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ŠIAME NUMERYJE:

Šateikiai dėkingi jauniems
savanoriams – 4 psl.

Iš stalčių ištraukta istorija – 7 psl. 

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

dviejų Astų
rankose

Prieš kurį laiką ,,Draugo” tarybos

narė Vilma Kava ,,Facebook” erd-

vėje paskelbė informaciją, kad ieš-

kome savanorių, kurie sutiktų padirbėti

mūsų laikraščio labui. Nuostabu – atsirado

keliolika žmonių, kurie pasisiūlė į talką.

,,Facebooke” atsiliepė trečiosios bangos

atvykėliai. Jie gražiai papildys mūsų jau

dabar turimų savanorių būrį, kuriame – ir

prieš gerą pusmetį susibūrusi veiklių

,,antrabangių” moterų grupė, tvarkanti

,,Draugo” knygyną. 

Šiandien – pokalbis su dviem naujo-

mis savanorėmis – Asta Kazlauskiene ir

Asta Šidlauskas, kurios ėmėsi atgaivin-

ti iki šiol silpnai gyvavusį internetinį

,,Draugo” renginių kalendorių. Dabar

jame informaciją apie būsimus jūsų ren-

ginius galima siųsti elektroniniu paštu

draugokalendorius@gmail.com

– 3 psl. 

„Draugo” kalendorius –

O tie, kurie nori pasidomėti šiame kalendoriuje įrašytais renginiais, galite atsidaryti interneti-

nę ,,Draugo” svetainę www.draugas.org ir viršuje esančioje žalioje juostoje susirasti nuorodą

,,Kalendorius”. Kviečiame juo naudotis. Jau dabar čia įrašyta per pusšimtį įvairiausių lietuviš-

kų renginių, iki kitų metų pradžios vyksiančių visoje Amerikoje. 

A. Karnišovas Lietuvoje sulaukė ypatingo dėmesio

Lietuvos krepšinio federacija per
Krepšinio namų paramos rungty-
nes, kuriose susitiko Lietuvos ir Ser-

bijos rinktinės, pagerbė ir apdovano-
jo buvusį nacionalinės komandos žai-
dėją Artūrą Karnišovą. Jis rinktinėje su-
žaidė 80 oficialių rungtynių, tapo olim-
piniu prizininku, o dabar yra NBA lygoje
žaidžiančios Denverio ,,Nuggets” ko-
mandos generalinis vadybininkas. A.
Karnišovui įteiktas padėkos ženklas „Už
nuopelnus Lietuvos krepšiniui”.

Klaipėdoje gimęs A. Karnišovas
Lietuvos rinktinėje debiutavo 1992 m.,
kai jį pakvietė treneris Vladas Garastas,
ir jau tada tapo Barcelonos olimpinių
žaidynių bronzos medalio laimėtoju.
Tokį patį pasiekimą pakartojo ir 1996
m. Atlandos olimpiadoje. 1995 m.
Graikijoje jis su Lietuvos rinktine tapo
Europos vicečempionu. 

– 11 psl.
NBA Denverio ,,Nuggets” komandos generaliniam vadybininkui A. Karnišovui įteiktas
padėkos ženklas „Už nuopelnus Lietuvos krepšiniui”.
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LAIŠKAI

G A N Y T O J O  Ž O D I S

ARKIVYSKUPAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Jėzus savo mokiniams kalbėjo: Aš at-
ėjau įžiebti ugnies žemėje ir taip no-
rėčiau, kad ji jau liepsnotų! (Lk 12, 49).

Šioje metaforoje nesunkiai atpažįstame
Jėzaus misiją – uždegti žmonių širdyse
meilės ugnį. Jėzus šitai padarys ne tik
skelbdamas meilę, bet už mus paau-
kodamas savo gyvybę. Tai buvo jo
kraujo krikštas, kuriam ruošėsi ir kurio
nekantriai laukė: Aš turiu būti pakrikš-
tytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsi-
pildys! (Lk 12, 50).

Ar pasisekė Jėzui įvykdyti dan-
gaus Tėvo misiją? Tekalba faktai.

Rugpjūčio 9 d. minėjome Europos
globėją šv. Kryžiaus Teresę Benediktą.
Ji buvo žydų tautybės, bet studijuoda-
ma susipažino su krikščionybe ir Jė-
zaus meilės buvo taip paveikta, kad
tapo katalike, vienuole. Vėliau Aušvi-
ce nacių buvo nužudyta.

Rugpjūčio 10 d. minėjome pir-
mųjų amžių diakoną ir kankinį šv.
Lauryną. Imperatoriaus Vespasijano
laikais per aršų krikščionių persekio-
jimą savo kankintojams, reikalaujan-
tiems atiduoti Bažnyčios turtus, dia-
konas parodė vargšus, kuriems jis ir
kiti krikščionys tarnavo: „Štai di-
džiausias Bažnyčios turtas!” Dievo ir
žmonių meilės ugnies, kurią įžiebė
Jėzus, paaukodamas savo gyvybę, ne-
pajėgė užgesinti rafinuočiausi kanki-
nimai, kuriuos diakonas Laurynas pa-
tyrė. 

Rugpjūčio 14 d. minėjome kitą
Aušvico kankinį šv. Maksimilijoną
Kolbę. Pažinęs Jėzų, jis tapo kunigu,
vienuoliu, labai sėkmingai vykdė mi-
sionierišką veiklą. Nacių suimtas Auš-
vico lageryje pasisiūlė mirti už gausios
šeimos tėvą. Maksimilijonas mirė kan-
kiniu, o vaikai sulaukė iš koncentra-
cijos stovyklos išlaisvinto savo tėvo. 

Rugpjūčio 16 d. minėjome šv.
Roką, gyvenusį XIII ir XIV amžių san-
dūroje. Turtingų tėvų sūnus, anksti ne-
tekęs tėvų, visą turtą išdalijo vargšams.
Kilus maro epidemijai, tarnavo ser-
gantiesiems, kol ir pats užsikrėtė maru.
Šių dienų žmogui, dievinančiam pa-
togų, lengvą ir turtingą gyvenimą, tik-
riausiai nelengva suprasti, iš kokių
dvasinių gelmių gali išaugti tokia he-
rojiška ir nesavanaudiška meilė. 

Mūsų palaimintasis arkivyskupas

Misija – nešti meilės ugnį 
Teofilius labai gražiai įsirašo į šį Jė-
zaus meilės paliestų žmonių paveikslą.
Tarnaudamas Peterburgo tikintie-
siems, kalėdamas Solovkose, atlikda-
mas ganytojo pareigas Kauno ir Kai-
šiadorių vyskupijose, jis visur spin-
duliavo meile ir aukos dvasia. Pal.
Teofilius, kaip ir daugelis pasaulio
šventųjų, galėjo pasakyti apaštalo Pau-
liaus ištartus žodžius: „Kristaus mei-
lė verčia mus.”

Bažnyčia skaičiuoja tik kanoni-
zuotus kankinius bei šventuosius, ku-
rie herojiškai praktikavo meilę, bet to-
kių žmonių yra nesuskaičiuojama dau-
gybė. Juos visus įkvėpdavo Jėzaus
kraujo krikštas, kurio jis su nerimu
laukė. Nėra žemėje kitos jėgos, kuri pa-
žadintų žmonėse tokią pasiaukojan-
čią meilę, kaip Jėzaus mirtis ant kry-
žiaus.

Eidami laisvės keliu, daugelis
mūsų tautiečių yra praradę didžiausią
vertybę – meilę. Kiti šios vertybės ne-

pažino ir nesurado. Dėl šios priežasties
matome žmones, pasiryžusius ne mir-
ti už kitus, bet lipti kitiems per galvas.
Gaila, kad mūsų žiniasklaida daugiau
dėmesio skiria besipešantiems, o ne
tiems, kurie geba mylėti ir tarnauti, ne-
paisydami to, ar yra giriami, ar visai
užmirštami. 

Jokiomis politinėmis priemonė-
mis neįmanoma išmokyti žmonių my-
lėti. Šito meno gali išmokyti tik tas, ku-
ris savo gyvybę paaukojo už visus
žmones, tarp jų – ir už savo budelius.

Ten, kur religija praranda savo
pozicijas, kur pasitraukia krikščiony-
bė, pasitraukia ir meilė. Jokiais įsta-
tymais nepriversi žmogaus mylėti.
Žmogaus egoizmas yra per daug stip-
rus, kad be Dievo pagalbos jį būtų ga-
lima įveikti.

Šiandien, kai apmąstome Jėzaus
įžiebtą meilės ugnį žmonių širdyse, no-
risi dėkoti Dievui už visus geruosius
žmones pasaulyje ir mūsų tėvynėje, ku-

rių širdys buvo atviros Dievo žodžiui,
uždegusiam meilės ugnį. Be šitų žmo-
nių žemėje būtų labai slogus gyveni-
mas. Kristaus žodžiais tariant, jie yra
žemės druska ir pasaulio šviesa. Mels-
kime Viešpatį, kad ir mes būtume
tarp jų.

LAIŠKAS IŠ BALTIMORĖS

Turbūt kiekvienas mūsų įvai-
riuose savo gyvenime etapuose esame
sutikę žmonių, kurie vienaip ar ki-
taip įtakojo požiūrį į visuomenę, ypač
kai tai liečia artimą širdžiai ,,užklasi-
nę” veiklą. 

Man labai pasisekė, kad sutikau
Juozą Gailą. Beveik visą Rytų pa-
krantėje – CT ir NJ – pragyventą lai-

kotarpį diskutuodavom lietuviškomis
temomis. Dar įdomiau su gerb. Juozu
buvo pasimatyti dabar, kai aš pradėjau
rimtai įsijungti į Pasaulio Lietuviu
Bendruomenės (PLB) valdybos darbą
– juk būtent jis po Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo buvo oficia-
lus PLB atstovas Lietuvoje. Šiuo metu
atsiminimų knygą apie gyvenimą DP
(Displaced Persons) stovyklose, vado-
vavimo JAV Lietuvių Bendruomenei
laikotarpį ir minėtą darbą PLB atsto-
vybėje rašantis vienas intelektua-
liausių Amerikos lietuvių visuomenės
veikėjų ir dabar gyvena Lietuva, in-
ternete skaito visus lietuviškus laik-

raščius, yra sukaupęs didžiulę lietuvių
autorių knygų ir muzikos kolekciją.
Net ir judviejų su žmona Birute duk-
ra Nida gyvena tarp Lietuvos ir Ame-
rikos, dirba Vilniuje įsikūrusioje ži-
nomoje kompiuterinių technologijų
bendrovėje. 

Nežinau, ar mūsų kartos lietu-
vių išeivija kada nors sugebės nors
dalį to padaryti tautos labui, kiek Juo-
zas Gaila ir jo amžiaus bendražygiai
yra padarę. Kiekviena kartu su jais
praleista minutė yra didelė garbė ir
neįkanojama patirtis.

Laurynas Misevčius,
Baltimorė-Portlandas

J. Gailos namuose – lietuviškų leidinių kolekcija.                       L. Misevičiaus nuotraukos

L. Misevičius (k.) ir J. Gaila
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

 

,,Draugo” kalendorius – dviejų Astų rankose

Asta Kazlauskienė

1. Amerikoje esu jau šeštus metus. Šioje šalyje
turiu nemažai giminių, buvau prieš tai atvykusi į JAV
ne kartą. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje mūsų gi-
minę ištiko daugelio Lietuvos šeimų likimas: dalį iš-
vežė į Sibirą, o dalis spėjo pasitraukti į Vakarus.

Lietuvoje esu baigusi ekonomikos mokslus. Ten
dirbau įvairiose bendrovėse, taip pat turėjau įkūrusi
savo internetinę parduotuvę. Tačiau čia pradžioje
teko imtis visokių atsitiktinių darbų. Kartą viena mo-
teris paklausė, ar nenorėčiau dirbti pervežimo vers-
le pas jos sūnų. Atsakiau, kad labai noriu. Kai atva-
žiavau į Ameriką, maniau, kad labai gerai moku ang-
lų kalbą. Bet tokią nuomonę turėjau iki pirmo savo,
kaip dispečerės telefono skambučio. Tuomet aiškiai
supratau, kad bus labai nelengva. Du persilaužimo
mėnesiai buvo labai sunkūs. Dirbau iš namų. Vienas
lietuvis mane paguodė: ,,žinok, tų žmonių, su kuriais
kalbiesi telefonu, tu niekada gyvenime nesutiksi, tai-
gi, nebijok, kalbėk kaip tau išeina”. ,,Trokizmo” te-
momis išmokau kalbėti – dirbau dispečere kokius ket-
verius metus iš namų. Tiesa, kai taip dirbau, tai ne-
labai daug išeidavau į viešumą. Būdavo dienų, kad
atsikeli iš ryto, išgeri kavos ir imiesi darbo. Pavakary
pamatai, kad esi su chalatu, kurį užsimetei išlipusi
iš lovos. Tada supratau, kad tokia praktika atsibodo,
norisi išeiti iš namų. Pakeičiau darbą,  dabar dirbu
biure, bendrauju su kolegomis, kurie yra lietuviai.

2. Nuolat jutau, kad man dar labai trūksta veik-
los. Esu energinga, noriu būti tarp žmonių. Pradėjau
dairytis, ką galėčiau dar veikti. Nuėjau į Čikagos li-
tuanistinę mokyklą padirbėti bibliotekoje. Nes ten ne-
toliese gyvenau, todėl šeštadieniais su dideliu
džiaugsmu lėkdavau į mokyklą. Man ten patiko su-
rašinėti knygų katalogus – ,,knistis”. 

Dabar neseniai perskaičiau ,,Facebook” parašytą
Vilmos Kavos skelbimą, kad ,,Draugas” ieško sava-
norių. Iš karto panorau įsijungti. Kaip tik darbas mo-
kykloje prieš vasaros atostogas jau baiginėjosi. Pa-
maniau, kad štai – gyvenimas siunčia dar vieną veik-
lą. Viskas ateina į rankas. Man reikia ką nors nau-
dingo veikti. O rinkti informaciją man labai patin-
ka.  

Taip ir pradėjau dirbti, pildyti ,,Draugo” kalen-
dorių, įrašydama visus Lietuvių Bendruomenės ir
šiaip lietuvių, gyvenančių JAV, renginius, kuriuos
randu paskelbtus internete. Esu susidariusi žemė-
lapius, su kai kuriais renginių organizatoriais ben-
drauju, nes jie į mane kreipiasi prašydami, kad pa-
skelbčiau ,,Draugo” kalendoriuje jų numatytus ren-
ginius. Taigi, veiksmas vyksta. Renku ir kitose vals-
tijose gyvenančių lietuvių renginius, juos įtraukiu
į ,,Draugo” kalendoriaus sąrašą. Gaila, kad apie kai
kuriuos tautiečių susibūrimus sužinau jau po to, kai
jie įvyksta. Bet čia dar tik šio savanoriško darbo pra-
džia – manau, kad reikia laiko ir viskas stos į savo vie-
tas. 

3. Atvirai kalbant, apie pinigus net nepagalvo-
jau. Mano gyvenimo draugas amerikietis taip pat ma-
nęs klausia, ar man už tai moka. Aš pajuokavau, kad
mane į pokylį pakvies. Bet aš tikrai apie tai nepa-
galvojau. Man patiko ta graži idėja atgaivinti, prikelti
aktyvesniam gyvenimui tą kalendorių. Iš tikrųjų, tas

darbas daug laiko nereikalauja. Aš savo darbe visą
laiką praleidžiu prie kompiuterio. Todėl naršydama
laisvą minutę, kai pamatau paskelbtą kokį renginį,
informaciją išsaugau. O namuose vakare įrašau tą
renginį į kalendorių. Tai užima nedaug laiko – kelias
minutes. Kaip minėjau, Lietuvoje turėjau internetinę
parduotuvę, taigi, šios srities darbe man patirties pa-
kanka. Net mano vaikai sako: nuo mamos niekur ne-
pasislėpsi, nei Instagrame, nei FB. 

4. Dar gerokai ankstesniais laikais dėdė mums
užsakydavo ,,Draugą”, mes Lietuvoje jį skaitydavo-
me. Man tuometinė laikraščio kalba atrodydavo to-
kia keista, juokinga. Taip Lietuvoje nebūdavo rašo-
ma ir kalbama. Tie mirties pranešimai tokie neį-
prasti, kitokie, kur išvardinama, koks būrys gimi-
naičių liūdi dėl artimojo mirties. Lietuvoje to nėra,
pranešama labai trumpai. Bet dabar jau supranti, kad
čia yra kitokios tradicijos. Dabar ,,Draugas” pasi-
keitęs, laikraščio kalba tokia  pat, kaip ir Lietuvos
spaudoje. 

q 1. Papasakokite apie save. 

q 2. Kaip atradote savanorystę ir ,,Draugą”? 

q 3. Amerikoje gimusių ir užaugusių, arba

jau ilgą laiką čia gyvenančių žmonių galvo-

se savanorystė – savaime suprantama, bū-

tina gyvenimo dalis, ji ugdoma nuo vaikys-

tės. Bet mūsų, trečiabangių, gyvenime to-

kiai veiklai ne kiekvienam atsiranda laiko.

Kaip jums susiformavo tokia mintis – dirb-

ti be piniginio atlygio? Kaip sekasi tai daryti? 

q 4. Ar anksčiau yra tekę skaityti ,,Draugą”? 

Asta Šidlauskas

1. Esu paprastas žmogus, Amerikoje su šeima –
vyru ir dukra – gyvename jau 13 metų. Lietuvoje ko-
legijoje baigiau teisės studijas. Vyras turėjo fotog-
rafijos verslą. Kai išlošėme žaliąją kortelę, buvo ne-
lengva apsispręsti: pasilikti Lietuvoje, ar vykti gy-
venti į Ameriką, nebuvome tikri, ar pavyks pritap-
ti šioje šalyje. Mūsų dukrai tuo metu buvo 10 metų,
ji yra stropi, protinga, labai gerai mokėsi, lankė me-
ninę gimnastiką – greitai pritapo. Aš dirbau kavinėje,
vėliau ėmiau prižiūrėti senelius. Pradžioje su jais su-
sikalbėdavau tik gestų kalba, o vėliau pamažu iš-
mokau neblogai kalbėti. Čia atvykusi susiradau
savo tolimų giminaičių – prosenelio brolių palikuo-
nių. Jie jau nebemoka kalbėti lietuviškai, tačiau save

vadina lietuviais ir didžiuojasi savo kilme. Mane ma-
loniai nustebino giminės susitikimas, į kurį buvau
pakviesta. Jame buvo iškelta Lietuvos vėliava, daly-
viai vilkėjo marškinėlius su užrašu ,,Proud to be Lit-
huanian”.

2. Pasiūlymą savanoriauti ,,Drauge” radau Vil-
mos Kavos ,,Facebooke”. Man įdomu paskaityti jos
mintis, ji visuomeniška, įdomiai aprašo savo patir-
tis. Mes su ja asmeniškai susipažinome tuomet, kai
ji išleido knygą, o aš norėjau ją įsigyti – susitikome
mugėje, pasikalbėjome. Kai pamačiau kvietimą sa-
vanoriauti, pagalvojau – turiu laiko, kodėl gi nega-
lėčiau? 

3. Aš pamaniau, kad mažai dalyvauju lietuviš-
koje veikloje, o norėjosi joje dalyvauti. Visą tą laiką,
kai gyvenu Amerikoje, jausdavau savotišką kaltę, kad
išvykau iš Lietuvos. Todėl norėjosi kaip nors prisi-
dėti prie darbo lietuvybei. Užmezgiau ryšius su kai
kuriais kitose valstijose gyvenančiais lietuviais – su-
siradau Floridos, Californijos, Detroito, New Jersey
Lietuvių Bendruomenės atstovų, tikrai puikių žmo-
nių. Susitarėme, kad jie atsiųs informacijos apie savo
renginius. Vieni man sakė, kad trejus metus bandė
sukurti tokį kalendorių, kuriame būtų įrašyti visų
JAV gyvenančių lietuvių renginiai, tačiau to nepa-
vyko padaryti. Aš manau, kad laikraščiui tai pada-
ryti yra kur kas lengviau. Ir aš noriu prie to prisidėti. 

4. Kai tik atvykome į Ameriką, labai trūko in-
formacijos, jos ieškojome lietuviškoje spaudoje. Iš čia
jau gyvenančių bendraamžių girdėdavau, kad ,,Drau-
ge” nieko mūsų kartai įdomaus nerašoma. Tačiau kai
pasidomėjau, man pasirodė kitaip. Jame tikrai yra ką
paskaityti, taip pat padarė didelį įspūdį tai, kad tas
laikraštis toks senas – leidžiamas jau 110 metų.  

Kalbino 
Virginija Petrauskienė 
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TELKINIAI

Org. „Vaiko vartai į mokslą” valdybą pa-
siekė gražus laiškas iš Ingos, kuri yra Ša-
teikių vaikų dienos centro, Plungės
raj., užimtumo vadovė. Ji aprašė trijų
org. „Vaiko vartai į mokslą” paruoštų sa-
vanorių iš JAV viešnagę ir darbą birže-
lio mėnesį jų dienos centre. 

likome juos įsikurti ir pailsėti.
Antradienio popietę, kai vaikai at-

bėgo į dienos centrą po pamokų, ėjome
pasivaikščioti po Šateikių parką, kur
bibliotekininkė Margarita pasakojo
Šateikių atsiradimo istoriją, apie Ša-
teikių dvarą, lipome į bažnyčios bokš-
tą, ragavome žemaitiškų patiekalų (ci-

bulynės, kastinio, spirginės)
klausėmės žemaitiškų pasa-
kojimų bei žaidėme smagius
žaidimus. Kitomis dienomis
taip pat smagiai leidome lai-
ką: vykome į rašytojos Že-
maitės memorialinį muziejų,
kur bitininkas-girininkas
Juozas pasakojo apie bites ir
medų, ragavome medaus,
valgėme skanios sriubos, ke-
pėme dešreles bei žaidėme
judrius žaidimus. Julia, Da-
nielius ir Viktorija mokė vai-
kus pinti „Draugystės” apy-
rankes, kurias vaikai su ma-
lonumu pynė ir dovanojo
vieni kitiems, lauke žaidė
sportinius žaidimus. 

Šeštadienį (birželio 16
d.) su savanoriais vykome į
Plungę, vaikščiojome po

Plungės parką, lankėmės Oginskių rū-
muose, Plungės bažnyčioje, Plungės
miesto aikštėje vykusioje mugėje, pie-
tavome kavinėje. Sekmadienį (birželio
17 d.) socialinė darbuotoja Simona sa-
vanorius vežė į Telšius, ten jie dalyva-
vo Šv. Antano Paduviečio atlaidų šv. Mi-
šiose, aukojamose Telšių vyskupo Kęs-
tučio Kėvalo. Vėliau lankėsi Žemaičių
muziejuje „Alka”. Taip pat lankėsi
Plateliuose esančiame „Šaltojo karo
muziejuje”. Taip praleidome pirmąją
savaitę.

Antrąją savaitę – stovykla 
„Draugystė”

Pirmadienį dienos centre prasi-
dėjo savaitę truksianti stovykla „Drau-
gystė”. Susirinkus vaikams bei pade-
dant savanoriams pasidarėme stovyk-
los plakatą. Po to vyko užsiėmimas
lauke, kurį vedė psichologė Nijolė, vai-
kai kartu su savanoriais piešė ant iš-
temptos maistinės plėvelės. Visi piešė
savo svajones, o Danielius iš piešinių
sukūrė pasaką ir ją pasekė. Po pietų vėl
vyko užsiėmimas su psichologe, vaikai,
susiskirstę poromis, vienas kitam ant
rankų piešė palinkėjimus. Po užsiėmi-
mų aptarę dienos veiklą išėjome namo.

Antradienį dienos centre sulau-
kėme svečių – pas mus atvyko a.a. Er-

Š a t e i k i a i  d ė k o j a  u ž  p a r a m ą  i r  l a i k ą  k a r t u
Kernavės piliakalniai mena gilią istoriją, kurią pajutome stovėdami ant vieno iš jų. Savanoriai Kernavėje praleido visą dieną. Šateikių dienos centro nuotraukos

Gaila bus išsiskirti…

Meninių pamokėlių metu vaikai kuria įspūdingus darbelius.

Savanoriai su dienos centro vaikučiais smagiai sukosi rateliu.

„Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacijos nariams siunčiame šil-

čiausius linkėjimus iš Šateikių. 
Pirmiausia norime padėkoti už

paramą mūsų dienos centrui ir už ge-
rai paruoštus savanorius, kurie prisi-
jungė prie mūsų birželio 10-ąją. Vik-
torija, Julia ir Danielius – puikūs sa-
vanoriai, kurie padėjo ir prisidėjo prie
mūsų veiklos. Žaidė su vaikais, jiems
rodė dėmesio, kurio trūksta mūsų vai-
kučiams namuose. Dienos centrą lan-
kantys vaikai pirmąją dieną jautėsi ne-
drąsiai, bet kitomis dienomis išdrąsė-
jo ir klausinėjo svečių apie tai, kaip jie
gyvena Amerikoje, ką valgo, ką vei-
kia... tad parašysiu, ką mes veikėme
dienos centre, kai lankėsi savanoriai.

Pirmosios savaitės savanorių
viešnagė

Pirmadienį, kai savanorius pasi-
ėmėme iš Plungės geležinkelio stoties,
pirmiausia norėjome parodyti mūsų
dienos centrą ir supažindinti su jais vai-
kus. Po to susėdome pietauti, o po pie-
tų ėjome žaisti susipažinimo žaidimų,
kad vieni kitus geriau pažintume. Pa-
žaidę ir pasikalbėję nuvežėme savano-
rius į jų namus, kuriuose jie gyvens dvi
savaites. Julia, Danielius ir Viktorija
buvo sužavėti naujais namais, tad pa-

nesto C. Raskausko (centro geradario)
dukra Annie Raskauskas, jos draugė
Carol bei org. „Vaiko vartai į mokslą”
tarybos narė bei savanorių palydovė
Daina Čyvienė, kuri pokalbių metu
vertėjavo Annie bei mums visiems. Po
pokalbių pietavome bei lipome į baž-
nyčios bokštą, o po to vykome į Plungę,
kur mūsų laukė Plungės rajono meras
Audrius Klišonis ir LR Seimo narys Jo-
nas Varkalys. Vizito metu savanoriai
dalijosi savanorystės Lietuvoje įspū-
džiais, buvo apdovanoti  padėkos raštais
bei simbolinėmis dovanėlėmis.

Trečiadienį visi vykome į Žemaičių
Kalvariją pas savo draugus į dienos

jo vykti į ekskursiją aplink Platelių eže-
rą dviračiais. Šią ekskursiją pasiūlė Ša-
teikių bažnyčios vaikų choro „Žiburys”
vadovė. Choristai bei savanorės Julia
ir Viktorija praleido smagų vakarą.
(Danielius neprisijungė prie išvykos į
Platelius, nes jautėsi pavargęs.)

Ketvirtadienio ankstų rytą išvy-
kome į Kernavę. Baigėme projektą
„Keliaukime didingais Viduramžių
Lietuvos pėdsakais” (org. „Vaiko var-
tai į mokslą” finansuojamą ir Lietuvių
Fondo remiamą), tad ši kelionė buvo
baigiamoji dalis. Valstybiniame Ker-
navės archeologijos ir istorijos mu-
ziejuje vyko edukacinis užsiėmimas

„Archeologija – nuo tyrimo iki ekspe-
rimento ir rekonstrukcijos. Viduram-
žių miestas”. Šio užsiėmimo metu bu-
vome supažindinti su karaliaus Min-
daugo sostine – Kernave. Sužinojome,
kaip buvo ieškomas bei atrastas vidu-
ramžių Kernavės miestas. Aiškino-
mės, kaip archeologų aptiktų pavienių
radinių, eksperimento ir rekonstruk-
cijos pagrindu buvo atkurtas XIII–

centrą „Vilties vėrinėliai” (kur sava-
noriavo kiti keturi org. „Vaiko vartai į
mokslą” paruošti savanoriai). Ten pra-
leidome turiningą popietę, dalyvavome
ekskursijoje po Žemaičių Kalvariją,
kurią vedė gidas Bronius. Viešnagę
baigėme pikniku ant Šv. Jono kalnelio.
Pasivaišinę sustojome draugiškai nuo-
traukai ir atsisveikinome. Skubėjome
grįžti į Šateikius, nes savanoriai turė-
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GINTAUTĖ GENENDER

Šiais metais Neringa švenčia 50-
metį, tačiau jos istorija prasidėjo žy-
miai anksčiau nei 1969 m. – ji iš tik-
rųjų prasideda  1936-aisiais keliau-
jančiame į Ameriką laive, kuriuo Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys
iš Lietuvos atvyksta į Thompson,
Connecticut dirbti tėvams marijo-
nams.

Netrukus jos pačios įkuria
savo centrinius namus Put-
name, CT, o 1943 m. seselės

pradeda organizuoti stovyklą
mergaitėms vienuolyno sody-
boje. 1969 m. seselės nuperka 92
akrų stovyklavietę Marlboro,
Vermonte, kurią remontuoja ir
ten perkelia stovyklą iš Con-
necticuto. Nauja stovykla pa-
krikštyta Neringos vardu, pri-
simenant mėgstamą Baltijos
pajūrio vasarojimo vietą. Po
metų pradeda veikti ir stovyk-
la berniukams. Laikui bė-
gant  suorganizuojama ir šei-
mų stovykla, įvairūs renginiai
suaugusiems, toliau nuolat ku-
riamos naujos programos. Kas
vasarą daugiau kaip 500 sto-
vyklautojų džiaugiasi Nerin-
ga, kurie atvyksta iš daugiau
kaip 20 valstijų, Kanados ir Lie-
tuvos.

Metams bėgant,  seselių
skaičiui ir jėgoms mažėjant, sa-
vanoriai ir talkininkai paauko-
ja savo laiką, talentus, materia-
lines gėrybes ir susikuria Ne-
ringos bendruomenė/šeima –
teikianti palaimą visiems bei
įkuriama  Neringa, Inc. Šian-
dien, verčiant naują Neringos isto-
rijos puslapį, švenčiamie tęsdami il-
gametę Vasaros Festivalio Putname
tradiciją ir atsimindami stovyklą
įvariais laikotarpiais.

Asmuo, neatsiejamas nuo Ne-
ringos stovyklos istorijos ir jos di-
džiausias variklis toliau vis dar uo-
liai besisukdamas, – seselė Ignė.
Pati vaikystėje stovyklavusi Putna-
mo stovykloje, per daugelį metų
kartu su kitomis Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo seselėmis suteikė sma-
gias, vertingas bei nepamirštamas
vasaros patirtis jau per 25 tūkstan-
čių vaikų, puoselėjančių lietuvybę.

Neringos stovykla taip pat už-
ima brangią vietą ir Jūratės Kazic-
kaitės širdyje. Vaikystėje ji taip pat
leido vasaras Putname ir užmezgė
draugystę, besitęsiančią visą gyve-
nimą, su artimiausia stovyklos
drauge – sesele Igne.

Grįžtant į praeitį su Jūrate Kazickaite,
stovyklautoja Putname

tiko. Na, ir apie ją ten gražūs atsiliepi-
mai... Daug dainų ir eilėraščių išmoko
ir, atrodo, lietuvių kalboje labai pasitaisė
(laimėjo pirmą vietą iš savo grupės lie-
tuvių kalboj). Vienu žodžiu, kad tos ke-
turios savaitės jai buvo labai naudin-
gos...

Po daugelio metų Jūratė Kazickaitė
atsimena save stovyklaujant 
mergaičių stovykloje Putname:

Keletas metų po to kai atvykome gy-
venti į JAV 1947-aisiais, įsikūrėme New
Yorko priemiestyje New Rochelle. Brook-
lyno ar Queens rajonai, kur buvo ne-
maža lietuvių bendruomenių, buvo to-
lokai, taigi man retai teko bendrauti su
vienmečiais lietuviais. Vienintelė gali-
mybė naudoti gimtąją kalbą man buvo
namuose su tėvais.

Kai man buvo 11 ar 12 metų, tėvai

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

Jūratės mama Aleksandra Kazic-
kienė rašė savo dienoraštyje:

1954 m. birželio 28 d., pirmadienis
...Na, o mūsų   pirmagimė, mūsų

mieloji Jūratė. Puikiai baigė šeštą sky-
rių ir vakar išvežėm į Putnam, į mer-
gaičių stovyklą keturiom savaitėm. Tai
pirmą kartą išleidom vieną tokiam il-
gam laikui. Sukrovėm, supakavom ir iš-
vežėm... Tegul pažysta daugiau lietu-
vaičių ir pramoksta daugiau lietuviškai.
Labai norėjo važiuoti, pažiūrėsim kaip
patiks...

1954 m. rugpjūčio 3 d., antradienis
... Šią vasarą buvo Putnam mer-

gaičių stovykloj ir atrodo, jai labai pa-

nusprendė išsiųsti mane į lietuvišką
mergaičių stovyklą Putname, Connecti-
cut valstijoje. Praleidau ten keletą sa-
vaičių porą metų iš eilės, taigi mano at-
siminimai gan migloti, kaip tos ilgos
karštos dienos. Tačiau, atsimenu, man
patiko. Mergaitės gražiais lietuviškais
vardais – Danguolė, Živilė ir Birutė buvo
draugiškos, tačiau kadangi daugelis jų
pažinojo viena kitą iš anksčiau, kartais
jaučiausi vieniša.

Tačiau man labai pasisekė, nes ra-
dau Gražiną Marijošiūtę, su kuria ta-
pome geros draugės. Ji buvo visad links-
ma, smagiai juokdavosi ir niekada ne-
buvo liūdna kartu. (Dabar ji – seselė
Ignė; aplankėme ją ne kartą Lietuvoje.
Myliu ją labai ir žaviuosi jos begaliniais

gerais darbais). 
Atsimenu vėliavų pakėlimą ir him-

no giedojmą rytais, kasdieninius ruošos
darbus – mūsų kambarių tvarkymą, kai
valgymo laiku pildavome į didžiulius
ąsočius raudoną gėrimą Kool Aid, plau-
davome indus, juos džiovindavome.
Man patiko siuvinėjimo ir audimo pa-
mokos ir labai stengiausi kalbos ir gra-
matikos pamokų metu. Pamenu, lygtai
buvo ir koks tai sportas – gal tinklinis?

Retsykiais suplūsdavome į autobu-
sus, kurie mus nuveždavo iki netoliese
esamo ežero, kad galėtume atsigaivinti
nuo tvankaus karščio. Tačiau drumzli-
name vandenyje rasdavome tik gausybę
bjaurių, kraują siurbiančių dėlių. Būtent
tai atsimenu aiškiausiai!

Su nekantrumu laukdavome die-
nos, kai susipažindavome su berniu-
kais, atostogaujančiais stovykloje neto-
liese. Su jais šokome Lietuvių liaudies šo-
kių piknike  sezono uždarymo  metu.
Džiaugiausi pasipuošusi mamos nacio-
naliniu kostiumu ir nuostabiai gražia
karūna. 

Žvelgiant atgal, esu dėkinga už šią
patirtį Putname. Buvo nuostabu girdė-
ti aplinkui gimtąją kalbą ir sužinoti dau-
giau apie mano šaknis. Labai džiau-
giuosi, kad Neringos stovykla ir toliau
gyvuoja ir padeda jauniems žmonėms
rasti ryšį su protėvių žeme.

Ir noriu padėkoti visoms gerosioms
seselėms, kad išmokė mane dainą ,,At-
skris sakalėlis…” Iki šiol vis dar žinau
visus jos žodžius ir su įkvėpimu galiu su-
dainuoti švenčiant mano brangiąją Lie-
tuvos kultūrą!

Siuvinėjimo pamoka mergaičių stovykloje Putname. Viršuje, dešinėje – Jūratė Kazickaitė ir se-
selė Ignė. Seselės Ignės archyvo nuotr.

XIV a. viduramžių Kernavės miesto
fragmentas. Matėme viduramžių Ker-
navės miesto vietą ir greta atkurtus vi-
duramžių miesto namus, dirbtuves,
kiemus. Lankėmės miestiečių sody-
bose, susipažinome su jų kasdieniu
gyvenimu, amatais. Iš beržo tošies ga-
balėlių, kurie buvo išmirkyti vande-
nyje, specialaus antspaudo ir plaktuko
pagalba pasidarėme nedideles atmi-
nimo dovanėles. Po edukacinės prog-
ramos ėjome pietauti į kavinę. Pasi-
stiprinę grįžome į išmanųjį muziejų,
kur turėjome galimybę pamatyti įvai-
rius išlikusius papuošalus, įrankius, at-
kurtus viduramžių Kernavės miesto
vaizdus ir kt. Vaikai, matydami kom-
piuterio ekrane užduodamus klausi-
mus, galėjo atsakinėti ir patikrinti
savo žinias apie Viduramžius. Jiems se-
kėsi puikiai. Po vizito muziejuje ke-
liavome link piliakalnių. Kadangi ke-
lionės į Kernavę metu buvo labai karš-
ta, į visus piliakalnius nepavyko už-
kopti, o piliakalnių buvo penki, tad pa-
sirinkę patį aukščiausią ir sukaupę vi-
sas jėgas užkopėme iki pat viršūnės. Pa-
sigrožėję vaizdais leidomės žemyn ir
skubėjome namo, autobuse dalinda-
miesi įspūdžiais. Diena buvo smagi.

Penktadienis – paskutinė stovyk-
los diena. Savanoriai kartu su dienos
centro vaikais linksmai praleido po-
pietę žaisdami vandens balionų mūšį.
Skambėjo vaikų juokas, visiems buvo
labai smagu. Susėdę pietauti vaikus ir
savanorius apdovanojome diplomais už
dalyvavimą vasaros stovykloje „Drau-
gystė”, taip pat tą dieną pasveikinome
vaikus, kurie šventė gimtadienius bir-
želio, liepos, rugpjūčio mėnesiais ir įtei-
kėme simbolines saldžias dovanėles.
Daugelis vaikų atsisveikino su sava-
noriais bei vieni kitiems palinkėjo
gražios vasaros. Vaikai liūdėjo, kad sa-
vanoriai jau turės išvykti, jie prisirišo
prie svečių, kurie buvo lyg vyresni
brolis ir sesės (birželio 21 d. buvo pa-
skutinė mokslų metų diena).

Savaitgalį (birželio 22–24 d.) sava-
noriai poilsiavo Palangoje. Birželio 24 d.
Lietuvoje švenčiama Šv. Jono diena (tai
nedarbo diena), tad savanoriai turėjo
tris laisvas dienas. Birželio 24 d. popie-
tę savanorius parvežėme į Šateikius.

Atsisveikinome 

Antradienio popietę susirinkome į
dienos centrą. Savanoriai dienos cent-
rui atvežė dovanų – įvairių žaidimų, ku-
riuos vaikai išbandys sugrįžę po vasa-
ros atostogų. Papietavome, aptarėme
svečių savanoriavimą Šateikiuose.
Džiaugiamės, kad jie patenkinti vieš-
nage. Džiaugiamės, kad šią vasarą tu-
rėjome nuostabius pagalbininkus. Tre-
čiadienio rytą savanorius Danielių,
Julią ir Viktoriją palydėjome į Plungės
geležinkelio stotį kelionei į Vilnių, kur
jie susitiko su kitais savanoriais ir ap-
tarė savanoriavimą dienos centruose.

Na, va, tokia buvo savanorių vieš-
nagė Šateikiuose. Gražios Jums vasa-
ros! Ir Dievo palaimos! Sėkmės visuo-
se darbuose. 

Su pagarba – Inga.
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22 d., Ateitininkų namuose Lemonte. Kelios Pal. Jurgio Matulaičio misijos
organizuojamos piligriminės kelionės į Šventąją Žemę dalyvės pasidalins
įspūdžiais. Pradžia 7 val. v. 

Ateitininkų namų
40 m. jubiliejus

2019 m. rugsėjo 7 d.
Pabendravimas 6 val. v.

Vakarienė 7 val. v.
Ateitininkų namų sode, puošnioje palapinėje

1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

PROGRAMA

Satyros grupė ,,Antras kaimas” ir Tadas Varaneckas
Šokiams gros ,,SPUN” orkestras

Įėjimo kaina: nuoširdi auka

Registruokitės iki rugpjūčio 25 d.
Skambinti Dainai Siliūnienei (630) 852-3204 arba

rašyti Lidijai Polikaitienei el. paštu: lidpolikaitis@mac.com

Ateitininkų namai Lemonte. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Visi keliai veda į Dainavą
Kviečiame į Studijų savaitgalį

Šiaurės Amerikos ateitininkų organizuojamas Studijų savaitgalis
vyks Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 30 d.– rugsėjo 2 d., ALRKF jauni-
mo stovykloje Dainavoje. Visi kviečiami dalyvauti.

Programa bus ypač turininga. Tarp prelegentų svečiai iš Lietuvos – kun.
dr. Gediminas Jankūnas, kun. Vitalijus Kodis, Ateitininkų federacijos ge-
neralinė sekretorė Lauryna Jodko, studentės Gintarė Rugpjūtis ir Gabrielė
Vilkickytė. Iš Anglijos atvyksta dr. Darius Furmonavičius. A.a. dr. Augustiną
Idzelį prisiminsime ypatingu simpoziumu, kuriame dalyvaus dr. Ona Dau-
girdienė, dr. Arvydas Paulikas, dr. Viktoras Stankus ir dr. Algis Norvilas.
Pranešimus apie savo vykdomus projektus skaitys Marija Čyvaitė, Grasilda
Reinytė ir Vilius Žalpys. 

Rinkimai 2019
Kviečiame kandidatuoti į ŠAA tarybą

Šių metų Studijų savaitgalį, sekmadienį, rugsėjo 1 d., vyks rinkiminis
Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Ieškoma ateitininkų, ku-
rie norėtų tapti Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariais, o ypač
laukiame prisistatant tų, kurie ryžtųsi užimti tarybos pirmininko, valdy-
bos pirmininko, iždininko ir dvasios vadovo pareigas.

Kreipiamės į visus susipratusius ateitininkus rimtai pagalvoti ir
kandidatuoti. O jeigu kas jus pasiūlytų, ilgai nemąstykite, o sutikite. Ne-
pagailėkime savo jėgų ir kūrybingų sugebėjimų jaunimo labui.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą kandidatą, malonėkite pra-
nešti ŠAAT vicepirm. Romai Kuprienei el. paštu: mamaroma@gmail.com
arba pirm. Tomui Girniui – tomasgirnius@gmail.com

Į Studijų savaitgalį kviečiami visi – ateitininkai ir ne ateitininkai.

Piligrimės Šventojoje žemėje. Iš k.: Silvija Radvilienė, Irena Vilimienė, Dalia
Čarauskienė ir Ramunė Račkauskienė. 
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Generolas Povilas Plechavičius gimė 1890 m.
Mažeikių apskrityje. 1908 m. jis pabaigė gimnaziją
Maskvoje. Ten jis 1911 m. baigė komercijos institu-
tą ir 1914 m. – Orenburgo kavalerijos karo mokyklą.
Tarnaudamas rusų kavalerijoje, dalyvavo Pirmojo pa-
saulinio karo kovose prieš vokiečius, austrus-veng-
rus ir turkus; tuo metu tris kartus sužeistas, ir  vieną
kartą Lietuvoje prie Šiaulių. Revoliucijos metu kovo-
jo su bolševikais Rusijos pietuose. 1918 m. rudenį grį-
žo į Lietuvą, apsigyveno Žemaičiuose.

Rudenį, 1918 m., aš grįžau su broliu Aleksandru į
Lietuvą, į tėvynę Žemaitiją. Tvarka krašte buvo
visai pairusi. Vyriausybė neturėjo iždo. Nauja val-

džia kvietė visus į talką. Padėtis dar pablogėjo, kai vo-
kiečiai pradėjo trauktis iš Lietuvos ir bolševikų ka-
riuomenė brovės į Lietuvą.

Pamatęs tėvynės pavojų, tuojau tvėriausi prie or-
ganizavimo savo kariuomenės. Darbas buvo labai sun-

Generolas Povilas Plechavičius – apie nepriklausomybės kovas
Šešiolikmečio įamžintas istorijos puslapis

kus ir pavojingas, nes banditų gaujos plėšė ir terori-
zavo žmones.

1918 m. gruodį nuvykau į Vilnių, kur buvo mūsų
vyriausybė. Ten radau tik ministerį pirmininką,
poną Stašinską, nes ponas Smetona ir kiti buvo išvykę
į Vokietiją. Iš pono Stašinsko gavau paskyrimą ginti
Žemaitiją nuo priešo. Buvau paskirtas vietinės ap-
saugos viršininku, ir lapkričio 23-ią Sedos komen-
dantu. Tai mano kovos prasidėjo prie Židikų. Tai buvo
maži susirėmimai su priešu, nes neturėjau nei ka-
reivių, nei ginklų. Kadangi visame krašte buvo sun-
ki padėtis, buvo ypatingai sunku gauti ginklų ir
amunicijos. Pirmieji ginklai buvo pačių savanorių at-
nešti. Prasidėjo viešas veikimas, kuris apėmė Ma-
žeikių, buvusių Sedos ir iš dalies Telšių ir Kretingos
apskritis. Buvo organizuojama vietos administraci-
ja, milicija ir apsaugos būriai. Rusų-bolševikų Rau-
donajai armijai veržiantis į Lietuvą, sukilo veikti vie-
tiniai komunistai, remiami atsiųstų agentų ir spar-
takininkų vokiečių. 1919 m. sausio 3 d. buvo likvi-
duotas Židikų vietos komunistų komitetas; sausio 6-
tą jie išblaškyti Sedoje.

Skuode mes, aš su broliu Aleksandru, kuris vė-
liau buvo ištremtas bolševikų ir žuvo Sibire, suor-
ganizavome pirmąją komendantūrą. Aš paskelbiau at-
sišaukimą į tautiečius. Čia pradėjo registruotis pir-
mieji savanoriai. Tuojau pradėjau didesnius susirė-
mimus su bolševikais ir su banditais. Pirmosios ko-
mendantūros ryšys su Lietuvos vyriausybe buvo
silpnas, o bolševikams sausio 10-ąją užėmus Šiaulius,
visai nutrūko. Visus administracinius klausimus
teko spręsti vietoje. Pas mane atėjo tiek daug sava-
norių, kad reikėjo daugumą jų nepriimti, nes netu-
rėjau jiem tiek maisto. Mes ėmėme savanorius virš 20
metų. Jaunesniems sakydavau eiti namo pas mamą.
Mūsiškių kariuomenė buvo tikrai pirmos rūšies.

Buvau su broliu nuvykęs į Liepoją pas vokiečių
generolą R. von der Goltzą prašyti materialinės pa-
galbos. Generolas davė mums 7 kareivius ir gal ir tiek
šautuvų. Gavę tokią paramą pasijutome drąsesni. Ir
grįžę į Skuodą įsitvirtinimom ten.

1919 m. vasario 9 d. Skuode buvo savanorių ir mi-
literijos paradas su orkestru, atšvęsti pirmą sukak-
tį Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo.
Buvo labai entuziastiška ir dalyviai visi verkė.

Sedą sužeminus buvo pora sunkių mūšių. Pirmą
kartą bolševikus išvarius, jie grįžo. Vėl kreipiausi į
vokiečius paramos. Iš Liepojos buvo išsiųsta viena ba-
terija – 4 patrankos. Anksti ryte su tom patrankom
puolėm priešą Sedoje. Krito daug bolševikų ir mū-

DR. AUDRIUS V. PLIOPLYS

Buvau mokinys Čikagos Aukštesniojoje li-
tuanistikos mokykloje. Istorijos mus mokė ponas
Vincentas Liulevičius. Vieną žiemą jis paprašė, kad
kiekvienas mokinys parengtų specialų istorinį pro-
jektą. Iš tėvų pasakojimų žinojau, kad Generolas

Povilas Plechavičius atli-
ko labai svarbų vaidmenį
Lietuvai kovojant dėl ne-
priklausomybės 1918 m.
O taip pat – kad jis gyveno
Čikagoje. 

Aš paskambinau jam ir
susitariau dėl susitikimo
bei interviu. Stengiausi
kaip tik galėdamas geriau
užrašyti viską pažodžiui,

ką jis man papasakojo. Toliau pateikiamas visas
šis pasakojimas, kurį neseniai atradau peržiūrė-
damas savo archyvus. Interviu vyko 1967 metų pa-
baigoje. Artėjo Vasario 16-osios akto paskelbimo
50-oji sukaktis, ir aš prašiau, kad Generolas pa-
pasakotų savo atsiminimus iš Lietuvos nepri-
klausomybės atgavimo laikotarpio. 

Beje, už šį interviu mokykloje gavau aukš-
čiausią įvertinimą.

Dr. Audrius Plioplys

Generolas Povilas Plechavičius 1964 m. prie paminklo
,,Žuvusiems už Lietuvos laisvę” Jaunimo centro skverelyje.

,,Draugo” archyvo nuotraukos

siškių keliasdešimt. Tą pačią dieną vokiečiai grįžo at-
gal į Liepoją. Tą patį vakarą – 12-tą valandą nakties
puolė mus bolševikai, atvykę iš Mažeikių. Jų abudu
užpuolimus atlaikėme.

Sedoje paskelbiau pirmą mobilizaciją (traukimas
vyrų į kariuomenę). Su centrine vyriausybe nebuvo
jokio ryšio. Jaunieji vyrai labai entuziastiškai atsiliepė
į šaukimą ir iš būrio galėjau priimti tik vieną bata-
lioną, nes negalėjau juos visus maitinti. Apsitvarkius,
štabas ir administracijos centras persikėlė į Sedą. Ma-
žeikiuose buvo įsteigta antra komendantūra, admi-
nistracijos įstaigos laikinai pasiliko Sedoje. Padėtis
pagerėjo. 1919 m. kovo mėn. pradžioje įvyko naujokų
šaukimas, be vyriausybės žinios. Buvo sudaryta vie-
na kuopa, 250 vyrų apginkluota, aprengta ir buvo nu-
vežta į Kauną.

Aš 1919 metais rudenį pareigas perdaviau kari-
ninkui J. Šlepečiui ir įstojau į 5 pėstininkų regulia-
rią kariuomenę.

Generolas Plechavičius buvo paskirtas kuopos,
vėliau bataliono vadu. 1920 m. dalyvavo kovose su
lenkais prie Seinų, Augustavo miškuose ir prie Va-
rėnos. Už kovas dėl Lietuvos laisvės apdovanotas
Vyčio Kryžiaus I rūšies III laipsnio ordinu. 

Čikagos lituanistinėje mokykloje mo ko  -
si vaikai nuo mažiausių (3 metų) iki 10 kla-
sės.

Taip pat yra užsiėmimų klasė ma-
 žyliams iki 3 metukų – tėvų-vaikų klubas
,,Žiogelis”  (vaikai  su tėveliais ar ba vie-ni).

Kviečiame registruotis ir į lietuvių kalbą
besimokančių vaikų bei suaugusiųjų klases.

Po pamokų veikia Pamokų ruošimo klu-

Čikagos lituanistinė mokykla 
kviečia naujiems mokslo metams

P. Plechavičius.                                      Vytauto Maželio  nuotr.

bas!
Registruokitės/teiraukitės skambinda-

mi Irmai Bliukienei tel. 630 248-8538 arba
mokyklos direktorei Vidai Rupšienei tel. 630-
613-0343.

Registracijos formas ir daugiau infor-
macijos rasite mokyklos internetinėje sve-
tainėje – http://www.cikagoslituanistinemo-
kykla.org/

Galite registruotis elektroniniu būdu ar -
ba paštu.
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Tęsinys. Pradžia – 13 d. numeryje.

Toliau pasakojame apie Ateitininkų sendraugių sto-
vyklą (S1), kuri vyko liepos 21–28 d. Dainavoje. Sto-
vyklos tema ,,Tiltai” parinkta paminėti šiais metais pa-
skelbtus Pasaulio lietuvių metus. 

KETVIRTADIENIS

Dalia Lietuvninkienė. Trečiadienio rytą, dar sau-
lei nepatekėjus, dalis stovyklautojų, patys uoliausi
žvejai, dalyvavo sendraugių žvejybos turnyre. Pen-
kiolika  jaunų žvejų smagiai leido rytą kitoj Spyglio
ežero pusėj ir pagavo iš viso trisdešimt vieną žuvį!
Žvejams buvo išdalytos premijos – už mažiausią, spal-
vingiausią, didžiausią žuvį ir tiems, kurie buvo
draugiškiausi žvejai.

Po pusryčių ir dainavimo Baltųjų rūmų salėje su-
sirinko didelis būrys sendraugių ir studentų klau-
sytis dr. Sofijos Volertienės paskaitos „Peanuts, Pol-
len and Probiotics: How the immune system works
for and against you”. Paskaita vyko anglų kalba, o dis-
kusijos – lietuviškai. Sofija puikiai išlaikė klausytojų
dėmesį, įdomiai pristatydama duomenis apie alergiją,
apie jautrumą maistui ir apie geras bei kenksmingas
bakterijas, atsakė į klausimus.

Po skanių šeimininkės Audros Januškienės
priešpiečių nemaža grupė stovyklautojų, vadovau-
jama Giliaus Aleksos ir Danieliaus Goodman, žygiavo
Prano takeliu. Pakeliui sustojome pasimelsti už
2015 m. į amžinybę iškeliavusį a. a. Praną Prancke-
vičių. Esame dėkingi jam, kad su mumis pasidalino
meile Dainavos gamtai, sukurdamas šį gamtos takelį. 

Toliau džiaugėmės saulėta popiete prie van-
dens, valgėm pavakarius ir popietinio pašnekesio
metu lauke, prie kryžkelės ženklo, dalyvavom Ra-
munės Kubiliūtės pašnekesyje apie piligrimystes –
,,Tiltai į piligrimystes”. Ramunė papasakojo apie ka-
talikų piligrimystes, jų istoriją ir šventas vietas pa-
saulyje. Piligriminės kelionės yra dvasinės kelionės,

Sendraugių stovykloje Dainavoje buvo tiesiami tiltai (3)

todėl joms reikia ruoštis. Jau anksčiau Dainavoje
buvo kalbama apie Šv. Jokūbo kelią Lietuvoje. Būnant
Vilniuje patartina sustoti Vilniaus arkivyskupijos pi-
ligriminiame centre ar atsiversti centro programė-
lę (,,app”), kuri nurodo lankytinas šventas vietas ir
piligriminius kelius Vilniuje ir apylinkėse. Įdomu
buvo pagalvoti, kad nebūtina keliauti į tolimus
kraštus, kad piligrimystės kelių yra daug – New Yor-
ko miesto šventoves pavasarį aplankė New Yorko at-
eitininkai, prisijungdami prie lietuvių parapijos
Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiųjų gru-
pės. Prie popietės diskusijų prisidėjo ir kun. Gab-
rielius Satkauskas, kuris kalbėjo apie keliones į Šven-
tąją Žemę ir Romą, žymiausias vietas Lietuvoje – Tra-
kus, Šiluvą. Jis prisiminė Mikalojų Kristupą Radvilą-
Našlaitėlį (1549–1616), kuris aprašė savo piligriminę
kelionę į Romą tais laikais, kai buvo pavojinga ke-
liauti. Piligriminė kelionė išsiskiria savo intencija,
atgaila, malda, atlaidais, šventovių lankymu. Einant
Šv. Jokubo kelią – katalikų piligriminį kelią į San-
tiago de Compostela katedrą Ispanijoje – kun. Gab-
rielius ir jo bendrakeleiviai simboliškai į kuprinę ar
kišenę įsidėjo įvairaus dydžio akmenėlį, kaip simbolį
prisiminti kelionės tikslą, kurį kelionės pabaigoje ga-
lėjo išsiimti. 

Prieš pavakarius sesijos dalyviai dar spėjo pa-
sidalinti į dvi grupes, kuriose gvildeno piligrimys-
čių temą – ar kas yra buvęs tokioj kelionėj (kaip tai
juos paveikė), kur norėtų keliauti, kaip planuotų ke-
lionę (ar pavieniui, ar su grupe, ar toliau, ar arti
namų) ir t. t. Kun. Gabrielius aukojo šv. Mišias pi-
ligrimų globėjo šv. Jokūbo dienos proga.

Po vakarienės vyko stovyklautojų mėgstamas
žaidimų vakaras ,,Taškų taškai”.  Buvo proga pa-
mankštinti smegenis, komandomis spręsti galvo-
sūkius ir matematikos uždavinius, spėjant, kur pa-
saulyje yra nuotraukose matomi tiltai, ir atlikti til-
tų statybos projektus. Kaip visuomet, kartu sukal-
bėjom vakarinę maldą, pagiedojom ir pasigardžiavę
naktipiečiais keliavom į lovas.

PENKTADIENIS

Aldona Kamantienė. Nuskambėjus dūdos gar-
sams  už penkiolikos minučių energingiausi sto-
vyklautojai su stovyklos kapelionu kun. Gabrieliu-
mi jau kopė į Kryžių kalnelį pasveikinti Viešpatį ir
paprašyti Jo palaimos. Iš čia leidomės į vėliavų pa-
kėlimą, kur patys mažiausi stovyklautojai, kitiems
giedant himną, pasistiepę ant kėdės kėlė Amerikos
ir Lietuvos vėliavas. Pusryčiams – didžiausias pa-
sirinkimas; tai mūsų stovyklos „šefės” nuopel-
 nai. Mais tas skanus ir įvairus. Po pusryčių jauniausi
stovyklautojai pusvalandį dainuoja susėdę prie Bal-
tųjų rūmų. Dainavos dainorėlių dainos, vadovėms
Dainai ir Vasarai padedant, nesibaigia. Jiems pri-
taria akordeonistas Daniel Goodman. Po dainavimo
jaunieji išsiskirstė į užsiėmimus, o sendraugiai,
susėdę medžių pavėsyje, norėjo išgirsti JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) pirmininko Arvydo Urbonavi-
čiaus kalbą apie bendruomenę – ,,Tiltai: Lietuvių
Bendruomenė vakar-šiandien-rytoj”). Kalbėtoją pri-
statė viena iš savaitės rengėjų Daina Čyvienė. Pre-
legentas į Dainavą atkeliavo iš Omaha, Nebraska.

Po Antrojo pasaulinio karo į Ameriką atvykę pa-
bėgėliai jautė būtinybę jungtis į organizaciją. Tuo
metu Amerikoje buvo susirinkę apie 35,000 naujųjų
pabėgėlių. 1951 m. buvo įkurta JAV Lietuvių Ben-
druomenė (1955 m. išrinkta pirmoji taryba). JAV LB
iki šių dienų vadovaujasi ,,Lietuvių chartos” prin-
cipais, pabrėžiančiais tautinį solidarumą. JAV LB yra
didžiausia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalis,
turinti net 55 apylinkes. Išeivijos lietuviai yra Lie-
tuvos ambasadoriai. A. Urbonavičius neseniai buvo
grįžęs iš Lietuvos, kur, be kita ko, dalyvavo LB atstovų
iš viso pasaulio suvažiavime Nidoje.

Kalbėtoją papildė Janina Udrienė, turinti ilga-
metę patirtį LB veikloje. Šiuo metu ji yra JAV LB Mi-
chigano apygardos pirmininkė, JAV LB Tarybos narė
ir Tarybos įstatų komiteto narė, Krašto valdybos vi-
cepirmininkė organizaciniams reikalams ir patarėja.

Buvimas gamtoje stovyklautojams – ir poilsis, ir įkvėpimas Dainos Čyvienės nuotraukos

Studentų diskusijos medžių pavėsyje.
JAV LB pirmininkas A. Urbonavičius: ,,Išeivijos lietuviai yra
Lietuvos ambasadoriai”.

Prano Pranckevičiaus sukurtas gamtos ta -
kelis pavadintas kūrėjo vardu.
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„Draugo” spaudos centro ir tėvų marijonų vienuolyno įkurtuvės įvyko 1957
m. birželio 23 d. Išvakarėse, birželio 22 d., speciali ,,Draugo” laida paskelbė
spaudos dieną ir pabrėžė „Draugo” lietuvišką ir religinę misiją, kuri ski-

riasi nuo pelno siekiančios amerikietiškos spaudos. Kun. dr. Andrius Baltinis rašė:
,,Religinė ir tautinė idėjinė misija yra mūsų išeivijos laikraščio pamatas ir jo buvi-
mo įprasminimas”. Kardinolas Samuel Stritch pašventino marijonų vienuolyną ir
spaudos centrą.

Erdvias, modernias ,,Draugo” spaudos centro patalpas ir marijonų vienuoly-
ną suprojektavo architektas Jonas Kova, statybą atliko inž. Juozo Augustinavičiaus
bendrovė „Neris”. Vienuolynas pavadintas Šv. Pranciškaus Salezo vardu, kadangi
jis yra katalikiškos spaudos globėjas. 

Marijonų koplyčios vidus dekoruotas lietuvių menininkų darbais. Didysis al-

torius yra konsekruotas Marijos Visatos karalienės titulu. Kazys Varnelis sukūrė
keturis vitražus, vaizduojančius evangelistus Šv. Matą, Šv. Joną,  Šv. X (trečias evan-
gelistas vitraže yra Morkus ar Lukas?) ir  Šv. Mergelę Mariją. Bareljefines Kryžiaus
kelio stotis iš keramikos atliko Eleonora Marčiulionienė. Ada Sutkuvienė sukūrė
keturias spalvingas mozaikas puošiančias šoninius altorius. Jų temos: Šv. Kazi-
mieras, Šv. Pranciškus Salezas, Šv. Marija rašytojų globėja – Magnificat autorė,
ir Šv. Pijus X, kuris 1954 m., kai vienuolyno statyba buvo pradėta, buvo pakeltas
į šventuosius. Vėliau buvo įrengtas dar vienas altorius Palaimintajam Jurgiui Ma-
tulaičiui pagerbti. Vienuolyno bokštas sukurtas koplytstulpio pavidalu, atkuriant
lietuvių liaudies meną, tik ne iš medienos, bet iš mūro ir vario.

Parengė Gediminas Indreika

Marijonų vienuolyne – lietuvių autorių kūriniai

Kazio Varnelio vitražai. Jono Kuprio nuotraukos

Eleonoros Marčiulionienės Kryžiaus kelio stotis.

Ados Sutkuvienės sukūrta mozaika Šv. Kazimieras.

Marijonų vienuolyną suprojektavo architektas Jonas Kova

Ji papasakojo apie JAV LB darbus ir išdalino sche-
mą, kurioje iliustruota JAV LB struktūra. Praneši-
me buvo keltas klausimas ,,Kur būsime rytoj”? At-
sakymas – reikia ugdyti narius ateičiai ir stengtis pri-
traukti trečiabangių, remti ir ugdyti studentų sta-
žuotes Lietuvoje bei kurti organizacijų puslapius in-
ternete. Kilo diskusijų dėl lietuvių kalbos vartojimo.
Negalime uždaryti durų lietuviškai nekalban-
tiems. Vienas naujas klausimas – ar Lietuvių Ben-
druomenei reikia apmokamų darbininkų?

Po pavakarių tame pat medžių pavėsyje pokal-
bį vedė studentai. Iškelti studentams rūpimi klau-
simai, lyginta su sendraugių problemomis tais lai-
kais, kai jie buvo studentai. Sendraugiai prisiminė,
kad, būdami studentai, jie buvo silpniausia ateiti-
ninkijos dalis. Svarbiausia jų veikla vyko stovyklose
(kurių dabartiniai studentai nerengia). Sendraugiai
studentus rėmė ir buvo jų užnugaris. Sendraugiai
studentavimo laikais taip pat, kaip ir šių dienų stu-
dentai, kalbėjo apie veiklos pagyvinimą. Rekolekcijos
yra vienas iš ateitininkų veiklos būdų, kurį puose-
lėja dabartiniai studentai ateitininkai. Jie taip pat

rengia ir studentų savaitgalius. Reikia kelti klausi-
mą – ,,Kas mes esame ir ko mes siekiame”.  

Vakarop rinkomės į Šventovę, apsuptą miškelių,
šv. Mišioms su kun.  Gabrieliumi, kuris iš dienos šv.
Rašto  skaitinių išvystė gražų pamokslėlį, primin-
damas, kad ta diena buvo Mergelės Marijos tėvų – šv.
Joakimo ir Onos. Dariaus Polikaičio ir Glorios Vaiš-
nienės muzikai pritariant skambėjo giesmės. 

Po vėliavų nuleidimo ir vakarienės rinkomės už
ežero, prie visų mėgstamo laužo, kur taip pat buvo at-
siminta šios stovyklos tema ,,Tiltai” ir kaip juos sta-
tome.  Skambėjo dainos, pasirodė keli muzikantai,
įskaitant ir stovyklos kapelioną, ir jaunųjų stovyk-
lautojų bei šeimų pasirodymus. Buvo deklamuojamas
ir dainuojamas Maironis, net keturiasdešimt studentų
sustojo prie laužo ir visiems padainavo vaikišką dai-
nelę ,,Tas mažasis traukinukas” – lietuviškai ir
…angliškai. Saulei visai nusileidus jungėmės į didelį
ratą.  Kiek mūsų daug ir kokie visi mieli, pagalvojau...
Su įprasta giesme ,,Dar viena diena štai baigės” pa-
lydėjome dieną. 

Bus daugiau  Vakare prie laužo visų mintis sujungė dvasiniai tiltai. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentas G. Nausėda vieši Vokietijoje
Vilnius/Berlynas (ELTA) Po Ber-

lyne rugpjūčio 14 d. įvykusio Lietuvos
prezidento Gitano Nausėdos bei Vo-
kietijos kanclerės Angela Merkel su-
sitikimo abiejų šalių vadovai pritarė,
kad NATO šalys turi didinti gynybai
skiriamas išlaidas.

G. Nausėda paaiškino, kad tai,
jog Lietuva yra šalių, skiriančių rei-
kalaujamą 2 proc. nuo šalies BVP
sumą krašto gynybai sąraše, daug nu-
lėmė istorinės aplinkybės.

Pasak A. Merkel, Vokietija yra
gera vieta JAV karių dislokavimui.
„Aš manau, Vokietija yra gera dislo-
kavimo vieta. JAV kariams taip pat čia
yra daug kas padaryta ir vyksta drau-
giški, bičiuliški pokalbiai su ameri-
kiečių kariais. Yra daug gerų prie-
žasčių dislokuoti dalinius Vokietijoje”,
– sakė A. Merkel.

Lietuvos prezidentas G. Nausėda
kreipėsi į kanclerę ir prašė pagalbos,
siekiant, kad dar prieš Astravo AE
funkcionavimą elektrinė įgyvendintų
visus saugumo standartus. Prie Lie-

Didžiausios skaitmenizuotos kapinės – Klaipėdoje
Klaipėda (ELTA)

Klaipėda pirmoji Lie-
tuvoje skaitmenizavo
kapines. Uostamies-
čio Lėbartų kapinės
yra antros didžiau-
sios Lietuvoje. Vil-
nius ir Kaunas taip
pat skaitmenizuoja
kapines, tačiau šie
darbai nevyksta labai
greit. 

Projekto rengėjai
siūlo interneto nar-
šyklės laukelyje su-
rinkti kapines.klai-
peda.lt ir išnagrinėti galimybes pa-
tiems. 

„Jeigu turite prieigą prie inter-
neto, užmirštą ir dominantį kapą ga-
lėsite surasti vos per kelias minutes.
Pagal velionio vardą, pavardę, mirties
datą išmaniajame telefone, planšetėje
ar kompiuteryje rasite konkrečią kapo
vietą. Pasinaudojus google maps, jums
bus net suformuotas maršrutas per ka-
pines”, – sako Klaipėdos savivaldybės
Kapinių priežiūros skyriaus vedėja

Zina Stankienė. 
Ekrane matomos ir kapavietės

nuotrauka. 
Dvejos veikiančios Klaipėdos ka-

pinės užima 75 ha plotą, palaidota
apie 75 tūkstančiai mirusiųjų. Statis-
tika rodo, kad apie 16 proc. (6400) kapų
yra netvarkomi ir neprižiūrimi. Tokie
nuolat kelia aplinkinių kapų lankyto-
jų nepasitenkinimą. Todėl toks ino-
vatyvus sprendimas padės pagreitin-
ti netvarkomų kapaviečių apskaitą.

Latvija tikisi prekiauti Astravo AE pagaminta elektra
Vilnius (ELTA) Latvijos skirsto-

mųjų tinklų operatorius AST skelbia,
kad kai Lietuva nutrauks elektros
energijos prekybą su Baltarusija, elekt-
ros energijos prekyba bus vykdoma ne
per Lietuvos, o Latvijos sieną. 

Seimo Energetikos ir darnios plėt-
ros komisijos pirmininkas Virgilijus
Poderys teigė, kad tos sprendimas nu-
liūdino, tačiau susitarti su latviais
dar lieka vilčių.

„Latvija ieškos kelių, kaip galės
prekiauti su trečiosiomis šalimis,
toks yra sprendimas. Trečiosios šalys
pagal apibrėžimą mūsų regione yra
Rusija ir Baltarusija”, – sakė V. Pode-
rys.

Iš kitos sistemos nupirktoje elekt-
roje tokiu atveju įsimaišys ir elektra iš
Astravo AE, jei ši sėkmingai bus pa-
leista.

V. Poderys teigė, jog yra labai gai-
la, kad nėra vienybės tarp Baltijos ša-
lių, tačiau tikino, kad galimybių susi-
tarti su latviais dar yra.

Tuo tarpu Estijos pozicija šiuo
klausimu nėra aiški. Seimo nario tei-
gimu, dar pavasarį estai taip pat ieš-
kojo būdų, kaip prekiauti Astravo AE
gaminama elektra.

Baltijos šalių elektros sistema iki
šiol veikia sinchroniniu režimu so-
vietiniame BRELL žiede ir yra valdo-
ma iš Maskvos. Pernai birželį buvo pa-
sirašytas politinis susitarimas tarp
trijų Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos
Komisijos, kuriame numatyta, kad
Baltijos elektros energetikos sistema
iki 2025 metų sinchroniškai veiks su
Europos tinklais.

Lietuva yra priėmusi sprendimą
neįsileisti elektros iš Baltarusijos, kai
pradės veikti Astravo AE. Tokį spren-
dimą yra priėmusi ir Lenkija. Lietuvos
ir Latvijos pozicijos Astravo AE at-
žvilgiu buvo išsiskyrusios. Latviai ne-
rodė didelio solidarumo Lietuvos in-
teresui, kad kaimyninės šalys ateityje
taip pat neįsileistų Astravo AE ener-
gijos į savo rinkas.

Rusija vagia iš JAV karines technologijas
Washingtonas (BNS)  Rusija ku-

ria hipergarsinius ginklus, daugeliu
atžvilgių kliaudamasi technologijo-
mis, pavogtomis iš Jungtinių Valstijų,
pareiškė JAV nacionalinio saugumo
patarėjas John Bolton.

„Nors Rusijos pagal ekonomikos
dydį apytikriai prilygsta Nyderlan-
dams, ji vis tiek eikvoja pakankamai
lėšų gynybai, kad galėtų moderni-
zuoti branduolinį arsenalą ir kurti
naujas [branduolinių kovinių galvu-
čių] pristatymo priemones – raketas su
sklendžiančiu hipergarsiniu bloku,
hipergarsines sparnuotąsias raketas,
didžia dalimi [paremtas] pavogtomis
amerikietiškomis technologijomis”,
– sakė J. Bolton. 

Komentuodamas rugpjūčio 8-ąją
netoli šiaurinio Severodvinsko mies-

JAV grasina pasitraukti  iš PPO
Washingtonas (ELTA) – Donald

Trump pagrasino patraukti Jungti-
nes Valstijas iš Pasaulio prekybos or-
ganizacijos (PPO).

„Žinome, kad jie mums kaišiojo pa-
galius į ratus daugelį metų, to daugiau
nebebus”, – tvirtino JAV prezidentas.

D. Trump jau ne kartą puolė PPO
ir grasino išvesti JAV iš organizacijos.
Pasak D. Trump, PPO neteisingai el-
giasi su Jungtinėmis Valstijomis, o
Washingtonas esą neprivalo laikytis
organizacijos nutarimų.

Jis ypač kritikuoja PPO nuostatas
Kinijos atžvilgiu, kuri, Washingtono
teigimu, vagia amerikiečių technolo-

gijų paslaptis.
Vis dėlto Jungtinės Valstijos lai-

mėjo didžiąją dalį ginčų PPO, o, rei-
kalaudama reformų ir boikotuodama
organizaciją, D. Trump administraci-
ja iš esmės paralyžiavo PPO darbą.

Jei Washingtonas nesustabdys
naujų ginčų sprendimo tarybos narių
boikoto, visa PPO ginčų sprendimo sis-
tema gali nebeveikti jau šių metų pa-
baigoje.

Petersono tarptautinės ekonomi-
kos instituto prekybos eksperto Chad
Bown teigimu, JAV žingsniai prieš
PPO organizacijai padarė ilgalaikę
žalą.

D. Trump teigia, kad jis nuskurdo
Washingtonas (ELTA) – Baltųjų

rūmų šeimininkas Donald Trump pa-
reiškė, jog dėl to, kad buvo išrinktas
JAV prezidentu, jis prarado apie 5
mlrd. dolerių. Tokia suma jis įvertino
pajamas, kurių, jo nuomone, neteko, at-
sisakęs tęsti verslininko karjerą, taip
pat išlaidas advokatams dėl prieš jį pa-
duotų ieškinių.

„Tai (prezidentavimas) man, ko
gera, atsiėjo 3–5 mlrd. dolerių, – cituoja
televizijos kanalas NBC D. Trump. –
Bet man vis tiek, man tai nerūpi”. Jis
dar kartą pabrėžė ketinąs siekti antros
kadencijos.

„Tai, kad aš esu prezidentas, man
labai brangiai atsieina”, – tikino D.
Trump. 

Amerikos prezidentas skundėsi
daug išleidžiąs advokatams, nes jo opo-
nentai, pasak Baltųjų rūmų šeiminin-
ko, „kasdien” paduoda jį į teismą. 

NBC pažymi, jog D. Trump pa-
reiškimų apie sumas, kurias jis esą
praranda dėl savo išrinkimo prezi-
dentu, neįmanoma patikrinti. JAV ad-
ministracijos vadovas anksčiau ne
kartą teigė, kad jo turtas viršija 10
mlrd. dolerių. Kovo mėnesį žurnalo
„Forbes” paskelbtas reitingas rodo,
kad bendra D. Trump aktyvų vertė –
maždaug 3,1 mlrd. dolerių. 

Per 2016 metų rinkimų kampani-
ją D. Trumpas žadėjo paskelbti savo
mokesčių deklaracijas, bet to taip ir ne-
padarė.

Paryžiaus katedrai  – nauja grėsmė
Paryžius (ELTA)

– Balandį gaisro su-
niokotai Paryžiaus
Dievo Motinos kated-
rai vis dar lieka grės-
mė sugriūti. 

Specialistai apie
tai įspėjo pastebėję,
kad per Prancūzijos
sostinę neseniai už-
klupusią karščio ban-
gą pradėjo byrėti ka-
tedros mūrai, paskel-
bė Prancūzijos kultū-
ros ministerija.

Kultūros ministerija tvirtino, kad
situacija privertė itin skubiai atlikti
katedros išsaugojimo darbus, taip at-
mesdama kritiką dėl neva ignoruoja-
mos švino taršos rizikos.

Šalies prezidentas Emmanuel Mac-
ron iškėlė ambicingą tikslą per 5 metus
atstatyti Paryžiaus katedrą, tačiau mi-
nisterija patikino, kad restauracijos
darbai neprasidės iki kitų metų.

Balandžio 15-osios gaisro metu
nuo katedros stogo ir smailės išsilydė
šimtai tonų švino, o vėjas šiuos terša-
lus išnešiojo gerokai už gotikinio še-
devro ribų.

Paryžiaus Dievo Motino katedros
gaisrą suniokojusį gaisrą galėjo sukelti
numesta nuorūka ar elektros insta-
liacijos gedimas, ir pradėjo tyrimą dėl
aplaidumo. 

tuvos sienos statoma Astravo atominė
elektrinė – nesaugi, pabrėžė Lietuvos
vadovas. 

A. Merkel sakė palaikanti Lietuvos
rūpinimąsi Astravo AE saugumu.

Vokietijos kanclerė A. Merkel iš-
reiškė apgailestavimą žlugusia INF
sutartimi (vidutinio nuotolio bran-
duolinių pajėgų sutartis), kuri tris
dešimtmečius buvo kertinė Europos
saugumo sutartis, ir patvirtino, kad
Vokietija tęs vadovavimą tarptauti-
niam NATO batalionui Lietuvoje bei
vykdys oro kontrolės Baltijos šalyse
misiją.

Berlyne viešintis Lietuvos vadovas
G. Nausėda susitiko su Vokietijos pre-
zidentu Frank Walter Steinmeier ap-
tarti gynybos ir saugumo klausimų.

Susitikime aptarti Europos Są-
jungos ir JAV ryšiai, gynybos ir sau-
gumo klausimai, santykiai su Rusija.

F. W. Steinmeier pernai vasarį lan-
kėsi Lietuvoje, kur dalyvavo valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo rengi-
niuose ir aplankė vokiečių karius.

to esančiame karinių jūrų pajėgų ban-
dymų poligone įvykusį raketos varik-
lio sprogimą J. Bolton pažymėjo, kad
Rusijai tobulinant savo branduolinę
ginkluotę „akivaizdžiai kažkas įvyko
ne taip”.

Anksčiau JAV prezidentas Donald
Trump, komentuodamas incidentą
prie Severodvinsko, pareiškė, kad
Jungtinės Valstijos turi panašių, bet
pažangesnių technologijų negu šiuo
metu bandomos Rusijos.

„Jungtinės Valstijos daug sužino-
jo iš nepavykusios raketos sprogimo Ru-
sijoje. Mes turime panašių, bet pažan-
gesnių technologijų. Rusijos „Skyfall”
sprogimas privertė žmones nerimauti
dėl oro [užterštumo radioaktyviosio-
mis medžiagomis] aplink tą komplek-
są ir daug toliau. Negerai!” – jis rašė.

Dėl tvyrančių karščių Paryžiuje katedros atstatymo darbai su-
stabdyti. Pri org. nuotr.

Tinklalapyje cementy.lt galima rasti ne tik kapą, esantį vie-
noje iš 82 savivaldybių, bet ir pamatyti jo nuotrauką. 
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Vėliau žaidė 1997 ir 1999 m. Euro-
pos čempionatuose, o po pastarojo bai-
gė karjerą nacionalinėje komandoje.
Vilkėdamas žaliai baltą aprangą, jis su-
žaidė iš viso 80 oficialių rungtynių ir

pelnė 1453 taškus.
1995 m. puolėjas buvo apdovanotas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Karininko kryžiumi, o po
metų – ir Komandoro didžiuoju kry-
žiumi.

Šiuo metu 48-erių metų vyras pro-
fesionalo karjerą pradėjo prieš 32-ejus
metus, kai vos 16 m. paauglį pasikvie-
tė Vilniaus „Statybos” komanda. Jau po
trejų metų jaunuolis išvyko rungty-
niauti į Jungtines Amerikos Valsti-

jas, tačiau prisimenant tuometinę So-
vietų Sąjungos tvarką, tai buvo vienas
sunkiausių puolėjo išvykimų.

Jis buvo Sovietų Sąjungos jaunimo
rinktinės kapitonas ir su komanda
JAV žaidė 11 kontrolinių rungtynių, ku-
rių metu ir buvo pastebėtas. Nors nie-
kas netikėjo, kad tai įmanoma, o jo li-
kimą sprendė KGB, jis tapo pirmuoju
Lietuvos žaidėju, kuris rungtyniavo
NCAA čempionate bei ketverius metus
vilkėjo Seton Hall universiteto „Pira-
tes” komandos aprangą. Po ketverių
metų studentų krepšinyje A. Karnišo-
vui buvo prognozuojamas šaukimas
NBA naujokų biržoje, tačiau 204 cm
ūgio krepšininkas savo pavardės neiš-
girdo ir grįžo į Europą.

Puolėjas persikėlė į Prancūziją ir
tapo Cholet „Pitch Basket” komandos
nariu, o jau po metų papildė Ispanijos
grandą „Barcelona”. Catalonijoje jis
praleido dvejus metus, per kuriuos
dukart tapo Ispanijos čempionu bei
buvo išrinktas geriausiu Europos krep-
šininku. Ieškodamas naujų iššūkių A.
Karnišovas patraukė į Graikiją ir tapo
Pirėjo „Olympiacos” žaidėju, o po se-
zono išbandė jėgas ir Italijoje, kur vil-
kėjo Bolonijos PAF aprangą. Savo kar-
jerą puolėjas baigė darsyk grįždamas
į „Barcelona“ klubą. A. Karnišovas
dėl traumų profesionalaus krepšinin-
ko karjerą baigė 2002-aisiais, būda-
mas vos 31-erių.

Per savo karjerą puolėjas triskart
tapo Ispanijos čempionu ir vieną sykį
tapo taurės laimėtoju, pasipuošė Itali-
jos lygos aukso medaliu, dukart daly-
vavo Europos visų žvaigždžių rungty-
nėse ir kartą buvo pripažintas nau-
dingiausiu krepšininku.

Rugpjūčio 14 d. Las Vegas vyku-
siame UFC prezidento Dana
White vardo turnyre „Dana

White Contender Series” dėl vietos
stipriausioje pasaulio MMA organi-
zacijoje kovojo ir lietuvis Julius Ang-
lickas.

28-erių metų J. Anglickas pussun-
kio svorio kategorijos kovoje susitiko
su 30-mečiu amerikiečiu Karl Reed.
Kova ilgą laiką vyko parteryje, kur šiek
tiek geriau atrodė lietuvis. 

Trečiojo raundo pabaigoje jis vi-
siškai nuvargino amerikietį, kuris at-
sidūrė blogoje padėtyje. J. Anglickas po
atakų rankomis rado progą sugriebti
varžovui už kaklo ir ėmė jį smaugti. K.
Reed čia pat pasidavė, ir lietuvis šven-
tė pergalę. Kova buvo sustabdyta nuo
trečiojo raundo pradžios praėjus 3

min. 25 sek.
Deja, iš visų vakaro laimėtojų

UFC sutarties negavo vienintelis J.
Anglickas. Dar skaudžiau tai, kad lie-
tuvis tapo pirmuoju šio sezono kovo-
toju, laimėjusiu dvikovą anksčiau lai-
ko ir negavusiu UFC sutarties. Per
kitas 39 šio sezono kovas tokio atvejo
nebuvo...

J. Anglickas 2019 m. vasarį tapo
LFA organizacijos pussunkio svorio ka-
tegorijos čempionu. Po šios pergalės
buvo mažai abejojančių, kad lietuvį į
savo gretas kviesis UFC. Dauguma
LFA čempionų savo titulų net negina,
nes po tokių pergalių greitai sulaukia
kvietimų į UFC. J. Anglickas per kar-
jerą MMA laimėjo 7 kovas ir patyrė 1
pralaimėjimą.

A. Karnišovas Lietuvoje sulaukė ypatingo dėmesio

J. Anglickas įveikė amerikietį

Nepaisant aiškios pergalės, J. Anglickas UFC sutarties negavo.

A. Karnišovas 1966 m.

Baltijos kelio 30-mečiui –
specialus grojaraštis
Rugpjūčio 23 dieną kartu su Latvija ir Estija visa Lietuva švęs Bal-
tijos kelio 30-metį. Ruošiantis minėti šią istorinę datą, Kultūros mi-
nisterija, Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos gretutinių teisių aso-
ciacija AGATA inicijavo specialaus grojaraščio, skirto Baltijos kelio
30-mečiui, sudarymą.

Baltijos kelio laikmečio ir populiarių pirmųjų nepriklausomybės
metų dainų grojaraštį nuo šiandien galima išgirsti internetinė-
je muzikos klausymosi platformoje „Pakartot.lt”, kuri suteikia

galimybę mėgautis lietuviška muzika didžiausioje legalios lietuviškos
muzikos duomenų bazėje.

Šį grojaraštį sudaro 35 įvairaus stiliaus muzikiniai kūriniai – nuo
roko ir folkloro iki populiariosios muzikos. Grojaraštis pradedamas le-
gendine, Baltijos šalių himnu vadinama trikalbe daina „Bunda jau Bal-
tija!”, sukurta Latvijos kompozitoriaus Boris Reznik.

„Baltijos kelio trisdešimtmečiui skirtame grojaraštyje – ne tik dai-
nos, budinusios mūsų tautą ir jos laisvės siekį, bet ir vėlesnio laikotarpio
dainos, kuriose gyvas laisvės, Tėvynės ir patriotiškumo užtaisas. Dau-
guma grojaraščio kūrinių dabartiniams trisdešimtmečiams suteiks ga-
limybę susipažinti su to laikotarpio muzika ir jos dvasia, skatins bran-
ginti laisvę, puoselėti ją”, – sako iniciatyvos autorius, Lietuvos įvaizdžio
grupės vadovas Marius Gurskas.

Pasak AGATA projektų vadovo Justo Prascevičiaus, dainos, skam-
bėjusios prieš 30 metų, nepraranda savo aktualumo ir šiandien. „Šios
35 dainos įkvepia pasididžiavimą savo šalimi ir jos žmonėmis, kovoju-
siais už teisę būti nepriklausomiems. Muzika šioje kovoje tapo tikrų tik-
riausiu varikliu”, – pasakodamas apie idėjos sumanymą sako J. Pra-
scevičius.

Rugpjūčio 23 d. visoje Lietuvoje ir daug kur pasaulyje vyks specia-
lūs Baltijos kelio 30-mečiui skirti renginiai, didžiausias iš jų – 7 val. v.
Katedros aikštėje Vilniuje prasidėsiantis koncertas „Vienybės banga”.

Mano Vyriausybė

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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org



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

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



Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

www. draugas.org
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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

IEŠKO BUTO

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

Sudoku nr. 145
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Rasos lituanistinei mokyklai
Naperville reikalinga mokytoja.

Kreiptis: 630-935-4387
arba rasosmokykla@yahoo.com

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga moteris, kuri prižiūrėtų pa-
 gyvenusią moterį ir padėtų namų
ruošoje. Darbas Floridoje (su pragy-
venimu).

Skambinti Dianai 
tel. 321-604-7672.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos sto-
vėjimo aikštelė, gyventojams suteikia-
ma galimybė auginti savo daržoves vie-
šame darže. Kaina $105,000. 
Adresas:14915 E 127th St., Lemont, IL 60439

AušraPadalino
FIRST RATE REAL ESTATE

4545 W. 67th Street, Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400 • Cell: 312-805-4851

E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Ieškau išsinuomoti vieno kambario
butą, ilgalaikė nuoma. Patogiausia
Darien ar Willowbrook rajonuose. 

Ieva, 708-336-0078
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KAIP ŠUO SU KATE

RASA SĖJONAITĖ  

„Obuolys nuo obels netoli rieda” – sako
patarlė apie vaikų ir tėvų panašumus.
Gaila, kad nėra panašios patarlės apie
šeimininkus ir jų augintinius, kurie per-
ima beveik visas žmogaus gyvenimo
būdo ypatybes, o, laikui bėgant, net vi-
zualiai supanašėja su savo šeimininku. 

Taigi, pasakoju istoriją apie dvi
gražuoles – Lapę ir Snapę, ku-
rios, įsikūrusios savo naujuose

namuose, pasekė šeimininkų pavyz-
džiu ir tapo veganėmis, t.y., pradėjo
maitintis daržovėmis ir vaisiais. 

Lapės ir Snapės šeimininkė Jūra-

Veganės L a p ė  i r  S n a p ė

tė Kluonė, palaidojusi savo ilgaamžę
augintinę Somalio veislės katytę, kurį
laiką neplanavo į namus parsivesti
naujo augintinio. Tačiau, kaip sakoma,
žmogus planuoja, o aukščiau sėdintis
ima ir viską sudėlioja taip, kaip jam ge-
riau matyti.  

Yra Snapė, bus ir Lapė

Ypatingą dieną, kai Gamta priar-
tina žmonių pasaulį prie anapusinio,
per paslaptingąsias Vėlines, Jūratė
kartu su savo šeima nuvažiavo į Šilu-
tę aplankyti  močiutės kapo. Tarp de-
gančių žvakelių ir rudeninių gėlių mo-
čiutės amžinojo poilsio vietoje Jūratė
pamatė vos keturių mėnesių katytę. „Ji
tykiai murkdama pradėjo glaustytis
prie mūsų kojų, mielai leidosi paima-
ma ant rankų. Atsinešėme iki auto-
mobilio ir vis dairėmės, ar niekas ne-
pasiges šios gražuolės pūkuotukės. Į ka-
tytę niekas nekreipė dėmesio. Tada
pagalvojome, kad sprendimą turėtų
priimti pats gyvūnėlis. Nusprendėme,
kad atidarysime automobilio duris ir
jeigu katytė pati į jį įlips, tuomet veši-
mės namo. Ir ką Jūs manote? Ji elgėsi
taip, tarsi mus būtų seniai pažinojusi.
Atidarėme duris, o ji akimirksniu už-
šoko ant sėdynės ir pažvelgė į mus tar-
si sakytų: ‘Ko laukiate, nagi, sėskite ir
važiuojame’,” – prisimena Jūratė pir-
mąją  pažintį su Snape. Būtent tokį var-
dą davė katytei dėl jos išskirtinio smal-
sumo ir nebaikštumo. Snapės vardas
tiko dar ir todėl, kad gražų katytės snu-
kutį puošė ilgi ūsai. Kadangi namuose

buvo jau Snapė, pilnam žodžių sąs-
kambiui trūko …Lapės. Ir Lapė vėliau,
vėl visai netikėtai, atsirado. 

„Nuėjome į parodą ir pamatėme
Abisinijos veislės katytę, kuri labai
panaši į Somalio veislės kates. Ji žiūrėjo
į mus Anapilin iškeliavusios katės
žvilgsniu. Manoma, jog tai seniausia
naminių kačių veislė pasaulyje. Tai
labai protingos, nuovokios katės, ku-
rioms patinka bendravimas, todėl pa-
liktos vienos liūdi arba pyksta. Lapės
vardas jai iš karto prigijo, juolab jos kai-
lis buvo rausvai rudos spalvos, o ir
kviesti abi augintines dabar kur kas pa-
prasčiau – Lapė, Snapė,” – sako Jūratė.

Kaip dera abiejų katyčių vardai,
taip ir jų bendrystė įspūdinga. „Jų

pelį, į jį bruka savo letenėlę, ir pa-
lengva praėjimo tarpą padidina”, –
linksmai pasakoja Snapės ir Lapės
šeimininkė. 

Stebuklingas pagijimas

Jūratė prisimena ir liūdnesnį gy-
venimo laiką, kai Snapė buvo susirgusi
maru. Būtent tada Lapė nuo savo drau-
gės nesitraukė nei per žingsnį. Snapė
susisukdavo į kamuoliuką, o į jo vidu-
rį iš karto įsirangydavo Lapė ir taip gu-
lėdavo. „Kai negaluojančią Snapę nu-
vežėme pas veterinarę, buvome labai
nuliūdę – nebuvo jokios tikimybės,
kad ji pagis. Mums iš karto siūlė ją už-
migdyti. Veterinarė tada pasakė, kad iš-
gy vena vos vienas procentas kačių”, –
pasakoja Jūratė, nusprendusi nenu-
leisti rankų ir suteikti Snapei  gali-
mybę patekti tarp tų išgyvenančiųjų.
Perskaičiusi internete, kad laukiniams
gyvūnams sergant šia liga buvo regu-
liariai duodama gerti  kviečių želmenų
sulčių, Jūratė ryžosi išbandyti šį gy-
dymo metodą ir pastatyti Snapę ant
kojų. Kasdien švirkšteliu po kelis lašus
Snapė buvo girdoma kviečių želmenų
sultimis ir stebuklas įvyko – ji pasvei-
ko.  Kadangi po maro vienoje vietoje
buvo nusišėręs kailiukas, Jūratė dar
kartą nuvežė Snapę pas tą pačią vete-
rinarę.

„Mus pamačiusi veterinarė iš kar-
to paklausė, kokia čia katė? Aš jai at-
sakiau, kad čia ta pati Snapė, kurią no-
rėjo užmigdyti. Ji neteko žado ir net
šūktelėjo: ‘Aš nemačiau nei vienos ka-
tės, išgyvenusios po maro!’”, –  prisime -
na pokalbį su veterinare Jūratė. Pasi-
rodo, apie tą procentą ji pasakė tik to-
dėl, kad mažametės dukros akivaizdo-
je sušvelnintų padėtį… „Tai štai, kvie-
čių želmenų sultys gali prikelti naujam
gyvenimui net ir patį beviltiškiausią li-
gonį”, – sako apie stebuklingą Snapės
išgijimą jos šeimininkė. 

Katyčių dieta – morkos ir 
ananasai

Visi Jūratės šeimos nariai nevalgo
mėsos ir kitų gyvulinės kilmės pro-
duktų. Kai jie sėda prie stalo, auginti-
nės, aišku, tyko, kol gaus kokį kąsnelį
paragauti. Pasidomėjus Abisinijos ka-
čių kilme, supranti, kad šios katės na-
tūraliai gali mėgti egzotinius vaisius.
Mokslininkai teigia, kad pagal geneti-
nius požymius jos turėtų būti kilusios
iš Indijos vandenyno pakrantės Azijos
regionų. Gal todėl Lapė mielai kremta
vaisius ir saldumynus, ji tiesiog nenu-
stygsta ir su letenėle nuolat kapsto ir
bando iškaulyti papają, ananasą, man-
gą ar bent saldžios bandelės gabalėlį.

O štai Snapė  – visiškai lietuviška
katė. Jai labiau patinka morkos, dar-
žovių troškiniai, skaniai sudoroja agur-
ką ar net pomidorą, o bulvė besąlygiš-
kai užima pirmąją vietą jos gurma-
niškajame meniu. Kai kalbinau Jūratę
apie jos augintines, ji atsiuntė vaizdo
įrašą, kuriame Snapė taršo arbūzą su
visa žieve. „Tą žievę ji sudorojo lyg viš-
tienos kaulą. Tai mus labai nustebino,
nes pirmą kartą Snapė paragavo ne-
lietuviško vaisiaus”, – juokiasi Jūratė. 

Lapė ir Snapė mėgsta krėsti ne-
piktas išdaigas. Jeigu ryte nepaduosi
laiku Snapei ėsti, prasideda daiktų mė-
tymo seansai. Tarkime, visai neseniai,

Lapė (elegantiška, raumeningu kūnu, didelėmis migdolo formos akimis bei grakščiai iš-
lenktu kaklu – tarsi senovės Egipto kačių skulptūra) ir Snapė (lietuviško grožio rainoji, di-
delės išminties ir gilumo katytė). Asmeninio albumo nuotraukos

tandemas neįtikėtinas. Pavyzdžiui,
Lapė moka atsidaryti bet kurias buto
duris. Iš prigimties ji labai šokli. Už-
šoka ant bet kurios durų rankenos,
tada visu svoriu laikosi jos įsikibusi le-
tenėlėmis ir tą rankeną  palenkusi, ga-

bandydama atkreipti šeimininkės dė-
mesį ir kuo greičiau gauti maisto pus-
ryčiams, Snapė be gailesčio nuo stalo
savo letenomis nustūmė ant žemės
indą su šilauogėmis. Lapė taip pat
mėgsta išdykauti – pavyzdžiui, netikė-
tai kokiam svečiui užšoka ant sprando,
įvarydama žmogui nemenkos baimės. 

Šeima prie jūros turi vasarnamį,
kur praleidžia savaitgalius. Automo-
biliu visada kartu važiuoja ir auginti-
nės. „Ten didesni medžioklės plotai,
joms yra kur įsibėgėti. Tad vakare ne-
nustembame, kai namo pargabena

Jūratė visiems rekomenduoja susirgusias ka-
tytes ir šuniukus pirmiausiai pabandyti gy-
dyti kviečių želmenų sultimis.

linėmis kojomis atsispyrusi nuo durų
staktos, varčią vienu ypu ima ir leng-
vai atidaro. Pamačius tokį virtuozišką
vikrumą ir katiniško kūno rangumą,
viskas atrodo kaip aukštasis pilotažas.
O štai Snapė net nebando tai daryti.
Matyt įvertina savo galimybes, nes iki
šiol ji savo letenėlėmis meistriškai ati-
darinėja tik stumdomas buto duris. Ra-
dusi tarp suveriamų durų mažytį tar-

driežiukus, paukščiukus, šikšnospar-
nius ir kitokius gyvius, patekusius į jų
nelaisvę”, – pasakoja Jūratė.

Vakarai paprastai Kluonių šeimo-
je tampa siautulio arena, mat Snapė ir
Lapė pradeda eiti kūliais – viena su kita
taip audringai žaidžia, kad net kailio ga-
baliukai skraido ore. Jūratė, sako, kad
jos tai daro labai draugiškai ir nėra nei
karto viena kitos sužeidusios. 

Jūratė Kluonė su savo augintinėmis.

Lapės popiečio miegas.



15DRAUGAS 2019 RUGPJŪČIO 17  D., ŠEŠTADIENIS

draugas.org/mirties

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

A † A
GRAŽINA J. DEDELIENĖ

JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS
Mirė š. m. rugpjūčio 13 d. Oak

Lawn, IL.
Gimė 1937 m. birželio 26 d. Uk-

mergėje, Lietuvoje.
Gyveno Berwyn, IL.
Nuliūdę liko: vyras Clemente

Carlos Dedela; duktė Linda Lani su
vyru Paul; anūkė Paulina Lani; se-
suo Loreta Kasparas; pusbro liai
Julius ir Egidijus Milevičiai su šei-
momis ir kiti gimi nės Vokietijoje. 

Velionė bus pašarvota pirma-
dienį, rugpjūčio 19 d., 9 val. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, 14911
127th St., Lemont, IL, kurio je 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
NIJOLĖ JURGILIENĖ 

JABLONSKYTĖ
Mirė š. m. rugpjūčio 3 d.
Gimė 1936 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, Illinois, anksčiau Čikagos Marquette Par  -

ko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Daiva Franchik-Kulas su vyru Gary; sū-

nus Algis Kaunas su žmona Cheryl; duktė Dalia Venckauskienė
su vy ru Pete; anūkai  McKenna, Michael, Andrew ir Erika; proa-
nūkas Kendall; šuniukas „Bixby”.

A. a. Nijolė buvo a. a. Juozo žmona. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., 9 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str., Lemont, IL, ku-
 rio  je 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mi-
 šių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi  šeima 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Melrose Parko Lietuvių klubas,
per sekretorę Reginą Barauskienę, au-
kojo 679 dol., iš viso 729 dol.

Genovaitė Juodikis, Lemont, IL,
garbės narė, aukojo 200 dol., iš viso
1,500 dol.

Gediminas Indreika, Chicago, IL,
garbės narys, aukojo 125 dol., iš viso
1,525 dol.

Ritonė Rudaitienė, Lemont, IL,
garbės narė,  aukojo 100 dol., iš viso
2,070 dol.

Erika D. Brooks, Ceder Lake, IN,
aukojo 100 dol., iš viso 450 dol.

Algimantas ir Sigita Pliodžinskai,
Houston, TX, aukojo 75 dol., iš viso 130
dol.

Rima Aukštikalnis-Cibas, Boston,
MA, garbės narė, aukojo 50 dol., viso
1,550 dol. 

Julius ir Renata Špakevičiai, West-
wood, MA, garbės nariai,  aukojo 50
dol., iš viso 1,590 dol.

Ričardas ir Jolita Klementavičiai,
Gulf  Breeze, FL, aukojo 50 dol. iš viso
970 dol.

Val Raugas, Hazlet, NJ, aukojo 25
dol., iš viso 50 dol.

Urban ir Virginia Comes, Buffalo
Grove, IL, aukojo 25 dol., iš viso 45 dol.

Aukas siųsti ir čekius rašyti: Draugas
Foundation, Mokesčių ID 36-3916303

,,Draugo” šimtas dešimtajam gimtadieniui praėjus

Nors gimtadienis praėjo, bet ,,Draugas” dar sulaukia sveikinimų – ma-
lonu, kad yra skaitytojų, kurie supranta būtinumą išsaugoti seniausią
ir gyvybingą laikraštį. ,,Draugas” labai svarbus mūsų pačių tautiniam

gyvastingumui, mūsų organizacijoms ir Lietuvai. Gal ,,Draugo” turinys arba
jo pristatymas ne visuomet patenkina kiekvieną skaitytoją, bet savo pa-
geidavimus ar nuomones visada galite išreikšti ,,Laiškų” ar ,,Nuomonių,
komentarų” skyriuose. 

,,Draugas” neturi ,,auksinio dėdės”, kuris galėtų laikraštį dalinti ne-
mokamai. Tad kviečiame kiekvieną ,,Draugo” skaitytoją su didesniu ar ma-
žesniu įnašu remti Draugo fondą, kuris sukuria finansinį pamatą laikraš-
čio leidybai. 

Draugo fondo taryba dėkoja už gautas aukas

Gimtadienio proga aukojo:
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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

� Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre
– dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pa-
sikalbėjimai”.  Kviečia Jonas Baltokas ir
JieDu.

� Rugsėjo 1–8 d. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL) – Šiluvos atlaidai. Mišios
– 11 val. r. Dalyvaus svečias iš Lietuvos kun.
Arvydas Liepa.

� SLA galerijoje (307 West 30th Street,
New York, NY, 10001-2703) rugsėjo 6 d.,
penktadienį, 7 val. v. atidaroma Vytauto
Igno darbų paroda, skirta jo 95 metų su-
kakčiai paminėti. Prisiminimais apie daili-
ninką dalinsis iš Čikagos atvyksiantis kino
dokumentininkas Arvydas Reneckis. Paro-
dą organizuoja Hartfordo Lietuvių Ben-
druomenės valdyba.

� Spalio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio
lietuvių centre, R. Riškus salėje, vyks Mai-
ronio lituanistinės mokyklos 60-mečio po-
kylis. Kviečiami abiturientai, rėmėjai ir vi-
suomenė. Vietas užsisakyti tel. 630-853-
5603 (Monika Dobrovolskytė).

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Programą pranešime netrukus. Organiza-
cijas kviečiame sudaryti stalus – pradžią jau
padarė mecenatas adv. Donatas Januta iš
San Francisko ir Vydūno jaunimo fondas ir
Čikagos. Teiraukitės tel.: 773-585-9500. 

�  Tradiciniai lėšų telkimo „Derliaus pie-
tūs” – didysis organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” renginys – vyks lapkričio 3 d. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. Kaip įsigy-
ti bilietus bus paskelbta rudenį.

http://draugokalendorius.org

Kviečiame visus į Dievo Apvaizdos parapijos 
(25335 W 9 Mile Road, Southfield, MI)

gegužinę, kuri vyks 

rugsėjo 22 d., sekmadienį, po 10:30 val. Mišių. 
Šoksime ir dainuosime kartu su ,,Biru Bar”!

Bilietus (15 dol., iki 16 m. – nemokamai) 
galite įsigyti sekmadieniais po Mišių
arba kreipdamiesi į Daivą Rugieniūtę  

tel. 949-735-2779, corpgolf@flash.net
Lauksime visų! 


