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Dar vieni atradimų metai

MARYTĖ NEWSOM

Jau vasarą mokytojos pradėjo ruoštis Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo jubiliejiniams metams. Klasė-
se vyko pasiruošimas kuo prasmingiau jubiliejų pa-

minėti. Istorijos pamokose mokiniai susipažino su svar-
besniais Lietuvos šimtmečio įvy kiais. Šokių ir dainavimo
pamokose vyko pasiruošimas Nepriklausomy bės minėji-
mui. Rašinių ir piešinių konkursai akcentavo meilės Lie-
tuvai temas. Šalia įprastų ir mokinių labai laukiamų ren-
ginių – ,,Lietuvių dienų”, labdarai skirto ,,Blusų tur-

gaus”, mo liū gų paro-
dėlės, kapų lankymo –
buvo stropiai ruošia-
masi Kalėdų eglutės
programai. Kalėdinia-
me koncertėlyje baž-

nyčioje naujos dainos susipynė su tradicinėmis giesmėmis.
Mokyto jų talentai nuspalvino šventę naujoviškai ir pra-
smingai. Nepamiršo me ir Kalėdų senelio, kuris labai
smagiai įsitaisęs kiemo minkštasuolyje, dalijo dovanėles.

Prasidėjus naujiesiems metams į Vakarų pakrantės
Mokytojų konferenciją, pavadintą „Piname pamoką”,
mokytojos sugužėjo iš daugelio mies tų. Sulaukėme Vil-
niaus universiteto (VU) dėstytojos ir knygų autorės Joa-
nos Pribušauskaitės, kuri pasidalijo savo beribe litua-
nistine patirtimi ir žiniomis.                                     – 5  psl.

LAIMA SMILGYTĖ

Sunku net patikėti, kad vos
prieš kelerius metus 20-metė
Miglė Rup šaitė laisvalaikį mie-

liau rinkosi leisti viena. Tačiau da-
bar Čikagos Loyola University
ekonomikos, marketingo ir spor-
to vadybos būsimoji 3-io kurso
studentė yra nuolat apsupta žmo-
nių ir vargu, ar merginos kalen-
doriuje atsirastų bent vienas lais-
vas savaitgalis. Miglė vos spėja
suktis tarp studijų, darbų, susiti-

Mes atei namE!

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojos. Pirmoje eilėje iš k.: Evelina Kedienė, Sigita Newsom, direktorė Marytė Newsom, Eglė
Urbonaitė, Valdas Varnas, Laima Gajauskienė, Rima Veličkienė; antroje eilėje: Lelija Kazlauskaitė, Renata Gaidienė, Aldona Kudir-
kienė, Danguolė Var nienė, Žydra van der Sluys, Dalia Jasaitytė, Vėjūnė Baltrušaitytė, Rūta Bandžiulytė, Viktoras Ralys, Danė Matu-
sevičienė, Zita Orfanos; trečioje eilėje: kun. Tomas Karanauskas, konsulas Darius Gaidys, Jurgita Warren, Ringailė Barysaitė, Teresė
Rukšėnienė, Darija Pakuckaitė, Kristina Kazlauskienė, Vitalija Vir bukienė; ketvirtoje eilėje: Reda Perevičienė, Živilė Puodžiūnienė,
Elina Venckienė, Jūratė Venckienė, Silvija Veličkaitė.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
2017–2018 mokslo metų apžvalga

Miglė, pasipuošusi Lietuvos olimpinės rinktinės marškinėliais, JAV olimpinės rinktinės
treniruočių centre Colorado Springs, 2018 m. balandis.

kimų ir renginių. Net ir ištrūkusi ke-
lioms savaitėms į Lietuvą, mergina
gimtinėje žadėjo ne tik atostogauti,
bet ir domėtis praktikos galimybėmis.
„Gyvenime noriu daug pasiekti, tad
turiu atitinkamai daug mokytis ir

dirbti. Niekas už mane mano svajo-
nių neįgyvendins, todėl sąmoningai
renkuosi daug veiklos, o ne sėdėjimą
namie”, – užtikrintai sako į įvairių už-
siėmimų sūkurį panirusi studentė.

– 7  psl.

Būsimoji sporto
vadybininkė Miglė:
Noriu prisidėti 

prie sportininkų
pergalių
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmo-
nių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pra-
dėjo juos mokyti daugelio dalykų.

KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Neseniai grįžau iš Sendraugių ateitininkų šeimos
stovyklos. Buvo nuostabi stovykla! Dainavos gamtoje
susirinko daug jaunų šeimų. Kaip ir tose dienose, kai
aš buvau mažas pi piriukas, taip ir šiandien maži vai-
 kučiai bėginėja, išdykauja ir džiaugiasi lietuviška ka-
talikiška aplinka. Kas mane nuolat žavi – tai mažiukų
veidai šv. Mišiose. Kai pakeliu ostiją po konsekracijos,
jie stebi su meile, pasitikėjimu ir noru geriau supras-
ti, kas ta ostija ir ką ji reiškia. Tikrai nuostabios aki-
mirkos stovykloje bei mažutėlių gyvenime.

Kalbant apie mažutėlių gyveni mus... Dainavo-
je dažnai būna pani kos momentų ir vaikams,
ir tėvams. Kai yra tiek daug vaikų ir tiek erd-

vės, kartais mažutėliai gali nepasakę tėveliams nu-
bėgti su draugais prie lieptelio arba žaisti kryžių kal-
no žo lėse, arba tupėti kambaryje su draugais ir val-
gyti saldainius. Šie momentai tėveliams yra sunkūs.
Staiga jų akyse pamatai baimę, paniką ir norą kuo
greičiau surasti savo vaikus, žinoti, kad jie yra sau-
gūs. Taip pat mačiau, kai vaikelių minioje mažu tėliai
staiga nebemato savo mamytės arba tėvelio, – vaikelis
pasimeta šo kių šurmuly arba valgyklos eilėse. Aša-
ros byra, iš mažutėlių lūpų girdi mamytės arba tėvelio
vardus. Mažu tėliai nori žinoti, kad tėveliai yra arti
ir kad jie yra saugioje aplinkoje.

Būdamas kunigas ir neturėda mas vaikų galiu tik
stebėti šią dina miką ir džiaugtis, kai tėveliai atran-
da savo vaikus arba kai vaikai atranda savo tėvelius.
Tas susitikimo ir artumos momentas yra tikrai
nuo sta bus, nes paniką, rūpestį, baimę, kai tėveliai at-
randa savo vaiką arba vai kas atranda tėvelius, iš-
stumia ramybė, saugumas ir meilė. 

Šios gyvos Dainavoje išgyventos scenos man pri-
minė, ką girdime šio sekmadienio Evangelijoje. Jė-
zus keliauja su savo apaštalais ir tarnauja, ir tarnauja
žmonėms. Jėzus ir apaštalai, pavargę nuo tarnystės,
ieško vie tos, kur galėtų pabėgti pailsėti. Gal vodami,
kad atras poilsio kitoj ežero pusėje, jie iškeliauja. O
žmonės ieško Jėzaus ir jo apaštalų. Supratę, kad jie
keliauja į kitą ežero pusę, žmonės bėga jų ten pasitikti.
Jie ieško Jėzaus, jie pasimetę, jiems reikia būti arti
jo, kad jis jų niekuomet nepaliktų. Jėzus ir apaštalai,
išvydę juos, pasitin kančius kitoje pusėje ežero, su-
pranta reikalą. Šie žmonės, mes, esame kaip avys be
piemens. Jis jų pagailėjo, juos gydė, mokė ir mylėjo.
Jis tapo jų gerasis ganytojas. Tarsi avys be pie-
 mens... pasimetę, išsigandę ir paklydę. Kaip ir ma-
žutėliai Dainavoje. 

O kaip ir žinome – jeigu netapsime kaip tie ma-
žutėliai, mes ne pa teksime į dangų. Tai ko ši Evan-
gelija ir tie Dainavos mažutėliai gali mus, suaugusius,
pamokyti? Gali mus pa mokyti, kad mes esame labai
panašūs į tuos pasimetusius mažutėlius. Kad mes kar-
tais nukrypstame nuo šventumo kelio suvilioti drau-
gų, pinigų, prestižo, pavydo ir nuodėmės. Kad mes nu-
bėgame nuo mūsų dangiško tėvo, siekdami kitokių
vertybių ir savanoriškų norų. Kaip ir vaikeliai, nu-
bėgę nuo tėvelių. Ir mes pasime tame pasaulio šur-
mulyje ir prade dame skęsti pasaulio neaiškumuose,

Mes esame avys savo piemens rankose
baimėse, krašto politikoje,
kultūroje, reliatyvizme ir
sekuliarizme. Mes prade-
dame tikėti, kad Bažnyčia
nesvarbi, kad mums ne-
reikia moralės ar sakra-
mentų ir t. t. Mes prade-
dame visiškai pasimesti, ir
tada tame ne aiškume pa-
sidaro labai baisu ir blo ga,
ir tamsu. Mes pradedame
šaukti, ieškoti ir verkti,
ieškodami prasmės, ieš-
kodami Dievo. 

Lygindami Dainavos
mažutėlius ir Evangelijos
žmones mes matome, kad
nesame labai pasikeitę. O
kas svar biausia suprati-
me apie mažu tėlius ir
Evangelijos žmones? Pir-
 miausia – kad Dievas yra
kaip geras tėvelis, kuris niekuomet nepails ieš koti
savo vaiko. Kad jo meilė yra be ribos ir kad jo ener-
gija mus kviesti, mus skatinti, mus mylėti niekuo-
met neišsisems. Antra – kad mes pasaulio neaišku-
me turime šaukti Jo vardą. Kad nėra tokio blogio, bai-
mės ir nuodėmės, kuri gali mus atskirti nuo Dievo
meilės. Šaukdami Jo vardą bažnyčioje, priimdami
sakramentus ir gilindamiesi į tikėjimą visuomet bū-
sime atliepti ir priglausti. Trečia – turime leisti Jam
mus mylėti ir priimti, kad esame atrandami arba at-

 randame Jį. Nepaisant priežasčių, kodėl pabėgome
arba pasimetėme, Jis apglėbia mus savo rankose ir
myli. Ketvirta – turime išlikti tose mylin čiose ran-
kose. Negalime nukrypti per toli nuo Jo, negalime pa-
simesti pa saulio šurmulyje. Tose rankose at ran da-
ma ramybė, saugumas ir meilė. Tose rankose mes tik-
rai esame ma žutėliai tėvo mylinčiose rankose ir žvel-
giame į Jo veidą su meile, pasiti kėjimu ir noru ge-
riau suprasti, kas ta beribė meilė ir ką ji reiškia. Tose
rankose mes esame avys savo pie mens rankose.

Prezidentei – garbingiausias skautų apdovanojimas

Simboliška, kad skautai šimto metų sukaktį
mini kartu su Lietuvos valstybe. Per visus
šiuos metus skautų judėjimas vaidino svarbų

vaidmenį ugdant atsakingą jaunimą, skatinant pi-
lietiškumą, savanorystę ir meilę tėvynei, sakė Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, ketvirtadienį apsilan-
kiusi Rumšiškėse vykstančioje Tautinėje skautų
stovykloje. 

Lietuvos skautai už pagalbą pilietinėms orga-
nizacijoms ir ilgametį palaikymą skautų judėjimui
Prezidentei įteikė Padėkos ordiną. Šiuo išskirtinės
svarbos skautišku garbės ženklu apdovanojami tik

ypatingai nusipelnę organizacijos nariai. Išskirti-
niais atvejais Padėkos ordinu už valstybiniu lyg-
meniu pripažintus ypatingus pasiekimus ar nuo-
pelnus Lietuvai ir lietuvių tautai gali būti apdovano -
jamas ir ne organizacijos narys. Per visus 100 or-
ga nizacijos gyvavimo metų šiuo ordinu yra apdo-
vanoti tik 8 asmenys.

Šalies vadovė skautams padovanojo valsty-
bės vėliavą ir palinkėjo, kad skautų gretos tik di-
dėtų, o jų veikla uždegtų kuo daugiau jaunų žmo-
nių.

ELTA

Prezidentė pasveikino Tautinės skautų stovyklos dalyvius. Roberto�Dačkaus�nuotr.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Grąžinti Nereikia Palikti. Kur padėti tašką? 
,,Grąžinti. Nereikia palikti”. Arba: ,,Grąžinti nereikia. Palikti”.

Čia apie Neringą Venckienę. Beveik neabejoju, kad kiekvienas min-
tyse tarp šių trijų žodžių jau esame pasidėję tašką. Tačiau galutinį
padės paskutinė JAV teismų instancija. Arba Gyvenimas. Arba Die-
vas. 

Tikriausiai nėra nė vieno, kuris nebūtų bent girdėjęs apie  tikrą ar išgalvo-
tą pedofilijos istoriją, kuri savo laiku sukrėtė ir suskaldė mus į tikinčius, kad Lie-
tuvą valdo pedofilai ir tuos, kurie tokias kalbas vadina nesąmonėmis. Tai dau-
giau nei dešimtmetį besitęsianti istorija, kuri vystėsi tragiškai: joje daugiau nei
keturios mirtys ir daugybė suluošintų gyvenimų. Tačiau ši istorija kol kas nesi-
baigia, prasiplėtė tik jos ribos.  Po to, kai Lietuva kreipėsi į Ameriką dėl šioje ša-
lyje šiuo metu gyvenančios ir politinio prieglobsčio paprašiusios buvusios tei-
sėjos bei  Seimo narės Neringos Venckienės sugrąžinimo, kad ji galėtų stoti prieš
teismą, aistros vėl atgimė. Buvo pradėti rinkti parašai, kad N. Venckienė nebū-
tų grąžinta į Lietuvą. Jos rėmėjai baiminasi, kad tėvynėje su buvusia teisėja gali
būti susidorota. Jie meta rimtus kaltinimus Lietuvos teisinei sistemai, esą ji ko-
rumpuota, o visa šalis yra valdoma pedofilų. N. Venckienės gynėjų dėka pedo-
filijos byla susidomėjo Amerikos spauda, ir net du JAV Kongreso nariai ėmėsi
žygių gelbėti lietuvę. Tačiau JAV Federalinis teismas nusprendė, jog N. Venckienė
turi būti sugrąžinta Lietuvai. Buvusios teisėjos ir seimūnės advokatai žada šį spren-
dimą skųsti Apeliaciniam teismui. Galutinio sprendimo laukia visa Lietuva ir da-
bar jau net dalis Amerikos. 

O ką apie N. Venckienės ekstradiciją mano 
,,Žaibiško pokalbio” pašnekovai?

Mindaugas Bielskus, pilietis: 

Man atrodo, kad N. Venckienės
pareiga yra kalbėtis su Lietuvos teisė-
sauga, sąžiningai atsakyti į užduotus
klausimus ir pasakyti tiesą, kokią ji
žino. Šioje rimtoje ir sudėtingoje byloje
yra keturi mirę ar nužudyti žmonės.
Manau, kad Lietuvos teisėsauga yra pa-
jėgi teisingai išnarplioti  šią bylą, kaip
išnarpliojo ir daug iki šiol buvusių su-
dėtingų bylų (pavyzdžiui, net ir anks-
tyvaisiais atkurtos nepriklausomos
valstybės metais – žurnalisto Vito Lin-
gio nužudymą). O N. Venckienė, pati
būdama teisėja, turi atlikti pilietinę pa-
reigą. Kol kas ji yra Lietuvos pilietė.
Jeigu ji nepasitiki Lietuvos teisinė-
mis institucijomis, gali kreiptis į Eu-
ropos Sąjungos teismus. 

Kalbant apie N. Venckienės baimę
būti nužudytai Lietuvoje, tai iki šiol čia
buvo nužudytas tik vienas teisėjas – tai
Jonas Furmanavičius (teisėjo nužu-
dymu įtariamas N. Venckienės brolis
Drąsius Kedys, kuris nesulaukė teismo,
įtariamojo jau taip pat nebėra tarp
gyvųjų – red. pastaba). 

Man labai rūpi, kaip bus išspręsta
ši byla. Ypač po to, kai Nijolė Sadūnaitė,
reikšdama savo nuomonę, valstybinę

Lietuvos džiaugsmo šventę pavertė į la-
bai nemalonų įvykį. Manau, kad Lie-
tuvos visuomenė ir jos teisinės insti-
tucijos yra pakankamai subrendusios,
todėl tiesa šioje byloje kada nors iš-
aiškės. 

Dainius Staputis, pilietis:

Aš esu vienas iš N. Venckienės pa-
ramos grupės, esančios ,,Facebook”,
administratorių. (Kitas administrato-
rius yra Karolis Venckus, N. Venckie-
nės sūnus – red. pastaba.) Savaime su-
prantama, kad esu prieš šios moters
ekstradiciją. Kodėl mums yra svarbi
Neringa Venckienė? Per pasaulį ritasi
seksualinę prievartą viešinanti banga.
Deja, tik demokratinės visuomenės
yra pajėgios apsaugoti aukas ir nuteisti
kaltuosius. Labai dažnai sistema ban-
do atakuoti aukas, apkaltindama jas
melagingais parodymais. Kova už Ne-
ringos laisvę yra kova už žmogaus tei-
sių ir žodžio laisvę. Lietuvoje niekada
nebuvo įgyvendintas liustracijos įsta-
tymas, todėl žmonės, susiję su KGB,
CŽV, Mossadu čia užima aukštus pos-
tus. Lietuva yra užvaldyta korumpuo-
tų politikų, teisėjų ir oligarchų. Sąži-

ningas N. Venckienės teismas Lietuvoje
nėra galimas. N. Venckienės atvejis
nėra unikalus. Pedofilijos, seksuali-
nės prievartos atvejų užtektinai yra vi-
sur. Deja, Lietuva yra unikali tuo, kad
ne tik neapgynė pedofilijos aukų, bet
jas net sugebėjo apkaltinti. Tai nusi-
kaltėlių gynimo taktika – apkaltinti
auką melu. JAV judėjimas ,,Me Too”
įrodė, kad Amerikoje efektingai kovo-
jama su seksualine prievarta, todėl
teisingumas čia yra įmanomas.

Albin Hoffman, pilietis: 

N. Venckienė yra daug prisidir-
busi. Juk pabėgimą iš Lietuvos ji pla-
navo dar prieš panaikinant jos, kaip
Seimo narės neliečiamumą. O ir turtą
savo vyrui perrašė, ir JAV vizą  gavo ne
per naktį. Manau, kad N. Venckienė
puikiai žinojo, kaip yra nusikaltusi Lie-
tuvos įstatymams ir kuo yra kaltinama.
Todėl ir bėgo. O dabar nenori būti ten
sugrąžinta. 

,,Violetinių” komentaruose pa-
sklido kaltinimai JAV Federaliniam te-
ismui, jog N. Venckienei nebuvo leista
apsiginti. Kaip žinome, Amerikoje N.
Venckienei nebuvo pareikšti jokie kal-
tinimai, todėl ir apsiginti jai nebuvo
reikalo. Iš šios moters buvo reikalau-
jama tiktai įrodymo, kodėl ji nepriva-
lo būti deportuojama. N. Venckienės po-
litinis globos prašymas buvo nepri-
imtinas, nes Lietuvoje nėra jokio poli-
tinio persekiojimo. N. Venckienė net
nesugebėjo paaiškinti, kas ir kodėl ją
nori nužudyti. Todėl tokios, iš piršto iš-
laužtos paskalos be konkrečių įrodymų
JAV teismui nepriimtinos. Deportavi-
mo nutarimas lieka galioti.

Gyvendama Illinois valstijoje, N.
Venckienė dar turi teisę kreiptis į Ape -
liacinį teismą, o tą jos advokatai ir pa-

Arvydas Reneckis, pilietis:

Ši pedofilijos istorija, su kuria su-
sijusi N. Venckienė, verčia abejoti ir tei-
sėtvarka, ką jau čia bekalbėti apie tei-
sėsaugą. Per daug neatsakytų klausi-
mų. Belieka vadovautis savo jausmu.
Man visa tai atrodo nesuderinama su
laisvos visuomenės sąvoka. Toje isto-
rijoje – per daug lavonų... Kažkas, ma-
tyt, dėl to yra kaltas. Bet tikrai ne Lie-
tuva. Pasitikiu JAV ir Lietuvos vals-
tybių sutartimis. Kažkada Los Angeles
filmavau keliolika milijonų pasisavi-
nusio ir tuos svetimus pinigus iš-
švaisčiusio žmogaus, lietuvio ekstra-
diciją į Lietuvą. Ir jam nieko blogo Lie-
tuvoje nenutiko. Jis buvo nuteistas už
padarytą nusikaltimą, bausmę atliko.
Be jokios abejonės, N. Venckienę reikia
grąžinti Lietuvai.

Galiu pasakyti tik tiek: neabejoju,
kad Lietuvos žmonės bus apsaugoti
nuo Venckienės užmačių, o ji bus ap-
saugota nuo mūsų. Ji atliks paskirtą
bausmę ir galės eiti, kur nori. Tik, aiš-
ku, ne į politiką.

darė. Belieka laukti tiktai Apeliacinio
teismo sprendimo.

Pastudijavus Federalinio teismo 35
puslapiuose surašytą sprendimą, pa-
stebime, jog advokatai dėjo be galo
daug pastangų, kad ji būtų išlaisvinta.
Pastangos nepasiteisino. Federalinis
teismas, atlikęs savo darbą, doku-
mentaciją perdavė Valstybės Depar-
tamentui. N. Venckienės likimas yra
nuspręstas, Valstybės Sekretoriui pa-
sirašius jos išdavimo Lietuvai orderį. 

Delfi nuotr.
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VA k A R I S

Atkelta iš 1 psl.

Tėvų ir mokinių simpoziume vyresni mokiniai
sėkmingai gvildeno savo gyvenimo vertybių temą.
Vasa rio mėnesį ypatingos mokytojų ir mokinių jė-
gos susitelkė į iškilmingo Vasario 16-osios minėjimo
„Nepri klau somybės šimtmečio keliu” ruo šą. Isto-
rinių įvykių inscenizavimas susipynė su tautinėmis
dainomis, šokiais ir dokumentiniais vaizdais. Sve-
čiai iš praeities, Jonas Basanavičius (D. Danovitz) ir
Antanas Smeto na (P. Gaidys), džiaugėsi, kad po
šim to metų lietuviukai dar kalba lietuviškai.

Prof. L. Mažylio apsilankymas sukėlė staig-
meną, o pasakojimas apie Nepriklau somybės Akto
atra dimą – nuostabą. Per metus įvairio mis progomis
mo kinių žinias turtino svečiai: Alytaus teatras su
„Pinokio” spektakliuku ir VU Jaunimo ansamblis
„Jaunimė lis”, visus išjudinęs šokti ir dainuoti.
Tau todailininkas Albinas Šileika pade dant žmonai
demonstravo verpsčių me ną, vysk. Eugenijus Bar-
tulis su teikė Sutvirtinimo sakramentą de vyniolikai
kandidatų, LR Seimo at stovas Vytautas Juozapaitis
su žmo na Egle atvežė dainą ir linkėjimus Nepri-
klausomybės proga, o dvasiniais pamokymais mus
įkvėpė kunigai Virginijus Gražulevičius, Virginijus
Grigutis ir Gintaras Vitkus. Motinos dienos proga
mamytes ir tėvelius išradingai ir linksmai sveiki-
nome: Kiškiai su lėlytėm, kiti mokiniai linksmomis
dainomis ir šokiais, o vy riausi – neužmirštamu fil-
muku, skirtu klausimui „Kodėl mamos tokios ge-
ros?” 

68-uosius metus baigėme atesta tais, apdovano-
dami mūsų jubiliejines mergaites, dvyliktokes Pau-
lę Dargytę ir Dariją Pakuckaitę. Jos ilgų metų li-
tuanistinį mokslą baigia puikiais pažymiais ir ro-
dydamos gerą pavyzdį talkindamos mokytojoms. Sa-

Dar vieni atradimų metai
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 2017–2018 mokslo metų apžvalga

Su 100-mečio ženklu (iš k.): Feliksas Šlekys, Justinas Venckus, Einaras Bernius, Saulė Vit-
kutė, Markus Petrušis, Adomas Garbisch, Kovas Radvenis ir mokytoja Sigita Newsom.

Iš k.: abiturientė Darija Pakuckaitė, klasės auklėtoja Vitalija Virbukienė, abiturientė Pau-
lė Dargytė, istorijos mokytoja Gida Urbonienė ir vienuoliktokas Laurynas Aritz.

kom sudiev ir vienuoliktokui Laurynui Aritz, kurio
kelias veda į universitetą.

Atsisveikinome su mokykla – 
iki rugsėjo

Mokykla veikia sutelktų jėgą dė ka. Tėvai ir mo-
kytojai dirba kartu, užtikrindami mokyklos gyva-
vimą ir prasmingą šeštadienio darbą. Lietu viškame
auklėjime tėvai užima svarbiausią rolę, o mokyto-
jai papildo ir apdailina lietuvių kalbos žinias. Pro-
giniai renginiai, aplinka, moki nių saugumas ir
tvarka priklauso nuo visų pastangų.

Mokslo metų baigimo iškilmės vyko birželio 3
d. Diena prasidėjo šv. Mišiomis, atnašaujamomis Šv.
Kazi miero parapijos klebono ir mokyklos globėjo
kun. Tomo Karanausko, po kurių mokiniai, moky-
tojai, tėveliai ir svečiai rinkosi į išpuoštą salę po sėk-
mingo metų darbo pagerbti mokinius ir mokytojas.
Prie lietuviškom stal tiesėm ir juostom papuoštų gar-

bės stalų direktorė pakvietė kleboną, Los Angeles Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) pirmininką Raimundą Šil-
kaitį, garbės konsulę Daivą Čekanauskaitė-Navar-
rette, tė vų komiteto pirminin ką Liną Venc kų, abi-
turientų klasės auklėtoją ir lietuvių kalbos mokytoją
Vitaliją Virbukienę, nusipelniusios švietėjos premijos
laureatę mokytoją Jūratę Venckienę ir dvyliktokes
abiturien tes Paulę Dargytę ir Dariją Pakuc kaitę bei
vienuoliktoką Lauryną Aritz. Abiturienčių tėve-
liams, mokytojoms ir tėvų komiteto nariams buvo
nuoširdžiai padėkota ir prisegtos gėlės. Buvęs isto-

rijos mokytojas Dauras Dargis džiaugėsi rožių
puokšte, įteikta už septynerių metų darbą mokykloje.

Klebonas, direktorė ir klasės auklėtoja abitu-
rientėms įteikė atestatus, kurie paženklino išeitą dvy-
likos metų mokslo programą ir dar ilgesnių metų mo-
kyklos lankymą. Lau ry nui Aritz, išvykstančiam į
universi tetą, įteiktas vienuoliktos klasės pa žymėji-
mas. Mokiniai apdovanoti Bernardo Brazdžionio ir
Lietuvos istorijos knygomis bei stiklo meistro Lap-
šio tautiniais motyvais ir mokyklos vardu įrėžtais
dirbiniais. Konsu las Darius Gaidys, negalėdamas da-
lyvauti metų pabaigtuvėse, nes tuo pa čiu metu Stan-
fordo universitete vyko svarbi Pabaltijo studijų
konferencija, abiturientams padovanojo Lietuvos vė-
liavą, kad nuvykę į universitetus pagarbiai pa-
puoštų bendrabučių sienas. 

Jautrius ir graudulį keliančius atsisveikinimo
žodžius tarė Paulė ir Darija, skatindamos pasiliku-
sius mo kinius ištesėti iki dvyliktos klasės, nes mo-
kykloje jos ne tik tobulino lie tuvių kalbos žinias, bet

ratė plačiau papasakojo apie savo ilgą švietimo dar-
bo kelią. Sveikinimą ir premiją įteikė Raimundas Šil-
kaitis ir Marytė Newsom, o Lietuvių Fondas paskyrė
piniginę dovaną. Dėkojame Fondui už nepailstamą
paramą švietimui.

Po to direktorė iškvietė visas klases ir auklėto-
jas, pradedant nuo pačių mažiausių Kiškių iki vy-
riausių dvyliktokų ir suaugusių. Kiekvienas moki-
nys buvo įvardintas, nusipelniu sieji mokiniai ap-
dovanoti, įteiktos pažymių knygutės.

Abiturientės apdovanotos premijomis už gerą
mokymąsi ir prisidė jimą prie visuomeninės bei pa-
rapi nės veiklos: Mokyklos steigėjo prel. Jono Ku-
čingio – Paulei Dargytei; Šimtmečio jubiliejinė pre-
mija – Da rijai Pakuckaitei; Direktorės premija – Pau-
lei; mok. Onos Razutienės vardo premija – Darijai.

Garbės konsulė, pati buvusi šios mokyklos abi-
turientė, Daiva Čeka nauskaitė-Navarrette tarė svei-
kinimo žodį ir paskyrė pinigines dovanas nuo „Ca-
lifornia Lithuanian Credit Union”.

ir atrado antrą šeimą. Likusių mokinių vardu su dai-
na „Mes esame pasaulis” atsi sveikino visas būrys vie-
nuoliktokų. 

Buvusi JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė ir
buvusi šios mokyklos mokytoja bei direktorė Dali-
lė Poli kaitienė pristatė JAV LB Švietimo tarybos 2017
m. Nusipelniusios švietėjos premijos laureatę mo-
kytoją Jūratę Venckienę. Supažindino klau sytojus su
Jūratės 38 metų darbu lietuviško švietimo ir religi-
nio auklėjimo srityse. Neliko abejonių, kad Jūratė tik-
rai verta šio apdovanojimo. Savo padėkos žodyje Jū-

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokykla.
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Abiturienčių atsisveikinimo žodis
DARIJA PAKUCKAITĖ

Iš karto po kelionės per Atlantą mano teta ir dėdė atvežė mane į šešta-
dieninę lituanistinę mokyklą. Būdama šešerių nežinojau, ko tikėtis. Įsi-
vaizdavau, kad lankysiu mate matikos ir gamtos mokslo pamokas, mo-

kysiuos skaityti ir rašyti, viskas bus kaip amerikietiškoje mokykloje. Pri-
sime nu, kaip visą pirmą dieną darželyje galvojau „na, tai kada pradėsime
skaičiuoti”. 

Tai, kad amerikiečių mokykloje manęs daug kas nesuprato, man nebuvo
nuostabu, bet nesitikėjau, kad ir lietuviškoje mokykloje manęs kas nors ne-
supras. Iš Punsko ,,atsivežiau” stiprų akcentą ir savitą žodyną. Net moky-
toja Žydra mano mamos klausė, iš kokio Lietuvos kampelio mes atvažiavome,
kad tokia negirdėta tarme kalbu. Lietuviška mokykla nemokė manęs ma-
tematikos, bet puikiai iš mokė taisyklingos lietuvių kalbos ir gramatikos.

Kaip ir kitiems lietuviams drau gams, man buvo sunku keltis šešta-
dieniais ir vykti į mokyklą. Nors man pasisekė, kad daug metų mokykla man
buvo  netoli – tik per kelią, vis tiek kartais praleisdavau vėliavų pakėlimą –
neatsibusdavau iš karto, kai mama žadindavo. Tai, kad gyvenau arti, suteikė
man galimybę aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose – skautų organi-
zacijoje, šokių grupėje, koncertuose, patarnauti bažny čioje. Mano klasė vi-
sada buvo maža, todėl labai džiaugiausi, kai mus su jung ė su vyresniąja kla-
se. Mokykloje ir skautaudama suradau savo geriausius draugus. 

Esu labai dėkinga už visas čia įgytas žinias, už visų mokytojų ir di-
rektorės Marytės Newsom kantrybę ir gerumą. Ypatingas ačiū mokytojai
Vitalijai Virbukienei, su kuria praleidau paskutinius ketverius moks lo me-
tus. Žinau, kad labai pasiilgsiu šios mokyklėlės, bet prisiminimai apie gra-
žias akimirkas ilgam išliks atmintyje. O jaunesniems savo draugams lin-
kiu sėkmės ir gerų įspūdžių! 

PAULĖ DARGYTĖ 

Nuo mažens aš kiekvieną šeštadienį keldavausi anksti ir pradėda vau
dieną su Lietuvos himnu. Daug laiko praleidau lituanistinėje mo-
kykloje, kur galėjau būti su savo draugais, pamokose  daug sužinoti

apie mūsų tautos istoriją ir kultūrą. Čia suradau didžiulę lietuvišką šei-
 mą.

Dėkinga savo tėvams už kantrybę kas šeštadienį vežant mane į Šv. Ka-
zimiero lituanistinę mokyklą. Tai man suteikė galimybę išaugti geru žmo-
gumi, sužinoti ir gyventi pagal  mūsų tautos kultūrą, papročius, o taip pat
sutikti savo geriausius draugus ir drauges. Aš taip pat geriau suvokiau  savo
tė vų gyvenimą ir jų stiprybę, gy ve nant Lietuvoje.

Niekada nepamiršiu to laiko, kurį čia praleidau, ir keliausiu per gy-
venimą su lietuvybe širdyje!

Išvardinti ir apdovanoti Švieti-
 mo tarybos rašinių konkurso laimė-
tojai: Darius Hayden, 7 kl., antra vie-
ta; Emilė Kajotaitė, 10 kl., trečia vieta;
Vytas Vitkus, 6 kl., pagyrimas; Domi-
nykas Gaidys, 9 kl., pagyrimas. Di-
rektorė išvardijo net 33 mokinius, ku-
riems paskirtos premijos už gerą mo-
kyklos lankymą. Tie, kurie praleido tik
vieną ar du šeštadienius, gavo sertifi-
katus ir dovanėles, o net dvylika mo-
kinių, nepraleidusių nei vieno šešta-
dienio, ateinančiais mokslo metais
susilauks mokslapinigių nuolaidos.

Šiais metais mokyklą finansiškai
rėmė: Gražutės Sirutienės fondas, Lie-
tuvių Fondas, JAV LB Švietimo taryba,
„Oak Tree Foundation”, „Ca lifornia
Lithuanian Credit Union”, „California
Lithuanian Golf  Club”, Tautiniai na-
mai, Lembertų šeima, Ne ringa Railaitė
ir kiti. LR Švietimo ir mokslo minis-
terija dovanojo kny gų, žemėlapių, lie-
tuviškų žaidimų ir kitos vaizdinės
medžiagos. Ypatinga padėka skiria-
ma Tėvų komiteto pir mininkui Linui
Venckui, iždininkei Jūratei Gulbinie-
nei, nariams Danu tei Pakuckienei,
Augiui Gedgaudui, Taurui Radveniui,
talkininkėms Eli nai Venckienei, Vio-
letai Woodward, fotografui Dariui Bu-
činskui, konsului Dariui ir Renatai
Gaidžiams, kurie prisidėjo prie mo-
kytojų vieneto.

Išleistas nepaprastai spalvingas ir
kruopščiai sumaketuotas metraš tis
„Vardan Tos”, kuriame sukaupta kla-
sių ir renginių nuotraukų ir mo kinių

9 klasė. Pirmoje eilėje iš k.: Erika Gedgaudaitė, Aurelija Bruožytė, Saulė Baipšytė, Paula
Greblikaitė, Laura Gulbinaitė, mok. Žydra va der Sluys, Kristina Hayden, Sofija Warren,
Simona Zauniūtė; antroje eilėje: Dominykas Gaidys, Gus Bernota, Vincas Petokas, Vincentas
Kovansky-Balandis, Karina Ruplėnaitė, Ema Rugieniūtė, Monika McKenna, Dainava Pet-
rulytė.  Dariaus�Bučinsko�ir�Danutės�Pakuckienės�nuotraukos

1 klasė iš k.: Luka Phidayev, Jonas Petrušis, Aleksija Marshall, Tadas Pakuckas, mokyto-
ja Renata Gaidienė, Vida Rukšėnaitė, talkininkė Eglė Urbonaitė, Aila, Hassan, Antonia Venc-
kutė, trūksta Dovo Roper.

kūrybos. Dėkojame redaktorei moky-
tojai Sigitai Newsom. Antrame jubi-
liejiniame leidinyje „Tegul meilė Lie-
tuvos dega mūsų širdyse” sudėti mo-
kinių piešiniai, išreiškiantys mei lę
Tėvynei. Padėka dr. Kristinai Kaz-
 lauskienei. 

Po ilgo renginio visi buvo pa vai-
 šinti pica ir „B. I. Overseas Trading”
vadovo Donato Indos padovanotais le-
dais, o mokytojos pabėgo į klebono kie-
melį pasivaišinti suaugusiems skirtais
patiekalais ir pagaliau atsi kvėpti.

Lietuvos Nepriklausomybės at-
 kūrimo šimtmetis dar nesibaigė. Ža-
dame toliau švęsti grįžę į mokyklą rug-
sėjo mėnesį!

Abiturientės – dvyliktokės Paulė Dargytė (k.)
ir Darija Pakuckaitė.

Metraščio dedikacinis puslapis.

Dedikuojame šį metraštį

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!

Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!

Dėkojame Lietuvių Fondui už paramą šio metraščio spausdinimui.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

RIMA KUPRYTĖ-RUSINIENĖ

Šią vasarą turėjau progos su šeima sto-
vyklauti Sendraugių ateitininkų Šeimų sto-
vykloje. Stovykla vyko liepos 3–7 d. Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų federacijos
stovyklavietėje Dainavoje. Stovyklos tema
– ,,Šeimyniškumas”.

Nors Dainava mus pasitiko karštu
ir tvankiu oru, suvažiavusiųjų
nuotaikos buvo lengvos ir skaid-

rios. Ši stovykla buvo skirta labai jau-
noms šeimoms, ir jų suvažiavo daug.
Iš viso stovyklavo 115 asmenų, tarp jų
– 50 vaikučių. Stovyklos tikslas – jau-
noms šeimoms geriau susipažinti ir
paatostogauti lietuviškoje aplinkoje.
Stovykloje dalyvavo ir lietuviškai ne-
kalbančių sutuoktinių, bet jie lengvai
įsiliejo į stovyklos programą.

Stovyklos atidarymas vyko po di-
džiuoju ąžuolu. Komendantė Vija Ku-
rienė supažindino visus su stovyklos
rengėjais – Vaiva Čyviene, Vika Bur-
sua ir vadovėmis – vyr. vadove Svaja
Mikulionyte-Unrath, Kotryna Pa-
alksnyte, Ugne Paalksnyte, Migle
Orentaite ir Liuce Siliūnaite. Kartu
nusifotografavome, įamžindami sto-
vyklos pradžią. Vakare šeimos pasi-
rodė prie degančio laužo savo sukur-
tomis dainomis, šūkiais ir vaidini-
mais. Šeimos vaidino žinomų pasaulio
šeimų narius, pvz., vadovės vaidino
von Trapp šeimos dainininkus, kiti
tapo Rudanosiais, urviniais žmonėmis
– Flinstonais, cirko nariais, gamtos ka-
raliais ir „Hollywoodo” žvaigždėmis.
Baigėme vakaro programą malda,
giesme ir naktipiečiais. Tada tėvai, pa-
guldę savo vaikučius, susirinko į Da-
mušių namus ,,suaugusių naktipie-
čiams”. Kas naktį tėveliai savanoriai
paruošdavo smagią vakaronę pa-
bendrauti ir toliau susipažinti viens su
kitu.

Kitą rytą, pažadinti dūdos kauki-
mo, pradėjome stovyklauti. Pakėlė-
me vėliavas, papusryčiavome ir susi-
rinkome prie Damušių namų šeimy-
niškam dainavimui. Taip kas rytą
Dainavos pievos ir kalneliai aidėdavo
vaikiškomis dainelėmis: ,,Pūčia vė-
jas”, ,,Tas mažasis traukinukas”, ,,Du
gaideliai”, ,,Karvė nemoka” ir pan. Po
dainavimo vaikučiai buvo suskirsty-
ti pagal amžių: Pipirų ratelis (0–2 m.),
3–4 m., 5–7 m., 8–10 m. ir pagal jų su-
gebėjimus buvo vedami užsiėmimai –

Jaunos šeimos stovyklauja Dainavoje

Tai tik penki iš penkiasdešimt vaikų, kurie stovyklavo Sendraugių ateitininkų Šeimų sto-
vykloje (iš k.): Rimvydas ir Kęstutis Žemaitaičiai, Daiva Rusinaitė, Lija ir Ina Didžbalytės. 

Rimos�Kuprytės-Rusinienės�nuotr.

Dalis jaunų šeimų stovyklavusių Sendraugių ateitininkų Šeimų stovykloje Dainavoje. 

įvairūs rankdarbiai, piešimas ir dažy -
mas, iškylos gamtoje, spalvotų ,,glitė-
sių” gaminimas (Lietuvoje vaikai šiuos
tąsius „glitėsius” vadina ,,šlykštu-
kais”, o Amerikoje – ,,slime”). Kol vai-
kai kūrė ir žaidė, tėveliai klausėsi pas-
kaitų. Monika Žukauskienė ir Adam
Bursua pristatė Myers ir Briggs as-
menybės testą ir paaiškino, kaip jis iš-
ryškina asmenybės bruožus. Tėvas
Lukas Laniauskas, SJ, vedė diskusijas

tema ,,Katalikiška šeima: klausimai ir
atsakymai”. Atvirai diskutavome šiuo-
laikiniais socialiniais klausimais ir
apie Katalikų Bažnyčios nuostatas. Dr.
Andrius Kudirka vedė pašnekesį ,,So-
cialiniai streso veiksniai ir sveikatos iš-
šūkiai imigrantų šeimose”.

Savaitė buvo tokia karšta ir tvanki,
kad net Damušių namų ir valgyklos
grindys ,,prakaitavo”. Todėl buvo ma-
lonu popietes leisti Dainavos paplūdi-

myje, taškytis Spyglio ežere, šokinėti
nuo lentos ar slėptis svetainės pastogės
šešėlyje bei laižyti ledus. Mažiausi
smagiai statė smėlio pilis ir kasė duo-
bes, o tėvai bendravo stoviniuodami
ant kranto, retkarčiais savo pokalbius
pertraukdami šūksniu: ,,neik per gi-
liai” ir ,,nemesk smėlio!” Šią tingią idi-
lę kelis kartus sudrumstė į paplūdimį
atplaukusi juoda vandens gyvatė –
visi bėgdavo stebėti šios nenuodingos
Dainavos gyventojos.

Kas dieną Dainavos pušyno šven-
tovėje tėvas Lukas aukojo šv. Mišias.
Pušų šakelės, lyg gražiausi bažnyčios
vitražai, suskaldydavo karštus saulės
spindulius ir kūrė nuostabią susikau-
pimo vietą. Buvo gera tarp jaunų šei-
mų dėkoti Dievui už jo gerumą ir su-
teiktas malones. Mažiausi stovyklau-
tojai prisidėdavo prie Mišių aukos pa-
leisdami savo balsus, o kiek vyresni,
pritaikydami rankų judesius, giedojo
vadovės Svajos Mikulionytės išmoky-
tą giesmę Dievas stato namus, nuosta-
bius. Stato ne iš akmenų, stato iš gerų
vaikų/žmonių/šeimų. Dievas stato na-
mus, nuostabius.

Stovyklos vakaro programos ste-
bino savo įvairumu. Žaidimų va-
karą šeimos konkuravo vienos su

kitomis. Atsakinėjome į klausimus
apie smulkmenas, lenktyniavome van-
deny, sukome ratus aplink kėdes ir ban-
dėme atminties įgūdžius. Visi rimtai
rungtyniavo, bet visus laurus nusine-
šė Didžbalių ir Kudirkų šeimų ko-
manda.

Buvo ir susikaupimo vakaras.
Kiekvienai šeimai buvo paduotas po-
pierinis kryžius, ant kurio sutelktomis
jėgomis šeimos nariai piešė, kas jų šei-
mai svarbu. Po to – šv. Mišių auka. Mi-
šių skaitiniai ir Evangelija buvo taip
suvaidinti, kad ir vaikučiai suprastų,
apie ką skaitoma.

Valstybės dieną, liepos 6-ąją, paga-
liau atvėso oras. Tai buvo paskutinė Šei-
mos stovyklos diena. Programa nesi-
skyrė nuo kitų dienų, bet 2 val. p. p.  visi
stovyklautojai, sustoję ant Spyglio eže-
ro pakrantės, sugiedojo Lietuvos him-
ną kartu su viso pasaulio lietuviais. 

Tą vakarą vyko talentų pasirody-
mai ir šokiai. Vadovės labai kūrybin-
gai sugalvojo vakarui temą pagal meš-
kiuko Winnie-the-Pooh (Lietuvoje va-
dinamas Mikė Pūkuotukas) pasaką.
Matyt, meškiukui ir jo draugams, gy-
venantiems ,,100 akrų miške”, stinga
talentų, tad pasikvietė stovyklautojus
pasidalyti savais. Pasirodė dainininkai,
muzikantai, šokėjai ir akrobatai. 

Šia puikia ir smagia programa
buvo karūnuota nuostabi stovykla. Po
to Indraja Jonušonienė dideliam vaikų
džiaugsmui išdalijo ,,šviečiančias laz-
deles”, ir visi pasileido šokti.

Turiu pasakyti kelius žodžius apie
stovyklautojų mitybą. Jau daugiau
kaip 30 m. lankau Dainavos stovyklą,
ir šios stovyklos maistas buvo ska-
niausias, kurį esu valgiusi. Jis tiko ir
išrankiems vaikams, ir išpaikintiems
tėvams. Dėkoju vyriausiajai šeimi-
ninkei Laimai Jarašienei ir jos padė-
jėjoms Daivai Lukaszewicz ir Almai
Jankienei, kad mus taip skaniai soti-
no. 

Didelis, didelis ačiū Vaivai Čyvie-
nei ir Vikai Bursua, kurios nepagailėjo
laiko ir jėgų ir surengė šią stovyklą. Dė-
kojame komendantei Vijai Kurienei, vi-
soms vadovėms bei štabui. Jų darbu ir
kūrybiniu polėkiu stiprinamos šei-
mos, draugystė ir visa lietuvių visuo-
menė.

Visa Gilių gentis stovyklavo Šeimų stovykloje. Pirmoje eilėje iš k.: Lukas Bursua, Aiva Žu-
kauskaitė, Elia Bursua ir Lilija Žukauskaitė. Antroje eilėje: Monika Gylytė, Gabija Žukauskaitė,
Maksas Bursua, Vika Gylytė Bursua. Paskutinėje eilėje: Alina Gylytė, Aleksas Gylys, Vilius
Žukauskas, Adam Bursua ir  Dana ir Linas Gyliai.
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Patriotizmas ir puikūs 
mokslo rezultatai

Pasikalbėti su Migle Rupšaite su-
sitikome prieš jai išskrendant trumpų
atostogų į Lietuvą. Mūsų po kalbis su-
kosi apie sportą, užsispyri mą, prakti-
ką JAV olimpiniame ko mi te te, Bora
Bora salą ir meilę Lietuvai.

Miglės šeima iš Kauno į Čikagą at-
vyko, kai jai tebuvo 7 metai, tačiau
mergina lietuviškai kalba be jokio ak-
cento. „Pirmą vasarą Amerikoje su 4
metų vyresniu broliu Mantvydu per
dienas žiūrėdavome televizorių ir taip
išmokome anglų kalbą. Tačiau nuo
Lietuvos ir lietuvių kalbos niekada ne-
nutolome. Visa šeima esame di deli
Lietuvos patriotai. Tėtis Mindau gas do-
misi istorija, mama Vida daug metų
dėstė Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je, o pastaruosius dvejus metus yra ir
šios mokyklos direktorė. Aš taip pat
jau 5-erius metus dirbu Čikagos litua-
nistinės mo kyklos raštinėje. Visi mano

ameri kiečiai draugai žino, kad aš lie-
tuvė ir kad myliu savo gimtinę. Dėl
savo karštai deklaruojamo patriotiš-
kumo esu ir su keletu draugų susipy-
kusi. Bet taip jau yra – geriau su ma-
nim blogai apie Lietuvą nekalbėti”, –
juo kia si Miglė.

Tačiau mergina gali didžiuotis ne
tik kad yra lietuvė. Ji gali pasigirti ir
puikiais mokslo rezultatais. Šį pavasarį
Miglė aukščiausiais balais baigė Loyo-
la University ekonomikos, marketingo
ir sporto vadybos 2-ąjį kursą. Kaip
viena geriausiai besi mokančių stu-
denčių mergina gavo ne tik universi-
teto prezidentės bei Lie tuvių Fondo sti-
pendijas, bet ir para šiusi rašinį apie
verslo etiką laimėjo organizacijos „Be-
tter Business Bu reau” stipendiją, kuri
kasmet skiriama tik 4 studentams iš vi-
sos Ame rikos. 

Būti vienai geriausių studenčių
reiškia ne tik galimybę gauti sti pen di-
ją, bet tenka prisiimti ir atsakomybę at-
stovauti savo universitetui. „Iš skir-
tingų fakultetų atrenkami geriausiai
besimokantys maždaug 30 studentų.

Mes atei namE!

Būsimoji sporto vadybininkė Miglė: 
Noriu prisidėti prie sportininkų pergalių

Miglė su šeima: broliu Mantvydu, mama Vida ir tėčiu Mindaugu Čikagos lituanistinės mo-
kyklos metiniame pokylyje „Meno sūkurys”. Jaunimo centras, 2018 m. kovas.

Jie turi dalyvauti universiteto rengi-
niuose, bendrauti, pasakoti apie savo
mokslo įstaigą. Aš esu Quinlan verslo
fakulteto atstovė. Tai puiki proga mo-
kytis pradėti ir palaikyti pokalbį su ne-
pažįstamais žmonėmis bei plėsti pa-
žinčių ratą”, – pasakojo aktyvi stu-
dentė.

Darbas organizacijose

Daug įdomių pažinčių Miglei su-
teikia ir studentų brolija „Delta Sigma
Pi”, kuriai mergina priklauso. „Tai
verslo studentų ir studenčių brolija, vie-
nijanti motyvuotus jaunus žmones.
Praėjusiais mokslo metais buvau šios
brolijos viceprezidentė, atsakinga už sti-
pendijas, o šiais me tais būsiu vicepre-
zidentė, besirūpi nanti logistikos rei-
kalais. Su brolijos nariais susitinkame
kiekvieną sekmadienį. Ne tik ben-
draujame, organizuojame renginius,
bet ir užsiimame labdaringa
veikla, renkame maistą Mais-
to bankui”, – pasakojo Miglė.

Mergina džiaugiasi, kad
prisideda ir prie lietuviškos
organizacijos „Lithuanian
City of  Chicago Club” veik-
los. „Mūsų tikslas – sujungti
Či kagos lietuvių skirtingų
profesijų jaunimą, rengti
jiems įvairius ren ginius. Kas
antrą ketvirtadienį susi tinka-
me Lietuvos konsulate”, –
vardijo veikli dvidešimtmetė.

O kaip Miglė susidomėjo
sporto vadyba? „Baigusi mo-
kyklą tvirtai nežinojau, ką
norėčiau studijuoti. Pasirin-
kau verslo vadybą, bet iki
galo nesijaučiau savo rogėse.
O spor tas mane lydėjo visą
gyvenimą: ir tėvai yra baigę
Sporto universitetą Lietuvo-
je, ir brolis sportavo, ir pati
mokykloje aktyviai užsi-
ėmiau leng vąja atletika, ta-
čiau dėl patirtos kelio trau-
mos toliau sportuoti nebega-
lėjau. O meilė sportui liko.
Tad kažkaip natūraliai susidomėjau
sporto vadyba, perėjau į šią sritį ir da-
bar labai džiaugiuosi, nes jaučiuosi at-
radusi save”, – pasakojo mergina.

Praktika JAV olimpiniame 
komitete

Kad sporto vadyba Miglei puikiai
sekasi, rodo ir tai, kad jau antrus me-
 tus mergina atlikti praktikos yra pa-
kviesta į JAV olimpinį komitetą, įsi-

Mokydamasi Neuqua Valley High School 12-oje klasėje Mig-
lė (d.) priklausė lengvosios atletikos komandai.

Miglė laiko 1996 m. Atlantos vasaros olimpinių žaidynių deg-
lą. JAV olimpiniame archyve, 2018 m. balandis.

Miglė (d.) – didelė Lietuvos patriotė. Su drauge D. Aleksonis
2016 m. ji pristatė lietuviškus tautinius drabužius Navy Pier.

kūrusį Colorado Springs mieste, Colo-
rado valstijoje. „Praėjusį rudenį iš
mano kurso į Olimpinį komitetą Colo-
rado Springs vykome 5 studentų ko-
manda: 4 merginos ir 1 vaikinas. Ka-
dangi JAV olimpinis komitetas ne gau-
na pinigų iš valstybės ir išsilaiko tik iš
suaukotų pinigų, praktikos užduotis
buvo parengti verslo planą, kaip iš 100
000 žmonių su rinkti 1 milijoną dolerių.
Be galo smagu, kad sukūrėme tokį
verslo pla ną, kurio idėja ir prezentacija
ko mitetui labai patiko ir mano ko-
manda laimėjo”, – pirmąją praktiką Co-
 lorado Springs prisiminė Miglė.

Ką savo verslo plane pasiūlėte,
kad pelnėte JAV olimpinio komiteto at-
stovų pripažinimą? „Amerikoje kiek-
 vienoje mokslo įstaigoje veikia bent po
keletą skirtingų studentų brolijų ir
seserijų. Keista, kad ren kant lėšas
Olimpiniam komitetui nebuvo pasi-
telktos šios studentų or ganizacijos,

Miglė, atsiimdama „Better Business Bureau” stipendiją,
taria padėkos kalbą.  2015 m. lapkritis. 

Powell�Photography�Inc.�nuotr.

jau žinomos savo labda ringa veikla. Pa-
galvojome, kodėl gi mums nepritraukus
brolijų ir seserijų prisidėti prie pinigų
rinkimo. Tuo labiau kad universitetai
garsėja savo sporto komandomis. Tad
savo plane siūlėme pasinaudoti stu-
dentiškomis organizacijomis, rengti
mini olimpi nes žaidynes universite-
tuose, į jas kviesti garsius žmones,
kad ir aktorius, taip pritraukiant kuo
daugiau žiūrovų.

Nukelta į 11 psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Karo laivas „Kuršis“ prisijungia prie NATO laivų
Vilnius (KAM info) –  Karinių

jūrų pajėgų priešmininis laivas ,,Kur-
šis” (M54) išplaukia į Danijos Frede-
rikshauno jūrų uostą, kur prisijungs
prie NATO Nuolatinės parengties prie-
šmininių laivų Pirmosios grupės (Stan-
ding NATO Mine Countermeasures
Group 1, SNMCMG1) junginio. 

Praėjusių metų lapkričio 6–17 die-
nomis Lietuvos kariuomenės Karinių
jūrų pajėgų minų paieškos ir neutra-
lizavimo laivas „Kuršis” dalyvavo pil-
noje NATO priešmininių laivų kovinio
rengimo patikroje Belgijoje, kurios
metu buvo vertinamas tiek paties lai-
vo, tiek ir jo įgulos pasirengimas da-
lyvauti NATO junginiuose. Oficiali
galutinė išvada - laivas ir jo įgula ati-
tinka visus keliamus reikalavimus ir
pasiruošę dalyvauti NATO laivų jun-
giniuose. Laivas įvertintas „Very sa-

tisfactory” balu, ir tai yra vienas aukš-
čiausių Lietuvos karo laivų įvertinimų,
vertintų NATO.

Tikrinimo metu, komisija vertino,
ar minų paieškos laivas „Kuršis” ati-
tinka visus NATO keliamus reikala-
vimus laivui ir jo įgulai, taip pat pasi-
rengimą dalyvauti NATO minų paieš-
kos ir neutralizavimo junginyje
SNMCMG1. 

Šis junginys veikia Šiaurės Euro-
pos vandenyse (dažniausiai Šiaurės ir
Baltijos jūrose), kuriuose vykdo išmi-
navimo operacijas jūroje, dalyvauja ki-
tuose NATO šalių tarptautiniuose mo-
kymuose jūroje bei pratybose su NATO
partneriais. SNMCMG1 taip pat gali
būti naudojamas reaguojant į krizes,
demonstruojant Aljanso buvimą re-
gione ir solidarumą, lankant NATO ša-
lių ir partnerių uostus.

Pramonės milžinė ateina į Lietuvą 
Sergeičikai, Kauno rajonas (Pre-

zidentūros info) – Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kauno
laisvojoje ekonominėje zonoje (Ser-
geičikų I kaimas, Kauno r.) davė star-
tą Vokietijos automobilių komponen-
tų pramonės milžinės „Continental”
gamyklos statyboms. 

Tai didžiausias pastarųjų metų
investicinis projektas – įmonė per pen-
kerius metus ketina investuoti 95 mln.
eurų ir sukurti tūkstantį naujų darbo
vietų. 

Gamykloje bus gaminami aukštos
pridėtinės vertės produktai automo-

bilių pramonei – pažangiausios auto-
mobilių valdymo sistemos. Tai atves
Lietuvą į automobilių didžiųjų ga-
mintojų pasaulį ir sukurs galimybę iš-
naudoti mūsų inžinierių potencialą. 

Numatoma, kad gamykla Lietu-
voje pradės veikti 2019 m. antrąjį pus-
metį.

Padangų gamybos milžinė „Con-
tinental” buvo įkurta prieš 147 metus
Vokietijoje. Šios įmonės metinės paja-
mos siekia 44 mlrd. eurų – tai daugiau
negu visos Lietuvos BVP. Iš viso šioje
įmonėje dirba per 240 tūkst. darbuotojų
61 pasaulio šalyje.

Prezidentei įteiktas skautų apdovanojimas
Rumšiškės (LRT.lt) – Lietuvos

Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė lankėsi Rumšiškėse vyks-
tančioje Tautinėje skautų stovykloje. 

Minint skautų judėjimo šalyje
šimtmetį, į didžiausią šalies istorijoje
jaunimo stovyklą susirinko net 3300
skautų iš visos Lietuvos ir 21 užsienio
valstybės.

Pasak prezidentės, simboliška,
kad šalies skautai šimto metų sukak-
tį mini kartu su Lietuvos valstybe. 

Lietuvos skautai už pagalbą pi-
lietinėms organizacijoms ir ilgametį
palaikymą skautų judėjimui prezi-
dentei įteikė Padėkos ordiną. Šiuo iš-
skirtinės svarbos skautišku garbės
ženklu apdovanojami tik ypatingai
nusipelnę organizacijos nariai. Iš-
skirtiniais atvejais Padėkos ordinu už
valstybiniu lygmeniu pripažintus ypa-
tingus pasiekimus ar nuopelnus Lie-
tuvai ir lietuvių tautai gali būti apdo-
vanojamas ir ne organizacijos narys.
Per visus 100 organizacijos gyvavimo
metų šiuo ordinu yra apdovanoti tik 8
asmenys.

Šalies vadovė skautams padova-

nojo valstybės vėliavą ir palinkėjo,
kad skautų gretos tik didėtų, o jų veik-
la uždegtų kuo daugiau jaunų žmonių.

2018 m. paskelbti Lietuvos skautų
judėjimo metais.  Šiuo metu visoje ša-
lyje yra apie 6 000 skautų ir veikia 10
skautiškų organizacijų. Skautai – di-
džiausias jaunimo judėjimas pasauly-
je – jame veikia daugiau nei 30 milijo-
nų skautų, jaunimo ir suaugusiųjų,
160-yje šalių ir vietovių.

N. Venckienės išsiuntimas gali užsitęsti 
Vilnius (BNS) – Teismo procesas

dėl buvusios teisėjos ir eksparlamen-
tarės Neringos Venckienės ekstradi-
cijos į Lietuvą Jungtinėse Valstijose
gali užtrukti iki lapkričio mėnesio.

Apeliacinį skundą N. Venckienė
JAV, Čikagoje, įsikūrusiam apeliaci-
niam teismui turi pateikti iki rugpjū-
čio 22 dienos. Tuomet JAV vyriausybė
turės mėnesį pateikti atsakymą, o vė-
liau bus surengtas teismo posėdis.

Praėjusią savaitę  Čikagos  teis-
mas  atmetė N.  Venckienės  prašymą

su stabdyti jos išdavimo Lietuvai pro-
cesą.

Lietuvos prokurorai siekia
N.Venckienės grąžinimo  į Lietuvą,
kad jai galėtų būti pateikti kaltini-
mai dėl  teismo  sprendimo perduoti
dukterėčią motinai nevykdymo, tvir-
kinimo, neteisėto informacijos rinki-
mo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo
teisėmis ir kitų nusikaltimų.

N. Venckienė iš  Lietuvos išvyko
2013 metais. Ji Čikagoje suimta šiemet
vasarį.

D. Trump laukia „antro susitikimo“ su Putinu
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė, kad
laukia „antro susitikimo” su Rusijos
vadovu Vladimiru Putinu po pirmojo
jų susitikimo Helsinkyje „didelės sėk-
mės”.

„Viršūnių susitikimas su Rusija
buvo didelė sėkmė, išskyrus tikrąjį
žmonių priešą Melagingų Naujienų
Žiniasklaidą”, –   socialiniame tinkle
„Twitter” parašė D. Trump, sulaukęs
kritikos namuose už daugelį šokira-
vusį ypatingą draugiškumą Rusijos
lyderiui.

„Laukiu mūsų antro susitikimo,
kad galėtumėme pradėti įgyvendinti
kai kuriuos iš daugybės mūsų aptartų
dalykų”, – pridūrė jis.

Šią savaitę išreikštas JAV lyderio
pozityvumas Rusijos prezidento at-
žvilgiu išprovokavo pašaipų ir pasi-
piktinimo audrą visame JAV politi-
niame spektre.

Per abiejų prezidentų spaudos
konferenciją liepos 16 dieną įvykusią
Helsinkyje, D. Trump, regis, sutiko
su V. Putino teigimu, kad Maskva ne-
sikišo į 2016-ųjų JAV prezidento rin-
kimus, ir savo komentarais sukėlė

šurmulį Washingtone.
Vėliau D. Trump atsitraukė nuo

savo ankstesnių komentarų. Prezi-
dentas pareiškė, kad tiesiog netiks-
liai išsireiškė ir kad sutinka su Ame-
rikos žvalgybos bendruomenės išva-
da, jog Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų
rinkimus.

Nors D. Trump pozicija dėl Rusijos
kišimosi pastarosiomis dienomis ke-
letą kartų keitėsi, kai kurie valdan-
čiosios Respublikonų partijos nariai
leido suprasti, jog jiems pabodo tokia
neatsargi diplomatija, ir prakalbo apie
griežtesnę prezidento kontrolę.

D. Trump sukritikavo skirtą baudą „Google“
Washingtonas (BNS) – Europos

Sąjunga (ES) piktnaudžiauja santy-
kiais su Jungtinėmis Valstijomis pre-
kybos srityje, tačiau tai ilgai nesitęs, pa-
reiškė JAV prezidentas Donald Trump,
komentuodamas JAV technologijų mil-
žinei „Google” ES skirtą baudą.

„Aš gi sakiau! Europos Sąjunga ką
tik išrašė 5 mlrd. JAV dolerių baudą
‘Google’, vienai iš mūsų puikiųjų ben-
drovių”, – parašė jis socialiniame tink-
le „Twitter”.

„Jos [ES šalys] [iš prekybos su
JAV] gauna per daug naudos, tačiau tai
ilgai nesitęs”, – pridūrė D. Trump.

ES liepos 18 dieną „Google” skyrė
rekordinę 4,34 mlrd. eurų (5 mlrd. JAV
dolerių) baudą už tai, kad JAV tech-
nologijų milžinė piktnaudžiavo domi-
nuojančia savo operacinės sistemos
„Android” padėtimi rinkoje.

Ši bauda už antimonopolinių tai-
syklių pažeidimą yra didžiausia Są-
jungos istorijoje.

D. Trump – griežčiausias Rusijos atžvilgiu 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump  pareiškė esąs
„griežčiausias” Rusijos atžvilgiu iš
visų Jungtinių Valstijų prezidentų, ir
tai negali patikti Vladimirui Putinui.

„Niekada nebuvo prezidento, ku-

ris būtų griežtesnis Rusijai negu aš. Pa-
žiūrėkite į skaičius, pažiūrėkite, ką
mes padarėme, pažiūrėkite į sankcijas,
į tai, kas, deja, neseniai įvyko Sirijoje”,
– sakė D. Trump.

Identifikavo S. Skripal apnuodijusius asmenis
Londonas (ELTA) – Britų polici-

ja mano identifikavusi asmenis, susi-
jusius su buvusio rusų dvigubo agen-
to Sergejaus Skripal ir jo dukters Ju-
lijos apnuodijimu „Novičiok” kovine
medžiaga kovą Salisburyje. Tai keli ru-
sai, skelbia agentūra PA, remdamasi
šaltiniu iš tyrėjų aplinkos. 

„Tyrėjai mano pagal stebėjimo
kamerų įrašus identifikavę asmenis,
įtariamus ‘Novičiok’ išpuoliu”, – agen-

tūra PA cituoja neįvardytą šaltinį.
„Jie (tyrėjai) yra tikri, kad jie (įtaria-
mieji) yra rusai”, – toliau cituojamas
šaltinis.

Kovo 4 d. buvęs Rusijos GRU pul-
kininkas S. Skripal ir jo duktė Julija
buvo paveikti nervus paralyžiuojan-
čios medžiagos. Jie buvo rasti be są-
monės Solisburio mieste, kuris yra už
140 kilometrų nuo Londono. 

Vokietija nerimauja dėl D. Trump poelgių
Berlynas (ELTA) – Vokietijos pre-

zidentas Frank Walter Steinmeier pa-
ragino Europos Sąjungą susitelkti
prieš JAV. 

Tai, kaip JAV prezidentas Donald
Trump vykdo politiką, „neabejotinai

sukuria mums rizikas”, – pareiškė jis.
ES, anot jo, iš to turi padaryti išvadas.

„Jei reikalai yra tokie, kokie yra,
o mes negalime pakeisti pono Trump,
tai metas keisti europiečių sąmonin-
gumą”, – sakė F. W. Steinmeier.

Graikija pratęsė „auksinės vizos“ programą
Atėnai (ELTA) – Graikija pratęsia

„auksinės vizos” programą, kad
įtrauktų tuos, kurie šalyje investuoja
mažiausiai 400 tūkst. eurų. 

Mainais į investicijas bus sutei-
kiami penkerių metų leidimai gyven-
ti Graikijoje. Jie taip pat leis Europos
Sąjungai nepriklausančių šalių pilie-
čiams laisvai keliauti Bendrijoje. 

Anksčiau programa buvo skirta
tiems, kurie investuoja mažiausiai 250
tūkst. eurų (290 tūkst. JAV dolerių) į ne-
kilnojamąjį turtą Graikijoje. 

Tikslas yra pritraukti investuo-
tojus, kad jie prisidėtų prie šalies eko-
nominio atsigavimo.

Trylika Europos Sąjungos šalių
įgyvendina panašias programas. 

Prezidentei įteiktas išskirtinės svarbos skau-
tiškas garbės ženklas. Prezidentūros�kance-
liarijos/R.�Dačkaus�nuotr.

Respublikonų senatoriai prakalbo apie
griežtesnę prezidento kontrolę. GQ�nuotr.
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20 metų prireikė, kad Prancūzi jos rinktinė pakarto-
tų vienintelę savo pergalę pasaulio čempionatuose.
Nuostabaus grožio ir pašėlusio tempo FIFA 2018 tur-
nyro finale liepos 15 d. Didier Deschamps auklėtiniai
net 4:2 (2:1) įveikė kovingumu išsiskyrusius Kroati-
jos futbolininkus. Prancūzų vairininkas D. Deschamps
tapo trečiuoju žmogumi futbolo istorijoje, laimėju-
siu pasaulio čempionatą ir kaip žaidėjas, ir kaip tre-
neris.

FIFA2018 turnyro finalas – ant ras rezulta-
tyviausias istorijoje. O rezultatyviau-

sias vyko 1958 metais Stokholme, kai Brazilija 5:2 nu-
galėjo šeimininkę Švediją. 

Sankt Peterburge dėl trečiosios vietos kovojo Bel-
gijos ir Anglijos rinktinių futbolininkai. Belgai iš-
ko vojo pergalę 2:0 (1:0) iš pasipuošė bronzos meda-
liais. 

Anglija yra 1966-ųjų metų pasau lio čempionė.
Belgijos geriausias pasiekimas iki šiol buvo ket-
virtoji vieta 1986-ųjų metų planetos pirmenybėse. Tą-
syk belgai dvikovą dėl bronzos medalių pralaimėjo
Prancū zijai 2:4 (2:2).

Macron šėlo VIP ložėje, Kroatijos prezidentė
dalijo bučinius, o Putinas spaudė rankas

Pasaulio čempionato finale lai mėjusios Pran-
cūzijos prezidentas Emmanuel Macron nevaldė
emocijų ir VIP ložėje kartu su Kroatijos prezidente
Kolinda Grabar-Kitarovič emo cingai palaikė savo ša-
lies rinktines.

Po kiekvieno įvarčio džiūgavęs E. Macron drau-
giškais apkabinimais ir rankų paspaudimais svei-
kino savo šalies rinktinės varžovės Kroatijos prezi-
dentę. Ši neliko skolinga ir po Zlatko Daličiaus
auklėtinių įvarčių. Į apdovanojimų iškilmes už
FIFA prezidento Gianni Infantino ir Rusi jos prezi-
dento Vladimiro Putino atsi stoję E. Macron ir K. Gra-
bar-Kita rovič prie pakylos žengė draugiškai susi-
kabinę rankomis. Jie itin šiltai sveikino futboli-
ninkus. Ir ne tik savus.

Netikėtai prapliupus lietui, prie politikų atsirado
tik vienas didelis skėtis ir jis buvo skirtas V. Putinui,
tuo metu G. Infantino, prancūzų ir kroatų prezidentai
visiškai peršlapo. Tačiau tai jiems geros nuotaikos
nesugadino.

Kai FIFA prezidentas nešė pro juos pasaulio čem-
pionų taurę, pirmoji prie jos suskubo prisiliesti K.
Grabar-Kitarovič. Tuomet jos pavyzdžiu pasekė ir E.
Macron. Žaismingai nusiteikę prezidentai abu tro-
fėjų ir pabučiavo.

Čempionus Paryžiuje pasitiko 
pusė milijono sirgalių

„Les Bleus”, Rusijoje laimėję šešis iš septynių
susitikimų (vienintelės lygiosios 0:0 su Danija),
buvo karūnuoti naujaisiais futbolo imperatoriais. 

Liepos 16-osios pavakarę Pary žiuje komandą  pa-
sitiko ir sveikino maždaug 500 tūkstančių gerbėjų
jūra. Šventė prasidėjo jau oro uoste, kur tik nusi-
leidęs pasaulio čempionų lėktuvas buvo aplaistytas
vandeniu. Pirmieji iš „Air France” lėtuvo tiesiai ant
specialiai jiems patiesto rau donojo kilimo žengė ko-
mandos kapitonas vartininkas Hugo Lloris su Pa-
saulio taure rankose ir treneris Didier Deschamps.

Puikiai nusiteikusi komanda mojavo Prancū-
zijos vėliavomis ir susėdo į autobusą atviru stogu ir
pajudėjo į Eliziejaus laukus. Būtent šioje prestižinėje
Paryžiaus alėjoje savo didvyrių laukė apie pusė
milijono jiems padėkoti norinčių sirgalių.

Daliai jų pastaroji naktis nebuvo pati ramiau-
sia gyvenime. Iš Pran cūzijos atskriejo aibė prane-
šimų apie neramumus, chuliganizmą, vagystes iš
parduotuvių (daugiausia – vyno ir šampano), gatvėje
vartomus automobilius ir panašius incidentus. Kai
kur teko įsikišti ir policijai, kuri panaudojo ašari-
nes dujas. 

Prancūzams atiteko ne tik 6 kg ir 18 karatų auk- Nukelta į 14 psl.

Pasaulio futbolo čempionatas
Įvarčių lietumi paženklintas finalas: čempionė Prancūzijos rinktinė

įmušė vos 1 įvartį (aštuntfinalyje į Kolumbijos var-
tus). Tačiau tai nesutrukdė jam iškovoti Auksinį ba-
telį – rezultatyviausiam turnyro žaidėjui skirtą pri-
zą. Iš viso H. Kane pelnė 6 įvarčius (2 – per rungty-
nes su Tunisu, 3 – su Panama).

Po 4 įvarčius pelnė prancūzai Antoine Griezmann
ir Kylian Mbappe, belgas Romelu Lukaku, portuga-
las Cristiano Ronaldo ir rusas Denisas Čeryševas.

2
Prancūzijos rinktinė žaidė antro paeiliui di-

džiojo turnyro finale. Prieš dvejus metus prancūzai
lemiamoje Europos čempionato dvikovoje po pratę-
simo pralaimėjo Portugalijai 0:1. Abiejuose fina-

Čempionate, kuriame netrūko staigmenų, triumfavo Prancūzijos rinktinė. Ji „World Cup” laimėjo antrą kartą, po 20 metų
pertraukos.

so Pasaulio taurė, bet ir 38 mln. JAV dolerių premi-
ja iš FIFA.

FIFA 2018 – rekordai ir keistenybės

Emocijoms po mėnesį Rusijoje vykusio pasaulio
futbolo čempionato rimstant, FIFA pateikia įdomių
ir kartais gerokai stebinančių faktų apie pirmeny-
bes sąrašą. 

Viso čempionato metu netrūko gražių įvarčių, re-
zultatyvių perdavimų ir kitų efektingų epizodų.
Prancūzija finale taiklių smūgių į vartus gausa pa-
darė tai, ko pasaulis neregėjo daugiau ne trisdešimt
metų.

Daug staigmenų pateikęs Pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje viršijo sirgalių lūkesčius.

0
Be įvarčių baigėsi tik vienerios čempionato

rungtynės. Sirgaliai taiklių smūgių nepamatė, kai pir-
mojo etapo trečiajame ture susitiko Prancūzijos ir Da-
nijos futbolininkai.

1
Anglas Harry Kane per atkrintamąsias varžybas

luose rungtyniavo tik šeši „mėlynųjų” futbolininkai.

3
Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschamps

tapo trečiuoju žmogumi, kuris iškovojo pasaulio tau-
rę ir kaip žaidėjas (1998 m.), ir kaip treneris. 
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RASA KAZLAS

Ką mes žinome apie Kazachsta ną?
Pirmasis plačiai auditorijai žinią
apie šią kažkada Sovietų Sąjun-

gos sudėtyje buvusią Vidurinės Azijos
šalį paskleidė pseudodokumentinio filmo
– komedijos pagrindinis personažas,
fikcinis Kazachstano žurnalistas Bora-
tas. JAV kūrėjų filmas „Boratas. Kaip
šaunusis Kazachstano žurnalistas Ame-
rikoj patirtį graibstė” (angl. Borat: Cul-
tural Learnings of  America for Make Be-
nefit Glorious Nation of  Kazakhstan),
kuriame pagrindinį vaidmenį atliko
britų aktorius ir komikas Sacha Baron
Cohen, kaip bebūtų keista, buvo teigia-
mai įvertintas kino kritikų ir pripažin-
tas vienu geriausių visų laikų filmų. Tie-
sa, ne tik pačiame Kazachstane, bet ir vi-
sose arabų šalyse jo demonstravimas
buvo uždraustas, o prieštaringai verti-
namos kino juostos aktorius Sacha Ba-
ron Cohen Vokietijoje buvo paduotas į tei-
smą dėl patyčių iš čigonų tautybės žmo-
nių. Tačiau mūsų pasakojimas ne apie
Boratą, o apie Kazachstane nuo 2006-ųjų
saugiai savo šaknis įleidusį lietuvį, vil-
nietį Mantą Šapoką. 

Kavos verslo idėja nuvedė
į plėšinių kraštą

Mantas dvylika metų gyvena bu vu-
sioje Kazachstano sostinėje Alma toje.
Pradėjęs bendradarbiauti su vie tiniais
verslo partneriais, į ketvirtą dešimtį
įkopęs vilnietis štai jau keleri metai už-
siima nuosavu kavos verslu. Almatos
centre atidaręs speciali zuo tą kavos
barą, Mantas propaguoja pasaulyje
plačiai plintantį kitokį ka vos ruošimo
ir gėrimo būdą. Sodriai nuolat kava
kvepiančioje erdvioje patalpoje čia pat
vietoje skrudinamos kavos pupelės ir
Almatos lankytojams pristatomi tra-
diciniai kavos ruošimo ritualai. 

Paklaustas apie nuolat gyvenan-
 čius šioje šalyje lietuvius Mantas tik pa-
tvirtina, kad kituose dar keliuose di-
deliuose miestuose, be Almatos, sosti-
nėje Astanoje ir Karagandoje, re ziduoja

Kazachstano stepės kvepia 
lietuvio gaminama kava

Mantas Šapoka (antras iš d.) kartu su savo įmonės komanda „Latte art” kavos čempionate.

Tautų sambūryje – lietuviškos
pavardės

Stalinizmo metais skaudžiausia
mūsų tautos istorijos dalis siejama
irgi su Kazachstanu. Čia buvo tremia-
mi lietuviai, o ir vėliau bolševikinis
tautų kraustymosi vajus regeneravo et-
ninį šios šalies žemėlapį. Kaza ch stane
lietuviškos pavardės įsilieja į būrį kitų
įvairiausių tautybių, tarp ku rių – ka-
zachai, rusai, vokiečiai, uk rainiečiai,
uzbekai, totoriai, uigurai, galima čia
sutikti graikų, čečėnų, lenkų bei kur-
dų. Istoriškai susikūru si marga etninė
demografinė situacija seniai nebeglu-
mina lietuvio. „Štai rytą, prieš mūsų
pokalbį, buvo atėjęs klientas korėjietis,
kurio tėvai Ka zachstane gyveno jau
prieš šimtą metų. Nemaža čia ir žydų
diaspora. Tokiame kultūrų margumy-
ne lengva integruotis, o jeigu moki
rusų kalbą, verslui plėtoti Kazachsta-
nas puiki terpė – ekonomika šioje ša-
lyje dar tik auganti ir dar vis siekian-
ti europietiškų standartų.  Erdvės kū-
rybai yra labai daug”, – sako Mantas,
kuris mielai būtų likęs ir dirbęs Lie-
tuvoje, jeigu tik jo verslui šalies rinka
būtų ne per maža. Nuolat galvodamas
apie augimą ir tolesnių idėjų įgyven-
dinimą gamyboje, lietuvis suvokia,
kad gimtinėje tokių didelių galimybių
tiesiog nėra. Todėl ir buvo priverstas
kažką aukoti vardan ateities ir  gero-
vės.

Pasaulio pilietis veidu į Tėvynę

Mantas pažymi, kad lietuviai itin
aktyviai bendrauja su mūsų šalies
ambasada. Kartu su Lietuvos amba-
 sados darbuotojais organizuoja šven-
 tes. Almatoje veikianti Lietuvių Ben-
 druomenė tokiu būdu puoselėja lie-
tuvybę. Kiekvienas čia gyvenantis
tautietis asmeninėmis pastangomis,
tautinių tradicijų gaivinimu nelei-
džia sunykti lietuviškam genui. „Vei-
du vi sada žiūriu į Tėvynę. Nors iš tie-
sų įsitikinau, kad tik išvažiavęs iš
Lietu vos tampi tikru patriotu”, –
sako Man tas Šapoka, Kazachstane
sukū ręs mišrią šeimą. Jo žmona –
Kaza chijos rusė. Pora augina ketve-
rių me tukų dukrytę, kuri jau dabar
kalba ir lietuviškai, ir rusiškai. 

„Esu pasaulio pilietis, gyvenau
daugelyje šalių: Tailande, Kinijoje.
Sutikau ten nemažai tautiečių, visi
jie – ieškantys, kuriantys ir nepa-

 mirštantys savųjų šaknų. Štai mano
draugai keliavo motociklais aplink
pasaulį, tai net Kenijoje matė lietu-
vių, kurie ten turi verslus. Arba,
pa vyzdžiui, garsiosios Pacų gimi-
nės palikuonys gyvena Salvadore ir
turi savo kavos vardinę plantaciją.
Lietu vių yra visame pasaulyje. Ste-
biu ir matau, kaip dažnai pasiteisina
posa kis: savam krašte pranašu ne-
būsi”, – sako Mantas.

Neįkainojama pažintis 
su klajoklių gentimis

Kazachstano Lietuvių Bendruo-
 me nė vienija apie trisdešimt aktyvių
tautiečių, kurie bendromis pastan-
gomis ne tik organizuoja renginius,
bet ir remia įvairias Lietuvos kul tū-
 rines programas. Lietuviai versli-
 ninkai Kazachstane tapo mecena-
tais ir finansiškai parėmė režisie-
riaus Audriaus Stonio filmo „Mote-
ris ir le dynai” kūrimą. Filmas pasa-
koja apie lietuvę mokslininkę, kuri
jau trisde šimt metų viena gyvena ir
dirba Tian Šanio kalnuose, ant mil-
žiniško Tuiuksu ledyno. Šios juostos
filmavimai vyko nepaprasto atšiau-
rumo ir grožio pasaulyje, kuriame
gali išlikti tik tapęs to pasaulio dali-
mi. Gal todėl ir Mantas, pasakodamas
apie Kazach stano gamtos grožį, ne-
slepia savo su sižavėjimo Vidurio
Azijos šalių lobynais. Pakeliavęs po
kaimyninius re gionus, aplankęs Af-
ganistaną, Tadži kistaną, lietuvis
buvo pakerėtas ne tik tų kraštų gam-
tovaizdžio unikalumo, bet ir ten gy-
venančių žmonių civilizacijos nepa-
liestos buities išskirtinumo. 

„Unikalus ekologinis turizmas!
Vi sada sakiau, kad reikia bijoti žmo-
 nių, kurie gyvena miestuose, bet ne
tų, kurie gyvena kalnuose, civiliza-
cijos nepaliestose žemėse. Juk agre-
sija kyla nuo civilizacijos bėdų. Pri-
sipa žinsiu – buvau tikrai ne kartą pa-
te kęs į afganų, tadžikų žemes, kur
Čin gischano imperijos galybės ai-
dai ir klajoklių gyvenimo būdas – ne
graži relikvija, bet gyvuojanti tra-
dicija. Tai be galo draugiški ir sve-
tingi žmo nės, kurie nevartoja alko-
holio, per mėnesį uždirba trisdešimt
dolerių, bendrauja Morzės abėcėle ir
daugelis jų vis dar gyvena be elekt-
ros. Kla joklių genties tradicijose iš-
saugotas begalinis draugiškumas ir
nenusakoma atida svečiui. Pats ne-

nemažai ekonominių mig rantų. Vieni
užsibūna ilgėliau, kiti pasirašo darbo
sutartis vos keliems metams. Dau-
giausia tai jauni, verž lūs Lietuvos
verslininkai arba specialistai, dir-
bantys didžiulėse tarptautinėse fi-
nansinėse kompanijose. Beje, garsio-
joje „Microsoft” korporacijoje taip pat
galima sutikti lietuviškų pavardžių.
Mieste naujadare Astanoje, kuris spar-
čiai augančiais dangoraižiais kažkiek
primena im pozantišką arabų miestą
Dubajų, di džiausia koncentracija stam-
baus ka pitalo verslo gigantų, o štai Al-
matoje, kuri patraukli savo praeities
pėdsa kais, galima sutikti ir nedideliais
verslais užsiimančių lietuvių. „Mes čia
jau tikri vietos verslininkai, kurie tu-
rime įmones ir dirbame bei nuolat gy-
vename ne pirmą dešimtmetį”, – pa-
sakoja Mantas Šapoka. 

Kai nori pailsėti nuo kaitrios Almatos saulės, tą pačią dieną gali nukeliauti į kitą regiono kraštą ir paslidinėti kalnuose.
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turėdamas ko valgyti, šeimininkas
gali pasku tinį aviną paaukoti, kad tik
svečias būtų sotus ir jam nieko ne-
trūktų”, – dalijasi kelionių įspū-
džiais Mantas.

Kazachai lietuvius vertina

Svetingai lietuvius sutinka ir
ka zachai. Mantas pasakoja, kad per
vi sus gyvenimo metus Almatoje jis
nei karto nepatyrė vietinių gyven-
tojų priešiškumo, mat kazachai dar
nuo sovietų laikų, kai tekdavo vy-
rams tarnauti vienoje armijoje,
mena lie tuvius ir vadina juos bro-
liais. Mantas tvirtina, kad kazachai
labai vertina mūsų tautiečius, ir gal
tai viena iš priežasčių, kodėl čia ne-
mažai lietuvių plėtoja savo verslus.
Nors Kazach stanas laikomas mu-
sulmonišku kraštu, vietiniai nėra la-
bai religingi. Ne mažai jų nevengia
nei taurelės pakilnoti, nei kitokių
musulmonams nede ramų linksmy-
bių patirti. Moterys ne dengia veido
ir skarų nenešioja, at virkščiai – pir-
menybę teikia mini si jo nams ir gana
laisvai aprangai. Iš viso Vidurinės
Azijos regiono Ka zach stanas – pats
demokratiškiausias, liberaliausias
ir turtingiausias kraštas.

Arkliena – gurmaniškos 
mitybos kodas

Nors lietuvis ilgisi lietuviškų mais-
 to produktų, jam patinka ir čio nykščiai
gurmaniški patiekalai. „Mais tas Ka-
zachstane idealus – visada šviežios
daržovės, nuostabi avie na, vištiena ir
arkliena. Pastaroji įvertinta kaip svei-
kiausia mėsa. Arklienos patiekalų ga-
minimo tradicija čia labai populiari.
Tikras ka zachų kulinarijos paveldas. Iš
tikrųjų produktų ekologija labai aukš-
ta, nes stepėse gyvuliai ganosi nevar-
žomai ištisus metus, nėra jokių fermų.

Atkelta iš 7 psl.

O pirkusiems bilietus ir parėmu-
siems savo komandą steigti laimėji-
mus, kurių pagrindinis būtų bilietai į
olimpines varžybas”, – užsi degusi pa-
sakojo Miglė, kuri viešėdama Colora-
do Springs turėjo puikią galimybę ne
tik pristatyti savo idėją, bet ir iš arti pa-
matyti, kaip dirba JAV olimpinis ko-
mitetas. „Komitetas ir sporto bazės įsi-
kūrusios buvusiuose armijos bendra-
bučiuose. Viskas įreng ta labai mo-
derniai. Pusę metų prieš vasaros olim-
piadą čia apsigyvena skirtingų
šakų sportininkai, kurie gauna
aukščiausio lygio aptarnavimą
– pradedant maitinimu, bai-
giant fizioterapija. Čia yra ir
specialios de guonies, slėgio ka-
meros, kuriose spor tininkai
gali pasiruošti būsi miems star-
tams. Teikiamos ir psicho logų
konsultacijos, nes sportinin-
 kams ypač svarbu psichologinis
pasi ruošimas tiek laimėjus, tiek
pralai mėjus ar patyrus trau-
mą. Teritoriją juosia tvora, vi-
sur budi apsauga, o į patalpas
galima patekti tik su specia-
 liomis tapatybės kortelėmis”, –
pa sakojo dvidešimtmetė.

Tačiau merginai didžiausią
įspū dį paliko ne moderni ko-
miteto aplinka, bet čia dirban-
tys žmonės. „Visi darbuotojai
pasirodė malonūs, labai moty-
vuoti. Sužavėjo pati darbo ap-
linka ir kultūra, kuri atitinka
mano supratimą. Nesu naivi,
suprantu, kad ir čia yra visokių
problemų. Kad ir tiek metų tru-
kęs JAV gimnasčių ko mandos gydytojo
baisus elgesys su jaunomis sportinin-
kėmis. Teisme prieš gydytoją liudijo ir
mano klasiokė, nukentėjusi nuo šio
vyro. Bai su, ką merginoms teko iš-
kęsti. Todėl baigusi mokslus labai no-
rėčiau kele tą metų padirbėti JAV olim-
piniame komitete ir savo sąžiningu
darbu padėti sportininkams siekti
pergalių, rūpindamasi jų vadyba”, –
viena svajonių pasidalijo Miglė.

Svajonėse – ir krepšinis,
ir Bora Bora sala

Kol kas Miglė kryptingai juda
savo svajonės link. Į JAV olimpinį ko-
mitetą atlikti dar vienos praktikos ji

Būsimoji sporto vadybininkė Miglė: 
Noriu prisidėti prie sportininkų pergalių

Miglė (k.) Čikagos „Bulls” komandos mugėje.

planuoja grįžti jau šį rudenį. O kol stu-
dijuoja universitete, mergina stengia-
si išnaudoti kiekvieną progą pa sisemti
patirties ir užmegzti naujų pažinčių.
„Todėl ir priklausau ne vie nai organi-
zacijai, o ir vasarą dirbu golfo klube bei
savanoriauju beisbolo stadione. Būna,
kad kartais pavargs tu nuo bendravimo,
sakau, kad mano baterija nusėdo. Ta-
čiau užtenka pa bū ti su šeima, pasi-
vaikščioti su savo Shih Tzu veislės šu-
niuku Žirniu, ir vėl bėgu tolyn, nes la-
bai patinka tai ką darau. O ir planų at-
eičiai turiu ne vieną. Šią vasarą vie-

šėdama Lietu voje labai norėčiau kele-
tą dienų pra leisti Lietuvos tautiniame
olimpinia me komitete. Gaila, kad nėra
galimybės ten atlikti praktiką. Būtų la-
bai įdomu sulyginti JAV ir Lietuvos
olimpinių komitetų darbą. Net pačiai
keista, kad teko dalyvauti ledo ritu lio,
beisbolo, dziudo varžybose, netgi ko-
vose be taisyklių, bet NBA rungtynėse
dar nesu buvusi. Tad greitu metu no-
rėčiau apsilankyti ir krepši nio varžy-
bose, kuriose žaistų kuris nors iš lie-
tuvių. Svajoju ir apie atos togas neap-
sakomo grožio Bora Bora saloje Pran-
cūzijos Polinezijoje. Oi, kiek savo norų
privardijau! Tikiuosi, visi jie išsipil-
dys”, – šypsojosi būsimoji sporto va-
dybininkė Miglė Rup šaitė.

Miglė vos spėja suktis tarp studijų, darbų ir rengi-
nių. Organizacijos „Lithuanian City of Chicago
Club” renginyje ir „Nupieškime Lietuvą kartu” Či-
kagos lituanistinėje mokykloje Jaunimo centre,
2018 m. kovas.                        Astos�Malciūtės�nuotr.

Ne mažai lietuvių pripažįsta, kad ap-
sigyvenus šiame regione jų mityba pa-
 sikeitė į gerąją pusę”, – sako Mantas
Šapoka.

Lietuvos dangus – per žemai

Mantas prisipažįsta, kad labiausiai
jam trūksta jūros. Nors yra šia me kraš-
te Kaspijos jūra, bet iki jos rei kia tris
valandas skristi lėktuvu. „Čia tokio dy-
džio šalis, kad jeigu nori pasiekti kitą
jos kraštą, reikia ke lionei skirti vos ne
visą dieną”, – sako Mantas, besižavin-
tis regiono šiltu kontinentiniu klimatu,
Tian Šanio kal nais, kurie stūkso Al-
matos prie globstyje, ir benzinu, kurio
litras kai nuoja vos 30 euro centų. „Ka-
zachs ta no privalumai – kad regionas
patenka į skirtingas klimatines zonas.
Jei norisi žiemos pramogų, sėdi į lėk-
tuvą, ir už poros valandų jau gali slidi -
nėti ledynuose. Jeigu reikia saulės ir
kaitros – kitame regiono krašte gausi
saulės vonių”, – lietuvis vardija Vidu-
 rinės Azijos valstybės privalumus. Čia
vyksta ir seniai Manto nebebaugi nan-
tys žemės drebėjimai, kurie, anot jo,
purto Kazachstaną kasdien. Pagal Rich-
terio skalę 2, 3 balai juntami nuolat. „Žo-
džiu, gyvenu ant pastoviai judančios že-
mės”, – linksmai pasakoja Mantas.

Anot lietuvio, kiekviena šalis tu -
ri savų privalumų, o gyvenimas Ka-
 zachstano buvusioje sostinėje Alma to-
 je pirmiausia jį žavi nenusakomo mis
erdvėmis, nesibaigiančiomis gam tos
panoramomis, kurias sunku aprėpti
vienu žvilgsniu. „Žinote, kai atva-
žiuoju į Vilnių, patiriu klaustrofobiją,
nes man Lietuvos dangus kaž kaip nu-
sėda ant galvos ir regisi per žemai”, –
juokauja Mantas Šapoka. 

Apie grįžimą į Tėvynę verslinin-
 kas kol kas negalvoja, nors neatsisako
tos minties. „Kai žmogus daug pla-
nuoja, Dievas visada pasijuokia”, – pri-
simena garsųjį posakį lietuvis.  

Tokius užfiksavo Mantas Afganistaną ir klajoklių genties buitį.

Mantas Šapoka (d.) su draugu kazachu. Asmeninio� albumo� nuotraukos



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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�

GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA
Center�for�Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

akiŲ ligoS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701�W�69�th�St.,�Chicago,�IL
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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

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

sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų
skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos�ligų�specialistas�gydo�odos�

teigiamus�ir�neigiamus�auglius�ir�žaizdas.
Kosmetinė�chirurgija.

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

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos�susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024�235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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,,Draugo” sudoku nr. 131
išsprendė�ir�mums�atsa�kymus�at�siun�tė:

Jurga Gailius, Wheaton,�IL
Nuoširdžiai�dėkojame�sprendėjams.�

Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba�el.�paštu�– redakcija@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali  skaityti 

,,Draugą” 
internete

be jokio papildomo mokesčio. 
pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

IEŠKO DARBO 

Ieškau moters,� kuri� padėtų� prižiū-
rėti�vyresnio�amžiaus�moterį�šešta-
dieniais ir sekmadieniais nuo 11
val. ryto iki 7 val. vakaro. Reikėtų
su� ja� pabendrauti,� paruošti� maistą,
pa��dėti� atlikti� kasdieninius� buities
dar�bus.�Darbas�Palos�Hills�rajone,��il�-
ga�lai�kis.�

Teirautis�tel. 585-267-9270.

Moteris ieško pagyvenusių�žmonių
priežiūros� darbo� 24/7.� Su� patirtimi,
vairuoja,��kalba�angliškai.�Gali�dirbti
bet� kurioje� valstijoje.� Tel. 847-281-
6659.

PerKrAusTymAs – mOVING
20 metų patirtis

arvidas tel. 773-251-2170
arnoldas tel. 331-642-5225

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SIŪLO DARBą

Martroy Electronics

siūlo darbą 
elektronikos technikui.

Atlyginimas – nuo 14 dol.
iki 25 dol. per valandą.

Skambinti 708-369-9129

ir kviesti Ray.

REMKIME DRAUGO FOnDą
Nuo� 1992� metų� Draugo� fondas
padeda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,�ka-
talikišką� „Draugo”� laikraštį.� Prisi-
minkite�Draugo�fondą�savo�testa-
mente.�Keletas�stambesnių�paliki-
mų� užtikrins� „Draugo”� laikraščio
gyvavimą�daugelį�metų!�

w w w . draugofondas.org

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
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Ar�žinote,�kad�vienas�didžiausių�interneto�prekybos
svetainių� „Amazon“� turi� labai� gražią� programą,

pavadinimu�„Smile“,�skirtą�paremti�pelno�nesiekian-
čias�organizacijas?�„Amazon“�nuo�kiekvieno�pirkinio�skiria�0.5

proc.�išleistos�sumos�jūsų�pasirinktai�organizacijai�–�jums�tai�nekai-
nuoja�nė�cento. 

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

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

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

administracija@draugas.org

Atkelta iš 9  psl.

Anksčiau tą padarė brazilas Mario
Zagallo (1958 ir 1962 m. kaip žaidėjas,
1970 m. kaip treneris) ir vokietis Franz
Beckenbauer (1974 m. kaip žaidėjas,
1990 m. kaip treneris).

4
Prancūzijos rinktinė tapo pirmą-

ja po 1970 m. komanda, per finalo
rungtynes įmušusia 4 įvarčius. Finalų
rekordas priklauso Brazilijai, kuri
1958 metais nugalėjo Švediją 5:2. 

5
Argentinietis Nestor Pitana vie-

nintelis teisėjavo net penkeriose šio pa-
saulio čempionato rungtynėse. Maža
to, FIFA jam patikėjo dvejas pastebi-
miausias rungtynes: atidarymo (Rusija
– Saudo Arabija) ir finalo (Prancūzija
– Kroatija).

6
Jau šeštame čempionate iš eilės ge-

riausiam žaidėjui skirtas prizas Auk-
sinis kamuolys įteiktas futbo lininkui,
kurio komanda netapo čempione. Šiais
metais svarbiausią asme ninį apdova-
nojimą gavo pasaulio vicečempionas
kroatas Luka Modrič. Iš praėjusių tur-
nyrų Auksinį ka muolį išsivežė argen-
tinietis Lionel Messi (2014 m.), urug-
vajietis Diego Forlan (2010 m.), pran-
cūzas Zinedine Zidane (2006 m.), vo-
kietis Oliver Kahn (2002 m.) ir brazilas
Ronaldo (1998 m.).

7
Rezultatyviausiose turnyro rung-

 tynėse buvo įmušta po 7 įvarčius (Bel-
gija – Tunisas 5:2, Anglija – Panama 6:1
ir Prancūzija – Argentina 4:3).

8
Pasaulio čempionėmis yra tapu-

sios aštuonios šalys. Penkis kartus
stipriausia planetos komanda tapo
Brazilija, po keturis – Vokietija ir Ita-
lija, po du – Argentina, Prancūzija ir
Urugvajus, po vieną – Anglija ir Ispa-
nija. 

11
2018 metų pasaulio čempionato

rungtynės vyko 11 miestų. Turnyras
plačiausiai buvo pasklidęs 1982 me tais,
kai Ispanijoje varžybas priėmė net
14 miestų. Prieš ketverius metus Bra-
zilijoje futbolininkai aplankė 12 mies-
tų.

12
Rusijos stadionuose net 12 futbo-

lininkų įmušė įvarčius į savo vartus.
Kroatas Mario Mandžukič pateko į is-
toriją kaip žaidėjas, kuris pirmasis nu-
kreipė kamuolį į savo vartus pasaulio
čempionato finale.

13
Pasaulio pirmenybių finale yra

žaidusios 13 komandų. Be aštuonių
aukščiau paminėtų čempionių, finale
bent po kartą rungtyniavo Nyder lan-
dai, Vengrija, Čekoslovakija, Šve dija ir
Kroatija.

16
Belgijos rinktinė įmušė 16 įvar čių

– daugiausiai šiame čempionate. Ta-
čiau belgai pasižymėjo ne tik puldami
– Thibaut Courtois buvo išrinktas ge-
riausiu turnyro vartininku.

18
18 rungtynių iš eilės Azijos rink-

tinės pasaulio čempionatuose nesu-
gebėjo įveikti Pietų Amerikos atstovų,
kol tai šiose pirmenybėse padarė 2:1
Kolumbiją nugalėję japonai. 

19
19-metis Kylian Mbappe yra vie-

nintelis Prancūzijos rinktinės žaidėjas,
kuris dar nebuvo gimęs tada, kai „mė-
lynieji” 1998 m. pirmą kartą tapo pa-
saulio čempionais. Šiame čempio nate
K. Mbappe buvo prancūzų pagrindinės
vienuolikės futbolinin kas ir namo iš-
sivežė ne tik aukso medalį, bet ir ge-
riausio jauno žaidėjo prizą.

48
48-eri metai prabėgo nuo tada, kai

komanda atkrintamosiose varžybose
sugebėjo panaikinti dviejų įvarčių de-
ficitą ir laimėti rungtynes. Tai aš-
tuntfinalio etape padarė Belgija, 3:2 nu-
galėjusi Japoniją. Paskutinį kartą toks
įvykis buvo fiksuotas 1970-aisiais Mek-
sikoje, kai atsitiesusi Vakarų Vokieti-
ja per pratęsimą 3:2 palaužė Angliją. 

72,5
72,5 km – tokį atstumą bėgiodamas

įveikė šio čempionato rekordininkas,
kroatas Ivan Perišič. Ispanas Xavi
2010-aisiais nubėgo 80 km, o vokietis
Thom Muller 2014-aisiais – 84 kilo-
metrus. 

169
Per šį pasaulio čempionatą buvo

įmušti 169 įvarčiai (vidutiniškai 2,64
įvarčio per rungtynes). 2014 metais
pasaulio čempionato rezultatyvumo
vidurkis buvo 2,67 įvarčio, 2010 me tais
– 2,27, 2006 metais – 2,30, 2002 metais –
2,52.

223
Teisėjai per visą čempionatą (64

rungtynes) parodė 223 korteles: 4 rau-
donas ir 219 geltonų. 

47 371
Į pasaulio čempionato rungtynes

ateidavo vidutiniškai 47 371 sirgalius.
Šio turnyro lankomumo vidurkis buvo
mažesnis negu trijų praėjusių. 2006 me-
tais Vokietijoje tribūnose būdavo 52491
žiūrovas, 2010 metais Pietų Afrikoje –
49670 žiūrovų, 2014 metais Brazilijoje
– 53592 žiūrovai. Rekordas buvo pasi-
ektas per 1994 metais JAV vykusį pa-
saulio čempionatą – vidutiniškai 68991
žiūrovas.

Rusijoje apsilankė 3 milijonai 
užsieniečių, tarp jų – ir „Draugo”

korespondentas

Rusijos valdžia paskelbė, kad 2018-
ųjų pasaulio čempionato metu šalyje
apsilankė 3 milijonai sirgalių iš už-
sienio valstybių. Trejas futbolo rung-
tynes Rusijoje (Kaliningrade, Maskvoje
ir Sankt Peterburge) stebėjo ir „Drau-
go” sporto korespondentas (Mano įspū-
džiai iš pasaulio čempionato batalijų –
kito šeštadienio „Draugo” sporto pus-
lapiuose – D. R.)

Anot šalies vicepremjerės Olgos
Golodec, iš viso čempionato rungtynė-
se apsilankė 3 milijonai 31 tūkstantis
768 žmonės, o stadionų užpildymas sie-
kė 99,8–99,9 proc. Sirgaliaus pasus (va-
dinamuosius FAN ID) gavo 806 tūkst. už-
sienio piliečių. Dalis jų nėjo į stadionus
ir tiesiog linksminosi Rusijoje. Dau-
 giausiai bilietų į rungtynes nupirko
JAV, Brazilijos ir Vokietijos piliečiai. 

Čempionato metu Rusijoje lan-
 kėsi 25 valstybių prezidentai, 7 skir-

Simbolinė FIFA 2018 rinktinė.

tingų karališkųjų šeimų atstovai ir 11
vyriausybės vadovų. Sirgalių zonas
skirtinguose Rusijos miestuose iš viso
aplankė 7,7 mln. žmonių.

Simbolinė FIFA 2018 rinktinė

Nepaisant to, kad finale nenuvei-
kė nieko įsimintino, o jo atstovaujama
Kroatijos rinktinė 2:4 (1:2) pralaimėjo
Prancūzijai, geriausiu viso turnyro
žaidėju išrinktas Luka Modrič – jam
įteiktas „Auksinis kamuolys”.

Rezultatyviausiu pirmenybių fut-
bolininku tapo Anglijos rinktinės snai-
peris Harry Kane su 6 įvarčiais – jam
atiteko „Auksinis batelis“. „Auksines
pirštines” atsiėmė belgas Thibaut Cor-
tois, kuris pripažintas patikimiausiu
čempionato vartinin ku. Geriausiu jau-
nu žaidėju paskelbtas 19-metis pran-
cūzas Kylian Mbappe. FIFA Garbingo
žaidimo apdovanojimas skirtas Ispa-
nijos komandai. 

FIFA visoms turnyro dalyvėms
taip pat išdalino net 400 milijonus JAV
dolerių premijų: nugalėtojai – 38 mln.,
antrai vietai – 28 mln., trečiai – 24
mln., ketvirtai – 22, penktai-aštuntai –
po 16, devintai-šešioliktai – po 12, sep-
tynioliktai-trisdešimt antrai – po 8 mi-
lijonus. 

Tarptautinė futbolo federacija taip
pat paskelbė simbolinį geriausių 2018-
ųjų pasaulio futbolo čempionato žai-
dėjų vienuoliktuką, kurį išrinko visos

planetos futbolo gerbėjai.
Šiame vienuoliktuke netrūksta

staigmenų. Tarp sirgalių favoritų ne-
pateko keletas pagrindinių turnyro
herojų. Pavyzdžiui, prancūzai Antoine
Griezmann ir Ngolo Kante, belgas
Eden Hazard. Tačiau rinktinėje yra dar
aštuntfinalyje iš rungtynių pašalin-
tas Cristiano Ronaldo, keletas ketvirt-
finalio neperkopusios Brazilijos rink-
tinės žaidėjų, urugvajietis Diego Godin.
Neymaras tarp 11 geriausių pirmeny-
bių žaidėjų nepateko. Renkant vie-
nuoliktuką dalyvavo daugiau nei 120
tūkst. futbolo aistruolių. Daugiausiai
balsų ir visų – 65 177 – gavo kroatas
Luka Modrič. 59 093 balsus gavo bra-
zilas Philippe Coutinho, 54 325 – kylanti
Prancūzijos žvaigždė Kyliann Mbappe. 

Simbolinė FIFA 2018 rinktinė:

Vartininkas: Thibaut Courtois
(Belgija) Gynėjai: Raphael Varane
(Prancūzija), Thiago Silva, Marcelo
(abu – Brazilija), Diego Godin (Urug vaj-
us) Saugai: Luka Modrič (Kroa tija),
Philippe Coutinho (Brazilija), Kevin de
Bruyne (Belgija) Puolėjai: Kylian
Mbappe (Prancūzija), Harry Kane(Ang-
lija), Cristiano Ronaldo (Portugalija).

Kitas pasaulio čempionatas vyks
2022 metais Katare ir jame paskutinį
kartą kovos 32 rinktinės. Vėliau jų
skaičius padidės iki 48.

Pasaulio futbolo čempionatas

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300�W.�ARCHER�AVE.�

CICERO, 5940�W.�35�ST.

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Lietuvių skautų sąjunga kviečia visus dalyvauti Šiaurės Amerikos dešim-
tosios tautinės stovyklos iškilmingame savaitgalyje, kuris vyks rugpjūčio

4–5 dienomis Custer, Michigan. Savaitgalio metu vyks Lietuvos, Latvijos
ir Estijos skautų filatelijos paroda. Parduotuvėlėje bus galima įsigyti skau-
tiškos atributikos ir stovyklos suvenyrų. Svečiai turi užsiregistruoti iš
anksto ir pasirūpinti savo nakvyne viešbutyje. Registracijos bei nakvynės
informacija – tinklalapyje: http://skautai.net/tautine-stovykla/regist-

racija/ (žr. skyrių „svečiai/day guests“).

D I eNO T VArK Ė
Rugpjūčio 4 d., šeštadienis

8–9 val. r. – pusryčiai ,,Kernavėje”

10 val. r. – Gilvelio sueiga

11:15 val. r. – Jūros dienos minėjimas    

12:30–1:30 val. p. p. –  pietūs ,,Kernavėje”

2:15 val. p. p. – Šimtmečio minėjimas

4:15 val. p. p. – stovyklos vėliavų nuleidimas

5:30–6:30 val. v. –  vakarienė ,,Kernavėje”      

8 val. v. – didysis bendras laužas     

Rugpjūčio 5 d., sekmadienis

8– 9 val. r. – pusryčiai ,,Kernavėje”

10 val. r. – katalikų šv. Mišios/evangelikų pamaldos

11 val. r. –  oro skautų paroda

12:30–1:30 val. p. p. –  pietūs ,,Kernavėje”

5 val. p. p. – stovyklos vėliavų nuleidimas

Skautai laukia svečių!

DVIDEŠIMT METŲ MIRTIES SUKAKTIS

1998 m. birželio 29 d.
Amžinybėn iškeliavo
gilių minčių rašytoja

ir deklamatorė

A † A
JUZEFA

GALĖJUTĖ
PAULAUSKIENĖ

Mūsų mylima motina, sesuo, teta, močiutė ir draugė.
Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už jos
sielą.

Dukros ir artimieji

„Neliūdėk, žalia girele, nes ateis laikai,
Uždainuos tau linksmas dainas Lietuvos vaikai”.

A † A
VANDA BUŽINSKIENĖ

ŠABLINSKAITĖ

Mirė 2018 m. liepos 18 d. Joliet, Illinois.
Gimė 1921 m. sausio 24 d. Lietuvoje, Rimšės parapijoje.
Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. 
Nuliūdę liko: duktė Bernice Namovicz su vyru Frank, sūnus

Louis, anūkai Diana ir Steven, 7 proanūkai ir kiti giminės Lietu-
voje.

A. a. Vanda buvo a. a. Valentino žmona ir a. a. Conrad mama.
Velionė bus palaidota liepos 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Lai-

 dotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
LIUDVIKAI KAMINSKAITEI

KELPŠIENEI

mirus liepos 18 d. Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame
jos sūnų Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kle-
boną kun. JAUNIŲ KELPŠĄ, dukterį VIKTORIJĄ MA-
SIENĘ su šeima, sūnų VALDĄ KELPŠĄ su šeima, mi-
rusio sūnaus SAULIAUS KELPŠO šeimą, seserį AN-
GELĘ KVEDERAUSKIENĘ su šeima, visus gimi nes
bei artimuosius.

Brighton Parko  Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos parapijiečiai

LIeTuVIŠKOJI sKAuTIJA ŠVeNČIA
ŠImTmeČIO JuBILIeJŲ!
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� Liepos 29 dieną tradicinės kartą per mė-
nesį 1 val. p. p. rengiamos sekmadieninės šv.
Mišios Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje
neįvyks. Šv. Mišių data bus pranešta vėliau.

� Paskutinis Putnamo piknikas – liepos 22
d., sekmadienį, nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje,
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.
Švęskime Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo ir šios seselių vienuolijos įkūrimo šimt-
mečius. 

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –

apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

� Rugpjūčio 22–26 d. Neringos stovykla-
vietėje (Camp Neringa, 147 Neringa Road,
Brattleboro, NY 05301) organizuojamos Kul-
tūros dienos’18. Praktinius užsiėmimus
suaugusiems ves liaudies menininkai, ra-
šytojai, muzikos mėgėjai, istorijos, kino, dra-
mos bei maisto specialistai. Kiekvienas te-
minis vakaras suteiks progą padiskutuoti,
pasidalinti žiniomis bei smagiai pabendrauti.
Koordinatorė: dr. Aldona Lingertaitienė.
Daugiau informacijos el. paštu: dana@ne-
ringa.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Programoje:
rašytojo paskaita-diskusija,  
knygų autografavimas,
filatelijos paroda skautiška
tema, vaišės. 
Galėsite įsigyti knygą, 
kurią autorius pasirašys.

Vakaronė vyks anglų kalba
Įėjimas nemokamas

Informacija

tel. 708-622-9201

shelter C, Half Day Forest Preserve,
24255 N. Hwy. 21, Vernon Hills, IL

Nuo 1 val. p. p. iki sutemos
Įvairūs žaidimai vaikams ir suaugusiems, 

virvės traukimas, vandens mūšis

Dalyvavimo kaina:
suaugusiems 12 dol., vaikams 7 dol.

Organizatoriai:
JAV LB Waukegan-Lake County apylinkės valdyba

Daugiau informacijos
,,Facebook” puslapyje arba tel. 847-644-2871

Dariaus Liutiko knygos 

,,Scouting in the Baltic Countries”

sutiktuvės vyks š. m. 
rugpjūčio 10 d. 7:30 val. v. TĖVIŠKĖS parapijoje

5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558

Vakaronę remia asD, Korp! Vytis ir Filisterių skautų sąjūdžio Čikagos skyrius


