie 500 karių ir apie 30 oro gynybos sistemų iš Lietuvos bei dar keturių NATO šalių.
Baltijos šalių oro gynyba yra vie

Lietuvoje dislokuota ilgojo nuotolio gynybos sistema „Patriot”.
15 min.lt nuotr.
na iš silpniausių Baltijos šalių vietų karine prasme. Lietuva, Latvija ir Estija
šiuo metu turi tik trumpojo nuotolio
priešlėktuvinės gynybos sistemas.

sidedant deryboms dėl jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos.
Emigracija išlieka pagrindine
nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastimi.
Pernai dėl emigracijos į Vakarų
Europą Lietuva neteko apie 30 tūkst.
gyventojų. Dauguma emigrantų iš Lietuvos į Vakarų Europą išvyksta dėl didesnių algų, emigraciją gali skatinti didelė pajamų nelygybė. Taip pat gyventojų mažėjimą lemia neigiama natūrali gyventojų kaita, per praėjusius
metus 9,6 tūkst. žmonių daugiau mirė
negu gimė.
Dėl emigracijos ir neigiamos gyventojų kaitos Lietuvos gyventojų
skaičius sumažėjo nuo 3,7 mln. 1990
metais iki 2,8 mln. šiais metais.
Skelbiama, kad 2016 metais Lietuva santykinai neteko daugiausiai
gyventojų iš visų Europos Sąjungos šalių – 14,2 asmens tūkstančiui gyventojų.

Tirs T. Matulionio mirties aplinkybes
Vilnius (BNS) – Praėjus laikui, kai
arkivyskupas Teofilius Matulionis
buvo paskelbtas palaimintuoju, imta
svarstyti, kad reikėtų išsiaiškinti, ar iš
tiesų prie jo mirties 1962 metais prisidėjo sovietinis saugumas.
„Popiežius Pranciškus, Vatikane
skelbdamas apie Vilniuje vykstančias
T. Matulionio beatifikacijos iškilmes,
pasakė, kad jis buvo nužudytas. Tai
ženklas mums pasižiūrėti į save. Bažnyčia tyrė ir ištyrė, o ar valstybė tyrė?
Ar valstybei aktualu nustatyti tiesą?”,
– teigia šią idėją viešai iškėlęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Kaišiadorių vyskupijos general-

vikaras teologijos daktaras Algirdas Jurevičius pasakojo, jog tyrimas dėl palaimintojo T. Matulionio galimo nunuodijimo jau atliktas prieš 17 metų –
2000-aisiais, renkant medžiagą jo beatifikacijos bylai. Tuomet arkivyskupo
palaikai buvo ekshumuoti ir ištirti.
„Tyrime dalyvavo ne tik vietiniai,
bet ir iš Vilniaus atvykę teismo medicinos ekspertai. (...) Tačiau nusikaltimo sudėties nerado ir klausimą paliko
atvirą”, – prisiminė A. Jurevičius.
Arkivyskupo biografijos tyrinėtojas Arūnas Streikus neatmeta galimybės, kad T. Matulionis galėjo tapti
nužudymo auka, nors tiesioginių įkalčių, jo teigimu, nėra.

Medžioklė svarbiau nei NATO pratybos
Vilnius (ELTA, „Draugo” info ) –
Pasitvirtinus žiniasklaidai paviešintiems faktams, kad dėl generalinio
urėdo ir šilumininkų medžioklės galimai buvo pakeista net NATO pratybų eiga, aplinkos ministras Kęstutis
Navickas žada reikalauti visų pirma
Marijampolės miškų urėdo atsakomybės.
„Aš sužinojau šiandien tą faktą.
Kiek klausinėjau, pasirodo, kariškiai
derino prieš mėnesį, kad bus tos pratybos. Jeigu tai tiesa, tai aš tikrai reikalausiu urėdo, pirmiausia Marijampolės urėdo, atsakomybės, nes privatūs
interesai negali būti ypač už valstybės
gynimo interesus aukštesni”, – sakė K.

Washingtonas (ELTA) – Rusijai
dėl Krymo aneksijos įvestos JAV sankcijos bus paliktos galioti, pareiškė JAV
prezidentas Donald Trump.
JAV vadovas „Twiteryje” parašė,
kad būtų neapgalvota svarstyti apie
sankcijų sušvelninimą, kol neišspręstos Ukrainos ir Sirijos problemos.
Rusija atkakliai tvirtina dėl sank-

cijų nekeisianti savo politikos Ukrainoje ir Sirijoje.
Liepos 9 d. Ukrainoje su trumpu vizitu lankęsis JAV valstybės sekretorius
Rex Tillerson ragino Rusiją žengti pirmą žingsnį, kad Ukrainos Rytuose
būtų užbaigtas konfliktas. Politikas
pridūrė, kad sankcijos Rusijai galios iki
tol, kol Maskva pakeis savo veiksmus.

Rusija išsiunčia 30 JAV diplomatų

Emigracija padidėjo 10 tūkst. žmonių
Vilnius (BNS) – Per pirmąjį 2017
metų pusmetį emigravo maždaug 10
tūkst. žmonių daugiau nei per tą patį
laikotarpį pernai.
Šių metų sausio – birželio mėnesiais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31
tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248
asmenys. Daugiausiai žmonių šiemet
emigravo sausio ir vasario mėnesiais
– atitinkamai 7 tūkst. 48 ir 6 tūkst. 895
asmenys.
Lyginant su pernykščiais duomenimis, šiemet išaugo ir imigracija.
Per pirmus šešis šių metų mėnesius imigravo 11 tūkst. 962 žmonės. Pernai šis rodiklis siekė 9 tūkst. 37.
Kai kurie ekspertai teigia, kad
emigracijos mastas auga laikinai, nes
metų pradžioje išvykimą deklaravo
dalis anksčiau emigravusių žmonių,
kad išvengtų prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį,
kiti galbūt skubėjo į Britaniją iki pra-

JAV sankcijos Rusijai bus paliktos

Navickas.
Dėl generalinio miškų urėdo Rimanto Prūsaičio, jo sūnaus, verslo
konsultanto Liudo Prūsaičio, ir įtakingo šilumininkų atstovo, bendrovės „Litesko” filialo „Alytaus energija” direktoriaus Vytauto Čeponio medžioklės Marijampolės rajone, Šunskų
girioje, buvo pakeista tą dieną tame pačiame miško masyve vykusių tarptautinių NATO karinių pratybų „Kardo kirtis”, skirtų vadinamojo Suvalkų
karinio koridoriaus gynybos mokymams, pratybų eiga.
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis sureagavo trumpai:
„Tai yra skandalas!”

Maskva (ELTA) – Reaguodama į
Washingtono sankcijas, Rusija yra pasiruošusi išsiųsti 30 JAV diplomatų ir
konfiskuoti JAV valstybei priklausantį turtą, teigė Rusijos pareigūnai.
Tokius grasinimus paskleidė Rusijos užsienio reikalų ministerijos šaltiniai. Neseniai ir kiti Rusijos pareigūnai taip pat padarė panašius pareiškimus.
Tuomečio JAV prezidento Barack
Obama administracija išsiuntė 35 Ru-

sijos diplomatus. Tokių priemonių
JAV ėmėsi dėl tariamo Rusijos kišimosi
į 2016 metais vykusius JAV prezidento rinkimus.
Buvęs JAV prezidentas B. Obama
ėmėsi veiksmų prieš Rusiją, kai JAV
žvalgybos šaltiniai apkaltino Rusijos
valstybės pareigūnus įsibrovus į Demokratų partijos kompiuterius, siekiant pakenkti kandidatės į JAV prezidentus Hillary Clinton rinkimų kampanijai.

NATO: remiame Ukrainą
Kijevas (ELTA) – Ukrainai rytiniuose savo regionuose susiduriant
su kruvinu prorusiškų separatistų sukilimu, su vizitu į Ukrainos sostinę Kijevą atvykęs NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg pareiškė Aljanso paramą Ukrainai.
Ukraina ir Vakarai kaltina Rusiją
per blogai saugomą sieną slapta gabenant ginklus ir karius, Rusija šiuos kaltinimus neigia.
„Rusija tebevykdo agresyvius
veiksmus prieš Ukrainą, bet NATO ir
jos sąjungininkės remia ir palaiko Ukrainą. Rusija privalo iš Ukrainos išvesti tūkstančius savo karių ir liautis
rėmus separatistus”, – Ukrainoje sakė
J. Stoltenberg.
Konfliktas Rytų Ukrainoje ir 2014
metais Rusijos įvykdyta Krymo pusiasalio aneksija stipriai pakenkė
Maskvos ir Vakarų santykiams. Santykiai pasiekė žemiausią nuo Šaltojo
karo laikų tašką.

NATO rems Ukrainos kovą prieš Rusiją.
Nato.int nuotr.
„Mes taip pat esame čia, kad parodytume NATO solidarumą su Ukraina ir stiprią mūsų paramą jūsų šalies suverenumui ir teritoriniam vientisumui. NATO sąjungininkės nepripažįsta ir nepripažins neteisėtos Krymo aneksijos”, – kalbėjo Aljanso generalinis sekretorius.

D. Trump persigalvojo dėl Rusijos
Washingtonas (ELTA) – Donald
Trump atsisakė plano kartu su Rusija
įsteigti „neįveikiamą” kibernetinio
saugumo padalinį, kuris padėtų apsisaugoti nuo programišių kišimosi į rinkimus.
JAV prezidentas dieną dar pasisakė už šią idėją, tačiau praėjus kelioms valandoms jau teigė nemanąs,
kad ją išties įmanoma įgyvendinti.
Apie šią mintį pranešta po Vokietijoje įvykusio pirmojo D. Trump ir Ru-

sijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo, kurio metu jiedu aptarė šį
klausimą.
„Tai, kad su V. Putinu aptarėme kibernetinio saugumo padalinio įkūrimą, dar nereiškia, kad manau, jog tai
gali būti įgyvendinta. Negali”, – „Twitter” rašė jis.
Tačiau jis nepraleido progos pabrėžti, kad kitas su V. Putinu aptartas
klausimas – paliaubos pietvakarių Sirijoje – buvo įgyvendintas.

D. Trump sūnus susitiko su rusų teisininke
Washingtonas (ELTA) – Sulaukęs
pažado, kad gaus Hillary Clinton nepalankios informacijos, JAV prezidento Donald Trump sūnus pernai sutiko pasimatyti su Rusijos teisininke,
turinčia ryšių su Kremliumi.
Donald Trump jaunesnysis (Donald Trump Jr) patvirtino, kad buvo
susitikęs su Natalija Veselnickaja, bet
tikino tuomet jokios „prasmingos informacijos” apie H. Clinton negavęs.
Susitikime su Rusijos teisininke
taip pat dalyvavo Prezidento žentas Jared Kushner ir tuometis jo rinkimų
kampanijos vadovas Paul J. Manafort.
Ši informacija paviešinta JAV pareigūnams tebetęsiant tyrimą dėl galimo Rusijos kišimosi į 2016-ųjų metų
JAV prezidento rinkimus.

Tiek Federalinių tyrimų biuras,
tiek JAV Kongresas aiškinasi, ar D.
Trump rinkimų komandos nariai kaip
nors susiję su spėjamu Kremliaus sąmokslu. Įrodymų, kad slaptų susitarimų būta, iki šiol nebuvo.
D. Trump jaunesniojo ir dviejų
būsimojo Prezidento aplinkos žmonių
susitikimas su N. Veselnickaja įvyko
2016 metų birželio 9 dieną D. Trump
dangoraižyje „Trump Tower”, praėjus
vos dviem savaitėms po to, kai nekilnojamojo turto magnatas užsitikrino
Respublikonų partijos nominaciją dalyvauti prezidento rinkimuose.
Manoma, kad tai – pirmasis patvirtintas privatus Rusijos piliečio ar
pilietės ir artimos JAV prezidento D.
Trump aplinkos žmogaus susitikimas.

DRAUGAS
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VERSLO N AUJIENOS
Paremtų skrydžius į New Yorką

ES ir Japonija sutarė dėl laisvosios prekybos

VĮ Lietuvos oro uostai siūlo
skrydžių bendrovėms paramą už tai, kad šios iš Lietuvos
pradėtų skraidinti naujomis
kryptimis ar dažniau skraidytų jau esamais maršrutais.
Tarp siūlomų skrydžių krypčių
– New Yorkas, Pekinas, Tokijas.

Europos Sąjunga ir Japonija iš
esmės susitarė dėl laisvosios prekybos
sutarties. Tai yra viršūnių susitikimo,
kuriame Briuselyje dalyvavo Japonijos
premjeras Shinzo Abe, Europos Komisijos vadovas Jean-Claude Juncker
ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk, rezultatas.
Pasirašius laisvosios prekybos susitarimą, ateinančiais metais būtų panaikinti muitai ir kitos kliūtys pre-

retenduoti į finansinę Vyriausybė paremtų skrydžius į New Yorką ir kitur.
paramą Lietuvos oro
15 min.lt nuotr.
uostai kviečia penktą
„Ilgiausiai parama vienam oro vekartą. Viena bendrovė gali gauti iki
200.000 Eur dydžio paramos. Šiuo būdu žėjui gali būti teikiama trejus metus,
siekiama išplėsti skrydžių iš Lietuvos per šį laikotarpį jos vertė negali viršyti
geografiją ir skraidinti keleivius kryp- 200.000 Eur. Didesnių paramos sumų
timis, kurios esą svarbios šalies ūkio skyrimas oro bendrovėms yra negaliaugimui, turizmo plėtrai bei verslo mas dėl teisės aktuose nustatytų ribojimų. Gautą paramą vežėjai galės skirryšių stiprinimui.
„Atsižvelgiant į tai, kokių naujų ti įsikūrimo oro uoste išlaidoms paskrydžių krypčių atsiradimas arba esa- dengti, taip pat naujojo maršruto rekmų dažnių padidinimas šiuo metu rei- lamai ir rinkodarai. Suteikti didesnę ar
kalingiausias, ir buvo sudarytas pa- ryškesnį efektą turinčią paramą aviageidautinų remiamų maršrutų sąrašas. kompanijoms griežtai riboja ES regTai yra pradinis siūlomų krypčių są- lamentavimas”, – teigia G. Almantas.
Paraišką paramai gauti skrydžių
rašas su jau susiformavusiais keleivių
srautais arba augančia paklausa. Avia- bendrovės turi pateikti iki spalio 27 d.
kompanijoms pasiūlius naujas sąraše Skrydžiai naujuoju maršrutu turės
nesančias kryptis, būtų remiamos ir būti vykdomi ne rečiau kaip du kartus
jos”, – pranešime spaudai cituojamas per savaitę ir pradėti ne vėliau kaip
Gediminas Almantas, Lietuvos oro uos- 2018 m. gegužės 31 d. Prekyba šių skrydžių bilietais privalo būti pradėta ne vėtų generalinis direktorius.
Paskelbtame kvietime oro ben- liau kaip lapkričio 6 d., o maršrutas nedrovės iš Vilniaus oro uosto kviečia- gali būti vykdomas trumpiau nei 3
mos vykdyti skrydžius į Tokiją, Lisa- mėnesius nuo pirmojo skrydžio.
Šiemet naujų maršrutų pritrauboną, Kairą, Almatą, Krokuvą, Tbilisį,
Astaną, Prahą, Atėnus, Šardžą, Niu- kimo procesas sulėtėjo dėl Vilniaus oro
uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstjorką bei kitus didmiesčius.
rukcijos,
tačiau šių metų rudenį ir
Iš Kauno oro uosto siūlomų maršrutų spektras – Salonikai, Varšuva, Za- žiemą Vilniaus oro uostas keliautodaras, Minskas, Frankfurtas, New Yor- jams pasiūlys kelias naujas skrydžių
kas, Pekinas, Maskva, Štutgartas, Os- kryptis, teigia Lietuvos oro uostų genelas, Čikaga ir kita. Taip pat paramos ga- ralinis direktorius.
Jau žinoma, kad rugsėjo mėnesį
lės sulaukti skrydžius iš Palangos į Bilundo, Dublino, Diuseldorfo, Hambur- bus daugiau skrydžių iš Vilniaus į
go ar Helsinkio oro uostus pasiūly- Varšuvą – šiuo maršrutu pradės skraidyti bendrovė „Wizz Air”, o nuo žiemos
siančios bendrovės.
Taip pat siekiama iš Vilniaus oro sezono iš sostinės oro uosto startuos
uosto turėti daugiau skrydžių į Barse- „Ryanair” skrydžiai į Niurnbergą ir
loną, Amsterdamą, Kopenhagą, Mask- Kelną.
Vasaros sezonu iš visų trijų Lievą, Paryžių, Romą, Sankt Peterburgą,
Briuselį, Tel Avivą, Londoną, Vieną, tuvos oro uostų 17 skrydžių bendrovių
skraidina į 59 miestus 26 šalyse.
Madridą, Berlyną ir Milaną.

P

Šalyje auga eksportas ir importas
Gegužės mėnesį Lietuvoje prekių
eksportuota 2,2 mlrd. vertės, importuota – 2,5 mlrd. eurų vertės prekių. Per
mėnesį eksportas padidėjo 13,6 proc.,
importas – 7,2 proc.
Eksporto didėjimui paskutinį pavasario mėnesį įtakos turėjo padidėjęs
naftos produktų (16,8 proc.), elektros
mašinų ir įrangos bei jų dalių (26,7
proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,3 proc.) eksportas.
Per metus, palyginti su praėjusių
metų gegužės mėnesiu, eksportas Lie-

tuvoje padidėjo 19,5 proc., importas –
13,4 proc.
Importo padidėjimą lėmė išaugęs
mašinų ir mechaninių įrenginių, žalios
naftos, elektros mašinų ir įrangos bei
jų dalių importas.
Per pirmąjį pusmetį Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,5 proc.),
toliau rikiavosi Latvija, Lenkija ir Vokietiją. Šalis daugiausiai importo taip
pat sulaukė iš Rusijos (13,2 proc.), Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos.
ELTA

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų liepos 12 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,63 €

kybai, kad augtų ekonomika ir būtų
kuriamos naujos darbo vietos. Tiesa,
ši labai sudėtinga sutartis dar nėra visiškai išsiderėta. ES pareigūnų vertinimu, tai gali užtrukti dar ne vieną mėnesį. Pasiekdamos principinį susitarimą, abi pusės prieš pat G20 viršūnių
susitikimą pirmiausiai nori paskelbti politinį signalą prieš protekcionizmą.
ELTA

Lietuvių gaminys paskelbtas metų gaminiu

Britai metų gaminiu paskelbė lietuvių gaminamą ekstraktas „Mėta“. Londonietė.lt nuotr.
Žymiausias britų sveiko gyvenimo
būdo žurnalas „The Green Parent”
kasmetiniuose sveikatai ir aplinkai
draugiškų produktų apdovanojimuose
įvertino natūralų lietuvišką gaminį.
Liepos 1-ąją prestižinių „The Green Parent Beauty Awards 2017” apdovanojimų prizininku paskelbtas lietuviškame ekologiniame „Mėtos” ūkyje gaminamas augalinis ekstraktas kūdikiams.
Vilniaus rajono Vaidotų kaime
gaminamą natūralų augalinį ekstraktą kūdikiams britai įvertino sidabro medaliu.
Šį gaminį sudaro beržų lapų ir
pumpurų ekstraktas bei levandų ir bergamočių eterinių aliejų derinys. „Mėtos” ūkyje sukurtas ekstraktų mišinys
kūdikių vonelėms nuramina, atgaivina ir tonizuoja vaikelio odą, padeda atsikratyti pleiskanų ir sustiprinti plaukų šaknis.
„Jau daugelį metų natūraliais kosmetikos ir maisto produktais prekiaujame Baltijos šalyse. Mūsų gaminius pamėgę vietos sanatorijos ir sveikatinimo įstaigos. Tačiau būti pastebėtiems ir įvertintiems Vakarų šalyse
– ypač malonu. Tebūna tai padrąsinimas ir kitiems lietuvių gamintojams”,
– teigia „Mėtos” įkūrėjai, Gražina ir

Mindaugas Vyskupaičiai.
Apdovanojimą pelnęs ekstraktų
mišinys yra vienas iš „Mėtinio gyvenimo” linijos produktų. Šią liniją sudaro natūralūs pirmajame Lietuvos
ekologiniame ūkyje gaminami maisto
ir buities gaminiai, pirties ir namų
SPA gaminiai.
„The Green Parent” – tai Didžiojoje Britanijoje svarbiausias sveiko
gyvenimo būdo ir atsakingos tėvystės
žurnalas leidžiamas nuo 2002 metų.
Kasmet žurnalas organizuoja sveikos
grožio industrijos apdovanojimus bei
skirtingose suaugusiųjų ir vaikų veido bei kūno priežiūros produktų kategorijose paskelbia auksinio, sidabrinio ir bronzinio apdovanojimo laimėtojus.
Apdovanojimuose nominuojamus
produktus atrenka ir vertina nepriklausoma „The Green Parent” ekspertų komisija. Atrankoje gali dalyvauti tik etiškais verslo principais besivadovaujančios kompanijos. Šiemet
ekspertai ištestavo daugiau kaip 5000
produktų, vertindami jų kokybę, efektyvumą, natūralumą, jutimines savybes, pakuotę ir bendrą produkto išvaizdą.
„Alkas.lt”

Senai regėtos kiaušinių kainos JAV
Vištų kiaušinių kainos Jungtinėse Valstijos smuko iki žemiausio lygio
per dešimt metų, nes pastaraisiais
mėnesiais smarkiai išaugo jų pasiūla.
Statistika rodo, kad tuzinas kiaušinių parduotuvėse dabar kainuoja vidutiniškai 1,41 JAV, o tai yra mažiausia kaina nuo 2006 metų.
Skelbiama, kad kiaušinių atsargos
padidėjo tiek, kad šiemet prognozuojamas didžiausias jų kainų kritimas
tarp visų maisto produktų kategorijų.
Manoma, kad kainos kris maždaug 6

proc., nors maisto produktai, kaip
prognozuojama, turėtų pabrangti 2
proc.
Verta paminėti, kad 2015 metais
JAV kilusi paukščių gripo epidemija
priversti sunaikinti milijonus vištų dedeklių, dėl ko 2015 metų rugsėjį kiaušinių kaina buvo pašokusi iki istorinio
maksimumo – maždaug 2,97 JAV dolerio už tuziną. Tačiau nuo tada kainos
sumažėjo 52 proc.
„Mūsų ūkis”

Pirmasis Kauno burmistras sugrįžo į Laisvės alėją
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Burmistras sugrįžo į Laisvės alėją.

viskas gana greitai išsisprendė. Skulptūra labai papuošė visą miestą, todėl esu labai dėkingas Vileišių giminei, visiems, kurie aukojo pinigus, nes pats Kaunas
prisidėjo tik didele širdimi. Man labai malonu matyti čia tikrus Kauno miesto patriotus”, – sakė meras,
įteikdamas pasidabruotus J. Vileišio medalius vienam
iš iniciatyvos autoriui, užsienyje gyvenančių Kauno
patriotų susivienijimo atstovui Arūnui Paliuliui, taip
pat asociacijos „Vileišių fondas” vadovui, J. Vileišio
proanūkiui G. Tursai ir skulptoriui K. Balčiūnui.
R. Vileišytė-Bagdonienė, pakviesta pakalbėti,
pirmiausia pasakė, jog ji atvyko asmeniškai padėkoti
žmonėms, kurie įgyvendino šią idėją ir labai džiaugėsi, kad tiek daug žmonių susirinko į iškilmes. Prisimindama savo tėvelį, ji apibūdino jį labai trumpai
– „tas, kuris sau garbės niekada neieškojo”.
„Tėvelis 1921 metais buvo tik ką grįžęs iš Amerikos, kur rinko pinigus neseniai atsikūrusiai Lietuvai. Jam sekėsi gerai, surinko apie milijoną dolerių, be to, jis Amerikoje daug dirbo, kad ši šalis de jure
pripažintų Lietuvą, nors tai užtruko dar dvejus metus. Kai jis grįžo į savo dvarą, sulaukė delegacijos, kuri
pakvietė jį būti Kauno burmistru. Jis niekada neatsisakydavo dirbti žmonių labui ir tada sutiko, tik paprašė trumpų atostogų. Mano tėvelis daug davė Kaunui, kuris iki tol buvo apleistas – jo dėka vietoj ark-

džiaugė, kad už Atlanto gimusi idėja pagerbti jo prosenelį buvo gana greitai įgyvendinta, kad skulptorius K. Balčiūnas puikiai susidorojo su užduotimi
ir sukūrė nuostabų paminklą, tilpdamas į labai
griežtus laiko rėmus. Jis priminė J. Vileišio dažnai
kartotus žodžius „Gyvenkite Lietuvai, o ne iš Lietuvos” ir įteikė Kauno merui V. Matijošaičiui skulptūros dovanojimo aktą.
Skulptorius K. Balčiūnas sakė, kad kurti tokį
darbą buvo didelė atsakomybė, bet ir labai įdomu.
Jis dėkojo tiems, kurie aukojo pinigus, nes skulptūra
buvo išlieta Vokietijoje, didžiausioje Europos liejykloje ir ten darbus atliko rekordiniais tempais todėl, kad buvo gautas išankstinis apmokėjimas – kitaip grafikas būtų nusikėlęs iki ateinančių metų vasario mėnesio. Skulptorius taip pat susilaukė garsių
plojimų ir padėkos šūksnių.
Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas
prie paminklo atvežė ir padėjo maišelį su žeme iš J.
Vileišio gimtojo krašto Medinių kaimo šiame rajone.
Ypatinga švente džiaugėsi ir buvęs ambasadorius, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, kuris sakė, kad liepos 6-ąją giedamas Lietuvos himnas ant 100 piliakalnių, tądien Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė spaudė ranką JAV prezidentui Donald Trump
Varšuvoje, bet svarbiausia vieta buvo Kaunas, Lais-

Burmistro dukra su Jonu Bobeliu, kuris irgi yra šios šeimos
giminaitis.

Atidengiamas paminklas J. Vileišiui (iš k.) – K. Balčiūnas, V.
Matijošaitis ir R. Vileišytė-Bagdonienė.

A. Paliulis daug laiko ir pastangų skyrė tam, kad paminklas atsirastų.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

lių transporto atsirado autobusai, buvo išgrįstos Kauno gatvės, atsirado daug naujų pastatų.
Man labai patinka šita skulptūra – tėvelis čia
kaip gyvas, žingsniuoja sau gerai nusiteikęs pirmyn.
Dar buvau visai maža, bet pamenu, kad iš pradžių nebuvo patalpų, jis gyveno viename ankštame kambarėlyje, kur tilpo tik lova. Jis labai mėgo Rotušę, su
dideliu entuziazmu kasdien eidavo į darbą, ten dirbdamas praleisdavo daugybę laiko. Dar pamenu, kad
jo telefonas ten buvo 525. Tos pareigos nėra lengvos,
tad Kauno merui aš linkiu – kai bus sunku, pagalvokit apie mano tėvelį, kaip jis tuos visus rūpesčius
įveikdavo, ir gal jums bus lengviau. Aš jau tuoj grįšiu į Ameriką, o jūs globokit šį paminklą, mylėkit jį
taip, kaip mano tėvelis mylėjo Kauną ir visus žmones. Esu labai laiminga ir labai didžiuojuosi, kad jis
yra mano tėvas”, – sakė burmistro dukra.
A. Paliulis, padėjęs daug pastangų ir skyręs daug
laiko, kad šis paminklas atsirastų, kalbėjo tramdydamas jaudulį ir su ašaromis akyse. Jis dėkojo visiems,
kurie prisidėjo pinigais, kad šis paminklas atsirastų.
Buvo ir tokių žmonių Amerikoje, kurie, jau sulaukę
labai garbaus amžiaus, atidavė savo santaupas. Buvo
nemažai iš Kauno pastaraisiais metais išvažiavusių
jaunų žmonių, kurie matė prasmę aukoti šiam reikalui.
A. Paliulis linkėjo visiems tokios meilės Lietuvai, kokią turėjo burmistras, tokios pagarbos kitam. Jis sakė
J. Vileišio nepažinojęs, bet daugybę metų bendravęs
su jo vaikais Petru ir Rita, iš jų išgirdęs, kaip burmistras mylėjo Lietuvą, Kauną ir kaip dėl jo stengėsi. „Už Kauną ir už Tėvynę”, – baigė savo kalbą A. Paliulis, sulaukęs daugybės plojimų ir šūksnių „bravo”.
J. Vileišio proanūkis G. Tursa taip pat pasi-

vės alėja ir paminklo J. Vileišiui atidengimas.
„Kai kalbame apie Joną Vileišį, tai jaučiame skolos jausmą šiam žmogui, kuris tiek daug padarė vardan kitų, Lietuvos. Tai, ką jūs padarėte pastatydami
šį paminklą, yra tarsi mažas stebuklas. Aš tik galiu
pakartoti Amerikos prezidento John F. Kennedy žodžius – neklausk ką tau duos valstybė, o klausk, ką
tu gali jai duoti”, – sakė buvęs Lietuvos ambasadorius JAV.
Pasibaigus oficialiai iškilmėms, niekas dar neskubėjo skirstytis – daugiau kaip pusantros valandos tęsėsi fotografavimasis prie naujosios skulptūros. „Draugo” paklausta, ar nebuvo sunki kelionė į
Lietuvą, R. Vileišytė-Bagdonienė sakė, kad labai norėjo atskristi, ją lydėjo dukra ir anūkė, tad sunku nebuvo, tik gaila, kad prieš kelionę buvo susirgusi ir
nuogąstavo, kad negalės atvykti.
„Taip, metų man daug, bet tiesiog negalėjau čia
nebūti tokią dieną. Pirmą karą Lietuvą aplankiau
dar sovietmečiu, nepriklausomybės metais buvau gal
septynis kartus, paskutinysis buvo prieš penkerius metus. Jūs galite tik įsivaizduoti, kokia esu laiminga, kas darosi mano širdy. Bet galvoju ir apie tėvelį, kuris, jei gyvas būtų, pasakytų – ‘ką jūs čia sugalvojot? Ar reikia čia tų pagerbimų?’. Šiandien, kai
paminklas stovi, mano širdis džiaugiasi, esu tokia
dėkinga žmonėms, kurie šitą įgyvendino”, – sakė ji.
Iškilmių dalyviai pamažu išsiskirstė, o burmistras liko. Jau netrukus čia ėmė stoviniuoti ir fotografuotis atsitiktiniai praeiviai, kauniečiai, miesto svečiai, įvairiakalbiai turistai. Dabar jie jau žinos,
kad mato miesto burmistrą, sugrįžusį po 75 metų. Ir,
tikėkimės, amžiams.

Iškilmes pradėjęs Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius džiaugėsi, kad laisvos Lietuvos laisvės alėjoje įamžinama asmenybė, tiek daug nusipelniusi visai Lietuvai ir ypač Kaunui. Jis pristatė susirinkusius garbius svečius ir perskaitė J. Vileišio žodžius, kurie šiandien skamba kaip jo testamentas:
„Aš patsai ir mano amžiaus žmonės galime jaustis be
galo laimingi, kad mums teko pragyventi tie ilgi pasikeitimo etapai, po kurių iš užmaršties, pavergtos ir
niekinamos tautos išaugome sau žmonėmis su drąsia pretenzija reikštis šiame pasaulyje ir tarti lygiai
su kitais savo žodį kaip laisvi su laisvaisiais. Ir mes
judinome žemę!”.
Paminklą atidengė R. Vileišytė-Bagdonienė, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, asociacijos „Vileišių
fondas” vadovas, J. Vileišio proanūkis Gediminas Tursa ir skulptorius K. Balčiūnas. Kai jį dengusi marška
nukrito, burmistro dukra iš karto prisilietė prie skulptūros ir reikėjo matyti, kokiu džiaugsmu spindėjo jos
akys – tokios akimirkos yra nepakartojamos. Džiaugsmo ašaros spindėjo ne vieno susirinkusiojo akyse.
Paminklą pašventino prelatas Vytautas Steponas
Vaičiūnas, pabrėžęs ypatingą šio įvykio reikšmę. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kuris nuo pat pradžių palaikė šią idėją, prisiminė, jog apie Vileišius
daugiau išgirdo tada, kai Lietuvos pramonininkų konfederacija teikė sėkmingai verslus plėtojantiems
žmonėms ir kultūros atstovams garbingiausią savo
apdovanojimą – Petro Vileišio, burmistro brolio
skulptūrėlę.
„Kai žmonės energingai ėmėsi šios iniciatyvos, tai
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Chirurgai

akiŲ ligos

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

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

DaNtŲ gYDYtojai

Kas labiau simbolizuoja vasarą ir primena nerūpestingą vaikystę nei virtinukai su vyšniomis ar mėlynėmis. Tokie, kaip
gamino mama ar močiutė…

ADVOKATAI

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 773-582-4500

Tel. 708-422-8260

Valandos susitarus

„Kazys Bradūnas. Archyvai”
Archyvinis leidinys

Virtinukai su vyšniomis
Reikės:
300 g (10–11 oz) vyšnių
2 puodelių miltų
3/4 puodelio labai šalto vandens
1/4 arbatinio šaukštelio druskos
1/2 puodelio ir dar 2 šaukštų cukraus
druskos
grietinės (nebūtinai)
Vyšnias nuplauti, išimti kauliukus ir užpilti puodeliu cukraus. Duoti pastovėti 30 minučių. Pusę vyšnių
sudėti į puodelį, įpilti susidariusias
sultis, įberti dar 2 šaukštus cukraus
ir pavirinti ant mažos ugnies, kol

gausis tirštas padažas.
Miltus sumaišyti su druska, įpilti labai šalto vandens ir užminkyti tešlą.
Kočiojimo paviršių pabarstyti
miltais, iškočioti tešlą kuo ploniau ir
puodeliu išspausti skrituliukus. Ant
kiekvieno tešlos skrituliuko dėti po 3–
4 vyšnias (priklausomai nuo skrituliuko dydžio, gali užtekti ir 2–3), užspausti kraštus.
Virti dideliame kiekyje pasūdyto
vandens. Virtinukus patiekti su pagamintu vyšnių padažu arba, jei labiau patinka, su grietine.
Skanaus!
Jūsų Indrė

Algis Vedeckas gyvenantis Massapequa, NY pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Jūsų parama padės skleisti
lietuvišką žodį išeivijoje.
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.

Sudarytoja ir teksto autorė – Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Kaunas, Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2016 m., 279 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja, sutelkė medžiagą, parinktą iš muziejuje saugomo Kazio
Bradūno archyvinio rinkinio. Knygoje taip pat
skelbiama nauja medžiaga, kurią pateikė Bradūno dukros Elena ir Lionė. Knyga vaizdžiai atskleidžia Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą.
Knygos skyreliai: Lietuva (1917–1944); Vokietija
(1944–1949); Amerika (1949–1992); Lietuva
(1992–2009); Kūryba. Kiekvieno skyrelio pradžioje – išsami Virginijos Paplauskienės parašyta įžanga. Knyga iliustruota poeto, jo šeimos,
jo bendraamžių nuotraukomis. Knygoje atspausdinti poeto sukurtų eilėraščių rankraščių
pavyzdžiai, jo laiškai, poezijos rinkinių viršelių atvaizdai. Knyga yra kartu ir Kazio Bradūno kartos, išeivių rašytojų, kultūrininkų veiklos istorija.

Knygą ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Tapkite DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org
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■ Kviečiame paminėti 84-ąsias Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metines. Liepos 16 d., sekmadienį,
10 val. r. pagerbsime lakūnų atminimą vainiko padėjimu prie paminklo Marquette
Parke. Dalyvaus naujasis LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 11
val. r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų – vaišės ir pabendravimas parapijos salėje. Dalyvauti visus kviečia
Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje ir ALT’as.
■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-

cago, IL) liepos 16 d. 10 val. r. švęsime
15-tąjį eilinį metų sekmadienį bei paminėsime Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
84-ąsias mirties metines. Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys.
■ Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasaulio
lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas. Skambės muzika, bus lietuviško
maisto, žaidimų vaikams ir suaugusiems,
vyks loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1 dienos. Daugiau informacijos – darbo valandomis PLC raštinės
tel. 630-257-8787

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, daug kur pasaulyje skambėjo Lietuvos himnas. Skambėjo
jis ir prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Parke. Šventę pradėjo parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas. Sugiedojus himną buvo vaišinamasi ir bendraujama parapijos salėje.
Audros Zakarauskienės nuotr.

Paminėti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos Pasaulio lietuvių centre Lemonte
susirinko gausus būrys patriotiškai nusiteikusių žmonių. Dalyvavo ir svečiai – kunigai Albertas Kasperavičius iš Pasvalio bei Marius Talutis iš Punsko. Susirinkusiuosius Valstybės
dienos proga pasveikino JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė ir narė
Marija Boharevičienė, buvo kalbama apie Lietuvos istoriją. Skambėjo Kazio Bradūno bei
Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai ir, žinoma, kartu sugiedotas Lietuvos himnas.
Dalios Kavaliauskienės nuotr.

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Clevelando lietuvius į šventę sukvietė Lietuvių klubo prezidentė Rūta Degutienė. Himnas
buvo giedamas prie Lietuvių namų ir prieplaukoje prie lietuvių parapijos.
Viktoro Stankaus nuotr.

