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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 34 dienos

Dvylika JAV gimusių jaunuolių, lydimi globėjos
Dainos Čyvienės (antroje eilėje pirma iš k.) lau-
kia savo skrydžio į Lietuvą. Juos palydėję tėvai

didžiavosi savo atžalomis. Viena mama tvirtino,
kad jos dukra patenkinta paskyrimu savanoriauti ma-
žame centre kaime, o ne mieste. 

Kita mama pasakojo, kad jos dukra su kolego-

mis jau suplanavo visokių veiklų su vaikais – žaidi-
mų, sporto užsiėmimų. Net vežasi šiek tiek sporto
įrangos ir norėtų, jei bus progos, pamokyti centro lan-
kytojus skautiškų dainų ir žaidimų.

Apie išeivijos jaunimo misiją tėvų ir senelių žemėje
skaitykite 11 psl.

1 eil iš k: Lukas Saulis, Inga Žliobaitė, Jokūbas Gučas, Žiba Kisieliūtė, Kristina Baršketytė; Pritūpę: Rytas Kulbis ir Gabija Šu -
taitė. 2 eil. iš k.: Daina Čyvienė, Ariana Chiapetta, Viktorija Buntinaitė, Danielius Rekašius, Julija Custardo, Danius Anužis.
Vilniuje susitiks su 6 kitais savanoriais, kurie sudaro šių metų savanorių grupę. Dainos Čyvienės nuotr.

Iki pasimatymo liepą!

,,Vaiko vartai į mokslą” į

Lietuvą išlydėjo savanorius

,,798 knygos! Ačiū visiems Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje
Los Angeles, kurie atsiliepėte į mano kvietimą padovanoti per-
skaitytas vaikiškas angliškas knygas mokykloms Lietuvoje.” 

Tai įrašas Renatos Gaidienės, Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulo Los Angeles Dariaus Gaidžio žmonos, so-
cialinėje ,,Facebook” paskyroje. Nuotraukose – kalnai spal-
vingų vaikiškų ir jaunimui skirtų knygų, kurios netrukus pa-
sieks Lietuvą. Pradžiai – tris jos mokyklas: Kupiškio pra-
dinę mokyklą, Kauno Veršvų gimnaziją ir Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnaziją. – 3 psl.

Knygos
– draugystės pradžia



KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Pirmiausia noriu pasveikinti vi sus Krikš-
čionis su bažnyčios gimtadieniu, kurį
švęsime šį sekmadienį. Šv. Sekminių
šventė mini ne tik Šven tosios Dvasios
atsiuntimo įvykį, bet ir Krikščionių baž-
nyčios gimimą. Jėzus savo mokiniams
pažadėjo, kad jie bus apgaubti jėga iš
aukštybių (Luko 24:49) Šis įvykis yra ap-
rašomas Apaštalų darbų knygos ant-
rajame sky riuje. Tekste pabrėžiama,
kad stebėdami Šv. Dvasios atsiuntimą
visi be galo stebėjosi ir, nieko nesu-
prasdami, klausinėjo: „Ką tai reiškia?”,
o kiti šaipėsi. 

Kažkas panašaus kartojasi ir mū sų
gyvenimuose. Pabandyk prisimin -
ti įvykius ar situacijas, kurios ta-

vyje sukėlė klausimus, ką tai reškia?
kaip taip gali būti? Gaila, kad tokiomis
pa tirtimis nelabai gali su kuo pasida-
linti, nes bijai, kad žmonės tik pasi-
šaipys ar išjuoks: Deja, nedvasiškas
žmogus nepriima to, kas ateina iš Die-
vo Dva sios. Jis tai laiko kvailyste ir ne-
pajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus
reikia spręsti dvasiškai. (1 Korintie-
 čiams 2:14)  

Taip, tikrai labai gaila, kad, bijo-
dami būti nesuprasti ar išjuokti, mes
savyje slepiame daug brangios patirties
ir įvykių, kuriais galėtume pa stiprinti
kitų tikėjimą bei praturtinti dvasinį gy-
venimą. Jei nedrįsti savo dva sinės pa-
tirties įvykiais pasidalinti su kitais, tai
bent jau nepamiršk juos sau vis pri-
minti. Dažnai pagal voju apie patirtas
situacijas, kuomet bendravimo metu
vienas žmogus stai ga išdrįsta pasida-
linti dvasiniu liudijimu apie kažkokį
įvykį iš savo gyvenimo, po jo prakalba
antras, tre čias ir taip toliau. Kiek daug
įvairiausios Dievo veikimo patirties
mes turime ir kaip būtų naudinga, jei
mes tuo dalintumės. Aplink mus visa-
da bus daug žmonių, kurie nesuprastų
ir net kraipydami galvą pasišaipytų iš
mū sų pasakojimo, bet bandykime at-
 rasti dvasiškai gyvus tikėjimo žmo nes
savo aplinkoje – jie tikrai supras, apie
ką kalbame. Aktyvų dvasinį gyvenimą
vedantys žmonės labai ge rai žino, ką
reiškia ramybė, išmintis ir jėga iš
aukštybių. Tokie žmonės, kaip ir ap-
aštalas Petras, supranta, kad taip pil-
dosi Šv. Rašto žodžiai: Kai ateis toji Tie-
sos Dvasia, ji ves jus į tie sos pilnatvę. Ji
nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus iš-
girdusi, ir praneš, kas turi įvykti. (Jono
16:13) 

Gyvename pasaulyje, kuriame ap-
stu įvairiausių tiesų, gal net teisingiau
būtų sakyti, kad gyvename tiesų su-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Jėga iš aukštybių
maištyje. Kaip žinoti ir atsirinkti, kas
tikrai tiesa, o kas ne? Šiandien la bai
stipriai pabrėžiama, kad renkantis
svarbiausia yra tavojo ,,aš” laisvas pa-
sirinkimas ir niekas neturi teisės
mums primetinėti savo tiesų. Tačiau ei-
dami šiuo keliu mes taip ir šokinėjame
nuo vienos prie kitos savo ,,tie sos”, ku-
rios, kaip miražas, vis kažkur pra-
dingsta, palikdamos nusivylimą ir pa-
darytų klaidų vaisius. Ne kartą teko
girdėti žmones kalbant, kad kiekvie-
nam yra numatytas gyvenimo kelias.
Taip kalba ir Biblijos žodžiai: Tavo
akys matė mane dar negimusį. Į tavo
knygą buvo įrašytos visos man skirtos
dienos, kai nė viena jų dar nebuvo pra-
sidėjusi. (Psalmė 139:16) Bet mes neno-
rime eiti mums numatytu keliu ir netgi
esame aplinkos gundomi bet kokia kai-
na visur statyti savo ke lią: Kokie ankš-
ti vartai ir koks siauras kelias į gyve-
nimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Mato
7:14) 

Tik Šv. Dvasios vedami mes gyve-
nime atrandame gyvybės kelią, ku-
riuo reikia eiti. Ji neprimeta tie sos, bet
padeda mums patiems savyje išsiaiš-
kinti, išsigryninti bei suvokti tiesą
apie tai, kur esame ir kas dar turi

įvykti. Taip, yra dalykai, kurie tu ri
įvykti ir įvyks, bet Šv. Dvasios vedi mas
mus jiems paruošia, kad galėtume vis-
ką išlaikyti ir praeiti: Visa kuo mes pa-
sirodome Dievo tarnai, di džiai kantrūs
sielvartuose, negando se, suspaudi-
muose, 5 plakimuose, ka lėji muose, są-
myšiuose, sunkiuose darbuo se, budėji-
muose, badavimuose; 6 pasi ro dome ty-
rumu, pažinimu, pakantumu, gerumu,
Šventąja Dvasia, neveidmaininga mei-
le, 7 tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo
ginklais iš dešinės ir iš kairės; 8  ger-
biami ir žeminami, šmei žiami ir giria-
mi, laikomi apgavikais ir teisiais, 9 ne-
pažįstamais ir gerai ži nomais, kai mirš-
tame ir štai vėl gy vuojame, kai esame
baudžiami ir ne nužudomi, 10 kai liū-
dime ir visą laiką esame linksmi, kai,
būdami beturčiai, praturtiname dau-
gelį, kai nieko netu rime ir viską turime.
(2 Korintiečiams 6:4–10)  

Galbūt kyla klausimas – tai ką
reikia daryti? Atsakymas yra toks pat,
kaip ir prieš pirmąsias Sekmi nes: pa-
silikti tikėjime bei bažnyčios ben-
druomenėje, lankyti šventoves, mels tis
ir studijuoti Šv. Raštą. Saky damas,
kad Jis yra vynmedis, o mes šakelės Jė-
zus ragina mus nuolat pasilikti Jame,

nes tik tuomet galėsime gyventi tei-
singoje tiesoje ir nešti gerą gyvenimo
vaisių (Jono 15) Širdyje tu ri neužges-
ti tikėjimas ir noras įvai rio se gyveni-
mo situacijose būti ap gaubtiems rei-
kalinga jėga, išmintimi ir ramybe iš
aukštybių. Per dažnai mes pamiršta-
me, kad esame Dievo žmo nės ir ban-
dome viską įveikti savo jėga bei iš-
mintimi. Šv. Sekminės mus kviečia iš
naujo susieti savo gyveni mą su Tuo,
kuris yra aukščiau už visas valdžias,
galybes, viešpatystes bei viską tiek
šiame, tiek būsimajame pasaulyje (Efe-
ziečiams 1:21). 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
remia atskirų rinkimų apygardų
steigimą

Gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento
rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir
Lietuvos atstovų rinkimuose į EP buvo sulaukta re-

kordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Prie bal-
sadėžių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse atėjo virš tri-
jų kartų daugiau rinkėjų palyginti su 2016 m. Seimo rinki-
mais. Reaguodama į beprecedentį diasporos pilietinio ak-
tyvumo proveržį bei užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus
ir kitų LR Seimo narių išsakytą iniciatyvą diskutuoti dėl ma-
žiausiai dviejų atskirų rinkimų apygardų steigimo užsieny-
je gyvenantiems LR piliečiams, Pasaulio Lietuvių Bendruo -
menė (PLB) pareiškia, kad visapusiškai remia šią iniciaty-
vą, kuri pasitarnautų glaudesniam ir aktyvesniam lietuvių
diasporos įsitraukimui į sėkmės istorijos kūrimą mūsų
bendros Tėvynės labui. 

Taip pat PLB valdyba apgailestaudama konstatuoja, kad
nepavyko užtikrinti balsavimo teisės visiems LR piliečiams
užsienyje. Šimtai rinkėjų laiku negavo balsavimo biuletenių
ir todėl neteko galimybės pasinaudoti savo konstitucine tei-
se išreikšti pilietinę valią dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių:
atskirų šalių pašto tarnybų darbo specifikos, Lietuvos
diplomatinių atstovybių tinklo ypatumų, laiko intervalų

tarp pirmo ir antro turų bei skirtingų laiko juostų. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė ragina imtis visų įmanomų priemo-
nių išspręsti šiai įsisenėjusiai problemai, tarp jų efektyviausia
būtų – elektroninio balsavimo galimybė tam tikrose užsie-
nio šalyse, kuriose tai aktualiausia. 

PLB taip pat pažymi, kad nors referendume dėl pilie-
tybės išsaugojimo ir nepavyko surinkti pakankamai palai-
kančių balsų, svarbu yra tai, kad referendumas laikomas įvy-
kusiu, o palaikančių balsų gausa yra aiškus signalas visoms
LR valdžios institucijoms, LR Konstitucinio Teismo teisėjams,
naujai išrinktam LR Prezidentui, LR Vyriausybės nariams ir
Seimo nariams ieškoti būdų neatidėliotinai išspręsti šį klau-
simą.

Pasaulio lietuviai savo kasdiene veikla šimtuose litua-
nistinių mokyklų, pritraukiamomis milijoninėmis investicijomis
ir kita kultūrine bei visuomenine veikla nepaliaujamai dirba
Lietuvos gerovės labui ir atlieka neinstitucinės ambasado-
rystės misiją.

PLB yra 1958 metais JAV įsteigta didžiausia išeivijos skė-
tinė organizacija, vienijanti lietuvių bendruomenes 47-iose
pasaulio šalyse. 2019 metais minima Lietuvių Chartos 70-
ies metų sukaktis, taip pat šie metai paskelbti Pasaulio lie-
tuvių metais. Kviečiame visas Lietuvos valdžios institucijas
įprasminti šiuos metus sprendimais, atversiančiais kokybiškai
naują kryptį formuojant Lietuvos diasporos politiką. Esame
viena Tauta ir veikiame bendros Tėvynės labui.

Dalia Henke,

PLB pirmininkė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY, INC.



kia knygų, šį rudenį pati
ketinu pas juos nuke-
liauti. 

Ar yra padėjėjų per-
siun čiant ir pristatant kny-
gas?

Šį pirmą siuntimą
koordinuoju pati savo lė-
šomis, bet ateityje būti-
nai ieškosiu rėmėjų. No-
rinčius prisidėti  kvie-
čiu rašyti man adresu:
renatagaidiene@hot-
mail.com

Kas toliau? Kokio šios
iniciatyvos tęsinio tikitės?
Galbūt Lietuvos vaikai norės
pasidalinti su lituanistinių mokyklų moksleiviais lietuviš-
komis knygomis?

Tikiuosi, kad draugysčių žemėlapis išsiplės per
visas JAV lituanistines mokyklas. Neabejoju, kad
daug mokyklų Lietuvoje mielai priims angliškas vai-
kiškas knygeles ir mielai užmegs draugystes. Svajoju,

kad galėtume pasikal-
bėti per Skype, o gal
kada nors vieni kitus
aplankysime Lietuvoje
ar Amerikoje. Norė-
čiau, kad nebūtų skir-
tumo kur gyvename,
kad visur būtume tie
patys lietuviai. Neabe-
joju, kad ir Lietuvos
vaikai mielai atsiųstų
knygų į Ameriką, jei
tik būtų toks noras. 

Miela Renata, būtų
labai įdomu išgirsti, kaip
jūs gyvenote šiuos metus
Los Angeles, kuriantis ge-
neraliniam konsulatui?

Jau beveik 25 me-
tus esu diplomato su-
tuoktinė. Padedu Da-
riui visose jo veiklose,
jo darbas man yra be
galo įdomus ir džiau-
giuosi, kad jame man
atsiranda vietos. Kartu
sukūrėme konsulato
tinklaraštį ,,Vakarų vė-
jai” – parašiau pirmuo-
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Atkelta iš 1 psl.

,,Porą metų brandinau svajonę pradėti statyti til-
tus tarp lietuviško jaunimo Amerikoje ir Lietuvoje. No-
rėjau, kad viešėdami Lietuvoje visuomet žinotumė-
te, jog kažkur yra vaikas, skaitantis Jūsų knygą; kad
parodytume, jog dalintis yra gera”, – savo motyvais
su ,,Facebook” draugais dalijasi R. Gaidienė. Parū-
po daugiau sužinoti apie šią iniciatyvą ir papasako-
ti apie tai ,,Draugo” skaitytojams.

Gerb. Renata, papasakokite, kaip gimė mintis pasidalinti
angliškomis knygomis su Lietuvos vaikais? Ar noriai atsi-
liepė moksleiviai? Gal tai yra Jūsų įsteigto Knygų klubo veik-
los dalis?

Tai nėra ypatingai originali idėja. Panašų pro-
jektą rengė mano vaikų mokykla Viewpoint School
čia, Los Angeles. Dovanotas knygas jie nuvežė į
skurdesnį Los Angeles rajoną. Aš pamaniau, kad
mūsų vaikai lituanistinėse mokyklose taip galėtų už-
megzti ryšius su bendraamžiais Lietuvoje. Visi labai
širdingai atsiliepė. Šis dosnumas jiems nieko ne-
kainuoja – knygos yra perskaitytos, dažnai jos tiesiog
užima vietą namuose ir nežinome, ką su jomis daryti.

Knygų klubas – atskiras projektas. Mes su Da-
riumi šiemet įsteigėme Knygų klubą, kuriame Darius
ištisus metus dėstė Lietuvos istoriją, o aš su klubo na-
riais skaičiau Rūtos Šepetys knygą ,,Druska jūrai”.
Rinkomės kartą per mėnesį, į mokyklą grįžo net tie,
kurie joje nebuvo 20–30 metų. 

Kokias knygas sunešė vaikai, atsiliepę į Jūsų kvietimą?
Ar ši literatūra žinoma Lietuvoje, ar tarp suneštų knygų yra
ir išverstų į lietuvių kalbą?

Lietuvos ir Amerikos jaunimas skaito tą patį.
Dauguma knygų yra išverstos į lietuvių kalbą ir vai-
kams yra pažįstamos. Manau, kad jiems bus įdomu
tą pačią knygų seriją skaityti angliškai. Tai ir ,,Ha-
ris Poteris", ir ,,Diary of  the Wimpy Kid”, ir seni geri
,,Trys paršiukai”.

Kaip išsirinkote mokyklas Lietuvoje? Ar jos jau žino apie
jų laukiančias dovanas?

Su Kupiškio mokyklos mokytoja susipažinau
praeitą vasarą, kai viešėjome Subačiuje ir susitiko-
me su miestelio bendruomene. Su Vytauto Didžiojo
gimnazijos direktore šį projektą aptarėme susitikę
signataro Mykolo Biržiškos perlaidojimo rengi-
niuose. Be to, tai yra Dariaus mokykla, jis būtinai no-
rėjo, kad su jais būtų užmegzti ryšiai. O Kauno
Veršvų gimnaziją pasiūlė Los Angeles lietuviai. Ma-
nau, kad taip ir geriausia daryti – grąžinti šį bei tą
mokykloms, su kuriomis mus sieja ryšiai. Visi gali-
me prie to prisidėti. Visos trys mokyklos labai lau-

Knygos –– draugystės pradžia

Renata ir Darius Gaidžiai visada paremia vienas kito idėjas ir darbus.

Renatos Gaidienės pagalbininkai – penktokai Gabija, Deivis, Andrius, Aras, Lina, Diana, Atėnė, Povilas, Lilija ir Dominykas. 
R. Gaidienės ,,Facebook” nuotraukos

sius 70 naujienlaiškių. Prisidėjau prie įvairiausių or-
ganizacijų veiklos čia, Los Angeles – Lietuvos Dukterų
draugijos, dainavau ,,Los Angelų” chore, mokytojavau
šeštadieninėje mokykloje, padėjau Šv. Kazimiero pa-
rapijoje ir t.t. Man taip pat buvo labai įdomios ame-
rikiečių problemos – prisijungiau prie Viewpoint
mokyklos lyderių tarybos, kurioje buvo diskutuojama
Amerikos švietimo ateitis, rengiau be galo įdomų Los
Angeles ir Vilniaus mokyklų bendradarbiavimo pro-
jektą apie litvakų kultūrą, šį pavasarį net 20 svečių dėl
šio projekto lankėsi Lietuvoje. 

Netrukus baigiasi Jūsų vyro kadencija diplomatinėje
tarnyboje Los Angeles. Ką jūs labiausiai prisiminsite iš šių
metų, praleistų JAV Vakarų pakrantėje? Ką labiausiai bus
gaila palikti?

Tai buvo intensyviausi metai mūsų gyvenime.
Sunkiai apibūdinama patirtis, kuriai pilnai suvokti
dar užtruks laiko. Bet būdami taip toli nuo Lietuvos,
bet vis tiek tarp lietuvių, mes supratome, kokią Lie-
tuvą norime matyti po 20–30 metų. Ir įvertinome kiek
daug nuostabių dalykų turime savo šalyje. 

Mūsų jaunesnysis sūnus Povilas laukia grįžimo
į Lietuvą, jam labai rūpi močiutės gaminamas mais-
tas ir daug europietiško futbolo rungtynių, kurias ga-
lima stebėti realiu laiku. Dar turbūt tikisi, kad mes ma-
žiau dirbsime ir daugiau laiko leisime drauge. Mūsų
vyresnysis sūnus Dominykas mokyklą pabaigs čia, Los
Angeles. Jis šią vasarą trumpam išbandys studijas Uni-
versity of  Chicago, o nuo rudens žada kibti į labai am-
bicingą Junior metų programą. Išsiskyrimas su juo
bus sunkiausia diplomatinio darbo dalis. 

Labiausiai pasiilgsiu mūsų iškylų į Sierra Nevada
kalnus. Californijos gamta yra magiška. 

Kalbėjosi Ramunė Lapas

Dėžės su knygomis jau paruoštos persiuntimui į Lietuvą.
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TELKINIAI

JANINA SUČYLIENĖ

Gegužės 19 d. Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Banys vardo salėje, vy ko kas-
metinis JAV Lietuvių Bendruo menės
(LB) Lemonto apylinkės valdybos me-
tinis ataskaitinis susirinkimas. Renginį
organizavo JAV LB Le monto valdyba,
susirinkimą vedė JAV LB Krašto valdy-
bos Socialinių reikalų tarybos pirmi-
ninkas Juozas Polikaitis.

Be JAV LB Lemonto apylinkės
valdybos narių susirinkime da-
lyvavo LB nariai ir svečiai iš to-

limesnių Amerikos rajonų – Ingrida
Mise vičienė iš Port lando, Oregon vals-
tijos, Raimonda ir Ričardas Kontri-
mai – iš Californijos ir kt. Vedėjas J. Po-
likaitis pasidžiau gė, kad į susirin kimą
atvyko ir PLC valdybos pirmi ninkas
Linas Gylys, PLC direktorius Artū-
ras Žilys, taip pat JAV LB Čika gos
apylinkės pirmi ninkė Ingrida Stroko-
va, Birutė Kairienė, Pasaulio Lie tuvių
Bend ruo menės Kontrolės ko mi sijos
pir mininkė ir Draugo fon do pirmi-
ninkė emeritus Marija  Remienė. 

Susirinkimą invokacija pradėjo
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
kunigas Algis Baniulis SJ. Tylos mi-
nute buvo pagerbti Amžinybėn išė ję
JAV LB Lemonto apylinkės nariai.

Renginio vedėjas J. Polikaitis per-
 skaitė susirinkimo darbotvarkę, kuri,
pagal dalyvių susitarimą, buvo vien-
balsiai priimta plojimais. Po to pri-
statyti praėjusių metų JAV LB Le-
monto valdybos nariai: nenuilstanti
Bend ruo menės pirmininkė Violeta Va-
lai tytė, pavaduotoja Alvyda Gudė nienė,
sekretorė Roma Lange, iždi nin kė Nijolė
Danielson, renginių organizatoriai Vy-
tautas Jagminas, Petras Va lius, Vy-
tautas Geštautas, Paulina Liau ba ir at-
stovė spaudai Janina Sučylienė.

Dirbame tautiečiams

LEMONT, IL

Sveikinimai LB valdybai

Renginio svečiai sveikino valdybos
pirmi ninkę V. Valaitytę bei jos ko-
mandą, linkėdami ir toliau puose lėti
lietuvybę išeivijoje, lietuviška dva sia
auginti jaunąją kartą, didžiuotis esant
lie tuviais. Už lietuvybės puo selėjimą,
bendruomenės būrimą, ilgalaikį ben-
dradarbiavimą ir Lie tuvos garsinimą
PLC vardu L. Gilys ir A. Žilys V. Va lai-
 tytei įteikė JAV LB JAV LB Lemonto
apy linkei skirtą padėkos raštą. Sveikin -
tojai valdybos nariams dėkojo už pra-
smingą darbą, savo laiką skiriant lie-
tuvybės puo selėjimui, saugojimui. 

Darbai vardan Lietuvos

JAV LB Lemonto apylinkės val dy-
bos sek retorė R. Lange perskaitė 2018
m. susirinkimo protokolą, kuris buvo
vienbalsiai priimtas. 

Toliau pagal dienotvarkę valdybos
pirmininkė V. Valaitytė skaitė me tinį
pranešimą, kuriame apžvelgė valdybos

veiklą, pasidžiaugė darnia savo ko-
manda ir patikino, kad tik dir bant
kartu galima atlikti didelius, iš lieka-
mus darbus. Per einamuosius me tus
buvo organizuota daug rengi nių: pa-
minėta Tremties diena, kurią vesti pa-
dėjo Vydūno fondo jaunimo grupė, va-
dovaujama Vidos Brazaity tės; sureng-
ta gegužinė, kuri pernai su tapo su Jo-
ninėmis; liepos 6-ąją pa minėta Lietuvos
valstybės-Mindaugo karūnavimo die-
na, prie kurios rengimo prisidėjo ir ki-
tos organizacijos – LR generalinis kon-
sulatas, PLC, me no galerija „Siela”.
Kartu su tautiečiais Lietuvoje buvo gie-
damas Lietuvos valstybės himnas.

V. Valaitytė pasidžiaugė, kad di de-
lio bendruomenės susidomėjimo su-
laukė susitikimas su filmų kūrėju Ar-
vydu Reneckiu. Susirinkusiems dide-
lį įspūdį paliko jo parodyta dokumen-
tinė medžiaga apie lietuvius, į JAV at-
vykusius prieš šimtą metų. Savitai
įdomus, ypač besidomintiems Lietuvos
istorija, buvo susitikimas su inžinie-
riumi Rimantu Žemaitaičiu. 

Sklandžiai praėjo rugpjūčio vi du-
 ryje vykęs Vidurio apygardos su važia-
vimas, prasmingai buvo pami nėta ir
Sausio 13-oji – Už laisvę kritu siųjų
diena. Vasario 16-osios proga Le monto
miestelyje buvo iškelta Lietuvos vals-
tybės vėliava ir kartu su Čikagos apy-
linke surengtas Lietuvos nepriklau-
somybės minėjimas. Jo da ly vius JAV
LB Lemonto apylinkės valdyba vai-
 šino pačių pagamintais sumušti niais,
kava ir saldumynais. Iškilmin gai buvo
paminėta ir Kovo 11-oji. 

Baigdama darbų apžvalgą pirmi-
 ninkė pasidalijo valdybos planais šiems
metams.

JAV LB Lemonto apylinkės valdy-
bos fi nan sinius reikalus apžvelgė iždi-
 nin kė N. Danielson. Socialinių reikalų
skyriaus vedėjas Rimantas Dirvonis
savo trumpame pranešime papasakojo
apie jo vadovaujamo skyriaus veiklą.
Jis pažymėjo, kad visos jo skyriaus
surinktos aukos išleidžiamos tre čia-
dieniais demonstruojamiems filmams.
Vedėjas pakvietė visus kuo gau siau
dalyvauti filmų peržiūrose.

Revizijos komisijos nariams – Liu-
dui Šleniui, Reginai Kulienei ir Irenai
Hirt nedalyvaujant šios Kon trolės ko-
mi sijos protokolą perskaitė N. Da niel-
 son. Komisijos pa rengtame pra ne šime
pabrėžta: „Visos JAV LB Lemonto apy-
linkės iždo pateiktos išlaidos yra pa-
teisintos sąskaitomis, o išlaidų knygos
tvarkingai veda mos”. 

Socialinės pagalbos 
reikia daugiau

Po pranešimų vyko diskusijos, į
kurias aktyviai įsijungė susirinkimo

dalyviai ir svečiai. B. Kairienė socia li-
nių reikalų skyriui siūlė pasitelkti
kompetentingą žmogų, kuris galėtų
at stovauti teisės, sveikatos ir socia linių
išmokų klausimais. Viena iš susirin-
kimo dalyvių apylinkės valdybai siūlė
organizuoti Naujųjų metų sutikimo
šventę. Po trumpų diskusijų švenčių
reikalą buvo pavesta spręs ti Lemonto
apylinkės valdybai. 

Į diskusijas įsijungęs J. Polikaitis
taip pat pasiūlė, kad didesnėse LB apy-
linkėse turėtų būti asmuo, kuris galė-
tų daugiau rūpintis socialiniais rei-
kalais. ,,Mes sulaukiame prašymų pa-
dėti žmonėms, kuriems reikalinga
konkreti pagalba. Bendruomenė sens-
 ta, ir pagalbos vis dažniau reikia.
Mūsų pareiga vieni kitiems padėti”, –
sakė jis. JAV LB Krašto valdybos So-
cialinių reikalų tarybos pirminin kas J.
Polikaitis pakvietė visus į tarybos se-
siją, kuri šiais metais rugsėjo pabaigoje
vyks Čikagoje. 

Visi susirinkime perskaityti pra-
 ne šimai buvo priimti be pataisymų. Iš
valdybos, jo paties prašymu, buvo iš-
lydėtas Vytautas Jagminas. Jam bu vo
iškilmingai padėkota už ilgametį dar-
bą išlaikant lietuvybę ir tautiškumo
puoselėjimą. 

Susirinkimo pabaigoje vedėjas
kvietė siūlyti naujų narių į valdybą.
Nesulaukus pasiūlymų JAV LB Le-
 monto apy linkės valdybai buvo su-
 teikta teisė ko optuoti naujus narius,
juos pa tvirtinant kitame susirinki me.
Pa siūlymas buvo priimtas vienbalsiai.
Susirinkimą vainikavo sugiedota lie tu-
viška giesmė „Lietuva brangi”. 

PLB atstovė Birutė Kairienė (k.) sveikina
apylinkės pirmininkę Violetą Valaitytę. 

JAV LB Lemonto apylinkės susirinkime vyksta diskusijos. Kalba Marija Remienė. J. Sučylienės nuotraukos

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Iš k.: Vytautas Geštautas, Janina Sučylienė, Paulina Liau-
ba, Alvyda Gudėnienė, Vytautas Jagminas, Violeta Valaitytė, Nijolė Danielson, Roma Lan-
ge ir Petras Valius.

Rimantas Dirvonis pasakoja apie trečiadienines kino popietes centre. 
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LOS ANGELES, CA

AMANDAS RAGAUSKAS

2019 m. gegužės 9 d. Santa Monica
miesto Historic Woman’s Club salėje
vyko iškilminga šventė, skirta Kalifor-
nijos lietuvių kredito unijos 50-čiui pa-
minėti. Tą vakarą daugiau nei 250 uni-
jos narių ir jų svečių susirinko į 1911 m.
statytą puošnią šio klubo salę pasi-
džiaugti gražiu jubiliejumi. 

Prieš prasidedant oficialiajai va-
karo programai svečiai buvo
vaišinami kalifornietišku vynu

ir gardžiais užkandžiais, maloniai tar-
pusavyje bendravo.

Vėliau unijos vadovas (CEO) Dai-
nius Vaidila pristatė vakaro vedėjus:
Lietuvos garbės konsulę Daivą Čeka-
nauskas-Navarrette ir advokatą Aurį Ja-
rašūną. Vedėjai perskaitė gautus svei-
kinimus ir supažindino su šventėje da-

Auksinis 
Kalifornijos 
lietuvių 
kredito unijos 
jubiliejus

Koncertuoja NICO. Reginos Banionis nuotraukos

lyvaujančiais garbės svečiais – Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato Los
Angeles antrąja sekretore Agne Gure-
vičiene, komercijos atašė Jungtinėse
Amerikos Valstijose Laimučiu Abe-
ciūnu, Šiaurės Californijos latvių kre-
dito unijos valdybos pirmininku And-
res Ramans, buvusiu JAV diplomatu
Donald Tremblay. Visų susidomėjimo
sulaukė gimnastė Brigita Budginas,
kuri, įgijusi Lietuvos pilietybę, daly-
vauja tarptautinėse varžybose kaip
Lietuvos gimnastikos rinktinės narė. 

Galbės konsulė Daiva Navarrette
apžvelgė įdomiausius kredito unijos
kūrimosi 1969 metais faktus, o Auris
Jarašūnas sklandžia advokatiška kal-
ba papasakojo, kad idėja kurti lietuvių
kredito uniją kilo penkiems asme-
nims: Albinui Markevičiui, Vytautui
Bacevičiui, Victor R. Plukui, Kęstučiui
A. Vaičiui ir Emanueliui Jarašūnui. Jie
1967 m. gruodžio mėn. 1 d. pasirašė ir
išsiuntė Department of  Investment, Di-
vision of  Corporations of  the State of
California prašymą įkurti Kalifornijos
lietuvių kredito uniją. Beveik po dve-
jų metų, 1969 m. kovo 12 d., leidimas

Vakaro vedėjai Auris Jarašūnas ir Daiva Navarrette.

buvo gautas. 
Visus tuos 50 metų unijoje darba-

vosi vakare dalyvavę Vitalis Lember-
tas, Ed Budginas ir Albinas Markevi-
čius. Mirusieji kooperatyvo bendra-
darbiai buvo pagerbti tylos minute. 

Vakaro vedėjai pristatė ir dabarti-
nį kredito unijos kolektyvą: Reginą
Banionis, Dalią Gricius, Gidą Urbo-
nienę, Audrą Ceceris, Astą Dargienę,

Viktoriją Gedvilą, Reginą Gasparonie-
nę ir jų vadovą Dainių Vaidilą, kurie
veda uniją į naują penkiasdešimtmetį. 

Baigiant oficialiąją programos
dalį garbės konsulė D. Navarrette pa-
ragino visus pakelti šampano taures
Kalifornijos lietuvių kredito unijos
auksinio jubiliejaus proga ir pakvietė
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos kle-
boną kun. Tomą Karanauską palai-
minti vakarienę, kurią paruošė šei-
mininkės Jūratės Jakeliūnienės ko-
manda. Prieš palaiminimą kun. T. Ka-
ranauskas pasveikino kredito uniją
su jubiliejumi ir jo vadovui D. Vaidilai
įteikė Lietuvos tautodailininkų su-
kurtą Angelo sargo skulptūrėlę.

Po gardžių pietų savo šventės da-
lyvius džiugino kamerinis orkestras iš
Lietuvos NICO. Jauni, talentingi atli-
kėjai buvo atvykę į Ventura mieste
vykstantį tarptautinį muzikos festi-
valį. Dėkodami Kalifornijos lietuvių
kredito unijai už finansinę paramą, fes-
tivalio išvakarėse jie sutiko pade-
monstruoti savo talentus jubiliejinės
šventės metu.

Po nuotaikingo koncerto visi vai-
šinosi šventiniu tortu ir kava, o skirs-
tydamiesi į namus Kalifornijos lietu-
vių kredito unijai linkėjo gyvuoti dar
penkiasdešimt metų. 

Kun. Tomas Karanauskas įteikia Dainiui Vaidilai Angelo sargo skulptūrėlę. Kairėje sėdi Agnė
Gurevičienė.

Unijos senbuvis – Albinas Markevičius.

Kalba unijos vadovas Dainius Vaidila. Prie stalo sėdi: Albinas Markevičius, Andres Ramans ir Donald Tremblay.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

G
egužės 19 d. vyko Clevelando Maironio jau-
nųjų ir moksleivių ateitininkų kuopos me-
tinė šventė. Šventės metu aštuoni jaunučiai
ir penki moksleiviai davė ateitininko įžodį,

o juos sveikino jų šeimų nariai – tėveliai, broliai, se-
serys, seneliai bei kuopos globėjai Danius Šilgalis ir
Aida O’Meara. 

Aida O’Meara, kuri globoja ir moksleivius, ir jau-
nuosius Clevelando ateitininkus, vedė programos iš-
kilmingąją dalį. Pagal kuopos tradiciją kiekvienas su-
sirinkimas prasideda penkių žvakių uždegimu. Ir šio-
je šventėje buvo uždegtos žvakės, primenančios pen-
kis ateitininkų principus.

Moksleiviai įžodininkai pasidalijo mintimis apie
savo pasirinktas temas. O temos buvo įvairios, pvz.:
,,Ar aš už 20 metų dar būsiu ateitininkas?”, ,,Ar da-
bartinis ateitininkų jaunimas yra pakankamai stip-

rus laikytis ateitininkijos principų?” Kiti apibūdino
vieną pasirinktą principą ir paaiškino, kaip jis gali
būti įgyvendintas kasdieniame gyvenime. Pasak
globėjų, moksleivių kalbos įtaigoja jaunesniuosius,
kurie žavisi vyresniaisiais organizacijos nariais.
,,Mūsų moksleiviai – tikras pavyzdys jaunučiams”,
– sakė globėja.

Aida O’Meara pabrėžė tikėjimo svarbą jaunie-
siems ateitininkams. Visų ateitininkų principų – ka-
talikiškumo, tautiškumo, inteligentiškumo, šeimy-
niškumo ir visuomeniškumo – pagrindas yra Dievo
meilė žmonijai. Be tikėjimo ir Jėzaus mokymo se-
kimo nebūsi geras ateitininkas. 

Po kalbų Aida O’Meara ir sendraugių atstovė
Giedrė Ješmantienė pristatė moksleivius įžodinin-
kus, sėkmingai išlaikiusius egzaminus. Tai Mikas Bi-
liūnas, Marija O’Meara, Justas Šilgalis, Elzė Tara-

sevičiūtė ir Vija Tessman.
Jaunučių kandidatus pristatė globėjai Aida

O’Meara ir Danius Šilgalis. Šie jaunučiai priėmė jau-
nojo ateitininko įžodį – Elizabeth O’Meara, Rapolas
Ogorodnikas, Dominykas Šilgalis, Joris Šilgalis,
Julytė Taraškaitė, Clara Taraškaitė, Vilnė Žulkutė ir
Sofija Slechticovaitė.

Džiugu matyti, kad per ilgus veiklos metus įdė-
tas darbas atsipirko ir tiek kandidatų pasiryžo duo-
ti įžodį. Vasarai prasidėjus kiekvienas Maironio kuo-
pos naujas ateitininkas jau ruošiasi dalyvauti atei-
tininkų stovyklose Dainavoje. 

,,Didžiuojamės gražaus jaunimo pasiekimais ir
pasiryžimu būti gerais ateitininkais. Pasibaigus
šiai šventei tikimės ir toliau puoselėti bei brandin-
ti ateitininkų veiklą Clevelande”, – baigė globėjas Šil-
galis.    – Kuopos korespondentas

Clevelando Maironio kuopos nariai su savo globėjais. Pirmoje eilėje iš k.: Rapolas Ogorodnikas, Clara Taraškaitė, Sofija Slechticovaitė, Julytė Taraškaitė ir Joris Šilgalis. Antroje
eilėje – moksleivių ir jaunųjų ateitininkų globėja Aida O’Meara, Mikas Biliūnas, Vija Tessman, Elizabeth O’Meara, Marija O’Meara, Dominykas Šilgalis, Elzė Tarasevičiūtė, Justas
Šilgalis, Vilnė Žulkutė ir jaunųjų ateitininkų globėjas Danius Šilgalis. Daniaus Šilgalio nuotr.            

Clevelando ateitininkų metinė šventė

Šių metų rugpjūčio 3–9 d. tėvų Pranciško -
nų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje,
Maine valstijoje, vyks kasmetinė Ateitinin -
kų sendraugių studijų ir poilsio savaitė.
Skelbiame galutinę programą, kad daly-
viai savo laiką galėtų planuoti iš anksto.
Tarp paskaitų ir koncertų galima pasile-
pinti paplūdimyje arba vasarvietės jūros
vandens baseine, pasivaikščioti po Ken-
nebunk miestelį ir net išplaukti į jūrą pa-
žvejoti.

PROGRAMA

Rugpjūčio 3 d., šeštadienis

8 val. v. – „Gitara ir fleita” – baroko muzi-
kos, Lotynų Amerikos ritmų ir įsimintinų
amerikietiškų melodijų mélange-koncertą
atlieka Jonas Kublickas ir Mona Yamazaki
Sangesland

Rugpjūčio 4 d., sekmadienis

12 val. – Savaitės dalyvių sekmadienio šv.
Mišios vienuolyno koplyčioje (šiokiadie-
niais Mišios – 8:10 val. r.). Mišių muzikinė pa-
lyda – Simonos Minns

4  val. p. p. – „Jėzuitų 450 metų Lietuvoje
jubiliejus” – kun. Gintaras Vitkus SJ, Lietu-

vos jėzuitų provincijos deleguotas atstovas

7:30 val. v.  – Teatro vakaras – aktorė Aud-
rė Budrytė Nakienė

Rugpjūčio 5 d., pirmadienis 

4  val. p. p.  – ,,Ką sužinojau ir išgyvenau ra-
šydama ‘Siberian Exile: Blood, War and a
Granddaugther’s Reckoning’” – knygos au-
torė, kūrybinio rašymo profesorė Missouri
un-te dr. Julija Šukys (Paskaita bus anglų kal-
ba)

7:30 val. v. – „Atsikūrusios Lietuvos 100-me-
čio pragiedruliai ir darganos I” – Pennsyl-
vanijos Millersville universiteto istorijos
profesorius emeritas dr. Saulius Sužiedėlis 

Rugpjūčio 6 d., antradienis

7:30 val. v. – „Atsikūrusios Lietuvos 100-me-
čio pragiedruliai ir darganos II” – prof. Sau-
lius Sužiedėlis

4  val. p. p. – „Ar sėkmingos Šv. Tėvo pa-
stangos įžiebti Bažnyčioje jo pasirinktojo Šv.
Pranciškaus vardo dvasią?” – pasaulio pran-
ciškonų vadavietės Romoje vyr. ekonomas
kun. Jonas Puodžiūnas, OFM.

8 val. v. – Prekyba žmonėmis ir žmonių iš-
naudojimu besirūpinančio prel. Edmundo

Put-
rimo įvadas filmo „Mulai” – apie į
narkokontrabandą įsivėlusių lietuvių kalinių
būtį Peru kalėjimuose – peržiūrai

Rugpjūčio 7 d., trečiadienis

4  val. p. p. – Neseniai išleistą užsienio lie-
tuvių vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM (1925-
2019) monografiją pristato jos iniciatorius
prel. E. Putrimas

7:30 val. v. – Begarsis filmas „La Passion de
Jeanne d’Arc” – muzikės Simonos Minns
komponuotą garso takelį gyvai atlieka sty-
ginis kvartetas  

Rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

4  val. p. p. – „Popiežiaus Pranciškaus encik -
likos ,,Laudato sí‘ teologiniai pagrindai ir de-
rinimasis su Bažnyčios socialiniu mokymu”
– Providence kolegijos teologijos profeso-
rė dr. Aurelie Hagstrom

7:30 val. v. – „Ignaciškasis dvasingumas ir
jo įgyvendinimas” – dr. Aldona Lingertai-
tienė, kun. G. Vitkus SJ, Dainora Kupčinskaitė

Rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

4 val. p. p. – „Širdis ir jos paslaptys” – in-

f o r -
matyvūs ir praktiški kardiologės
prof. Dalios Giedrimienės paaiškinimai bei
patarimai

8 val. v. – Meiningen Trio kamerinis kon-
certas – Jonathan Cohler (klarnetas), Se-
bastian Bäverstam (violončelė) ir Rasa Vit-
kauskaitė (fortepijonas)

Nedelskite – užsisakykite 
kambarius

Kambarius Pranciškonų svečių namuose
vasarotojai pildo greitai, todėl skubėkite re-
gistruotis į Ateitininkų poilsio ir studijų sa-
vaitę. Žinių apie Kennebunkporto vietovę,
Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite
www.franciscanguesthouse.com. Užsisa-
kykite kambarius skambindami į raštinę
tel. 207-967-4865. Nepamirškite paminėti,
kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”. Dėl infor-
macijos kreiptis į Eligijų Sužiedėlį: esuzie-
delis@gmail.com arba Moniką Sabalienę: vy-
gantaite.sabaliene@gmail.com  

Atostogaukime su ateitininkais
pas Pranciškonus
Paskaitų, pokalbių ir koncertų programa
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Su vasara atbunda išeivijos jaunimo vasaros stovyk-
los. Turime Dainavą, skautų Raką, Neringą, Rambyną
ir kitas stovyklas. Šios stovyklos yra įsteigtos gražio-
je gamtoje, nors niekas ten nevažiuoja tik gamta pa-
sidžiaugti. Stovyklautojams visada rengiamos įdomios
ir vertingos programos.  

Bet stovyklon nuvažiavus kartais būna netikė-
tumų. Prieš keletą metų viename subuvime
Dainavoje ekologas Pranas Pranckevičius va-

dovavo rateliui, su kuriuo apėjo dalį stovyklos ir ap-
rodė retai matomas geologines įdomybes, kuriomis
susidomėjo ir Amerikos geologai. Kita įdomybė – Dai-
navoje yra Spyglio ežeras, iš kurio išteka Raisin upė.
Neseniai žemėlapiuose radau, kad tos upės pradžia
yra prie stovyklos tiltelio, stovyklautojus vedančio
į paplūdimį prie Spyglio ežerėlio. Greičiausiai niekam
nesvarbu, kas teka po tuo tilteliu. Gal ir nesvarbu, bet
gali būti įdomu.

Spyglio ežerėlis turi keletą požeminių vandens
šaltinių. Kylantis ežero vanduo rado prasiveržimo vie-
tą, kuri tapo Rasin upės pradžia. Prieš keletą metų
rašiau, kad būtų įdomu, jeigu koks Dainavoje sto-
vyklaujančių grupių gamtos būrelis nustatytų, kur
yra Raisin upės pradžia ir ten paliktų kokį žymenį
ar lentelę. Tada galvojau, kad gal yra įmanoma prie
upės ištakų nueiti pėsčiomis. Pasirodo, kad upės pra-
džia – visai po nosim. Per daugelį metų tūkstančiai
stovyklautojų pakeliui į paplūdimį yra žygiavę til-
teliu.

Prisiminiau, kad Dainavos stovyklos darbuoto-
jas Adolfas Vasiulis su talka pastatė pirmąjį tiltelį.
Laikui bėgant jis paseno ir Aro Kriaučiūno pastan-
gomis buvo pastatytas naujas. Tai prisiminęs su juo
susisiekiau ir uždaviau keletą klausimų; susilaukiau
atsakymų. Štai jie.

Kada buvo statytas pirmasis tiltelis?
Man atrodo, kad pirmasis tiltelis buvo pastaty-

tas septintojo dešimtmečio pradžioje, gal 1960 m.

Kaip ir kada kilo mintis statyti naują tiltelį?
Pirmas tiltelis jau buvo labai blogos būklės. Len-

tos po kojomis dar buvo pakenčiamos, bet atramos kai
kur tikrai pavojingos. Vieną dieną mes tai ir paste-
bėjome – kad atramos labai nestiprios,
ir vaikas galėtų lengvai įkristi! Nuta-
rėme, kad laikas statyti naują tiltelį;
Dainavos administratoriaus papra-
šėme pinigų. Aš nupiešiau planus. Sta-
tytojai buvo jauni Dainavos darbinin-
kai. Be manęs grupę sudarė mano bro-
lis Aidas, Andrius ir Marius Gražu-
liai. Tai buvo 1983 m. Pirmiausia rei-
kėjo išardyti senąjį tiltelį. Matėme, kad
jis jau netvirtas, bet buvo daug blogiau
negu galvojome. Sunkiausia buvo į
upelio dugną įkalti 8–10 pėdų baslius.
Buvo labai pavojinga, nes kaldami sto-
vėjome ant valgomojo stalo, stovėjusio
ant senojo tiltelio. Karts nuo karto ko-

Dainava – Raisin upės gimtinė
Aidas ir Andrius ardo senąjį tiltą. Aras stato tiltą – jau visai prie pabaigos.

kia statybinė detalė ar įrankis įkrisdavo į vandenį.
Tai buvo tikrai nemalonu, kadangi žinojome, jog upe-
lyje yra nemažai gyvačių. Projektą baigti truko apie
dvi savaites. Prisimenu, kad po poros dienų po ati-
darymo kažkas, motociklu bandęs pervažiuoti tiltelį,
įvažiavo į naująją atramą. Buvo smagu, kad nauja-
sis tiltas atlaikė, buvo tikrai stiprus! 

Kiek naujasis tiltas kainavo?
Apie 1000 dolerių už statybines medžiagas. Visa

mediena buvo chemiškai apdorota, kad greitai nesu-
pūtų. Ją sukrovėme į Dainavos sunkvežimį. Galvoju
dabar, tikrai buvo per daug svorio. Į stovyklą važia-
vome vos 50 mylių per valandą greičiu.

Kaip atrodo tiltelis dabar, po dau gelio metų? 
Kai jį apžiūrėjau 2015 m., pamačiau jau naują –

trečiąjį tiltelį, pastatytą iš plastmasinės medžiagos,
atrodančios kaip mediena. Dabar jau nebereikės
rū pintis! Buvo smagu matyti, kad buvo naudotas
lygiai toks pat planas kaip ir mano”, – rašė Aras.  

Oaš, galima sakyti, kad Raisin upe susidomėjau
prieš keletą metų, kai iš vieno kolegos gavau
lankstinuką apie Raisin upės mūšį. Beskaity-

damas sužinojau, kad ta upė prasideda į vakarus nuo
Manchester miestelio ir baigiasi prie Monroe mies-
to, esančio ant Erie ežero krantų. Upei dabartinį var-
dą davė prancūzų kolo-
nistai. Jų kalba Raisin
reiškia laukines vynuo-
ges. Pasirodo, kad ant
upės krantų augo lauki-
nės vynuogės. Šios upės
vardas pagarsėjo 1813 m.
žiemą, vadinamojo 1812
m. karo metu. Prie upės
žiočių vy ko mūšis tarp
anglų ir indėnų, kovoju-
 sių prieš Amerikos ka-
riuomenę iš Kentucky
valstijos. Dėl didelės jėgų
persvaros amerikiečiai
anglams turėjo pasiduoti.
Anglai buvo užtikrinę
tvarkingą belaisvių prie-
žiūrą. To anglų užtikri-
nimo nepaisę indėnai
daugelį belaisvių išžudė

ir nuskalpavo. Po mūšio pralaimėjimo buvo sukur-
tas šūkis: ,,Remember the River Raisin!” Kitą pa vasarį
prarastą teritoriją amerikiečių kariuomenė iš ang-
lų atsiėmė. Buvusio mūšio vieta dabar yra paversta
Monroe miesto parku, kuriame yra pa minklas žu-
vusiems amerikiečiams. 

Grįžkime prie pačios Raisin upės. Atidžiau pa-
žiūrėjęs į žemėlapį nustebau, kokia ši upė vingiuo-
ta. Nuotolis nuo Dainavos iki upės žiočių važiuojant
automobiliu yra mažiau negu 50 mylių. O upės vaga
tęsiasi 139 mylias! Žiūrėdamas į žemėlapį nustebau,
kad daug kur upė praplatėja ir susidaro tarsi ežerė-
liai. Vėliau radau, kad upėje yra 22 užtvankos. Mi-
chigano valstijos Nemu nas – ilgiausia valstijos upė
Grand River – yra 252 mylių ilgio. O Lietuvos Ne-
munas yra 568 mylių.

Pabaigai dar noriu paminėti įdomų geografinį
trikampį. Būdamas Dainavoje kai kas gali panorėti
užsukti į Maskvą, esančią prie US 12 kelio, apie 33 my-
lias į pietvakarius nuo stovyklos. Grįžtant į stovyk-
lą dar gali suvilioti Ryga, esanti prie US 223 kelio, už
apytikriai 42 mylių į pietryčius nuo Maskvos. O iš ten
į stovyklą bus likusios dar 32 mylios. Visas trikam-
pis – 107 mylios. Namo grįžę galėsite girtis, kad tą pa-
čią dieną buvote Dainavoje, Maskvoje ir Rygoje. Tik
klausimas – ar kas patikės?

Sėkmingo ir atmintino stovyklavimo visoms ir
visiems!

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

Marius ir Aras stovi ant naujojo tilto. Nuotraukos patvirtina, kad tiltas buvo statytas 1983
m., kai Arui buvo 18 m.   Aro Kriaučiūno nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Rinkimų apygardos užsienio lietuviams
Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų

ministras Linas Linkevičius ragina
Seimą svarstyti apie dviejų atskirų
Seimo rinkimų apygardų, kuriose
parlamentarus rinktų užsienyje gy-
venantys Lietuvos piliečiai, steigi-
mą.

„Vyriausiajai rinkimų komisijai
patvirtinus galutinius gegužės mėne-
sį vykusių rinkimų ir referendumų re-
zultatus, matome, kad užsienyje gy-
venantys lietuviai balsavo net tris kar-
tus aktyviau nei per paskutiniuosius,
2016 metais vykusius, Seimo rinki-
mus. Tai leidžia teigti, jog daugiau
kaip dešimtmetį įgyvendinamos Glo-

balios Lietuvos politikos siekis, kad už-
sienyje gyvenantys tautiečiai ne tik iš-
saugotų lietuvišką tapatybę, bet ir ak-
tyviai dalyvautų modernios ir kles-
tinčios Lietuvos valstybės kūrime, yra
rezultatyvus. Todėl jau artimiausiomis
dienomis raginu Seimą pradėti dis-
kutuoti gal net ir apie dvi atskiras Sei-
mo rinkimų apygardas, kuriose užsie-
nyje gyvenantys Lietuvos piliečiai
rinktų jiems atstovaujančius Seimo na-
rius. Turime nedelsiant pradėti svars-
tyti reikiamus įstatymų ir kitų teisės
aktų pakeitimus, kad jau 2020 metų Sei-
mo rinkimuose tai taptų įmanoma”, –
teigia L. Linkevičius.

Pritarė Lietuvos karių skaičiaus didinimui
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Vy-

riausybė pritarė Krašto apsaugos sis-
temos personalo plėtros 2019–2028 m.
planui, kuris parengtas įgyvendinant
2018 m. ilgalaikę Krašto apsaugos sis-
temos plėtros programą. 

LR Seimo ir LR Vyriausybės pa-
tvirtinti ilgalaikiai krašto apsaugos sis-
temos plėtros planai sudaro sąlygas
vystyti Lietuvos kariuomenės struk-
tūrą sistemiškai, sinchronizuojant
personalo komplektavimo, aprūpini-
mo, modernizacijos, infrastruktūros
plėtros poreikius bei finansavimą.  

Planuojama, kad ateinantį de-
šimtmetį profesinės karo tarnybos ka-
rių skaičius išaugs nuo 10,9 iki 14,5
tūkst. karių. Nuo 5,4 tūkst. iki 6,3

tūkst. augs ir Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų karių bei kitų aktyviojo
rezervo karių skaičius. Taip pat pla-
nuojama kasmet į įvairias pratybas ir
mokymus įgūdžiams atnaujinti pa-
kviesti vis didesnį parengtojo rezervo
karių skaičių – jis augs nuo 1,4 tūkst.
karių 2019 metais iki 3,9 tūkst. karių
2028 metais.

Krašto apsaugos sistemai reikia-
mo personalo skaičius nustatytas at-
sižvelgus į NATO rekomendacijas ir re-
sursais grindžiamus skaičiavimus,
kad personalui išlaikyti būtų skiriama
ne daugiau kaip 50 proc. visų gynybai
skirtų asignavimų. Toks ilgalaikis
Krašto apsaugos sistemos personalo
plėtros planas priimtas pirmą kartą.

Mirė Petras Klimas jaunesnysis
Vilnius (Mano vy-

riausybė) – Gegužės 22
d. po sunkios ligos mirė
Petras Klimas jaunesny-
sis, diplomatas, Lietuvos
nepriklausomybės akto
signataro Petro Klimo sū-
nus, ilgametis aktyvus
Prancūzijos Lietuvių
Bendruomenės narys. 

Petras Klimas gimė
1930 m. balandžio 15
d.  Paryžiuje, 1951–1956
m. studijavo matematiką
ir fiziką Strasbūro bei
Sorbonos universitetuo-
se,  dirbo Sorbonos uni-
versiteto Vertėjų mo-
kyklos generaliniu sek-
retoriumi. Atkūrus Lie-
tuvos valstybę, nuo 1992
iki 1995 m. darbavosi
Lietuvos ambasadoje
Prancūzijoje antrojo ir
pirmojo sekretoriaus pa-
reigose. 

Programa „Kitas 100” sulaukė paramos
Vilnius (Švietimo ministerijos) –

Vyriausybės programa „Kitas 100” jau
antrus metus remia į geriausius pa-
saulio universitetus įstojusius jau-
nuolius. Šiemet konkursas plečiamas:
programos fondas didinamas tris kar-
tus ir siekia 300 tūkst. eurų. 

Be to, šiais metais programą nu-
sprendė paremti ir privačios iniciaty-
vos – vieną papildomą stipendiją skirs
VšĮ „Mariaus Jakulio Jason fondas”.

Valstybinis studijų fondas iki lie-
pos 2 d. priima paraiškas programai
„Kitas 100”. Parama teikiama asme-
nims, įstojusiems į aukštąsias mo-
kyklas, patenkančias tarp TOP 50 uni-

versitetų pagrindiniuose pasauli-
niuose universitetų reitinguose. Dau-
giau informacijos rasite Valstybinio
studijų fondo svetainėje http://vsf.lrv.lt
/lt/studentams/kitas100.

Programa „Kitas 100” remia į ge-
riausias pasaulio aukštąsias mokyklas
įstojusių ar jau studijuojančių jose ir
pasiryžusių po mokslų grįžti dirbti į
Lietuvą asmenų studijas. Per metus
vienam studentui   skiriama iki 20
tūkst. eurų. Tikimasi, kad šiemet pa-
gal šią programa pavyks paremti apie
16 gabių jaunuolių.

Programoje „Kitas 100” gali daly-
vauti ir užsienio lietuviai.

Minimos sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo metinės

Paryžius (ELTA, BNS) – Pasaulio
politiniai lyderiai ir karo veteranai
Normandijoje pamini 75-ųjų sąjungi-
ninkų pajėgų išsilaipinimo metines.

1944 m. birželio 6 d. prasidėjo są-
jungininkų pajėgų išsilaipinimas Pran-
cūzijos Normandijos pakrantėje. Tai
buvo didžiausias įsiveržimas iš jūros
į sausumą, istorijoje vadinamas „D die-
nos” vardu.

„D diena” laikoma nacių okupuotos
Vakarų Europos išlaisvinimo pradžia.

75-ųjų metinių minėjimo rengi-
niai prasidėjo jau trečiadienį. Pietų
Anglijos Portsmoutho uostamiestyje
vykusioje ceremonijoje dalyvavo Di-
džiosios Britanijos karalienė Eliza-
beth II, Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, JAV prezidentas Donald
Trump, Prancūzijos vadovas Emma-
nuel Macron.

Dalyvauti minėjimo renginiuose
Normandijoje atvyko Didžiosios Bri-
tanijos ministrė pirmininkė Theresa
May, Prancūzijos prezidentas E. Mac-
ron. Į minėjimo renginius atvyko JAV
prezidentas D. Trump su žmona Me-
lania Trump. 

1944-ųjų birželio 6 d. Normandijo-

je išsilaipino 156 tūkst. kariškių pen-
kiuose paplūdimiuose. Invazijoje į Nor-
mandiją dalyvavo 7 tūkst. laivų. Mūšis
taip pat pareikalavo daugybės aukų. 

Pasaulinėje arenoje daugėjant ne-
sutarimų lyderiai siekia pademonst-
ruoti, jog transatlantinė vienybė iš-
lieka nesutrikdyta.

Per renginius, kuriuose aukštoji
politika persipina su istorine atmin-
timi, E. Macron pirmiausiai susitiko
su Didžiosios Britanijos premjere The-
resa May ir kartu atidarė britų me-
morialą Pajūrio Vero miestelyje.

E. Macron ir D. Trump surengė
privačias derybas ir  susitiko darbo
pietų po ceremonijos JAV karių kapi-
nėse Pajūrio Colleville. 

Prezidentas Vladimiras Putinas,
kuris 2004 metais buvo pakviestas da-
lyvauti 60-osiose invazijos metinėse,
šiemet negavo kvietimo nei į Ports-
mouthą, nei į Normandiją – tai atspin-
di įtemptus Vakarų ir Rusijos santykius.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija sakė, kad sąjungininkų invazija
Normandijoje nenulėmė  Antrojo pa-
saulinio karo eigos, todėl nereikėtų
pervertinti jos reikšmės.

Dauguma mano, kad D. Trump laimės rinkimus
New Yorkas (ELTA) – Dauguma

amerikiečių mano, kad Donald Trump
laimės 2020 metais įvyksiančius JAV
prezidento rinkimus. Tai pranešė te-
levizijos kanalas CNN, remdamasis
nepriklausomos tyrimų tarnybos SSRS
surengtos apklausos rezultatais.

Tyrimo duomenimis, 54 proc. ap-
klaustųjų įsitikinę, kad dabartinis
Baltųjų rūmų šeimininkas nugalės

2020 metų rinkimuose. 41 proc. res-
pondentų mano priešingai, o 5 proc. ne-
turėjo savo nuomonės šiuo klausimu. 

Apklausoje dalyvavo 1 006 ameri-
kiečiai, ji buvo surengta gegužės 28–31
dienomis telefonu anglų ir ispanų kal-
bomis. 34 proc. apklaustųjų prisistatė esą
Demokratų partijos šalininkai, 27 proc.
– respublikonų, 39 proc. pareiškė esą ne-
priklausomi. Galima paklaida – 3,8 proc.

Kinijos ir Rusijos prezidentai rodo draugystę
Maskva (ELTA) – Pradėdamas

savo kelių dienų vizitą Rusijoje, Kini-
jos prezidentas Xi Jinping pabrėžė
savo artumą prezidentui Vladimirui
Putinui. „Prezidentas V. Putinas man
yra geriausias draugas”, – pareiškė Xi
Jinping po pokalbio su Rusijos kolega.
Santykiai esą yra „vis geresni”. V. Pu-
tinas savo ruožtu gyrė pasitikėjimą
tarp Pekino ir Maskvos.

Abu politikai, anot Xi Jinping,
susitarė dvišalius šalių santykius pa-
kelti į naują, aukštesnį lygį.  Jau prieš
tai V. Putinas sakė, kad Xi Jinping dėka
dvišaliai santykiai pastaraisiais metais
įgijo „beprecedentę” reikšmę. 

Kremliaus patarėjas Jurijus Uša-
kovas sakė, kad Xi Jinping ir V. Puti-
nas gali pasirašyti pareiškimą dėl
„globalios partnerystės ir strateginio
bendradarbiavimo”.

Kinija ir Rusija, kurios priklauso
penkioms nuolatinėms JT Saugumo
Tarybos narėms, čia paprastai atsto-
vauja tai pačiai linijai. J. Ušakovas at-
kreipė dėmesį į tai, kad abiejų šalių po-
zicijos tarptautiniais ginčytinais klau-
simais, pavyzdžiui, dėl Šiaurės Korėjos
branduolinės programos, kovos dėl
valdžios Venesueloje ir branduolinio
susitarimo su Iranu, yra „labai artimos
arba sutampa”.

Tymų atvejų skaičius JAV jau perkopė 1 000 ribą
Washingtonas (Diena.lt) – Šiais

metais tymų atvejų skaičius Jungti-
nėse Amerikos Valstijose jau perkopė
1 000 ribą, skelbė JAV sveikatos prie-
žiūros pareigūnai ir žadėjo stabdyti
dezinformacijos apie vakcinas sklai-
dą.

Tai didžiausias tymų protrūkis
JAV nuo 1992 metų. 2000 metais JAV pa-
reigūnai oficialiai paskelbė, kad tymai
šalyje buvo išnaikinti. Tačiau, kaip tei-
gia šalies pareigūnai, JAV gresia ne-
tekti šio statuso, jei susirgimų tymais
skaičius toliau augs.

Mirė P. Klimas jaunesnysis, Lietuvos nepriklausomybės akto
signataro Petro Klimo sūnus.                

,,D-dienos” minėjime aukštoji politika persipina su istorine atmintimi.  
AFP/Getty Images nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Birželio 6 d. Lietuvos krepšinio rinktinės
treneris Dainius Adomaitis paskelbė
nacionalinės komandos 24 kandidatų
sąrašą. Jame įrašyti traumuoti Jonas Ma-
čiulis ir Artūras Gudaitis, bet Donatui
Motiejūnui vietos neatsirado.

Pasibaigus Lietuvos krepšinio ly-
gos sezonui Vilniaus „Ryto” tre-
neris gali susitelkti svarbiau-

siam vasaros darbui – pasirengimui pa-
saulio čempionatui Kinijoje. D. Ado-
maitis išliko principingas ir į kandi-
datų sąrašą neįtraukė du sezonus Ki-
nijoje rungtyniavusio ir trumpai San
Antonio ,,Spurs” atstovavusio D. Mo-
tiejūno. Lietuvos rinktinės aukštaūgių
grandis susvyravo, kai sezoną anks-
čiau laiko dėl traumų baigė Artūras
Gudaitis ir Jonas Mačiulis. Tačiau
abu šiuos krepšininkus D. Adomaitis
į sąrašą įtraukė. Jame taip pat yra ly-
derių vaidmenį turėsiantys nešti Jonas
Valančiūnas, Mantas Kalnietis ir Do-
mantas Sabonis. 

D. Adomaitis suteikė galimybę ir
jaunesniems žaidėjams, kurie atsi-
skleidė šiame LKL sezone – kvietimo
sulaukė rinktinėje jau debiutavęs Do-
vis Bičkauskis, Gytis Masiulis, Marti-
nas Gebenas.

Į stovyklą bus kviečiama 18 krep-
šininkų iš šio pirminio 24 žaidėjų są-
rašo. Į sąrašą pateko penki žalgiriečiai,
iš savo paties treniruojamo „Ryto” D.
Adomaitis pasikvietė keturis žaidėjus.

Į pirmąją treniruočių stovyklą Pa-
langoje lietuviai susirinks liepos 22 die-

Bokso ir panašių kovinių sporto šakų
sportininkai neretai vaizduojami pagal
tam tikrus stereotipus – kaip raumenų
kalnai. Garsiausias Lietuvos boksininkas
Egidijus Kavaliauskas, nepaisant savo
pravardės „nuožmioji mašina” (,,Mean
Machine”), grėsmingai atrodo tik var-
žybose ar treniruotėse – savo agresiją
jis palieka ten, o už ringo ribų atsi-
skleidžia kaip išsilavinęs, besišypsantis
ir nemėgstantis tuščių kalbų.

„Boksas man patinka dėl to, tai
kūno ir minties galia, – teigia
E. Kavaliauskas, kurį tėvai

mokykloje spausdavo pirma paruošti
pamokas, o tada eiti į treniruotę. Siek-
damas boksininko karjeros jis pabaigė
studijas universitete ir jau mąsto, jog
baigęs boksuotis galėtų dirbti treneriu.

Tai nesutrukdė jaunystėje E. Ka-
valiauskui įgyvendinti vieną svajonę
– jis atstovavo Lietuvai 2008 ir 2012 m.
Olimpinėse žaidynėse. Po jų vyras nu-
sprendė siekti kitos svajonės – rasti
savo vietą kitokias nei mėgėjų ringe tai-
sykles turinčiame profesionalų bokse.

Ir čia Egidijus iki šiol nenugalėtas
– lietuvis, varžydamasis JAV, iškovojo 21
pergalę (iš jų 17 – nokautu), 1 kartą dvi-
kovą baigė lygiosiomis ir išvengė pra-
laimėjimų. E. Kavaliausko kolekcijoje
dabar yra regioninės Šiaurės Amerikos
bokso federacijos (NABF) titulas ir vie-
nos iš keturių pagrindinių planetoje Pa-
saulio bokso organizacijos (WBO) tarp-
kontinentinis čempionų diržas.

Žymusis ESPN žurnalistas Adrian Woj-
narowski pranešė Lietuvos krepšinio
gerbėjams sensacingą žinią. Anot ap-
žvalgininko, labai nedaug trūko, kad
abu NBA lietuviai Domantas Sabonis ir
Jonas Valančiūnas būtų žaidę vienoje
komandoje.

Anot šaltinio, 2017-ųjų vasarą
Oklahoma City ,,Thunder” at-
stovavęs Domantas Sabonis

buvo labai arti perėjimo į Toronto
,,Raptors“. Prieš dvejus metus „Thun-
der” buvo susitarusi su „Raptors” dėl
DeMar DeRozan įsigijimo. Mainais už
jį į Torontą turėjo keliauti D. Sabonis
ir Victor Oladipo. Įdomu tai, kad abu jie
galiausiai paliko Oklahomą ir persikėlė
į Indianos ,,Pacers“ manais už Paul
George.

Mato vietą „Grizzlies” klube 

JAV svetainė „Bleacher Report”
NBA Indianos ,,Pacers” klubui atsto-
vaujančio D. Sabonio ateitį mato kito-
je komandoje. NBA krepšinio eksper-
tas Grant Hughes mano, kad 23-ejų
metų 208 cm ūgio lietuvis geriausiai
tiktų Memphis ,,Grizzlies”, kurioje
rungtyniauja ir J. Valančiūnas. 

Lietuvis praėjusį sezoną tapo pir-
muoju žaidėju NBA istorijoje, kuris
per mažiau nei 25 minutes aikštėje pel-
nė bent po 14 taškų ir atkovodavo ma-
žiausiai po 9 kamuolius. Krepšininkas
iš Lietuvos jau yra pasirengęs svar-
besniam vaidmeniui ir brangesniai su-
tarčiai, tačiau „Pacers” gali priorite-
tą teikti kitos pozicijos sustiprini-
mui. 

23-ejų metų D. Sabonis galėtų žais-
ti daugelio NBA komandų starto pen-
kete, bet jis ypač tiktų „Grizzlies” klu-
bui, kuris gali atlikti Mike Conley (už-
dirbs 67 mln. JAV dolerių per arti-
miausius du sezonus) mainus ir D. Sa-
bonis būtų viena svarbiausių šio susi-
tarimo dalių.

M. Conley į „Pacers” žaidimą įneš-
tų patirties, sustiprintų gynybą ir su-
mažintų įtampą V. Oladipo puolime,
rengiant atakas. D. Sabonis yra pra-
banga Indianos komandai, bet atsi-
naujinančiam „Grizzlies” jis būtų labai
svarbus žaidėjas. 

D. Sabonis yra išrinktas tarp trijų
geriausiųjų šio 2018–2019 metų NBA se-
zono šeštųjų žaidėjų („NBA Sixth Man
of  the Year Award”). Mūsiškis padėjo
„Pacers” šį sezoną užimti penktąją
vietą NBA Rytų konferencijoje. „Pa-
cers” NBA atkrintamųjų varžybų pir-
majame etape pralaimėjo seriją vienu
laipteliu aukščiau reguliarųjį sezoną
baigusiai Bostono ,,Celtics” 0:4. 

D. Sabonis buvo labai populiarus ir
per gegužės 25 d. Indianapolyje su-
rengtą „Indy” automobilių lenktynėms
skirtą „IPL500” paradą. Jį miesto gat-
vėse stebėjo apie 300 tūkst. žmonių. Žiū-
rovai, pamatę krepšininką iš Lietu-
vos, važiuojantį atvirame automobilyje,
skandavo: „Sabonis, Sabonis, Sabo-
nis!”.

Krepšininko įvertinimas 

Geriausias D. Sabonio sezonas Na-
cionalinėje krepšinioje lygoje neliko ne-
pastebėtas – lietuvis kartu su dvejomis
Los Angeles „Clippers” žvaigždėmis
pretenduoja iškovoti geriausio metų
šeštojo žaidėjo titulą.

Lietuvio pavardė atsidūrė vienos
iš metinių apdovanojimų kategorijoje
– geriausio šeštojo žaidėjo. Į šį prizą
pretenduoja krepšininkai, kurie di-
džiąją dalį sezono rungtynes pradėda-
vo nuo atsarginių suolelio. 

2016-ųjų metų NBA naujokų bir-
žoje 11-tu šaukimu pašauktas D. Sabo-
nis šiame sezone per 74 sužaistas rung-
tynes vidutiniškai rinkdavo po 14,1
taško, atkovodavo po 9,3 kamuolio bei
atlikdavo po 2,9 rezultatyvaus perda-
vimo. Visi šie skaičiai – aukščiausi per
trejus metus, praleistus NBA. Doman-
to konkurentai – Los Angeles „Clip-
pers” puolimo žvaigždės Lou Williams
ir Montrezl Harrell. Pastarieji gali pa-
sigirti dar iškalbingesne statistika.

Be jau paminėtos šeštojo žaidėjo
kategorijos paaiškėjo ir kitų apdova-
nojimų pretendentai. Dėl naudingiau-
sio sezono krepšinininko (MVP) vardo
susigrums trys NBA žvaigždės – Mil-
waukee „Bucks” puolėjas Giannis Ant-
etokounmpo, Houstono „Rockets” snai-
peris James Harden ir Oklahomos
„Thunder” vedlys Paul George.

Apdovanojimų ceremonija birželio
24-ąją įvyks Los Angeles.

Lietuvių keliai NBA
Lietuvos rinktinė – be D. Motiejūno

E. Kavaliausko tikslas – 
Pasaulio čempiono diržas

D. Motiejūno pasaulio čempionate nepa-
matysime.

ną, o pasirengimo cikle sužais 9 kont-
rolines rungtynes. Pasaulio čempio-
nato grupės rungtynėse Lietuvos rink-
tinė susitiks su Senegalu, Australija ir
Kanada. 

Priminsime, kad Lietuvos rinkti-
nė visas trejas rungtynes grupės var-
žybose pradės ankstyvą rytmetį Čika-
gos laiku. Pirmosios rungtynės Dan-
guane rugsėjo 1 d., sekmadienį, su Se-
negalu prasidės 2:30 val. p. p. Lietuvos
laiku (Čikagos laiku 6:30 val. ryte).
Antrosios mūsų šalies rungtynės su
Australija rugsėjo 3 d., antradienį, tuo
pačiu laiku, o paskutinė, trečioji akis-
tata su Kanados krepšininkais rugsė-
jo 5 d., ketvirtadienį, vėl vyks 2:30 val.
p. p. (6:30 val. r. Čikagos laiku). 

Į kitą etapą pateks dvi geriausios
komandos. Pasaulio čempionatas Ki-
nijoje vyks rugpjūčio 31–rugsėjo 15 d.

Pastaruoju metu lietuvis siekia
aukščiausiojo titulo – pasaulio WBO
čempiono vardo pusvidutinio svorio
kategorijoje – bet galimybės susigrumti
su diržo savininku, JAV žvaigžde Te-
rence Crawford, E. Kavaliauskas dar
negavo. Būtent ši kova dėl Pasaulio
čempiono diržo ir yra didžiausias E.
Kavaliausko gyvenimo tikslas. ,,Vis
bandome gauti tą kovą, bet čempionas
vis nenori… Tikimės, kad jį paspaus
pasaulinė organizacija eiti ginti savo
čempiono diržą,” – rimtai nusiteikęs
šiam rimtam išbandymui teigė popu-
liariausiu 2018-ųjų Lietuvos sporti-
ninku išrinktas boksininkas.

E. Kavaliausko gyvenimo tikslas – kova dėl
Pasaulio čempiono diržo.

Visiškai nedaug trūko, kad abu NBA rungtyniaujantys lietuviai A. Sabonis ir J. Valančiū-
nas taptų komandos draugais ,,Raptors” klube.
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„Gabalėliai Lietuvos” Urugvajuje
Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-
maitienė tęsia pasakojimą iš Loty nų
Amerikos, kur lankė lietuviško pa vel-
do objektus, pildydami internetinę lie-
tuviško paveldo užsienyje enciklo-
pediją „Gabalėliai Lietuvos”
(http://www.gabaleliailietuvos.lt).

Urugvajus – mažiausiai gyventojų
turinti Amerikos žemyno šalis,
kurioje gausu lietuviško pavel-

do. Lietuviškas paveldas (ir gyvenimas)
Urugvajuje – vien sostinėje Monte vi-
deo.

Nors ispaniškai gerai nekalba me,
kad nesusišnekėsime, jaudino mės be
reikalo: net nustebino, kiek imigrantų
iš Lietuvos vaikaičių pui kiai moka
lietuviškai. Itin maloniai nustebino
Alechandro Švoba, gerai kalbantis lie-
tuviškai ir dalyvaujantis lietuvių klu-
bo veikloje, nors iš Lietu vos imigravo
tik du jo proseneliai. „Aš myliu Lietu-
vą, gyvenau ten kelis mėnesius ir dar
važiuosiu”, – sakė ir pridūrė kitoms iš
savo kilmės šalių panašios meilės ne-
jaučiantis.

Svarbiausios vietos – trys

Cerro ir Montevideo lietuvišką
paveldą pristatė Alberto Kaluževi čius
ir Roberto Ibarra. Svarbiausios vietos
trys: Lietuvos aikštė su dviem pa-
minklais, Lietuvių klubas ir Lietu vių
bažnyčia. Labiausiai nustebino lietu-
vių bažnyčia. Buvome matę jos nuo-
 traukas – iš išorės ji paprasta, ne-
 didelė, tik medinis kryžius išduoda
lietuviškumą. Žinojome ir istoriją –
Urugvajaus lietuviai nebuvo turtin-
gi, tad bažnyčia pastatyta tik 1954 m.,
parėmus JAV lietuviams ir sutikus
aptarnauti tėvams jėzuitams iš JAV.

Tad ir viduje tikėjomės rasti „tik
vietą Mišioms”, plynas sienas, stogą.
Nieko  panašaus! Jauki bažnyčia švel-
niai primena kokią Vilniaus sena mies-
 čio šventovę, o lietuviškomis detalėmis
pranoksta daug JAV lietuvių bažnyčių:
vyčiai, Lietuvos pasta tai, miestų her-
bai, tautiniai raštai, Aušros Vartų Ma-
rijos, Kazimiero at vaizdai vitražuose,
freskose ir kitur. Toks mini Marquet-
te Parkas.

Deja, paskutinis lietuvių kunigas
Urugvajuje mirė 1998 m., striuka su ku-

nigais apskritai (Urugvajus – ma žiau-
siai religinga Pietų Amerikos šalis).
Bet, priešingai nei JAV, Urug va juje
bažnyčios neuždarinėjamos; mums
lankantis Mišių metu neatvy kus ku-
nigui, tikintieji tiesiog meldė si patys.

Geresnė lietuvių klubo situacija –
jis atidarytas beveik nuolat, vyksta
kalbos pamokos, veikia baras ir kita. Ir
kuklus pastatas, kurį buvau matęs
nuotraukose internete, 2019 m. neat-
pažįstamai pasikeitė – visa jo išorė iš-
tapyta didžiule Lietuvą įprasminančia
freska.

Cerro rajonas atrodo skurdžiai,
laikomas nesaugiu ir, vietos lietuviai
pasakojo, kad kai kurie lietuviai į va-
 karinius renginius ten nenori važiuo-
 ti. Tačiau, priešingai negu JAV did-
miesčiuose, žymi dalis Urugvajaus lie-
tuvių iki šiol gyvena Cerro, gali į klu-
bą nueiti pėsčiom.

Komunistų tema

Pasakodamas apie Urugvajaus lie-
tuvius, A. Kaluževičius didelį dėmesį
skyrė iki šiol Urugvajaus lietuvius
skaldančiai komunistų temai. Jų Urug-
 vajuje buvo daug – net lietuvių komu-

nistų klubai įsikūrė anksčiau, nei da-
bartinis klubas ar bažnyčia. Tiesa,
1975 m. komunistų klubus už darė Urug-
vajaus valdžia, jų pastatai liko tušti.
Šiemet Lietuvių klube su rengęs senų
Urugvajaus lietuvių nuotraukų paro-
dą, Kaluževičius sun kiai begalėjo ras-
ti ką nors iš komunis tų klubų: žmonės,
nusigręžę nuo komunizmo, viską iš-
metė. Tačiau, Ka luževičiaus nuomone,
tai – irgi lietuvių istorijos dalis, kuri ne-
turėtų būti visai pamiršta.

Įdomiausią to susiskaldymo iliu s -
traciją A. Kaluževičius papasakojo
prie memorialo dingusiems be žinios
kraš tutiniams kairiesiems, ant kurio
– ir lietuvška Viktorijos Grišonas pa-
 vardė. „Viktorija buvo Lietuvos pasi-
untinybės Urugvajuje sekretoriaus
Grišono dukra, bet savo tėvo darbo ne-
 gerbė, vadino jį ‘Disneylando’ am ba sa-
doriumi – suprask, neegzistuojančios
šalies. Sakė, kad geriau jis Lietuvos at-
stovavimui atsiųstus pinigus išdalintų
Urugvajaus vargšams. Paskui ji prisi-
jungė prie kraštutinių kairiųjų tupa-
marų”. Tupamarai vyk dė plėšimus,
išpuolius, tarp jų aukų – ir lietuvis
Urugvajaus policininkas Ildefonso Kaz-
lauskas, pririštas prie medžio ir nu-

Lietuvos aikštė. Augustino ir Aistės Žemaičių nuotraukos

Stebuklingoji Šiluvos Marija Montevideo lietuvių bažnyčioje

Aušros vartų Marija 

Labiausiai nustebino lietuvių bažnyčia Vitražai
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Org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” į Lietuvą
išlydėjo savanorius

Birželio 6 d. iš Čikagos O’Hare oro uosto dvylikos
jaunų savanorių grupė kartu su lydinčiąja glo-
bėja Daina Čyviene išskrido į Lietuvą. Dar še-

šios savanorės išvyko anksčiau ir prisijungs prie gru-
pės. Netrukus visi susitiks Vilniuje pasitari-
mams, tada išsiskirstys į šešis org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” remiamus dienos centrus, kuriuos lanko ri-
zikos grupės šeimų vaikai ir paaugliai. Birželio mė-
nesį lietuviškai kalbantys ir organizacijos nuo 2018
metų rudens ruošti jaunuoliai užims centrų lanky-
tojus, su jais darys rankdarbius, sportuos, išky-
laus, bus centrų lankytojų draugai, o gal net lyg vy-
resni broliai ir seserys. Šiemet mokslo metai Lietu-
voje bus ilgesni nei įprasta, tad savanoriams gal teks
prižiūrėti ir namų darbų ruošą.

Savanoriai yra ne vien iš Čikagos apylinkių, bet
taip pat iš Detroito, Los Angeles ir kitur. Organiza-
cijos savanorių koordinatorė ir globėja D. Čyvienė,
kuri kartu išvyko į Lietuvą, tikisi visą savanorių gru-
pę nufotografuoti Lietuvoje. Lauksime grupės nuo-
traukų ir įspūdžių apie daugiau kaip tris savaites
truksiančią savanoriavimo patirtį Vilniuje, Kaune,

Savanoriai su tėveliais prieš kelionę. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Iki pasimatymo liepą!
Rumbonyse (prie Aly-
taus), Šateikiuose, Va-
rėnoje ir Žemaičių Kal-
varijoje.

Sėkmės linkime Da-
niui Anužiui,  Kristinai
Baršketytei, Simonai
Bruzgaitei, Viktorijai
Buntinaitei, Julijai Cus-
tardo, Arianai Chiapet-
ta, Jokūbui Gučui, Ais-
tei Kavaliauskaitei, Ži-
bai Kisieliūtei, Ryčiui
Kulbiui, Dainai Maleiš-
kaitei, Gabijai Petruly-
tei, Danieliui Rekašiui,
Lukui Sauliui, Ievai Ske-
berdytei, Gabijai Šlutai-
tei, Ievai Tarasovaitei ir
Ingai Žliobaitei. Didelis
ačiū centrams, kuriuose
savanoriai dirbs, ir pa-
dėka  savanorių šei-
moms, kurios rėmė jau-
nuolių keliones į Lietuvą. 

Org ,,Vaiko vartai į mokslą” įsisteigė 1998 m.; vie-
nas organizacijos tikslų yra savanorystės abipus At-
lanto puoselėjimas. Nuo 2000 m. organizacijos val-
dybos narės paruošė ir koordinavo įvairaus amžiaus,
ypač vyresnių klasių, gimnazistų savanoriavimą or-
ganizacijos remiamuose dienos centruose Lietuvo-

je. (Iš viso, įskaičiuojant ir šios vasaros savanorius,
sąrašuose jų jau yra 110.) Malonu pastebėti, kad pa-
staraisiais metais kartu su jaunaisiais savanoriais
iš JAV dienos centruose dirbo ir jaunimas Lietuvo-
je. Organizacijos internetinė svetainė: www.child-
gate.org.

Org.  „Vaiko vartai į mokslą” inf.

Grupinis apsikabinimas. Dainos Čyvienės nuotr.

žudytas. Urugvajaus val džią nuvertu-
si armija nutarė užgniauž ti kraštutinę
kairę, ir Viktorija tapo viena to aukų.
Jos kūno taip ir nerado, o jos vaikus iš-
vežė į Čilę ir paliko aikštėje – ten iš-
augino kita šeima.

Montevideo buvome ne vieninte-
liai lietuviai iš Lietuvos: tuo pat metu
gastroliavo ir Lietuvos kultūros cent-
rų direktorių choras, kapelija „Min-
gūnai”. Dalyvavome oficialiuo se Kovo
11 d. renginiuose – tiesa, vy kusiuose
kovo 15–16 d. Urugvajus per toli ir per
mažas, kad kam nors ap simokėtų skris-
ti gastrolių tik ten, tai gi lietuvių mu-
zikantai suderino koncertus Urugva-
juje su koncertais Ar gentinos mies-
tuose, ir visur nepakoncertuosi lygiai
kovo 11 d.

Kaip ir mes savo ekspedicijos į Pie-
 tų Ameriką, muzikantai visas ar didelę
dalį išlaidų padengė patys: koncertuo-
ti užsienio lietuviams jiems – hobis, visi
turi savo su muzika nesusijusių darbų.
Todėl į Pietų Ame riką koncertuoti nie-
kad nekeliaus di džiausios Lietuvos
žvaigždės: honorarų mokėti tenykš-
čiai lietuviai neišgali, juk į koncertą
Urugvajuje atėjo 70 žmonių. Tačiau ir
„paprastesni” muzikantai pakelia te-
nykščių lietuvių dvasią: skambant jų

lietuviškoms dainoms, lietuvių klube
atmosfera buvo visai kita, gal priminė
laikus prieš 60 metų, kai buvo gyvi
imigrantai iš Lietuvos.

Lietuviškas asado

Žinoma, Urugvajaus lietuviai,
gimę Urugvajuje, yra urugvajiečiai,

todėl muzikantus pasitiko ne su ce pe-
linais, o su asado – savotiška tos Pie tų
Amerikos dalies valgio ceremo nija, –
vyrai kelias valandas čirškino mėsą,
moterys pjaustė daržoves, o mes prisi-
dėjome prie baldų nešiojimo. Kiek ma-
tėme senų Urugvajaus ir Argentinos
lietuvių klubų nuotraukų – klubų pa-
statai dar nebūdavo pastatyti, bet asa-

do lietuvių nusipirktose žemėse jau
vykdavo.

„Tikslas – Amerika” projekto metu
dažnai atvykdavome į vietas, kur lie-
tuviška šventė arba „tuoj bus”, arba
„ką tik pasibaigė” (o laiko likti ilgiau
neturėdavome). Urugvajuje pir mą kar-
tą pataikėme tinkamu lai ku.

Bus daugiau.

Lietuvių klubas Cerro rajone, Montevideo



AuSŲ, noSieS, gerKlĖS ligoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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,,Surašymo” nr. 96 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: SPYRUOKLĖ.

Kryžiažodį išsprendė:
Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL

Julija Burneikis, Chicago, IL
Deividas Sirgidas, Oak Park, 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. 

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

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

S K E L B I M A I  
773-585-9500 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulptūrą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kita, kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com

REMKIME
DRAUGO

fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima

įsigyti ,,Draugo” knygyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

Beverly Shores, IN, Lietuvių klubo valdyba praneša apie
vasaros renginius ir kviečia pasižymėti savo

kalendoriuose šias datas: 
Birželio 16 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. – šv. Mišios lietuvių kalba Šv. Onos
bažnyčioje (Saint Ann of the Dunes,
433 East Golfwood Rd., Beverly
Shores, IN 46301), po jų švęsime Tėvo
dieną su tradiciniu kugeliu;

Liepos 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
– šv. Mišios lietuvių kalba Šv.
Onos  bažnyčioje; 

Liepos 27 d., šeštadienį – nuo pat

ankstyvo ryto vyks Beverly Shores
miestelio vasaros šventė, tema –
,,Woodstock”;

Rugpjūčio 10 d., šeštadienį – geguži-
nė Lituanica parke, pradžia 12 val. p.
p.;

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. – šv. Mišios lietuvių kalba Šv.
Onos bažnyčioje. Laukiame visų!

Daugiau informacijos tel. 219-512-3493
(klubo pirm. Rūta Sidabras)

Malda už sudaužytus gyvenimus

Gegužės 31 dieną, penkta-
dienį, gausi žvakėmis neši-
nų žmonių procesija, kurio-
je buvo ir nemažai lietuvių,
nusidriekė Chicago Ave.,
miesto centre – apie pu-
santros mylios. Procesijos
priekyje buvo nešama su-
daužytos Marijos skulptū-
rėlė – Broken Mary. Šią Mer-
gelės Marijos skulptūrėlę
šiukšlių konteineryje atrado
čikagietis radijo laidų ve-
dėjas Kevin Matthews. Pro-
cesija paskui išgelbėtą M.
Marijos atvaizdą tapo sim-
boliška maldos už taiką ir
mūsų sudaužytų gyvenimų
išgijimą eisena. Akcija pasi-
baigė maldomis ir kalbo-
mis St. John Cantius baž-
nyčioje, kurioje skulptūrėlė
atrado prieglobstį. 

„Draugo” inf.
Tarp dalyvių – Mackevičių šeima: Tomas, Asta, Eli-
 ja, Skaistė ir Rojus.                 A. Kižytės nuotraukos



15DRAUGAS 2019 BIRŽELIO 8 D., ŠEŠTADIENIS

kAlbA VAIkAI

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

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

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

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Kai į Lietuvą buvo atva-
žiavęs po piežius, tai aš tada la-
bai užsinorėjau užaugęs irgi
dirbti popiežiumi. Bet da bar
gal jau truputį mažiau noriu.
Dabar tu manęs paklausk: ko-
dėl aš taip užsinorėjau būti po-
piežiumi? Ogi todėl, kad kai
popiežius išeina į lauką arba
kur nors atvažiuoja, tai į jį pa-
sižiūrėti ateina labai daug žmo-
 nių. Visi šypsosi ir net nesi-
stumdo gatvėje. Man popiežius
labai gražiai apsirengęs ir jo
automobilis labai gra žus. Aš
irgi norėčiau važinėti tokiu
permatomu automobiliu. Man
patinka, kai popiežius važiuo-
ja, o visi jam ploja. Bet kartą pa-
sakiau savo bro liui, kad noriu
dirbti popiežiumi, tai jis truputį
iš manęs pasijuokė, tad da bar
jau mažiau noriu. Gal geriau
bū siu gaisrininkas. O močiutė
bro liui liepė nesijuokti ir sakė,
kad niekas negali žinoti, kaip
ten bus.

Paulius, 6 metai

Aš tai būsiu mama ir gyvensiu su Mariumi. Mūsų kieme yra toks ber niu-
 kas, jis man labai patinka ir man atrodo, kad aš jį myliu. Jis mane irgi labai
myli. Man jo mama taip sakė. Na, ir turėsiu aš vieną berniuką ir vie ną mer-
gaitę. Kai užaugsiu, prisi gimdysiu. Dar turėsiu tokį mažą šu niuką. Jis galės
sau bėgioti, kur tik no ri, ir mes visi gražiai su juo žaisi me. Kai aš eisiu dirb-
ti, tai šuniuką paliksiu pasaugoti savo mamai. Tada ji jau nebeis į darbą ir
galės prižiūrėti ma no šuniuką.  Bet dar reikia pa laukti, kol užaugsiu. Tada
Marius man padovanos tokį mažytį žiedelį, ir  aš jo nenusimausiu. Dabar irgi
pa do vanojo, bet ne žiedelį, o tokią grandi nėlę ant rankos. Labai gražią, su bliz-
gančiais akmenukais, na, nežinau, gal ten tokie gražūs stikliukai, bet man ji
labai patinka ir Marius labai patinka.

Milda, 5 metai

Kai aš užaugsiu, tai gyvensiu su savo tėčiu. Jis bus mano vyras. Tėtis la-
bai myli mane ir niekada ant manęs nesibara. Dabar tai turiu tokią drau gę –
vienuolę. Ji dažnai atvažiuoja pas mus į svečius. Mes pas ją irgi bu vome du
kartus nuvažiavę į vienuo lyną. Ten daug vienuolių mačiau, jos visos labai drau-
giškos. Mes su kitais vaikais ir vienuolėmis žaidėme kvad ratą, o paskui, kai
jau ruošėmės pie tauti, tai aš padėjau pagaminti salo tas. Paprasčiausiai nu-
ploviau salotų lapelius. Kitus darbus darė kiti vai kai arba pačios vienuolės.
Buvo labai smagu, bet aš vis vien norėsiu gyventi su tėčiu. Juk į moterų vie-
nuolyną jo nepriims, nes ten gyvena tik mote rys. Tai vien todėl vienuolė aš
nebūsiu.

Austėja, 5 metai

Aš tai turbūt nebūsiu kunigas arba vienuolis. Aš gyvensiu vienas, bet tu-
rėsiu daug draugų ir todėl galėsiu daryti tai, kas man patinka. Man atrodo,
kad neapsimoka būti kunigu. Kai būni kunigu, visada reikia dirbti šeštadienį
ir sekmadienį. Kiti žmo nės ilsisi, o kunigui reikia melstis ar ba bažnyčioje būti.
Juk ateina žmo nių į Mišias, atneša įvairius daiktus pašventinti. Ai, geriau
kompiuteri nin kas būsiu, nes tada galėsiu sukurti daug įdomių žaidimų ir links-
mai sau gyventi ir žaisti. Tėtis sakė, kad kuriant tuos žaidimus net pinigė-
lių galima užsidirbti. Tai aš gal ir pa bandysiu.

Rokas, 6 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė

A † A
ROMAS ANKAITIS 

ANINKEVIČIUS

Mūsų mylimas Romas mirė 2019 m.
gegužės 19 d. Walnut Creek, California,
sulaukęs 81 metų.

Gimė 1937 m. rugsėjo 17 d. Utenos ap-
skrityje, Lietuvoje.

Tėvas Jonas Aninkevičius, motina
Bronė Patumsytė. Atvy ku si į Ameriką,
šeima gyveno Čikagoje, Marquette Park
apyl inkėje.

Jaunystėje Romas buvo veiklus skau-
tas, studijavo Univer si ty  of  Illinois,
tarnavo JAV kariuomenėje Korėjoje.
Ketverius  me tus vaidino Čikagos sa-
tyros teatre ,,Antras kaimas”.  Persikėlė į Los Angeles 1967 m., o
1971 m. su šeima įsikūrė Walnut Creek, CA.  

Nuliūdę liko: žmona Danutė Kuprionytė Ankaitienė, duk ra
Kristina, sūnus Vytas su žmona Marilee ir vaikais Carson, Reed
ir Trevor, svainė Dalia Kuprionytė ir vyras Rimas Dūdos, svainis
John Algis Kuprionis su žmona Denise ir šeima bei giminės Lie-
 tuvoje.

Atsisveikinimas vyks sekmadienį, birželio 23 d. nuo 2 val. iki
5 val. p. p. Oakwood Athletic Club, 4000 Mt. Diablo Blvd., Lafayette,
CA 94549.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir  pažįstamus dalyvauti.
Norinčių aukoti a. a. Romo atminimui, prašome aukas siųsti
Lithuanian Foundation, 14911 127th St, Lemont, IL 60439.

Liūdinti Ankaičių šeima 

,,Užsinorėjau užaugęs  irgi
dirbti popiežiumi”

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis
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PADĖKA
„Draugo” laikraščio išlaidoms sumažinti aukojo:
100 dol. Rūta Mulokas, Ventura, CA; Adelė Grina, Friendswood, TX; Bronė

Paulius, Palm Beach Gardens, FL; Wanda Petkus, Park Ridge, IL; Vida
Jankauskas, Woodhaven, NY; Brian J. Simnick, Cedar Lake, IN, kun. John
Velučio atminimui.

60 dol. Vitmantas Stanevičius, Coldwater, MI.
50 dol. Linas P. Šoliūnas, Oak Lawn, IL; Vilimas Višniauskas, Gardner, MA;

Ringailė Zotovas, Juno Beach, FL; Stasė Kazlauskas, Brecksville, OH; Aldona
Pintsch, Matthews, NC; Renata Jankauskas, Gulf Breeze, FL; P.  A. Bielskus,
Hinsdale, IL; Patricia Nelia Pau lauskas, Chicago, IL; Nijolė Nausė dienė, Homer
Glen, IL; Juozas Mikulis, Westchester, IL;

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Jonas Šalčius, gyvenantis Vernon Hills, IL, tapo „Draugo” gar-
bės prenumeratoriumi. 

Elena Radas, gyvenanti Livonia, MI, tapo „Draugo” garbės
prenumeratore. 

Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir sveiki-
name tapus garbės prenumeratoriais.

INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma
Virginija

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Trečiadienį, birželio 12 d., 1 val. p. p.
JAV LB  Lemonto apylinkės Soc. reikalų sk.
kviečia visus į PLC skaityklą, kur matysite
LRT sukurto istorinio serialo ,,Laisvės kaina.
Disidentai” aštuntąjį filmą.

� Birželio 16 d., sekmadienį, minėsime Ge-
dulo ir vilties dieną. Po 11 val. r. šv. Mišių Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus
šventinamos gėlės, kurias, giedant misijos cho-
rui, vėliau padėsime prie paminklo Lemonto
sodelyje. Kviečia JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba.

� Birželio 16 d. St. Petersburg lietuvių klu-
bas kviečia kartu atšvęsti Tėvo dieną. Tėvų gar-
bei koncertuos žinomi atlikėjai iš Lietuvos –

Kęstutis Jablonskis ir Simona. Visai šeimai skir-
tas smagus koncertas vyks tuoj po 1 val. sek-
madieninių pietų. Vietas užsisakyti tel. 727-
360-1064 (Laimutė), 727-906-1025 (Janina)
arba 847-502-4291(Rita). Klubo adre-
sas: 4880 46th Avenue North, St. Petersburg,
FL 33714.

� Birželio 23 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV Lietu-
vių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės
valdyba ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai,
gros ir dainuos Algimantas Barniškis. Švęsi-
me Jonines ir sveikinsime tėvus praėjusios Tėvo
dienos proga. Kviečiame visus dalyvauti.

Kviečiame visus apsilankyti naujai atidaromoje parduotuvėje

THREE MOONS FIBERWORKS 
Dalios Miliauskaitės Riley dukra ir a. a. Stefos ir Igno Miliauskų anūkė

Rebecca Riley Vargas  
šį šeštadienį,  birželio 8 d., 11 val. r. atidaro savo 

audimo verslo studijos/krautuvėlę, esančią 50 mylių
nuo Čikagos, netoli Indiana Dunes National Lakeshore

402 Broadway Chesterton, IN 46304, tel.: 219-841-5387 

Įvairių 

rūšių 

draudimai!

Kviečiame visus tautinių šokių grupių vadovus ir mokytojus dalyvauti 
Lietuvių Tautinių Šokių Instituto narių suvažiavime, kuris vyks

trečiadienį, rugpjūčio 14 d., 6 val. v.
Dainavos stovykloje, Manchester, MI.

Jei kas turi klausimų apie LTŠI suvažiavimą, 
malonėkite kreiptis į LTŠI pirmininkę,

Violeta-Smieliauskaitė-Fabianovich – LTSI.fabiano@gmail.com

Nevados Lietuvių Bendruomenė
birželio 23-iosios vakarą kviečia susirinkti ir atšvęsti

Jonines, prisimenant senovės papročius ir tradicijas. 

Šventė vyks Davis Creek Park stovyklavietėje, 

New Washoe City, NV.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

nvlietuviai@gmail.com.


