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Tautos fondo stipendijos – 
už krikščioniškumą

ir patriotiškumą – 10 psl.

Iš kelionės sugrįžus: 
Japonija (4) – 8 psl.

Lietuvio korta neatstos paso 

Nuo šiol apsilankę Lietuvoje svečiai ir, žinoma, pačios
Lietuvos gyventojai turės unikalią progą pasigrožėti

Aukštaitijos gamta nuo medžių viršūnių. 
Anykščių šilelyje įkurtas Medžių lajų takas – vie-

nintelis tokio pobūdžio edukacinis turistinis objektas Bal-
tijos šalyse. Jo ilgis – per 300 metrų, aukščiausia tako vie-
ta – 21 metras. 

Atidarydama šį unikalų statinį Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė palinkėjo, kad Medžių lajų takui
netrūktų lankytojų nei vasarą, nei kitais metų laikais,
kad jie pažintų ir pamiltų Lietuvos gamtą – vieną di-
džiausių mūsų visų turtų.

,,Išties džiaugiuosi, kad toks objektas čia yra, kad
žmonės galės visais metų laikais (čia lankytis, – ELTA).

Nes medžiai ir miškas gražūs visada”, – žurnalistams
Anykščiuose sakė šalies vadovė.

,,Esame vieninteliai regione, pastatę tokį išskirtinį
turistinį pažintinį objektą. Tai sėkmingo europinio pro-
jekto įgyvendinimo pavyzdys, prie kurio prisidėjo vietos
gyventojai, savivaldybė ir valstybė”, – D. Grybauskaitę
cituoja Prezidentės spaudos tarnyba. 

Anykščių medžių lajų takas pastatytas per pusant-
rų metų, jo vertė 2,7 mln. eurų. Didžiąją projekto finan-
savimo dalį sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų parama.

„Labai tikiuosi, kad (Anykščių rajono, – ELTA) sa-
vivaldybė išlaikys tokią pačią kokybę, ritmą, priežiūrą”,
– teigė D. Grybauskaitė.                                                 ELTA

Vasara – metas grožėtis gamta

Nuo medžių viršūnių atsiveria nepakartojamas Lietuvos gamtos grožis. R. Dačkaus nuotr.

Užsienio lietuviai pritaria siūly-
mui įteisinti Lietuvio kortą stiprinti
ryšius su tėvyne, tačiau pabrėžia,
kad pagrindinis jų tikslas – dvi-
guba pilietybė, rašo dienraštis
„Lietuvos žinios”.

Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) pirmi-
ninkė Dalia Henke teigė,

kad šalyje garantuojamos leng-
vatos prisidėtų prie ryšio išlai-
kymo. „Tai vienas būdų”, – sakė
ji. Tačiau D. Henke teigimu, už-
sienio lietuviams svarbiausia –
dvigubos pilietybės klausimo
sprendimas, leidžiantis po 1990
metų emigravusiems ir kitos
valstybės piliečiais tapusiems
lietuviams išlaikyti ir Lietuvos
pilietybę. „Mūsų tikslas – teisė
būti visaverčiais Lietuvos pilie-
čiais”, – pabrėžė ji.

Anot „Lietuvos žinių”, tei-
singumo ministro Juozo Bernatonio iniciatyva jau ru-
denį ketinama pateikti konkretesnį siūlymą dėl Lie-
tuvio kortos – specialaus dokumento svetur gyvenan-
tiems lietuvių kilmės asmenims, kuris ,,ne tik identi-
fikuotų lietuvių kilmės asmenų bendrumą su tauta, bet

ir padėtų jiems spręsti praktines problemas atvykus į
Lietuvą”. Turintiesiems Lietuvio kortą svarstoma
įteisinti nemokamas ilgalaikes vizas, teise į nemoka-
mą švietimą ir gydymą Lietuvoje. Anot J. Bernatonio,
sutarta, kad PLB vadovai rudenį pateiks prioritetinį
spręstinų bėdų sąrašą. –  2 psl.

PLB pirmininkė Dalia Henke. 15 min. lt nuotr.



priešais, nes buvo ne girtuokliai, bet darbštūs kaimų
ir miestų gyventojai. Jų tremtys į at šiau rius kraštus
likusiems Lietuvoje tu rėjo įvaryti baimės nesiprie-
šinti pavergėjams ar net kolaboruoti, tikintis išvengti
tremtinių likimo. 

1941 m. tremtis paskatino Lietu vos vyrus su gink-
lu priešintis okupantui. Daugelis mūsų vyrų mąstė,
kam mirti Sibire nuo šalčio ir bado, geriau mirti gi-
nant Tėvynę. 

Pokariu viena po kitos buvo skau džios tremtys
ir taip Lietuva neteko geriausių savo vaikų, kurie
buvo pasmerkti nežmoniškoms gyve nimo sąlygoms;
daugelis jų liko gulėti Sibiro žemėje. 

Šių Lietuvos istorijos puslapių nevalia užmirš-
ti kaip Šventojo Rašto ir ne dėl to, kad kam nors puo-
selėtu me neapykantą, bet kad iš tremtinių, partiza-
nų ir politinių kalinių pasi mo kytume, kaip reikia my-
lėti Lietu vą ir branginti tikėjimą, ir kad su rastume
kai kurias tiesas, gyvybiškais svarbias ir dabarčiai. 

Mūsų tremtiniams ir politiniams kaliniams la-
bai sunkiose sąlygose išlikti padėjo tikėjimas ir vil-
tis sugrįžti. Jeigu jie nebūtų turėję tikėjimo ir vilties,
daugelis būtų palūžę. 

Panašaus tikėjimo ir vilties rei kia ir mūsų die-
nomis. Įsikibus į Die vo ranką galima pakelti net la-
bai skau džius gyvenimo smūgius, o likus be šios at-
ramos galima palūžti ir dėl menkniekių. 

Suprantama, kad paviršutiniš kas ir miglotas ti-
kėjimas į Dievą var gu ar gali būti tuo išsigelbėjimo

in karu, juo labiau jei su Dievu nepa  laikoma
maldos bendrystė. Mūsų tremtiniai palaikė
su Dievu maldos santykį. Negana to, mūsų
tremtiniai jautėsi ne vieniši, bet priklau-
santys tautos ir Bažnyčios bendruomenei. Iš
lagerių paleisti kunigai lankydavo tremtinius
ir stiprino juos Dievo žodžiu ir Eucharistija.

Mūsų dienomis yra labai pavojingo in-
dividualizmo, kai žmogus su sa vo rūpesčiais
ir bėdomis lieka vienas, kai šalia jo nėra ti-

kėjimo brolių ir se serų, į kuriuos galėtų atsiremti.
Šiuo atžvilgiu labai brangus sekmadienio šventimas,
kai Mišių metu esame ne tik Dievo artumoje, bet ir
drauge vie ni su kitais. Labai brangios visos progos,
panašios į šį tremtinių, partiza nų ir politinių kali-
nių sąskrydį prie Dubysos. 

Juk šiandien turime aibes rūpes čių ir dažnai ma-
tome negailestingai daužomą laisvos Lietuvos laivelį.
Ne vienas išgyvena, jog Tėvynė jam nėra mo tina ir
pasirenka laisvanorišką tremtį. Kokia didelė atsa-
komybė vi sų, nuo kurių priklauso Lietuvos žmo nių
ateitis, daryti viską, kad ge ros valios tautiečiai
jaustų saugumą ir galėtų padoriai gyventi.

Ne mažiau mūsų dienomis pavojingas yra dva-
sinių dalykų nuvertinimas, už viską aukščiau iške-
liant me džiaginę gerovę. Beveik visų skau du lių,
kuriuos šiandien pastebime Lie tuvoje, ar tai būtų so-
cialinė atskirtis, ar alkoholizmas, ar šeimos instituto
nevertinimas, šaknys yra tiesiog pa goniškame ma-
terijos garbinime, at me tant Dievo tikrovę. Jūs, trem-
tiniai, esate geriausi liudytojai, kad žmogaus gyve-
nime brangiausia ne dideli turtai, bet didelis tikėji-
mas ir didelė meilė.

Kol gyvename šioje žemiškoje tik rovėje, mes visi
esame lyg tremti niai, besiilgintys amžinosios Tėvy -
nės. Labai svarbu niekuomet nepa si duoti nevilčiai
ir nedejuoti, bet, kaip mokė pranašas Jeremijas, sta-
tyti na mus, veisti sodus, kurti šeimas ir ne abejoti –
Dievas parves į Tėvynę. 

Pranašas Jeremijas kvietė į Babi loną
ištremtus tautiečius nepasiduoti ne-
vilčiai, bet statyti namus, veisti so-

 dus, kurti šeimas, gimdyti vaikus ir Dievo
vardu žadėjo, kad iš visų trem ties vietų jie
bus sugrąžinti į Tėvynę (plg. Jer 29, 4–5).

Mūsų tremtiniams šių pranašo žodžių
tikriausiai niekas nepasakė, bet juos tikė-
jimas ir pasitikėjimas Die vu tikrai įkvėpė
nepasiduoti ne vilčiai. Sunkiausiomis sąly-
gomis jie niekieno neraginami elgėsi taip, kaip pra-
našas Jeremijas ragino elgtis iz raelitus: „Kai jūs šauk-
sitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane mal da,
aš jus išklausysiu. Kai manęs ieš kosite, mane rasi-
te <...> ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą” (Jer 29, 12–
14). Ir jūs sugrįžote iš lagerių, iš Sibiro tolių, iš Al-
tajaus ir Kazachstano, iš Jakutijos ir nuo Arkties le-
dynų. Ne tik sugrįžote, bet Dievas leido pama tyti lais-
vą Lietuvą.

Susirinkę prie Dubysos dėkoja me Dievui, kad lei-
do sugrįžti į Tė vy nę tremtiniams ir politiniams ka-
 li niams, meldžiamės už negrįžusius ir dalijamės savo
arba tėvų bei senelių prisiminimais, ką jie išgyveno,
iš trem ti už Uralo. Klausaisi pasakoji mų, ką iškentėjo
mūsų tremtiniai, ir beveik sunku patikėti, kiek
daug gali pakelti žmogus, kai jį stiprina Dievo malonė
ir viltis sugrįžti pas savuosius. 

„Misija Sibiras” ekspedicijos da lyviai plačiuose
Sibiro toliuose aptinka laiko ir žmonių baigiamus su-
naikinti tremtinių kapus. Daugybės kapų niekas ne-
suras ir niekas nepastatys ant jų kryžių. Tūkstančiai
lietuvių taip ir liko gulėti iki paskutinio teismo die-
nos tremties žemėje.

Nelaimės  užgriuvo, kai Molo to vo-Ribbentropo
pak tas atrišo Stalinui rankas. Kad greičiau ir sėk-
mingiau pavergtų okupuotas valstybes, Stali no emi-
sarai sudarinėjo sąrašus žmo nių, kuriuos reikia iš-
tremti į Sibirą. Šiems žmonėms nereikėjo teismo, nes
nebuvo už ką jų teisti. Jie tiesiog pavadinti liaudies
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Tada bus galima sukonkretinti
lietuvio kortos projektą ir pateikti
atitinkamas įstatymų pataisas. „Tik
paties dokumento įteikimas būtų dau-
giau emocinis dalykas palaikant sai-
tus su tėvyne, tačiau nespręstų jokių
klausimų. Reikėtų, kad jį lydėtų kitų
įstatymų pataisos, suteikiančios tam
tikrų galimybių”, – pažymėjo minist-
ras. 

Pasak J. Bernatonio, į lietuvio
kortą pirmiausia galėtų pretenduoti
Lietuvos piliečiai pagal kilmę, emig-
ravę ir praradę Lietuvos pilietybę.
Tačiau jis pabrėžė, kad toks doku-
mentas nebūtų alternatyva dvigubai
pilietybei. „Klausimas dėl dvigubos pi-
lietybės taip pat galėtų būti spren-
džiamas, jeigu sėkmingas būtų refe-
rendumas”. Referendumą dėl dvigu-
bos pilietybės svarstoma surengti
kitų metų spalį kartu su Seimo rin-
kimais.

Lietuvio korta neatstos paso 

Seimo Migracijos komisijos na-
rio Lino Balsio nuomone, iniciatyva dėl
lietuvio kortos labai keista ir nevyku-
si. Ypač turint mintyje tam tikrų mūsų
šalies politinių jėgų pasipiktinimą dėl
lenko kortos. „Man regis, čia yra arba
populizmas, arba noras kaip nors pa-
keisti dvigubos pilietybės išsaugoji-

mo idėją, numatant lietuvio kortą,
kuri tarsi ir neturi jokios prasmės. To-
kiam siūlymui tikrai nepritarsiu”, –
patikino parlamentaras. L. Balsys įsi-
tikinęs, kad svarbiausia – išspręsti
dvigubos pilietybės klausimą, suteik-
ti galimybę išlaikyti lietuvišką pasą as-
menims, gavusiems kitos valstybės

pilietybę. „Tai būtų teisingas požiūris.
O bandyti spręsti problemą įvedant ka-
žin kokį pakaitalą yra visų mūsų tau-
tiečių, išvykusių iš Lietuvos, įžeidimas
ir apskritai nesusipratimas”, – kritikos
lietuvio kortos idėjai negailėjo politi-
kas. 

BNS ir ,,Draugo” info

Iš k.: buvusi PLB pirmininkė Vida Bandis, PLB viešųjų ryšių atstovė Dalia Shilas, LR teisingumo ministras Juozas Bernatonis, PLB pir-
mininkė Dalia Henke, PLJS vicepirmininkas, ,,Kurk Lietuvai” projektų vadovas Ignas Rubikas, LR teisingumo viceministras Julius Pa-
gojus. Rimantės Gaičevskytės nuotr.
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ANDRIUS NAVICKAS

Interneto dienraščio Bernardinai.lt vyr.
redak torius kviečia diskusijai, kuri aktuali ne
tik Lietuvoje ir ne tik prieš Seimo rinkimus.

Seimo rinkimai vyks dar daugiau nei po metų.
Tačiau jau dabar spar čiai daugėja siūlymų, kaip
pa da ryti, jog Lietuva klestėtų. Ar ne keis ta, kad

įspūdingas Lietuvos pertvar kymo  vizijas politikai ne
įgyvendina, bet  tik pristato, supakavę į blizgų po li-
 tinės programos ateičiai popierėlį. Beje, Vilniuje yra
viena kavinė, ku  rio  je puikuojasi užrąšas „Rytoj
alus nemokamas”.  Tačiau mes kiekvieną dieną gy-
vename „šiandien”.

Šiandien Lietuvos politiniame gyvenime trūks-
ta ne tiek programų, kiek padorumo, sąžiningumo ir
drąsos įkūnyti skambias deklaracijas. Vi sa tai pa-
skatino  surašyti Padorios politikos dekalogą. Ne-
abejoju, kad jis tinka bet kuriai partijai priklau-
santiems politikams. Kartu tai galėtų būti ir tam tik-
ras kriterijus – kiek po metų į Seimą pretenduojan-
tys kandidatai laikosi šio Dekalogo.

1. Kalbėti ne apie žmones, 
bet kalbėtis su žmonėmis. 

Viena didžiausių Lietuvos politi nio gyvenimo
problemų – „politinės grietinėlės” atotrūkis nuo li-
kusios vi suomenės dalies. Net ir, regis, geranoriški
politikai pradeda galvoti, kad „grietinėlės” problemos
ir yra tikrosios Lietuvos problemos, nustoja net įsi-
vaizduoti, kaip gyvena paprasti Lie tuvos žmonės.
Veiksmingiausias vaistas – nustoti ginčytis – „kas la-
biau siai myli Lietuvą”, nustoti lenktyniauti pažadais,
bet kalbėtis su žmo nėmis, klausytis ir įsiklausyti. Tai
skamba, kaip paprastas dalykas, bet iš tiesų yra tik-
ra politinio mentaliteto revoliucija.

2. Būti vilties, o ne baimės liudytojais. 

Politika yra vilties, kūrybos, tel kimo bendram
darbui, o ne gąsdini mų ir manipuliavimo baimėmis
vie ta. Tai nėra vien deklaracija – tai kasdienė prog-
rama kiekvienam politikui, kiekvienam aktyviam pi-
lie čiui. Nevalia apsiriboti vien kritika, nes tikrasis
kelias – bendra spren dimų paieška, viltį gražinančios
al ter  natyvos siūlymas.

3. Tiesti tiltus tarp žmonių, 
kur tik tai įmanoma. 

Tiesti tiltą – tai reiškia ieškoti kito. Net jei kitas
šiandien netaps draugu, tikėtina, kad kalbėjimasis
jam neleis tapti bent jau aršiu priešu. Tiesti tiltą – tai
ištiesti ranką, eiti pas žmones, ieškoti ne to, kas at-
skiria, bet to, kas jungia ir skatina veikti kartu.

4. Niekada nepamiršti, kad ga lutinė
instancija yra sąžinė ir Die vas, o ne
žiniasklaida ir rėmėjai.

Visų mūsų laukia galutinis Mei lės Teismas, ku-
riame bus žvelgiama ne į mūsų įvaizdį, įrašus CV, bet
į šir dį, tai kiek sugebėjome būti žmonės kit iems, kiek
puoselėjome tą Dievo padovanotą svajonę, kuri yra
tikroji mūsų tapatybė.

5. Gerbti kiekvieno žmogaus orumą, 
taip pat ir savąjį. 

Tai reiškia nenusiristi iki klou no, linksminan-
čio potencialius rin kėjus. Šiandien la-
bai trūksta politiko garbės kodekso. Net
nebūtinai forma laus, detalizuoto, bet
veikiau supratimo, kad egzistuoja tam
tikra padorumo gramatika, kuriai joks
politinis veikimas negali nusižengti.
Jei politikas pats negerbia savo profe-
sijos, natūralu, kad iš jos šaiposi ir kiti.

6. Dovanoti save, o ne parduoti. 

Politika – tai misija, o ne „įvaiz -
džio” pardavinėjimas. Tik tas gali va-
 dinti save politiku, kuris pasiryžęs do-

Padorios politikos dekalogas
vanoti savo laiką ir energiją žmo nėms, o ne papras-
čiausiai „dirba politiku” už atlyginimą. 

7. Visada ieškoti ne patogaus, 
populiaraus, bet teisingo
sprendimo.

Populistinė politika visai ne
tai, kaip galima būtų spėti iš pa-
vadinimo, kuri itin jautri žmonių
nuomonei. Tai politika, kuri siū-
lo neatsakingus, populiarius, bet
ne teisingus atsakymus į svar-
bius klausimus. Lietuvoje, deja,
įprasta problemas „užkalbė-
ti”,  paslėpti po storu pažadų
sluoksniu. Bėda ta, kad ne-
sprendžiamos problemos pa-
čios neišnyksta, kaip ne-
gydomos žaizdos, bet
virsta vis pavojin ges-
 niais pūliniais. Ge-
riau sias tas chi rur-
gas, kuris aštriais
įrankiais pada ro tą
operaciją, kurią rei-
kia, o ne tas, kuris duo-
da kuo daugiau nuskaus-
minamųjų, tikėdamasis, kad
kita krizė bus ne jo budėjimo
metu. Pastarasis chirurgas net gali kurį lai-
ką būti populiarus ir vertinamas labiau nei tik ras spe-
cialistas, tačiau svarbu ne būti populiariu, bet iš tie-
sų išspręsti problemą.

8. Prisiminti, kad stiprus ne tas, kuris 
niekada neparvirsta, bet tas, kuris 
nuvirtęs turi jėgų vėl keltis.

Geriau suklupti ar net skaudžiai susižeisti, ieš-
kant tiesos ir teisingumo, nei likti pasyviu stebėto-
ju, tvirtinant, kad vienas ar keli žmonės nieko negali
pakeisti. Mokykimės iš savo klaidų, stenkimės jų ne-
kartoti ir kartu suteikime galimybę vėl pakilti ant
kojų suklupusiems.

9. Mylėti Tėvynę, kaip Dievo dovaną. 

Kiekviena dovana yra tiek malonė, tiek išban-
dymas. Savinieka visada yra pralaimėjimas. Mums

reikia ne skųstis ir aimanuoti, bet kasdien
padaryti viską, kas nuo mūsų priklau -

so, kad Tėvynė taptų bent per žings-
nelį gražesnė ir teisingesnė.  Bet
kuri valstybė yra didi ne savo te-
rito rija, materialiniais ištekliais,
karine galia, bet tuo, kiek turi ti-
kėjimo, vilties ir meilės. 

10. Prisiminti, kad valdžia –
tai pirmiausia tarnystė ir
atsako mybė, o ne galia. 

Politikas atstovauja žmonėms
ir, panaudodamas jam suteiktas po-

liti nes galimybes, tarnauja jiems.
Pir miausia – tarnauja silpniausiems,
nes jiems labiausiai reikalinga vals-
tybės globa. Jis įsiklauso į visus, bet
ne pataikaudamas, o nuoširdžiai ieš-
 ko damas sprendimo, kuris atitiktų

bendrojo gėrio principą. 

* * *

Kai  politikas  nustoja tarnauti, jis tam-
 pa   politikieriumi,   politiniu tra nu. Išlieka tik tai,
kas statoma ant tikro pamato, kas gyva. Nepai-nio -
ki me iliuzinės gyvybės su tikra. Šian dien Lietuvos
politikoje labai daug iškamšų, manekenų, imituo-
jančių gy vus politikus. Tai politikai,  kurie  neturi
pamato,  bet  tik  dideles  ambicijas  ir  valdžios  geis-
mą.

Kiekvieną rytą paklauskime sa vęs – ar mes dar
netapome vienu iš jų? Didžiausia politiko nesėkmė
– ne pralaimėti rinkimai ar kuris nors bal savimas,
bet vidinė mirtis, virtimas iškamša. Galima kurį lai-
ką ap gauti kitus, kad vis dar esi gyvas. Ta čiau tiesa
visada išryškėja. Tuo labiau kad savęs niekada ne-
apgausi.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

SKAITYTOJAI DĖKOJA AUTORIAMS

Nepaprastai malonu buvo skai tyti ,,Draugo”
liepos 21 d. laidoje Vita lijos Dunčienės straipsnį
,,Nesava nau diškumo pamoka”, kuriame ji taip
jautriai išreiškė savo mintis apie praėjusią Dainų
šventę. Esu dėkinga, kad atsiranda žmonių, kurie
sugeba  nuoširdžiu, rašytu žodžiu įvertinti  tą
mums visiems Brangią šventę

Regina Šilgalienė
Cleveland, OH

„Draugo” birželio 27 d. laidoje  perskai-
čiau  Raimundo Mariaus Lapo straipsnį apie

1940 m. meno ir fila telijos parodą mūsų ,,Alkos”
muziejuje. Ačiū redakcijai už pdf  ir gerus žo džius
mūsų adresu. Labai norėčiau savo tvarkomame
spaudinių fonde prie bendros medžiagos pridėti
porą „Draugo” numerių su Raimundo straips-
niu. Kažkaip pasiilgstu to laik raščio lietuviškos
dvasios, kuri kartais lietuviškesnė ir nuoširdesnė
už vietoje gyvenančių lietuvių, nes sun kiai sau-
goma kitoj šaly kaip kažkas brangaus.

Regina Bartkienė
Žemaičių muziejaus ,,Alka” 

vyr. muziejininkėTelšiai, Lietuva

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso

L A I Š K A I

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org
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Po centro stogu – apie 40 
lietuviškų organizacijų

Pasaulio lietuvių centras, kaip
ne pelno siekianti organizacija, Le-
 monte buvo įkurtas 1987 metais. Šiuo
metu čia savo veiklą vykdo maždaug
40 lietuviškų organizacijų, iš kurių 35
yra ne pelno siekiančios. Tai ir Mai-
 ronio lituanistinė mokykla, ir Palai-
 mintojo Jurgio Matulaičio misija, ir
Lietuvių dailės muziejus, ir dainų, šo-
 kių, sporto kolektyvai... Tokia or ga ni-
zacijų įvairovė lemia tai, kad čia ren-
kasi patys įvairiausi žmonės: nuo
vaikų iki garbaus amžiaus sulau ku sių
lietuvių, nuo menininkų iki spor tinin-

Lietuvybės sklaida Lemonte
Apie Amerikoje gyvenančių tautiečių veiklą rašyti nėra lengva. Vien todėl, kad, kaip žinoma, po Jungtines Amerikos Vals-

tijas pasklidę daugiau nei pusė milijono lietuvių ar lietuvių kilmės žmonių. Vieni lietuvybei ne abe jingi žmonės dalyvauja
JAV lietuvių bendruomenės, kurią sudaro apie 60 apylinkių, organizuojamuose ren gi niuose, kiti patys imasi iniciaty-

vos ir savo gyvenamojoje vietovėje buria lietuviškus meno, sporto kolektyvus,
dar kiti dirba vaikų švietimu besirū pinančiose lituanistinėse mokyklose, priside-
da prie paramos ir labdaros fondų ar kitokių organizacijų gyvavimo, leidžia lie-
tuvišką spaudą, remia lietuvių organizacijas finansiškai ir kt. Kiekvieno jų veikla
siekiant bendro tikslo – neprarasti tautinės tapatybės, ryšio su Lietuva, išsaugo-
ti lietuvių kalbą, tradicijas ir papročius bei perduoti visa tai būsimoms kartoms
– yra labai reikšminga.

Kadangi viename straipsnyje tikrai neįmanoma aprėpti visos JAV Lietuvių Ben-
druomenės veiklos (ko gero, apie tai būtų galima parašyti ne vieną knygą), šio
straipsnio autorės žvilgsnis nukrypo į konkretų tašką – į Illinojaus valstijoje, Či-
kagos apy lin kėse, Lemonte esančio Pasaulio lietuvių centro gyvenimą. Mat šį cent-
rą neabejotinai galima vadinti lietuviškos kultūros židiniu JAV. O kartu siekiant
sužinoti, kaipgi jaučiasi ir ką apie savo šaknis mąsto ne Lietuvoje augę tautiečiai,
apie lietuvybės sklai dą Lemonte kalbėtasi su JAV gimusiu ir augusiu, Pasaulio lie-
tuvių centre dirbančiu 25 metų Šarūnu daugir du. Buvo įdomu į JAV gyvenan-
čių lie tuvių veiklą, jos prasmę pažvelgti Lietuvoje vos keletą kartų buvusio jau-
nosios kartos atstovo akimis. 

INGA NANARTONYTĖ

Pasaulio lietuvių centras – lietuviškos veiklos židinys. 

kų. Prie organizacijų veiklos pri si-
deda daugybė savanorių. Visas jas,
pasak centro lėšų telkimo ir rin koda-
ros koordinatoriaus Š. Daugirdo, vie-
nija bendras tikslas – puoselėti lietu-
višką kultūrą, tautiškumą, tęsti lietu-
višką veiklą.

Viena iš naujovių – anglų 
kalbos kursai lietuviams

Pasaulio lietuvių centre ne tik
verda kultūrinis lietuvių gyvenimas,
renkasi sporto mėgėjai ir tikintieji –
prieš daugiau nei metus čia prasidėjo
ir lietuviams Amerikoje integruotis
padedantys anglų kalbos kursai. „2014
metų žiemą gavome nemažai prašymų
rengti anglų kalbos kursus naujai at-
vykusiems lietuviams, – pa sakojo Š.

Daugirdas. – Nors anksčiau tokių kur-
sų nebuvo, pagalvojome, kad, jeigu
yra paklausa, reikia padėti lietuviams
išmokti šio krašto kalbą. Pasamdėme
profesionalią anglų kalbos mokytoją,
išplatinome skelbi mus, registravome
studentus, pirko me knygų. 2014 m. pa-
vasarį pirmąją kursų sesiją sėkmingai
baigė šeši studentai.” 

Sulaukta gerų atsiliepimų. „La bai
patiko anglų kalbos mokytoja. Jautė-
si jos profesionalumas, ji labai lengvai
bendravo su studentais. Bai gusi kursus
labiau pasitikiu savimi, nebijau ben-
drauti su kitais. Ži noma, vis dar pa-
darau klaidų, tačiau manau, kad tai na-
tūralu. Rekomen duo čiau kursus savo
draugams!”, – teigė Jolanta Monke-
liūnaitė, 2014 m. anglų kalbos kursų ab-
solventė. 2015 metų žiemą prasidėjo

antroji kursų sesija su naujais stu-
dentais. 2015 m. gegužės mėnesį ją
sėkmingai baigė septyni žmonės. Pasak
pašnekovo, jau planuojama kita kursų
sesija, ku ri prasidės šių metų rugsėjo
mėnesį.

Pastangos išlaikyti 
ir gerinti centrą

Š. Daugirdo teigimu, per mėnesį
Pasaulio lietuvių centre apsilanko apie
12 000 žmonių. Tai įspūdingas skai čius,
todėl labai svarbu išsaugoti ir vis ge-
rinti šį centrą, kuris suburia lietu-
vius draugėn. Pašnekovas at sklei dė,
kad vien pastato priežiūros darbams,
žemės ir kitiems mo kes čiams per me-
tus reikia maždaug 800 000 JAV dolerių.
Kaip surinkti tokią sumą? „Išsilaiko-
me iš to, ką organiza cijos moka už pa-
talpų naudojimą, iš aukų ir įvairių kitų
šaltinių, – pasa kojo Šarūnas. – Centrui
išlaikyti pini gų surenkame, tačiau pa-
statas yra senas – daugiau nei 50 metų,
– todėl jam atnaujinti prireikia nema-
žų pa pil domų lėšų. Stengiamės su-
kurti žmonėms kuo daugiau galimybių
mus paremti. Pavyzdžiui, verslinin kai
gali sporto salėje iškabinti savo verslo
plakatus ir paremti centrą. Taip pat
siūloma PLC kortelės programa: žmo-
gus aukoja 100 dolerių ir gauna korte-
lę, kurią parodęs mūsų verslo partne-
riams (jų yra apie 30; tai daugiausia lie-
tuvių įmonės) gauna nuolaidų. Tai
naudinga ir centrui, ir kortelės turė-
tojams, ir verslinin kams, kuriuos rek-
lamuojame.”

Surinkti lėšų padeda ir centro
kas met organizuojami renginiai. Pa g -
rindiniai – metinis pokylis, Atvely-
 kio vaišės, golfo turnyras, vasaros ge-
 gužinė ir Kalėdinė mugė. „Turime Mo-
terų renginių komitetą. Jo narės ga mi-
na koldūnus, paskui mes juos parda-
vinėjame, – pasakojo Š. Dau gir das. – Di-
džiojoje Riškus sporto salėje kasmet
rengiama madų paroda, į ku rią susi-
renka daugiau nei 450 žmo nių. Džiau-
giamės, kad jau kelerius metus iš eilės
išparduodami visi šio renginio bilietai.
Galima didžiuotis gabiais lietuviais –
praėjusiais me tais visi parodos eks-
ponatai buvo sukurti Amerikoje gy-
venančių tautiečių.”

Svarbus bendruomenės
jausmas

Apžvelgus, kas gi vyksta Pasau lio
lietuvių centre Lemonte, kalba pa-
krypo apie patį pašnekovą. Š. Dau gir-
das yra vienas iš nedaugelio jau nosios
kartos atstovų, dirbančių šia me cent-
re. Paklaustas, kodėl, baigęs komuni-

Meno paroda Lietuvių dailės muziejuje, 2014 m. žiema.

Garbingi svečiai iš Lietuvos šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (iš d.): ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius su žmona Janina, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius,
kultūros ministras Šarūnas Birutis. 2014 m. pavasaris. 

Šarūnas Daugirdas
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kacijų ir verslo studijas Uni versity  of
Illinois, pasirinko dirbti ne kokioje
nors amerikiečių bendro vėje, o lietu-
vių organizacijoje, ilgai nesvarstė:
„Man patinka čia dirbti jau vien dėl to,
kad labai smagu vartoti dvi kalbas:
anglų ir lietuvių. Jei gu dirbčiau ame-
rikiečių įmonėje, turbūt neturėčiau
tiek progų vartoti lie tuvių kalbą. Bet
to, man labai svarbus bendruomenės
jausmas, patinka būti su kitais lietu-
viais; gerai sugyvename su kolektyvu.
Dar patinka, kad mano darbas yra
gana kūrybiškas: tenka nuolat galvo-
ti, kaip patobulinti centrą ir jo veidą
viešojoje erdvėje. Paskui reikia naujai

sugalvotus projektus vykdyti, o tam ne
visada būna instrukcijų. Dažnai imp-
rovizuojame, eksperimentuojame. Tad
šiame darbe nėra rutinos.”

Š. Daugirdas prisimena, kad jį
nuo vaikystės supo lietuviai. „Pasau -
lio lietuvių centre lankydavomės be-
 veik kiekvieną savaitgalį. Aš ir trys
mano broliai lankėme centre įkurtą
lietuvišką darželį ‘Žiburėlis’, visi bai-
 gėme Maironio lituanistinę mo kyklą,
dainavome ‘Vyturio’ vaikų cho re. Be-
 eik prieš 10 metų pradėjau lankyti
‘Dainavos’ chorą. Kiekvieną sekma-
dienį su šeima važiuodavome į lietu-
viškas Mišias. Vėliau žaidėme ‘Litua -
nicos’ krepšinio komandoje”, – savo
veiklą nuo mažų dienų prisiminė Š.
Daugirdas, kuris iki šiol dainuoja
„Dainavos” chore. O ir dabartiniai jo
geriausi draugai yra lietuviai, su ku-
 riais susipažino ateitininkų organi-
zacijoje, Maironio mokykloje, „Litua -
ni cos” krepšinio klube, Dainavos sto-
vykloje. „Man daug arčiau prie šir dies
lietuviai draugai, nes su jais turime
bendras šaknis”, – atviravo Šarūnas.

Tėvų ir mokytojų pastangos 
perduoti lietuvišką 
kultūrą vaikams

Paprašytas papasakoti apie patir -
tį mokantis Maironio lituanistinėje

mokykloje ir prisiminti, kas jį moty-
vavo ją lankyti, pašnekovas atviravo:
„Labiausiai motyvavo tėvai, sakydami,
kad mokytis čia labai svarbu. Be to, ka-
dangi mano geriausi draugai taip pat
lankė Maironio mokyklą, to dėl man
čia vykti šeštadieniais buvo smagu. Ži-
noma, kartais su broliais savaitgalio
rytais dejuodavome, kad kol ameri-
kiečiai draugai žiūri vi so kius filmu-
kus, valgo spalvingus ja vai nius, mes
vargstame ir mokomės, pvz., Lietuvos
upių pavadinimus. Vis dėlto tuos lai-
kus prisimenu su ma lo numu: nebuvo
šeštadienių be išdyka vimų, be juokų,
be draugysčių. Bet to, man patikdavo

mokytis kalbą, dai nuo ti, šokti. Manau,
kad nemažai iš mokau per lietuvių
kalbos, literatū ros, istorijos, geogra-
fijos pamokas.”

Kas ta lietuvybė? 

Su Š. Daugirdu bandėme pa-
svarstyti, kas ta lietuvybė ir kodėl
vie ni neįsivaizduoja savo gyvenimo be
lietuviškos veiklos, o kiti baigia pa-
 miršti lietuvių kalbą ir nesidomi ben-
druomenės gyvenimu.

Šarūnas teigė dažnai mąstantis
apie lietuvybės sąvoką. „Dažnai kyla
klausimas, kas iš tikrųjų yra ta lietu-
vybė, – prisipažino pašnekovas. – Ma-
 nau, kad dauguma iš mano draugų ne-
planuoja grįžti į Lietuvą. Bet dalis
tų, kurie nesidomi lietuviška veikla ir
beveik nevartoja lietuvių kalbos (lie-
tuviški žodžiai tarsi tampa tik kalbos
prieskoniu, kai norima perteikti kokią
nors emociją), vis tiek sako, kad norėtų
sukurti šeimą su lietuvaite (lietuviu),
jiems tai yra svarbu. Ir kai kurie net-
gi tvirtina norintys, kad jų vaikai iš-
moktų lietuviškai.” Šarūnas, mėgs-
tantis stebėti žmonių pokyčius ir pra-
dėjęs rašyti iš dalies psichologinę kny-
gą apie asmenybės brendimą, neat-
meta galimybės, kad lietuviai, kurie
dabar visiškai nesusiję su lietuviška
veikla, sukūrę savo šei mas, galbūt pa-

Čikagos lietuvių krepšinio lygos finalas Riškus salėje. 2015 m. balandžio 18 d. Skautės PLC kalėdinėje mugėje, 2014 m.  

norės į ją įsitraukti. Juk ilgainiui
žmonių prioritetai kei čiasi.

Tęsiant kalbą apie lietuvybę, Š.
Daugirdas svarstė: „Manau, kad kito-
je šalyje gyvenantys lietuviai turi tris
pasirinkimo galimybes: nuo lietuvybės
pabėgti arba bandyti ją išlaikyti tokią,
kokia buvo tėvų ir senelių lai kais,
arba ją kaip nors atnaujinti. Kaip pa-
vyzdį imkime kalbą. Man įdo mu tai,
kad kai kurie organizacijų vadovai ofi-
cialiai ragina kitus narius kalbėti lie-
tuviškai, o patys tarpusa vy je kalba
angliškai. Aš pats esu buvęs tokiu va-
dovu. Pradedu manyti, kad tai turbūt
nėra veiksmingas bū das išlaikyti lie-
tuvių kalbą Ameri koje. Viena šeimos
draugė psichologė man yra pasakiusi,
kad apskritai žmo gus turės motyva-
cijos išmokti kal bą, jei jos mokėjimas
jam padės sėkmingai integruotis ben-
druomenėje. Manau, kad mes (orga-
nizatoriai) turime labiau stengtis pri-
statyti lie tu vių kalbą kaip naudingą,
pabrėžti dviejų kalbų mokėjimo pra-
našumus.” Remiantis Šarūno išsaky-
tais teiginiais, galima manyti, kad no-
rint jaunajai kartai perduoti lietuvių
kal bą, kultūrą, svarbūs ne tik emoci-
niai argumentai (pvz., kad Lietuvoje –
jų šak nys, todėl privalu pažinti šalį, jos
kultūrą, išmokti jos kalbą), bet ir pra-
gmatiniai elementai: žmogus turi su-
prasti, kuo jam gali būti naudinga lie-
tuvių kalba, kultūra ir t. t.

Pasaulio lietuvių centras Lemon -
te – būtent ta vieta, kurioje telkiasi tau-
tiškumo puoselėjimo svarba ne abe jo-
jantys lietuviai, kurioje kiekvie nas
gali atrasti bendraminčių ir šir džiai
mielos veiklos, kurioje sudarytos pui-
kios sąlygos ugdyti jaunąją lie tuvių
kartą. Tai vieta, kurioje žmo nės pasi-
junta tarsi esantys mažytėje Lietuvo-
je. Tik vieni tikrąją Lietuvą kitapus At-
lanto iki šiol prisimena su ilgesiu ir
meile, kiti yra vos keletą kar tų joje vie-
šėję, o dar kiti galbūt dar tik ketina sa-

vomis akimis pama tyti tai, apie ką tik
girdėjo iš vyresnių artimųjų lūpų.

Baigiant straipsnį norisi padėko-
 ti visiems lietuviams, kurie negaili lai-
ko ir pastangų siekdami išsaugoti
savo tėvų, senelių ir ankstesnių kartų
palikimą, perduoti jį savo atžaloms ir
taip užtikrinti lietuvybės sklaidos
Ame rikoje tęstinumą. Nes dalelė Lie-
 tuvos yra ir ten, kur gyvena lie tu-
 viais save laikančių žmonių.

Šis straipsnis sutrumpintas spau dai.
Visą straipsnio versiją gali te paskaityti
www.lietuve.lt.

Šarūno Daugirdo, ČLKL, „Elevant Pro-
ductions”, Ernesto Stanulio, Manto Iva-
nausko, „Mamų unijos”, LR Vyriausybės kan-
celiarijos ir Pasaulio lietuvių centro nuotrau -
kos

Madų parodos ,,La petite robe noire” aki-
mirka, 2014 m. 

Vienas iš daugelio Centro atnaujinimo darbų – asfaltuojama vakarinė automobilių sto-
vėjimo aikštelė.

,,Mamų unijos” labdaros renginys ,,Vilties aitvarai” Riškus salėje. 
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

Sendraugių-1 stovyklai riedant į
pabaigą, rugpjūčio 1 d., ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje buvo

sušauktas Ateitininkų sendraugių są-
jungos (ASS) suvažiavimas. Daly va vo
apie 60 jau mokslus baigusių ateiti-
ninkų. Nuo 2009 m. sendraugiai veikė
be centro valdybos, bet per šį suva-
žiavimą keli susiorganizavo ir pasi-
siūlė būti išrinktais. Naują ASS Centro valdybą sudaro:
Rasa Kasniūnienė, Marius Kriaučiūnas, Audrius Rušėnas, Rita
Rušėnienė ir dvasios vadovas kun. Lukas Laniauskas, SJ.  Į
kontrolės komitetą buvo išrinkti Lina Žliobienė, Petras Ki-
sielius ir Dainė Quinn.   

Suvažiavimo dalyviai buvo paprašyti pasidalinti minti-
mis, ko jie laukia iš ateitininkų veiklos. Dalyviai savo mintis
surašė ant lipdukų, kurie buvo  viešai iškabinti visiems pa-
siskaityti. Tarp siūlymų, kaip pritraukti naujų narių, skai-
tome: ,,pritraukti per jaunimą”, ,,įdomi veikla savaime pri-
trauks besidominčius”, ,,kviesti, kviesti, kviesti” ir pan. O ko-
kios temos domina sendraugius? ,,Kaip apaštalauti netikin-
tiems lietuviams”, ,,piligriminės kelionės”, ,,ryšiai su Lietuvos
ateitininkais”, ,,Popiežiaus enciklikos”, ,,dabartinio pasaulio
problemos”. 

Pasak Rasos Kasniūnienės naujoji valdyba pasiskirstys
pareigomis ir posėdžiaus vasaros pabaigoje. Tada ir suves bei
paskelbs sendraugių išreikštus rūpesčius bei pageidavimus.

Ateitininkų sendraugių suvažiavimo dalyviai Dainavoje, rugpjūčio 1 d.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ateitininkų sendraugių sąjungos  (ASS) su-
važiavime Dainavos jaunimo stovykloje
rugpjūčio 1 d. dalyviai buvo prašyti pasisa-

kyti dominančiomis temomis – dėl veiklos būdų, nau-
jų narių pritraukimo ir kt. Ant vieno lipduko užra-
šiau, kad reikia prisiminti ir paminėti Reino kon-
ferenciją, pokarinėje Vokietijoje įvykusią 1947 m. Už
dvejų metų minėsime tos konferencijos 70-ies metų
jubiliejų.  

Daugumai Reino konferencija turbūt nieko ne-
sako, nieko nereiškia, tačiau buvęs Ateitininkų fe-
deracijos vadas prof. Justinas Pikūnas tą konferenciją
išskyrė kaip vieną svarbiausių praeities įvykių. Kiti
du įvykiai, jo manymu, buvo „Ateities” žurnalo iš-
leidimas ir Palangos reorganizacinė konferencija
1927 m.  Pokalbyje jis prisiminė, kad kai kiti laisvai
kalbėjosi, dainavo ir stebėjo Reino upės krantus,
jam ir kitiems teko tūnoti posėdžiuose. „Tai buvo jau
išvystytos sąjungų veiklos kulminacija, AF vado
rinkimai, agitacija už Maceiną, už Damušį, kitus. Prof.
A. Maceinai atsisakius, ovacijomis buvo išrinktas dr.
A. Damušis. Didelis dalyvių skaičius kūrė entuziaz-
mą tolimesnei veiklai”, – pasakojo prof. J. Pikū nas.

Šalia ateitininkų kongresų labai svarbios reikš-
mės turi ir nepaprastosios konferencijos, kurios at-
lieka panašią paskirtį. Ateitininkų istorijoje tokių
konferencijų būta Voroneže (1917 m.), Palangoje
(1927 m.), ant Reino upės (1947 m.) ir Rochester mies-
te JAV (1951 m.). Tiek jų buvo įvardinta 1994 m. „At-
eities” nr. 2–3.  Iš tikrųjų jų buvo daugiau.

Ilonos Bučinskytės daktaro disertacijoje „Atei-

Kaip paminėsime
Reino konferencijos
sukaktį?

Susitikimas su Ateitininkų federacijos
pirmininku Vaidotu Vaičaičiu vyks

trečiadienį, rugpjūčio 12 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Renkamės 6:30 val. v.,  pokalbis – 7 val. v. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. 

Vakaronę rengia Čikagos ateitininkai sendraugiai

Sendraugių 
suvažiavimas
Dainavoje
Sudaryta nauja Sendraugių
ateitininkų Centro valdyba

Trys sendraugiai Rita Kauf ma nienė,
Vincas Staniškis ir Aras Žlioba skaito
narių surašytus siūlymus, kaip page-
rinti ateitininkų organizacijos veiklą. 

Dainos Čyvienės nuotraukos

Dalis Reino konferencijos dalyvių. Ar pažįstate?

tininkų federacija išeivijoje XX a. 5–7 dešimtme-
čiuose” (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas,
2006) rašoma, kad formalus AF atkūrimas įvyko
1946.06.29–30 vykusioje konferencijoje. „1947 ateiti-
ninkų konferencijoje keliaujant Reinu, buvo kons-
tatuota, kad Ateitininkų federacijos emigracijoje su-
siorganizavimas baigtas”. Informa ci jos šaltiniu pa-
teikiamas  aprašymas „At-kų respublika ant Reino”
(„Ateitis”,  1947, Nr.  1  (2) p. 21).  Kun.  Stasio  Ylos
„Atei tininkų vadovo” trečiojoje laidoje rašoma, kad
1947 m. Reino konferencijoje oficialiai atkuriama fe-
deracinė struktūra. Prieš metus iki Reino konfe-
rencijos vėl pasirodė „Ateitis”, redaguojama Vytauto
Žvirzdžio (vėliau pasivadinusio Vardžio pavarde). 

Labai įdomių prisiminimų apie prof. Vytautą
Vardį, mirusį 1993 metais, paliko dr. Petras Kisielius
„Į laisvę” žurnale (1994 m.)  Paminėsiu tik jo mini-
mą ryšį su Reino konferencija. „Reino konferenciją
1947 gegužės 20–23 d. – bene didžiausią įvykį išeivi-
jos ateitininkų veikloje – suplanavo ir įvykdė Vyt.
Žvirzdžio vadovaujama MAS Centro valdyba. Kon-
ferencija pasižymėjo darbo nuotaika, rimtumu, už-
siangažavimu ir ištikimybe tautai ir ateitininkų idė-
jai”. Anot buvusio AF vado dr. Petro Kisieliaus, toji
Reino konferencija buvo nepaprasta jaunimo ma-
nifestacija ir susidraugavimas.

Kitame šaltinyje skaičiau, kad konferencijai
susirinkti labai daug padėjo Hanau lietuvių gim-

nazijos kapelionas kun. Lionginas Jankus.
Po Reino konferencijos buvo išleistas Federaci-

jos tarybos atsišaukimas, kuris pabrėžė du uždavi-
nius: išlaikyti tautinę individualybę ir kovoti už Lie-
tuvos išlaisvinimą.

Ką tik įvykusiame ASS suvažiavime buvo kal-
bėta apie naujų narių įtraukimą į šią sąjungą. Turiu
konkretų pasiūlymą. Septyniasdešimties metų ju-
biliejaus proga 2017 m. suruošti keleto dienų kelio-
nę laivu, sakykime, Didžiaisiais ežerais. Galima
pradėti nuo Čikagos, toliau plaukti į Detroitą, Cle-
velandą, Torontą ar dar kur. Jei kainos pasirodytų per
aukštos, tą mintį galima perkelti į Karibų jūrą, gar-
sią savo kelionėmis laivais. Tai praktiški reikalai, ku-
rie būtų aptarti ir nuspręsti organizacinio komite-
to. Galima būtų pagalvoti ir apie Reino konferenci-
jos pakartojimą ta pačia upe, kada „Plaukta žaviąja
Vokietijos upe, kurios uolėti krantai apstatyti senom
istorinėm pilim. Simbolika buvo ryški: netrukus iš
istorinės Europos išplaukėme į plačiuosius pasaulio
vandenis – visus kraštus” („Ateitis”, 1994, Nr. 2–3).

Kitas konkretus siūlymas būtų toks. Iš anksto su-
žinoti, susisiekti su studijas baigiančiais studentais
ateitininkais ir juos pakviesti šiame renginyje da-
lyvauti. Čia būtų graži proga ASS artimai bendrau-
ti su SAS vadovybe. Gal net reikėtų būsimus send-
raugius „suporuoti” su jį ar ją globojančiu sendrau -
giu. „Globoti” šviesiai tiesiai reikštų ne tik artimai
bendrauti, bet ir padengti ar bent apčiuopiamai
prisidėti prie kviečiamo studento išlaidų. Svarbu ne
tik prisidėti prie išlaidų, bet dar svarbiau – būsimą
sendraugį suvesti akis į akį, širdis prie širdies su rė-
mė ju,  kuriam  rūpi  ASS  ateitis.  Tai  būtų  tikrai
pras mingas gestas.
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Rastos nuolaužos – dingusio lėktuvo MH370

NATO neapleidžia Lietuvos 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Lietuvai gali būti
perduotas pagal Maskvos arešto orde-
rį Kipre sulaikytas Rusijos žurnalistas
Andrejus Nekrasovas, nes į salą jis at-
vyko su Lietuvos viza. Ne vyriausybi-
nės organizacijos teigia, kad Rusija per-
sekioja žurnalistą, nes jis rašė apie ko-
rupciją gimtojoje šalyje. A. Nekraso  vas
Lar nakos oro uoste sulaikytas liepos 15
d., kai atskrido iš Lietuvos. Jis netru-
kus pasiprašė politinio prieglobsčio.
Pagal Europos Są jungos teisę, vadi-
namąjį Dublino reg lamentą, prie-
globsčio prašymą svars to ta valstybė
narė, į kurią asmuo atv yko pirmiausia.

Kipro advokatas Nicos Clerides
teigė, kad praėjusį šeštadienį per su si-
tikimą su juo A. Nekrasovas pa reiš kė
norintis būti perduotas Lietuvai. Pasak

teisininko, A. Nekrasovas turi leidimą
gyventi Lietuvoje.

Lietuvos užsienio reikalų minis tro
atstovas spaudai Kęstutis Vaške le vi-
čius patvirtino, kad A. Nekraso vui
Lietuva yra išdavusi D kategorijos na-
cionalinę vizą. Vidaus reikalų minist-
ras Saulius Skvernelis pareiš kė, kad
Lietuva yra pasiryžusi apsau goti per-
sekiojamus asmenis.

Tarptautinė nevyriausybinė or-
 ga nizacija „Reporteriai be sienų” tei-
 gia, kad A. Nekrasovas persekiojamas
dėl žurnalistinių tyrimų apie korupci-
ją   Rusijos  Udmurtijos Re  spub  likoje
ir dalyvavimo protestuose prieš val-
džią.

Rusijoje žurnalistui gresia iki 15
metų nelaisvės.

Rusija atsikrato britų istorikų knygomis
Maskva (LRT.lt) – Rusijos parei gū-

nai nurodė šalies bibliotekoms pa šalin-
ti žymių britų istorikų John Keegan ir
Antony Beevor knygas. Pa sak parei-
gūnų, autorių knygos afi šuo ja nacizmo
suformuotus stereotipus. 

Pasirašytame įsakyme nurodo ma
„patikrinti knygų prieinamumą bib-
liotekose” ir imtis priemonių, kad jos
taptų neprieinamos mokiniams ir mo-
kytojams.

Abu britų autoriai yra pripažinti
istorikai, daugiausiai rašę Antrojo pa-
saulinio karo tema. A. Beevor bestse-
leriai Rusijoje kritikuojami dėl to, kad
daugiausiai nagrinėja Raudo no sios
armijos vykdytus žiaurumus.

Kremliaus administracija sako,
kad „daugelis Rusijos istorikų mano,
jog šie autoriai neteisingai interpre-
tuoja informaciją apie Antrąjį pasau-
 linį karą, prieštarauja istoriniams šal-
 tiniams ir yra paveikti nacių propa-
gandos.”

Rusijos atstovai teigia, kad J. Kee-
 gan ir A. Beevor knygas šalyje iš leido
Atviros visuomenės fondas, pri klau-
santis George Soros. Praeitą mė nesį
Rusija paskelbė nepageidautinų ne-
vyriausybinių organizacijų sąrašą,
tarp kurių atsidūrė ir Atviros visuo me-
nės fondas. Dienraštis „Izvestia” G. So-
ros fondą apkaltino „sėjant ideologiją
po filantropijos ir švietimo šydu.”

Vokietijoje iškas V. Lenino paminklo galvą

Hiroshima mini 70-ąsias tragedijos metines

Berlynas (ELTA) – Vokietijoje nu-
spręsta iškasti miške prie Berlyno už-
kastą didžiulę Vladimiro Lenino gra-
nitinio paminklo galvą ir nuga ben ti ją
į muziejų. Kur paslėpta ši paminklo da-
lis, ša lies pareigūnai tebelaiko pa-
slaptyje.

Pranešama, kad tris su puse to nos
sverianti granitinė „pasaulio proleta-
riato vado” galva bus svarbiausias
parodos „Berlyno paminklai” eks pona-
tas. Ši ekspozicija bus atida ryta

Schpandau citadelės komplekse 2016
metų pavasarį. Parodoje numa to ma
eksponuoti įvairių Vokietijos istorijos
laikotarpių – nuo kaizerio ir Veimaro
respublikos laikų iki Trečio jo reicho ir
VDR – statulas ir paminklus.

Beveik 40 metų 19 metrų aukščio
V. Lenino paminklas išstovėjo Lenino
aikštėje VDR sostinėje Rytų Berlyne.
1991 metais po Vokietijos susivienijimo
memorialas buvo supjaustytas į 129 da-
lis ir užkastas miške prie Berlyno. 

Vilnius (Kam.lt) – NATO oro po li-
cijos misija Baltijos valstybėse ir to liau
bus sustiprinta. Įprastą NATO oro po-
licijos misijos pamainą sudaro keturi
naikintuvai.

Šiuo metu planuojama, kad nuo
rugsėjo mėnesio NATO oro policijos
misiją Baltijos šalyse iš Šiaulių bazės
vykdys Vengrijos karinis vienetas su
keturiais naikintuvais ,,JAS-39 Gri-
 pen”. Vokietijos kariai su dar ke tu riais
naikintuvais ,,Eurofighter Ty phoon”
misiją sustiprins iš Amari bazės Esti-
joje.

Pasak krašto apsaugos ministro
Juozo Oleko, NATO yra pasirengęs
reaguoti – sąjungininkai tai aiškiai pa  -
rodė, po Rusijos įvykdytos Krymo
aneksijos nedelsiant atsiųsdami pa-

 pildomas pajėgas, reikalingas agreso-
riui atgrasyti.

Šiuo metu NATO toliau stiprina
pajėgumus Baltijos valstybėse ir vi sa-
 me Rytų Europos regione, įgyven din-
dami Wales susitikime priimtus susi-
tarimus. Netrukus Lietuvoje ir dar
penkiose NATO valstybėse veiklą pra-
dės NATO priešakiniai štabai – NATO
pajėgų integravimo vienetai, kurie
bus pasirengę, prireikus, užtik rinti
NATO itin greitos parengties pa jėgų
(angl. VJTF) ir papildomų grei tojo
reagavimo elementų dislokavimą re-
gione. Taip pat sąjungininkai į Lie tuvą
ir kitas Baltijos valstybes siun čia ro-
tuojamus sausumos pajėgų vie netus ir
techniką, dalyvauja pratybose.

Kuala Lumpur (LRT.lt) – Oficia-
 liai patvirtinta, kad praėjusią savai-
 tę  Indijos vandenyne rastos lėktu-
vo „Boeing 777” nuolaužos yra pernai
mįslingai dingusio Malaizijos lėktuvo
MH370 liekanos. Tai pranešė Ma laizi-
jos premjeras Najib Razak.

Malaizijos premjero teigimu, tarp-
 tautiniai ekspertai tirdami rastas lėk-
tuvo nuolaužas aeronautikos bandy-
mų centre šalia Toulouse galu tinai pa-

tvirtino, kad tai – MH370 liekanos. „Da-
bar turime apčiuopia mų įrodymų, kad
skrydis MH370 tra giškai baigėsi pieti-
niame Indijos vandenyne”, – pridūrė jis.

„Malaysia Airlines” lėktuvas su
239 žmonių nukrypo nuo kurso skris-
damas iš Kuala Lumpuro į Pekiną
2014 metų kovo 8 d. 

Lėktuvo nuolauža liepos 30 d. buvo
rasta išmesta į krantą Indijos vande-
nyne esančioje La Réunion saloje.

Kipras gali perduoti Lietuvai žurnalistą

Vilnius (BNS) – Dėl mažo kritu lių
kiekio nuseko didžiosios Lietu vos
upės, hidrologai teigia, kad greičiau-
siai jos seks dar labiau, tačiau pavo-
jinga situacijos nelaiko. Labiausiai
nu seko didžiausios upės – Nemunas ir
Neris, kurios prasideda Baltaru si joje,
ten šią vasarą taip pat vyrauja saus-
ringi orai.

Neries vandens lygis pastaruoju

metu buvo žemesnis už vidutinį dau-
giametį liepos mėnesio vandens lygį,
tačiau stabilus.

Nemune  padėtis prastesnė – van-
 dens lygis jame labai žemas. Jis tik
toks, kuris reikalingas, kad būtų už-
tikrinamos minimalios ekosistemų
gyvavimo sąlygos.

Kauno mariose vandens lygis irgi
yra ties kritine riba.

Tokijas (ELTA) – Japonijos Hiro -
shimos miesto gyventojai mini 70-
ąsias JAV atominės bombos numetimo
ant jų miesto metines.

Iškilmės, kuriose taip pat dalyva-
vo šalies premjeras Shinzo Abe, buvo
surengta Hiroshimos memorialinia me
parke. Kreipdamasis į 40 tūkst. žmo nių
minią, premjeras Abe ragino pasaulį
eiti branduolinio nusiginklavimo ke-
liu. Ministras pirminin kas kalbėjo,
kad atominė bomba ne tik pražudė
tūkstančius žmonių Hiro shimoje, bet
ir sukėlė neapsakomų kan čių išgyve-

nusiems katastrofą.
Po to į miesto Motoyasu upę buvo

paleisti tūkstančiai žibintų.
Oficialiose iškilmėse, kuriose bu -

vo tyliai meldžiamasi, leidžiami ba lan-
džiai ir kalbama apie taiką, prie Shin-
zo Abe ir Hiroshimos mero Ka zumi
Matusi prisijungė JAV amba sadorė
Japonijoje Caroline Kennedy. 

Žmonės visoje Japonijoje tylos
minute pagerbė žuvusiųjų atminimą.
Hiroshimoje 8 val. 15 min. vietos lai ku
suskambo varpas – būtent šiuo laiku
JAV ant miesto numetė bombą.

Pradėjo sekti Lietuvos upės

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res pub-
 likos Seimo pirmininkė Loreta Grau-
žinienė rugpjūčio pabaigoje vyks į
Jungtines Amerikos Valstijas – į New
Yorką. Parlamento vadovė rugpjūčio 28

– rugsėjo 3 dienomis dalyvaus 10-aja-
me Moterų parlamentų pir mininkių
susitikime ir 4-ojoje Pa saulio parla-
mentų pirmininkų konferencijoje.

Seimo pirmininkė vyks į JAV

Sparčiai senka Lietuvos upės. ,,Facebook” nuotr.

EPA-ELTA nuotr.
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Japonija – stebuklinga žmonių dėka (4)

ALGIMANTAS REMEIKA

Tęsinys iš rugpjūčio 6 d. Pradžia – rugpjūčio 1 d.

Apsilankymas pas mūsų sūnų Miką ir susipažinimas
su jo naująja darboviete – Okinawa Institute of
Science and Technology (OIST) – buvo tikrasis  mūsų
dviejų savaičių kelionės  į Japoniją tikslas.

Darbas ir gyvenimas Okinawoje Mikui labai
patinka. Buitinės sąlygos puikios, iki labo-
ratorijų tik 5 minutės pėsčiomis. Jokio spau-

dimo dėl rezultatų.  Mes kas rytą eidavome  į univer -
siteto kavinę atsigerti kavos. Malonu buvo matyti ra-
mius žmones, net nepagalvotum, kad jie ten dirba.
Kartais, žinoma, būna problemų – pvz., kovo mėne-
sį baigiantis finansiniams  metams. Jei lieka neįsi-
savintų lėšų, jų ir nebeliks, valdžia atsiims. Todėl jau
nuo kalendorinių   metų pabaigos reikia daug dirb-
ti su tiekėjais, kad laiku gautum naujus įrengimus.
Kita vertus – prašymai beveik neribojami, galima

prašyti savo darbui visko, ko reikia. Fantazijos pri-
trūksta. Ką jie ten veikia – keliais žodžiais neapsa-
kysi. Universitete yra daug tyrimo krypčių, o Mikas
dabar pasinėręs į ateities energijos generavimo
technologijos kūrimą. Japonai daro viską, kad šalis
toliau klestėtų, nerizikuodama susilaukti nelai-
mių, pa našių į Fukushimos. Energijos revoliucijai
ten pasiruošta, ir ji greitai įvyks.  Mikas irgi  prisidės
prie jos sėk mės. 

Lena ir aš, Miko tėvai, galime tik džiaugtis, kiek
jam iki šiol pavyko pasiekti. Mikas tik vienerius me-
tus mokėsi  Oak Lawn gimnazijoje. Po to fizikos stu-
dijas tęsė DePaul Univer sity  ir University or Illinois
Urba no je. Įgijęs bakalaurą dar metus dirbo Urbanoje,
kad užbaigtų anksčiau pradėtus tyrimus nano-

IŠ KELIoNėS SUgRįžUS

technologijų srityje. Po to – ilgi  mokslo metai Uni-
versity of  California San Diego, kur  2013 metais jis
tapo fizikos mokslų daktaru. Darbo ieškoti nereikėjo,
tuoj pat buvo pakviestas į ,,Intel” tyrimų skyrių Port-
lande. Pernai per atvirų durų dieną ,,Intel” kompa-
nijoje aš pamačiau tą technologijų pasaulį, kuris ir
yra tikroji Amerikos galybė. Didžiulė eksperimen-
tinė gamykla Portlande veikia dieną ir naktį. Dau-
guma įrengimų yra pagaminti Japonijoje, tačiau pro-
cesus labai griežtai prižiūri kompanijos darbuo-
tuojai. Mikas ir buvo vienu iš PhD grupėje, kuri to-
bulino kokybės kontrolę. Ten jis  sutiko keletą inži-
nierių iš Japonijos,  pasvarstė, po metų susitarė su
OIST ir iškeliavo į Okinawą. Dar būdamas studen-
tu Urbanoje Mikas pradėjo mokytis japonų kal-
bos – jis visą laiką galvojo, kad jam ten teks pagy-
venti. Tiesa,  pirmą kartą ten patekęs dviems mė-
nesiams pagal studentų mainų programą, jis  buvo
tiek nustebintas, kad net suabejojo, ar įmanoma per-
žengti tą didžiulį kultūrinį barjerą, skiriantį jo
įprastą pasaulį  nuo Rytų pasaulio. Pamatyti Japo-
niją ir ją suvokti  – ne tas pats. Dar sunkiau integ-

ruotis.  Japonų bendra-
vimas yra labai subti-
lus. Vien kalba, kurią
Mikas jau neblogai įsi-
savino, dar mažai reiš-
kia.  Gestai, kad ir toks
paprastas dalykas kaip
nusilenkimas – nesu-
prantamas, gali greitai
apsijuokti. Japonai at-
virai nesišaipo, tačiau
pastato nematomą bar-
jerą. Deja, tokie barjerai
ten egzistuoja ir tarp
skirtingų  klasių žmo-
nių.

Hierarchija akivaizdi ir universitete. Visi OIST
darbuotuojai turi atskirus butus.  Tie, kas dar tik daro
savo mokslinį darbą, gyvena didesniuose namuose,
mokslų daktarai įkurti dviejų butų kotedžuose, va-
dovai  gauna visiškai atskirus namus, o universiteto
prezidento valdos jau nekelia abejonių, kaip aukštai
vertinamas jo darbas. Kaip veikia hierarchija pa-
iliustruosiu linksmu pavyzdžiu, kurį papasakojo Mi-
kas.  Vienas japonas, buvęs Miko kolega ,,Intel” kom-
panijoje, dabar jau vėl grįžęs į savo šalį, neseniai gavo
paaukštinimą pareigose.  Besilan kyda mas vienos ko-
mandiruotės  me tu Tokyo Mikas aplankė bičiulį, ku-
ris šiek tiek su humoru pasiguodė, kaip pasunkėjo
jo gyvenimas po paaukštinimo. Jis namo parneša
daugiau pinigų, tačiau žmona jo Allowance nepadi-
dino. O tas Allowance yra pinigai, kuriuos jis visada
išleisdavo vakarėliuose su viršininku. Gal keistoka,
tačiau labai japoniška tradicija yra likti darbe, kol ten
yra viršininkas. Net jei ir visiškai nėra ką veikti. O
jei viršininkas po darbo sugalvojo eiti pauliavoti, ten-
ka visiems dėtis prie  kompanijos. Tokiuose vaka-
rėliuose kiekvienas moka pagal užimamas pareigas,
todėl  Miko bičiuliui ir tapo riesta – žmona išleisti
daugiau neleidžia, o pažeisti tradiciją darbe – nega-
lima.

Apie tai, kas vyksta OIST galima pamatyti  fil-
muotoje  medžiagoje YouTube. Vienas iš siužetų – ,,So-
nia and Perovskite” – iliustruoja Miko laboratorijos
kolegų darbą. Ši medžiaga informatyvesnė nei mano
bandymas ką nors pasakyti apie dalykus, kurių ne-
išmanau.

Okinawoje viskas skirta  turistų  poreikiams. La-

OIST – pagrindinis kelionės tikslas. Šeimos albumo nuotraukos Rytas kavinėje. Čia Mikas turi naudingų pažinčių- gaudavome po antrą puodelį kavos
nemokamai, nes esame ,,amerikonai”.

Tradicinės kapinės. Japonai tankiai gyvena ir šiame, ir kita-
me pasaulyje.

Sodelis vienoje iš tvirtovių – paprasta ir amžina.

OIST laboratorijoje. Čia Mikas ieško to, ko dar neatrado.



norma, Japonijoje būtų laikoma katastrofa. Po-
žiūris į tatuiruotes atspindi, kas darosi galvose.

Dar vienas dalykas nustebino – tai laidojimo vie-
tos.  Bet kur – pakelyje ar nuošaliau gali rasti kone
mauzoliejų, kuris ir yra kokios nors šeimos laidoji-
mo vieta. Dabar jau, sako, gali būti ir didesnė teri-
torija, skirta laidojimui, tačiau tradiciškai tai buvo
daroma labai individualiai. Kaip ir pagrindinėje Ja-
ponijoje, religija Okinawoje yra labiau tradicija,
nei organizuotas  reiškinys. Šeimų kapai  skirti ben-
dravimui su išėjusiais, todėl jie ir gali būti įrengti bet
kur. Nereikia milžiniškų kapinių ar šventyklų – kiek-
viena šeima pasirenka savo kampelį ir jis tampa tuo,
kas sieja dabartį su praeitimi. Ten meldžiamasi
dvasioms, ne dievams. Dabartis įtakoja tradiciją, ta-
čiau Okinawoje ji dar labai sipri.

Shinto – tai senoji tautos religija, kuri iki šių lai-
kų išliko kaip pagoniška tradicija, neturinti orga-
nizuotos religinės organizacijos struktūros. Tačiau
būtent Shinto išpažįsta didesnė dauguma gyventojų,
daugiau nei 80 proc. Budizmas atėjo į Japoniją per Ki-
niją, ir be konflikto  egzistuoja  su Shinto. Dažnai abie-
jų krypčių šventyklos stovi šalia. Teko išgirsti posakį,
kad japonai gimsta pagonimis, gyvena kaip krikš-
čionys, miršta budistais.   Ką gi tai reiškia? Kiek-
vienos tautos saviraiška gyva tradicijose. Shinto – pa-
goniška visus pasaulio reiškinius  sudievinanti pa-

saulėžiūra ir yra ta tradicijų vi-
suma, užpildanti japonų gyveni-
mą. Tačiau realiame gyvenime
ten tiek daug to, kas visiškai ne-
būdinga nei Shinto, nei budiz-
mui. Japonų pomėgis ir sugebėji-
mas perimti  dalykus iš viso pa-
saulio seniai pripažintas. Dar ke-
liaujant Okinawoje įsiminė dau-
gybė koplyčių su kryžiais, tiesiog
kiekviename kurorto viešbutyje
rasi prašmatniai ir egzotiškai,
net ant stogų įrengtas vietas, skir-
tas vestuvių iškilmėms. Jos visos
atrodo kaip mums gerai pažįsta-
mos koplyčios – su kryžiais ir al-
torėliais. Kai japonams  įdomu, jie
ima ir prisitaiko, nesijaudina,
kad tai kažkas „svetimo” tradici-
jai. Tačiau judėjimas link amži-
nybės galų gale apima sąmonę, to-

dėl budizmas padeda sudėlioti gy-
venimo patirtį ir pasijausti laisvu

nuo šurmulio.
Šventyklos ir tvirtovės puošia Japoniją. Visi tie

pastatai – mediniai, tačiau atrodantys labai didingai.
Kolonų, laikančių konstrukcijas, neapkabins ir du
žmonės, susikabinę rankomis.  Kyoto dar yra išlikęs
didžiausias medinis pastatas pasaulyje Higashi
Honganji – Shinto šventykla. Dabar ji restauruo-
jama,  ir mums nepavyko pamatyti  pastato, savo dy-
džiu prilygstančio  gal net Soldier Field stadionui, vi-
same gražume. Be jokios abejonės – tai  tikras ar-
chitektūros stebuklas. Nors tą patį galima pasaky-
ti apie kiekvieną matytą šventyklą ar tvirtovę.  Ant-
rasis pasaulinis karas labai nusiaubė Japoniją. Visi
žino Hiroshima ir Nagasaki sunaikinimą, gerokai
mažiau kalbama  apie visišką  Tokyo sudeginimą –
ten neliko medinių gyvenamųjų pastatų. Po atomi-
nės bombos sprogimo Hiroshimoje buvo galvojama,
kad 70 metų dvidešimties kilometrų spinduliu  nie-

ko neatsiras. Panašus galėjo būti ir Tokyo likimas.
Tačiau tai, laimei, neišsipildė. Japonija prisikėlė iš
pelenų, įveikė negandas, pasimokė iš klaidų ir tapo
tik dar stipresnė. Viskas, kas įmanoma, buvo išsau-
gota arba atstatyta.  Šiuolaikinės  įspūdingos archi-
tektūros miestuose gausu istorinio paveldo – medi-
nių šventyklų ir tvirtovių.  

Namų valdos Japonijoje labai kompaktiškos, net
garažai dviejų aukštų. Vienas iš automobilių pake-
liamas, o po juo pastatomas kitas. Netoli Shibuya sto-
ties yra didžiausių praeivių srautų kasdien susilau -
kianti perėja pasaulyje. Kadangi daugybė turistų nori
pamatyti iš aukščiau tą neįsivaizduojamą srautą žmo-
nių, kertantį gatvių sankryžą visomis kryptimis, jie
bando patekti į labiausiai lankomą Starbucks pa-
saulyje, iš kurio antro aukšto ir atsiveria vaizdas, pa-
dedantis suvokti, kiek daug žmonių  gyvena Japo-
nijoje ir kaip  jie viską daro  tvarkingai. 

Japonija – labai tankiai apgyven dinta šalis. Ta-
čiau parkams ir gamtai ten dar yra vietos. Kiekvie-
na didesnė šventykla visada apsupta subtilaus gro-
žio sodais. Kiek į juos bežvelgtum – neatsibosta, ne-
gali atsistebėti jų harmonija. Kaip sodininkai suge-
ba sugrėbstyti akmenukus ir prižiūrėti, kad nieka-
da nei lapelis, nei kokia šakelė nedarkytų tobulo vaiz-
do, – belieka tik spėlioti. Neteko pamatyti jų darbo,
nors šiaip jau žmonių paprastomis priemonėmis –
šluota ir grėbliuku  prižiūrinčių aplinką  buvo visur.
Paprasti, nuoširdžiai ir sumaniai dirbantys žmonės,
ne robotai,  ir daro šią šalį tokia ypatinga.

Pakilus skrydžiui atgal iš Narita oro uosto, nu-
stebino vaizdas aplink Tokyo – iki horizonto besi-
driekiantys ryžių laukai. Tačiau jie neatrodo kaip
Kansas begaliniai pasėliai, tarsi  su liniuote nubrėžti.
Daug žalumos, ežerėlių. Per dvi savaites  pamatėme
tik labai mažą  Tekančios Saulės šalies dalį. Ji nu-
sidriekusi kelis tūkstančius mylių nuo Okinawos iki
Sachalino. Mes dar ten būtinai sugrįšime.

Pabaiga
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Oi, tie japonų stogai. Nerasi nė vieno, neatrodančio kaip še-
devras.

Pagoda – tai pastatas,
kuriame laikomi Šventieji Raštai.

Nirvanos vartai. Todai-ji budistų šventykla Naroje

Miniatiūrinė Shinto šventyklėlė Miyagima saloje.

bai paplitusios stiklo pūtimo gamyklėlės, kuriose
lankytojai patys gali pasigaminti kokį nors stiklinį
indą. Apie jas reikia papasakoti šiek tiek atskirai.
Tos gamyklėlės atsirado po karo. Karinės bazės ne-
labai rūpinosi tvarka už jų tvorų. Viską, kas atlik-
davo, mesdavo per jas, o vietiniai gyventojai, turė-
dami labai menką pasirinkimą kaip sudurti galus,
tiesiog rinko viską, kas tik  kiek nors tiko buičiai.
Stikliniai ,,Coca-cola” buteliai tapo labai vertingi,
nes kažkas greitai sugalvojo juos lydyti ir gaminti
buitinius indus.  Dabar šiukšlynų už tvorų nebėra,
tačiau stiklo lydymas ir pūtimas išliko kaip amatas,
kuris paremia krašto ekonomiką. Mes aplankėme
vieną iš fabrikėlių ir pasigaminome po taurę. Čia,
kaip ir visur su mokslais, – pats viską darai, ir dar
gerus pinigus už tai sumoki. Bet buvo smagu.

-----------

Per dvi savaites stengėmės pamatyti kuo dau-
giau tikrai japoniškų dalykų. Kas pirmiausiai
nustebino – tai  maistas ir valgymo tradicijos.

Po to  – pirtis. Aš gal ir nevadinčiau tų įstaigų pir-
timis, nes mums tai kas kita. O ten – nusiprausimo
vieta ir tiek. Japonai labai atsidavusiai prausiasi.
Atsidėda ant kėdutės ir gerą pusvalandį muilinasi.
Tik po to šildosi voniose. Jokių kaitinimųsi garuo-

se  ar pėrimųsi. Nusišveitę odą rengiasi tradiciniais
rūbais ir vakarieniauja. Pirtyse, kurias lankėme, ste-
bino priminimas, kad asmenys su tatuiruotėmis te-
nai nepageidaujami. Tam yra labai paprasta prie-
žastis. Tatuiruotėmis nuo seno „puošdavosi” orga-
nizuotų gaujų atstovai. Jos reiškė priklausomybę or-
ganizacijai, ir tatuiruoto žmogaus šiaip jau reikė-
davo vengti. Šiais laikais tai gali būti palaikyta gra-
sinimu, todėl viešai jų ir nerekomenduoja rodyti. Ma-
tant kiek čia, Valstijose, išsipaišiusių žmonių, o net
ir jaunos mamos skuba tatuiruotes savo mažy-
liams „padovanoti”,  supranti, kad gerai būtų, jei kas
nors primintų apie tatuiruočių prasmę.  Gal Ame-
rikoje tokiu būdu bandoma įrodyti savo jėgą ar bent
apsimesti tokios turinčiu. Japonai to jau atsisakė.
Per televiziją komentatorius, kalbėdamas apie sun-
kių nusikaltimų skaičių Čikagoje (tas pats ir viso-
je Amerikoje),  liūdnai pažymėjo, kad tai, kas čia yra

Shinto šventyklose japonai palieka savo maldų, tikėjimo ir vilties žodžius, už-
rašytus ant medinių lentelių.



savo darbą.  Irstanti sovietinė imperija paliko 50
metų nelaisvės antspaudą – giliai įsisunkusią me-
džiaginę ir dvasinę taršą.  1993 m. gegužės 5 d. įvy-
kusiame TF metiniame susirinkime buvo užsi-
brėžti uždaviniai:  remti pastangas Lietuvoje įtvir-
tinti demokratinę santvarką, ypač tokius projektus,
kurie padėtų Lietuvos jaunimui pasiruošti dirbti Lie-
tuvai bei skatintų jaunimo tautinį sąmoningumą.
TF tarybos pirmininku buvo išrinktas ilgametis TF
valdybos pirmininkas Juozas Giedraitis, o valdybos
pirmininku – Aleksandras Vakselis.  

Greitu laiku TF paskyrė, tarp kitų paskyrimų,
po 100,000 dol. įsteigti Tarptautinių sanktykių ins-
titutui Vilniaus universitete, Lietuvos ambasadai
Washingtone ir Lietuvos Misijai prie Jungtinių
Tautų.  TF  skyrė stipendijas, rėmė aukštesniųjų mo-
kyklų jaunuosius dėstytojus,  A.P.P.L.E. mokytojų
kursus Lietuvoje, vykdė „Gyvosios istorijos” pro-
jektą (nufilmuota  per 300 tebegyvų tremtinių, po-
litinių kalinių ir partizanų liudijimai).  Jis taip pat
ruošė ir rėmė moksleivių ir studentų rašinių kon-
kursus patriotinėmis temomis, kurie sulaukė įdomių
ir įžvalgių referatų, aukštai įvertintų specialių  ko-
misijų. Jau daug metų buvo leidžiamas „Tėviškės
šviesos” priedas prie „Valstiečių laikraščio”, o da-
bar „Tėviškės aušra” – priedas „Vorutos” laikraščio,
skirtas ir siuntinėjamas Lietuvos mokykloms.  Šis
priedas sudaro forumą mokytojams ir mokiniams
pasisakyti rūpimomis švietimo temomis ir skatina
tautišką auklėjimą ir sąmoningumą.

Ypatingą dėmesį TF skyrė ir skiria Rytų Lie-
tuvos lietuviškoms mokykloms,  kurios veikia itin
sunkiomis sąlygomis.  Specialus vajus Lavoriškių
mokyklos statybai paremti sulaukė plačios lietuvių
visuomenės paramos.  Ši mokykla augo ir didėjo ir
2014 m.  buvo atidarytas naujas mokyklos priestatas.  

Pasisekimo susilaukė ir Lietuvos mokyklų
,,įdukrinimas”, sumaniai vykdytas dr. Nijolė Bra-
žėnaitės-Paronetto, kuris sudaro TF aukotojams
progą paremti savo pasirinktas mokyklas Lietuvo-
je. Jau keletas metų vykdomas „Kuprinių projektas”,

kurio dėka visų Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų
pirmokai aprūpinami kuprinėmis, pripildytomis
mokslo reikmenimis. 

Dr. Rožės Šomkaitės vedamas „Knygos Lietuvai”
projektas praturtino Lietuvos mokyklų bibliote-
kas,  nuskurdintas sovietinio režimo laikais, reika -
lingomis knygomis, pvz.,  Lietuvos istorijos, tauti-
nio ir moralinio auklėjimo temomis, grožine lite-
ratūra ir kt.

Čia tik dalinė įžvalga į TF atliktus darbus.
Kas įgalino tą milžinišką įnašą Lietuvos kovai už ne-
priklausomybę ir laisvos Lietuvos keliui į demok-
ratinį mąstymą?  

Didelis ačiū priklauso  TF tarybos pirminin-
kams: Jurgiui Valaičiui, Jurgiui Bobeliui, Juozui
Giedraičiui, Jonui Vilgaliui, Algiui Vedeckui, dr.
Giedrei Kumpikas, Gintautui Žemaitaičiui.  Dabar
šias pareigas eis naujai išrinktas TF tarybos pir-
mininkas Marius Griškonis. TF darbus administravo
TF valdybos pirmininkai: prel. Jonas Balkūnas, Juo-
zas Giedraitis, Algis Sperauskas, Aleksandras Vak-
selis, Jonas Vilgalys, Algis Vedeckas, dr. Giedė
Kum pikas ir dabartinė TF valdybos pirmininkė Lai-
ma Šileikytė-Hood. Nepamirštami TF atstovybių pir-
mininkai, jų valdybos ir padėjėjai nepailstamai
dirbo surinkti lėšas TF tikslams.  Apie jų ryžtą ir dar-
bus galima rašyti knygas.

Tačiau viskas būtų neįmanoma be lietuvių vi-
suomenės paramos. Pradedant  J. Giedraičio vadi-
namais ,,našlės skatikais”, einant prie stambių ir
kuklių palikimų, sudarytų specialių fondų, mylimų
asmenų įamžinimo ir bendrų aukų, TF statė ir sta-
to užsienio lietuviai, besirūpindami Lietuva ir jos
ateitimi.  Jiems priklauso didžiausia padėka.

TAUTOS FONDAS  
Lithuanian National Foundation, Inc.

307 West 30th St., New York, NY 10001
Tel.  516  868-5860

info@tautosfondas.org
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VIDA PENIKIENĖ

Tautos fondui (TF) įteiktas
garbingas apdovanojimas

2015 m. liepos 13 d. New Yorke, Susivienijimo lietuvių
Amerikoje patalpose, kur dabar veikia TF raštinė, Lie-
tuvos ambasadorius JAV  Žygimantas Pavilionis
įteikė LR Užsienių reikalų ministerijos ,,Diplomatijos
žvaigždės” apdovanojimą TF tarybos pirmininkui Ma-
riui Griškoniui ir valdybos pirmininkei Laimai Šilei-
kytei-Hood sakydamas: „Tai vienintelis lietuvių Fon-
das Amerikoje, kuris daugiausia dėmesio skiria ne tik
pačiai lietuvybei, bet ir Lietuvai. Esame dėkingi TF,
kad tęsdamas garbingas VLIK’o tradicijas, palaikė tas
vertybes, kurios šiandien Lietuvoje yra puolamos iš
Rytų ir Vakarų.” Jis dėkojo TF už jų nuolatinę para-
mą Lietuvos mokykloms ir jaunimui  bei ragino ne-
pailsti vykdant savo užsibrėžtus tikslus. Ambasadorius
pabrėžė, kad ta parama Lietuvai labai reikalinga da-
bar ir dar bus labai reikalinga ateityje. 

TF nuoširdžiai dėkoja LR Užsienio reikalų mi-
nistrui Linui Linkevičiui už TF darbų įvertinimą.
Linkime jam ir į Lietuvą grįžusiam ambasadoriui
Ž. Pavilioniui našaus ir sėkmingo darbo Lietuvos la-
bui. Šis apdovanojimas priklauso visiems, gyviems
ir mirusiems, kurie kūrė, vadovavo, dirbo ir auko-
jo TF.

Šiek tiek apie Tautos Fondą

Vokiečių okupacijos organams 1941 m. rugpjū-
čio 15 d. suspendavus laikinąją  Lietuvos vyriausy-
bę  įvairių politinių grupių atstovų pastangomis
buvo įsteigtas Vyriausias lietuvių komitetas, kuris
savo darbui remti sudarė finansų komitetą.  1943 m.
lapkričio 25 d., pradėjus veikti Vyriausiam lietuvių
išlaisvinimo  komitetui (VLIK’ui), šis komitetas per-
ėjo VLIK’o žinion ir buvo pavadintas TF. Karui pa-
sibaigus TF įsikūrė Vokietijoje, kur VLIK’as tęsė
savo veiklą, o TF ieškojo lėšų.

1955 m. VLIK’as ir TF persikėlė į JAV ir įsikū-
rė New Yorke.  TF parėmė Lietuvių Bendruomenė,
Amerikos Lietuvių Taryba (ALT’as) ir  pavieniai lie-
tuviai patriotai.  Tačiau tų lėšų greitai nebeužteko
ir reikėjo sudaryti rimtą aukų rinkimo planą.  TF
valdybos sumaniu pirmininku buvo prel. Jonas
Balkūnas.

Fondo remiamų darbų veiksmingumą patvir-
tino patys Maskvos statytiniai Vilniuje.  Knygoje
„Ideologinės srovės išeivijoje” (Vilnius, „Mintis”
1979) skaitome:  ,,VLIK’o iniciatyva pradėta leisti va-
dinamos ‘Laisvosios ELTOS’ biuleteniai vokiečių,
italų, anglų, ispanų kalbomis;  jų tikslas platinti pa-
saulio šalyse šmeižikišką informaciją apie Tarybų
Sąjungą (p. 61).  Vatikano, Romos, Madrido, ‘Ame-
rikos balso’, ‘Laisvės’ ir kitų radijo stočių progra-
mose netrūksta klerikalinio antikomunizmo mitų,…
klerikalai klaidina pasaulio viešąją nuomonę, de-
zinformuoja kapitalistinių bei besivystančių šalių
gyventojus.”  Tokie atsiliepimai paskatino užsienio
lietuvius dar dosniau aukoti TF. 

1973 m. Tautos fondas (Lithuanian National
Foundation, Inc.) buvo inkorporuotas JAV kaip
pelno nesiekianti organizacija, kuri įgalino TF au-
kotojus savo aukas nurašyti nuo valstybinių mo-
kesčių.  Buvo sudarytos atstovybės JAV, Kanadoje,
Anglijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, kurios
rūpinosi aukų rinkimu.  VLIK’o informacijos biu-
ras, ELT’os leidimas penkiomis kalbomis, įvairių
knygų leidimo finansavimas, radijo programų trans-
liavimas kainavo  nuo 20 000 iki 30 000 per mėnesį.
Kopen hagoje suruoštas Sovietų Sąjungos teismas bei
sąskrydžiai Kopenhagoje, Helsinkyje bei Stokholme
plačiai nuskambėjo Europoje ir sukėlė Maskvos pik-
tą reakciją. 

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 m.
pasibaigė VLIK’o darbas, bet užsienio lietuvių su-
kauptas TF, jau nepriklausomas nuo VLIK’o, tęsė

Pagerbtas
TAUTOS FONDAS

Apdovanojimo iškilmių dalyviai. ,,Diplomatijos žvaigždės” įteikime (iš k.):  naujasis TF tarybos pirmininkas Marius Griš-
konis, TF valdybos pirmininkė Laima Šileikytė-Hood ir amb. Žygimantas Pavilionis.                    Lauros Zavičaitės nuotr.
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Šią liepą jau trečią kartą Kretin gos
pranciškonų ir Kauno jėzuitų gim-
nazijų moksleiviams buvo įteik-

tos Juo zo Giedraičio vardo Lietuvos kai-
 mo moksleivių fondo, kuris veikia prie
Tautos fondo (TF), stipendijos. Įteikti
stipendijas specialiai į Lietuvą iš JAV
vyko Tautos fondo tarybos narys ir J.
Giedraičio fondo administratorius Jonas
Vainius, kuris sutiko „Drau go” skaity-
tojams plačiau papasakoti apie Juozo
Giedraičio fondą ir šios va saros šventes
Kretingoje bei Kaune. 

– Vyresnės kartos JAV lietuviai gerai
žino Juozo Giedraičio pa vardę, bet jau-
nesniajai kartai jau gal ir reikėtų apie jį pri-
minti. Ma lonėkite pasakyti, kodėl fondas bu -
vo pavadintas Juozo Giedraičio vardu?

– Tautos fondo Garbės narys Pra-
 nas Povilaitis yra rašęs, kad Tautos
fondas yra Juozas Giedraitis. Juozas
buvo išrinktas valdybos pirmininku ir
perėmė TF veiklą 1978 m. Prieš tai jis
dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos iš lais-
vinimo komiteto (VLIK’o) veikloje (o
TF finansavo VLIK’o veiklą). TF vai-
 rą jis perėmė su 60 tūkst. dolerių, o per
14 pirmininkavimo metų surin ko dau-
giau kaip 7 mln. Taigi, galima sakyti,
kad pradėjo nuo nulio. Jeigu ne jo pa-
stangos, TF reikalai būtų kur kas blo-
gesni. Kaip žinome, aukas rin ko Lie-
tuvių Bendruomenė ir Ameri kos lie-
tuvių taryba. Dėl tų pačių auko tojų ir
politikos išeivijoje konkuravo trys
veiksniai. TF tvirtai laikėsi per Juozo
Giedraičio pastangas. 

Juozas Giedraitis buvo Lietuvos
kariuomenės karininkas ir advoka tas.
1934 m. baigė Kariūnų kursus ka ro mo-
kykloje. 1938 m. baigė teisės moks lus
Vytauto Didžiojo universite te ir gavo
teisininko diplomą. Kai jis išeivijoje
perėmė TF, jau buvo gero kai padirbė-
jęs visuomeninėje veikloje, mokėjo
dirbti su žmonėmis, – buvo tikras dip-
lomatas. Aš kasmet dalyvau ju „Drau-
go” metiniuose pokyliuose, o prie mū -
sų stalo paprastai sėdėdavo prel. Ignas
Urbonas. Kartą sėdėjau ša lia ir užsi-
miniau jam, kad mes nu tarėme steig-
ti Juozo Giedraičio fon delį. Jis mane
nustebino sakydamas: „Tai tas pats
Juozas Giedraitis, kuris buvo atva-
žiavęs į Alytų kaip ateiti ninkų Vytauto
korporacijos pirmi nin kas ir ateiti-
ninkams rinko pinigus Alytuje?” At-
sakiau, kad greičiausiai taip ir yra. Pa-
sirodo, kad Juozas buvo pasižymėjęs
kaip sėkmingas aukų rinkėjas jau
jaunystėje. Jis yra gimęs 1910 m., o Pre-
latas kalbėjo apie 1936 metus, kai Juo-
zui buvo 26 metai. Taigi jis iš prigim-
ties buvo visuome nininkas. Ateidamas
į Tautos fondą jis jau buvo supratęs,
kaip reikia rinkti lėšas. Jis buvo išsi-
mokslinęs žmogus, žmonės juo pasi-
tikėjo, ir pinigai, palikimai plaukė.
Taigi šis žmogus yra vertas atminimo
ir jo vardo įamžinimo. Mes visi netu-
rime pamiršti, iš kur atsirado dabar-
tinis TF kapitalas. Fondelis yra būdas
jį pri  siminti. Kai į TF valdybą ar ta-
rybą ateina nauji žmonės, jie nėra gi-
 liau susipažinę su TF istorija. Per to-
kius vardus jie sužino ir apie tai, kaip
fondas vystėsi. Beje, J. Giedraičio vi-
 suomeninė patriotinė veikla buvo
įver tinta Lietuvos Respublikos val-
 džios, už nuopelnus Lietuvai jis buvo
apdovanotas DLK Gedimino ordinu.

Tautos fondo stipendijos už 
krikščioniškumą ir patriotiškumą

 – Kas buvo J. Giedraičio fondo steigė-
jai?

– Tai buvo penki žmonės: vyskupas
Paulius Baltakis, Pranas Povilai tis,
Jurgis Valaitis, Algis Vedeckas ir aš, Jo-
nas Vainius. Fondo steigimą pa siūlėm
TF metiniam narių suva žia vimui, ir su-
važiavimas vienbalsiai pri tarė. Man
buvo paskirta rūpintis fondo įstatų
kūrimu ir tolimesne veikla.

– Kas buvo pirmieji Juozo Giedraičio
fondo aukotojai?

– Tai buvo tūkstantininkai: Pra nas
Povilaitis, Algis Vedeckas, Juozo sūnus
Rimas Giedraitis, Jurgis Valai tis, Nijolė

Bražėnaitė-Paronetto, Jo nas Vainius ir
kiti. Beje, ir tuometinis Lietuvos už-
sienio reikalų ministras, dabartinis
Europos parlamentaras Algirdas Sau-
dargas yra pasky ręs 1 tūks. litų. 

– Ar nėra paslaptis, kiek fon delyje yra
kapitalo?

– Artėjame prie 100 tūkst. dolerių
ribos. Mūsų tikslas – šelpti Lietuvos
kaimo moksleivius, kurie nori lanky-
 ti krikščionišką, patriotišką gimnazi-
ją Lietuvoje. Pagal mūsų dabartines ga-
limybes globojamos dvi gimnazijos –
Kretingos pranciškonų ir Kauno jė-
 zuitų. 

– Kokiu būdu išaiškinate sti pendinin-
kus?

– Esame paskelbę savo fondo an ke-
tą, kuri reikalauja pateikti paraiš ką,
savo asmeninius duomenis ir  pa rašyti
3–4 mašinraščių rašinį, ku rio tema
kiekvienais metais būna ki tokia, bet
paprastai krikščioniška-patriotinė.
Anketą galima įsigyti gim nazijų ad-
ministracijoje arba tie siog TF atsto-
vybėje Vilniuje. 

– Kokių yra buvusių rašinių temų?
– Temą moksleiviai jau rašo treti

metai. Pirmoji tema buvo: „Kas yra
krikščionybė ir patriotiškumas?” Ka-
 dangi kiti metai buvo skirti Kristi jo no
Donelaičio gimimo 300 m. su kak čiai,
tai ir tema buvo parinkta apie Done-
laitį – jo gyvenimo įtaka mūsų tauti-
niam patriotizmui ir krikščioniškajam
tikėjimui. Šiais metais tema buvo pa-
naši: kaip skatinti patriotiš kumą ir
krikščioniškumą šeimoje ir visuome-
nėje. 

Šiemet sulaukėme 10 prašančių jų
paraiškų, kiekvienas pretendentas pa-
rašė po rašinėlį. Stipendijų skirstymo
komitetas (SSK) nusprendė, kam skir-
ti stipendijas (pavardės nurodytos po
nuotraukomis). Šalia stipendijų SSK
taip pat atrinko, kas iš tų de šimties ra-
šinių buvo geriausi. Šieme tinių raši-
nio premijų laureatai yra Irma Vilu-
tytė (pirmoji vieta), Berna deta Ka-
minskaitė (antroji vieta) ir Laurynas
Stravinskas (trečioji vieta).

– O kas yra stipendijų skirstymo ko-
miteto nariai?

– Seimo narys Paulius Saudar-
gas yra Stipendijų skirstymo komite-
to reikalų vedėjas Lietuvoje, Jonas
Če ponis – Lietuvos laisvės kovos sąjū -
džio tarybos pirmininkas, prof. Napa -
leonas Kitkauskas – TF atstovybės
Lietuvoje vadovas, Egidijus Giedrai tis
– Juozo Giedraičio giminaitis, ūki-
 ninkaujantis Juozo Giedraičio tėviš kė-
 je Vadžgiryje, Jurbarko rajone, ir kun.
Nerijus Šmerauskas.

– Kaip reklamuojate savo fondą?
– Mes kartą per metus išleidžia me

laikraštėlį 500 vienetų tiražu, ku riame
aukotojams pranešame apie naujienas
ir lėšų panaudojimą, šis laik raštėlis
tarnauja ir kaip mūsų fondelio rekla-
ma.

– Kaip vyko šiemetinės premijų įtei-
kimo iškilmės?

– Buvo pristatomas Juozo Gied rai-
čio gyvenimas ir visuomeninė veik la
– kaip pavyzdys jaunajai kartai. Buvo
įteikti stipendijų pažymėjimai, daly-
vavo garbės svečiai, mokyto jai, šeimos
nariai ir kiti. Rodėm do kumentinį fil-
mą apie prezidento Aleksandro Stul-
ginskio gyvenimą.

– Kokio  dydžio yra  premija-sti pen-
dija?

– Mes padengiame metinį mokslo
mokestį, uniformą, mokyklinių spin-
telių mokestį ir rekolekcijas. 

– Ar žadate plėstis?
– Ateitis priklauso nuo aukotojų.

Fondas yra kaupiamas, o stipendijos
skiriamos iš dividendų. Metų pabai go-
je, kai sužinome, kiek fondas yra už-
dirbęs per investicijas ir palūka nas, su-
žinome, kiek galime skirti pi ni gų sti-
pendijoms kitiems metams. Aukotojai
yra patenkinti, žinodami, kad jų aukos
bus kaupiamos visą lai ką, ir kuo dau-
giau aukų bus, tuo fondas labiau augs
ir ateityje galėsime plėstis. 

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Pranciškonų gimnazijos stipendininkai. Pirmoje eilėje iš kairės: Indrė Anužytė, Arūnas Pau-
lauskas, Bernadeta Kaminskaitė, Edita Pociūtė, Rugilė Lesčiauskaitė, Irma Vilutytė ir Do-
vydas Žiaušys; antroje eilėje iš kairės: Paulius Saudargas, Kęstutis Cirtautas, Jonas Vainius,
br. Alvydas Virbalis, OFM, gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, ir Leonas Šidlauskas, gim-
nazijos direktorius.                                                                                         Dovilės Žilinskaitės nuotr.

Jėzuitų gimnazijos stipendininkai su tėveliais, mokytojais ir svečiais. Stipendininkai iš kai-
rės: Tautvydas Marušauskas, Dovilė Jankauskaitė, Laurynas Stravinskas. 

Aistės Kaftaniukaitės nuotr.

Stipendijų skirstymo komiteto (SSK) nariai iš k.: Napaleonas Kitkauskas, Tautos fondo at-
stovybės pirmininkas, kunigas Nerijus Šmerauskas, Jonas Čeponis, Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio tarybos pirmininkas;  antroje eilėje iš k.: Jonas Vainius, JGF administratorius,
Egidijus Giedraitis ir Paulius Saudargas, SSK reikalų vedėjas.

Gintautės Arlauskaitės nuotr.



12 2015 RUGPJŪČIO 8, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliSTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

dRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,draugo” sudoku nr. 94
atsakymus taip pat atsiuntė: 

Regina didžabalienė, Willow Springs, IL
ona Rušėnienė, Iš ,,Dainavos” stovyklos

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. 

DAnTŲ GYDYTOjAi

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Surašymas nr. 48
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

ĮVAiRŪS

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais
ar bet kurią savaitės dieną. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813  

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264. 

� Darbšti moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Geros reko-
mendacijos ir gera anglų kalba. Tel.
773-329-9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo tris ar  keturias  valandas per dieną.
Tel.  773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-
600-2887 arba 773-387-7232.  

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, reko-
mendacijos. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-280-3421  

SiŪLo dARBĄ

Reikalinga 30–69 metų moteris, su-
sikalbanti angliškai, galinti prižiūrėti
moterį ir gyventi kartu Claremont, CA. 

Tel. 909-626-0954.

5 raidės:
ASTMA – IRENA – JUNGA – KARPA – NEDAS – OSLAS – TARŠA –
URVAI.

7 raidės:
AUSTĖJA – ĄŽUOLAS – GRIEŽLĖ – JANKIAI – JAUSMAI – JIEZNAS
– MAESTRO – MAUDYNĖ – MIKALDA – NUTRIJA – PAKLOTĖ –
PAMAIVA – RAJONAS – RĖMĖJAS – RIKSMAS – SĄSPARA – SKAID-
RĖ – SUOMIJA – SVARMUO – URANIJA.

8 raidės:
EILĖTYRA – ESTAFETĖ – IGNALINA – INTERVIU – IŠGRIOVA –
KAITULYS – KAŽKODĖL – KIRTYKLA – KRAUFORD – LAZANIJA –
MAGNETAS – MEŠKĖNAI – MONTAŽAS – MORMONAI – NETVAR-
KA – PILKAPIS – POLINKIS – SĄSMAUKA – SĄSTATAS – SEPTETAS
– SVASTIKA – SVEIKATA – TILVIKAI – UOSTYMAS.



Lietuvos atletai sugrįžo iš specia liųjų olimpinių
žaidynių Los Angeles (JAV) su nuostabiausiais
suvenyrais ant kaklo. Per daugiau nei savai-

tę JAV mieste vykusias žaidynes trylika Lietuvos at-
letų iškovojo net 17 me da  lių, iš jų 9 aukso.

Po 25 valandų skrydžio jie atrodė pavargę, bet lai-
mingi, nes kitoje At lan to pusėje pasiekė ir pamatė
daugiau nei tikėjosi.

Per 6 tūkst. intelekto sutrikimų turinčių žmonių
iš daugiau nei 160 valstybių dalyvavo šiose žaidynėse.
Lietuviai buvo ryškūs tarp jų ne tik dėl žalios ap-
rangos.

Kazlų Rūdos specialiosios mo kyk los 14-metis at-

letas Rimvydas Kriauzlys laimėjo 3 medalius, bėgda -
mas 400 ir 800 metrų bei estafetę 4 po 400 m. „Norė-
čiau dar sugrįžti”, – po zuodamas su medaliais ant
kaklo sakė bėgikas.

Jauniausias komandos narys – 12-metis vilnie-
tis Julius Rėksnys iš kovojo du aukso medalius
plaukda mas 25 ir 50 m krūtine ir sulaukė olimpinės
čempionės Rūtos Meiluty tės sveikinimų sociali-
niame tinkle.

„Viskas labai patiko, ypač varžybos”, – sakė Kris-
tina Kirilesku, kuri parsivežė 4 aukso medalius – vie-
ną, svarbiausią, už pergalę jėgos trikovės varžybo-
se ir dar tris „mažuosius” aukso medalius už pergales

Didžiulį medalių kraitį – net 17 apdovanojimų – susižėrę Lietuvos sportininkai Los Angeles susitiko su Lietuvos krep-
šinio žvaigžde J. Valančiūnu.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

R. Berankis Washingtone 
iškopė  į ketvirtfinalį

Washingtone vykstančio Teniso profesionalų asociacijos
(ATP) ,,World Tour 500" serijos turnyro ,,Citi Open" vie-
netų varžybų aštuntfinalyje rugpjūčio 6 d. lietuvis Ri-

čardas Berankis 7:5, 6:4 nugalėjo 30-metį Rusijos atstovą Teimuraz
Gabašvili (53-ioji pasaulio raketė). Žaidimas truko 1 val. 46 min.
Prieš tai, vieneto varžybų šešioliktfinalyje 25-erių metų Lietuvos
tenisininkas (86-oji pasaulio raketė) 6:3, 6:3 nugalėjo 30-ąją pa-
saulio raketę 29-erių metų urugvajietį Pablo Cuevas.

R. Berankis ketvirtfinalyje žais arba su 25-erių metų Kanados
atstovu Vašek Pospišil (49), arba su 30-mečiu amerikiečiu John
Isner, 18. Patekdamas į ketvirtfinalį, R. Berankis užsitikrino 90 ATP
taškų ir 35,34 tūkst. JAV dolerių premiją.

Turnyro prizų fondą sudaro 1,5 mln. dolerių.

EPA-ELTA nuotr.

Specialiosiose olimpinėse žaidynėse –
medaliai ir susitikimas su J. Valančiūnu

2015 metų     pasaulio plaukimo čempionate Ka-
zanėje Rūta Meilutytė iškovojo sidabro medalį.
Rugpjūčio 4 d. Lietuvos plaukikė 100 m plauki-
mo krūtine rungtyje siekė aukso, bet galiausiai
pralaimėjo rusei Julijai Jefimovai.

R. Meilutytė jau buvo pasiilgusi nuožmių
dvikovų baseine su dėl do pingo vartojimo
iš varžybų nušalinta ruse J. Jefimova. Ta-

čiau pirmasis R. Meilutytės ir J. Jefimovos su-
sitikimas baseine 18 metų lietuvei kiek ap karto.
Olimpinei čempionei pasau lio plaukimo čem-
pionate Kazanėje mėgs tamiausios – 100 m plau-
kimo krūtine – rungties finale nepavyko iškovoti
aukso. 

R. Meilutytė pradėjo plaukti pui kiai. Ji
puse korpuso lenkė 23-ejų J. Jefimo vą, tačiau ši
po 70 metrų pavijo lietuvę ir išsiveržė į priekį.

R. Meilutytė
atkarpą įveikė per
1 min. 06,36 sek.
Čempione tapusi J.
Jefimova – per 1
min. 05,66 sek. Tre-
 čioji buvo jamai-
kietė Alia Atkin-
son – 1 min. 06,42
sek.

R. Meilutytė
prieš dvejus metus
Barcelonoje vyku-
siame pasaulio
čem pionate page-
rino pasaulio re-
kordą ir tapo čem-
pione. J. Jefimova
Bar celonoje laimėjo

50 ir 200 m plaukimo krūtine aukso medalius. Jai
priklauso šių rungčių rekordai trumpajame ba-
seine.

2013 m. spalį J. Jefimovos organizme buvo
rasta įprastai sunkiai ap tinkamo anabolinio
steroido dehi droe piandrosterono, padedančio at-
sigauti po krūvių ir auginančio raumenų masę.
Tačiau Rusijos plaukikė išvengė įprastos dvejų
metų diskvalifikacijos ir atlikusi 16 mėnesių
bausmę suspėjo grįžti.

Kitas Lietuvos plaukikas Gied rius Titenis
Kazanėje dalyvavo dve juose finaluose. 26 metų
anykštėnas kovojo dėl medalio 100 m plaukimo
krūtine varžybose, bet užėmė šeštąją vietą, nors
likus 15 metrų dar buvo trečias.

G. Titenis varžėsi ir dėl 50 m plau kimo
krūtine medalio. Atkarpą jis įveikė per 27,23 sek.
ir penktąją vietą pasidalijo su slovėnu Damiru
Dugonjičiumi.

atskirose rungtyse.
„Visi šie medaliai yra mūsų ket verių metų etapo

darbų rezultatas”, – pabrėžė Lietuvos specialiosios
olim piados komiteto prezidentas Zenonas Misiūnas.

Didelis žaidynių rengėjų dėme sys Los Angeles
supo Lietuvos ir kitų šalių atletus.JAV plaukimo su-
peržvaigždė Mi chael Phelp užsuko į žaidynes ir nė ręs
per 25 metrų baseiną pademons travo savo įgūdžius
specialiųjų olim pinių žaidynių dalyviams.

Lietuvos rinktinės ir Toronto „Raptors” krepši-
ninkas Jonas Valan čiūnas aplankė tautiečius Los An-
ge les ir liko sujaudintas atletų ryžto. „Susitikimas su
Jonu Valančiūnu buvo labiausiai jaudinantis, – pa-
sakojo Z. Misiūnas. – Jonas atėjo galbūt kiek sune-
rimęs, nes nežinojo, ką jam reikės daryti. Tačiau, kai
mūsų jėgos trikovės atletas jam parodė savo ap dova-
nojimus, Jonas nušvito ir pasa kė, kad jam tiek laimėti
vargu ar ka da nors pavyks.”

„Be galo didžiuojuosi jais. Šiose žaidynėse jie lai-
mėjo daugiau medalių nei bet kada anksčiau”, – džiau-
gėsi J. Valančiūnas savo socialinio tinklo „Face-
book” puslapyje.

Atletai ne tik varžėsi. Dalis jų ap silankė Uni-
versity of  Southern Cali fornia medicinos centre pa-
gal žaidy nių „Healthy Athletes” programą. Daugiau
nei 500 žmonių, tarp jų ir tie,3 kurie visiškai negir-
di, gavo klausos aparatus. Daugiau nei 600 atletų gavo
naujus akinius, o per 4 tūkst. atletų – naujus batus.

Specialiosios olimpinės žaidynės pirmą kartą
buvo subrandintos 1968 metais JAV prezidento John
Kennedy sesers Eunice Kennedy Shriver. Pir mo sios
žaidynės Čikagoje sutraukė apie 1 tūkst. atletų iš JAV
ir Kanados.

Dabar žaidynės išaugo. Organiza toriai teigė, jog
šių metų specialiosios žaidynės yra didžiausias spor-
to ren ginys 2015-aisiais pasaulyje. Žaidynių Los An-
geles ir šio miesto apylinkėse užsuko pasižiūrėti apie
500 tūkst. žmonių.

Los Angeles policija savo oficia liame puslapyje
padėkojo atletams: „Ačiū už įkvėpimą ir parodymą,
kur slypi tikroji jėga.”

Spalvingą žaidynių vėliavą iš Los Angeles perėmė
Austrija, kurioje 2017 metais vyks žiemos specialio-
sios olimpinės žaidynės.

R. Meilutytė pasaulio čempionate iškovojo sidabrą

Olimpinei čempionei R. Meilutytei  pasaulio plaukimo čempionate Kazanėje mėgs-
tamiausios – 100 m plaukimo krūtine – rungties finale nepavyko iškovoti aukso. 

Ričardas Berankis
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RENgINIų KALENDoRIUS

Rugpjūtis

Čikaga (IL)
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį: Lemonto LB apy-
linkės valdyba kvie čia dalyvauti Žolinės šven-
tėje, kuri vyks po 11 val. r. šv. Mišių pLC kie-
melyje. Bus skanaus maisto, pramogų, vyks lo-
terija.

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį: gen. t. Dau-
kanto jūrų šaulių kuopos gegužinė Ateitinin-
kų namų ąžuolyne (1380 Castlewood Dr., Le-
mont, iL). Kepsniai, gėrimai, loterija, A. ir L.
Barniš kių muzika. 

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: pLC gegužinė pa-
saulio lietuvių centre. Muzika, šokiai, lietu-
viškas maistas, žaidimai vaikams, mugė ir lo-
terijos traukimas! pradžia – 12:30 val. p. p. in-
formacija tel. 630-257-8787.

– 12:30 val. p. p. kanklininkės Kristinos Kup-
rytės (Šiauliai) koncertas Švč. Mergelės Ma-
rijos gimimo pa rapijoje, 6812 south Wash-
tenaw Ave., Chicago, iL. informacija tel. 847-
722-8278; 847-630-9388.

Omaha (NE ) 
Rugpjūčio 28 d., penktadienį: 3:30 val. p. p.
,,saulės tako” inauguracija ir pirmosios skulp-
tūros atidengimo iškilmės Lauritzen gardens
botanikos sode. Dalyvaus skulptorius Aurimas
Šimkus, garbės svečiai iš susigiminiavusių
miestų – Omahos ir Šiaulių, koncertuos kank-
lininkė Kristina Kuprytė.

Didieji ežerai (IN, MI, OH, WI)
Rugpjūčio 12 d., trečiadienį: Lietuvių tautinių
šokių instituto visuotinis narių suvažiavimas
vyks Dainavos stovykloje, Manchester, Mi chi-
gan, šokių kursų metu. suvažia vime gali da-
lyvauti visi, kas domisi LtŠi veikla, tačiau
balsuoti galės tik susimokėję nario mokestį.
Daugiau informacijos http://www.lttsi.org/.

Rytų pakrantė
Rugpjūčio 15–16 d., šeštadienį – sekmadie-
nį: 101-osios metinės Lietuvių dienos penn-
sylvanijoje. pra džia – šeštadienį, 11 val. r., tę-
sis iki sekmadienio, 4 val. p. p. Vieta – schuyl-
kill Mall, Route 61 and inter state 81, Frack-
ville, pA 17931. Įėjimas nemokamas. Daugiau
informacijos: http://kofl144.weebly.com/

Rugpjūčio 25–30 d., antradienį – sekmadie-
nį: Meno8dienos Nerin gos stovykloje. prog-
rama lietuvių kalba meno mėgėjams. Daugiau
infor macijos Neringos svetainė je: http://
www. nerin ga.org/forms/ 2015_meno8.pdf
arba kreiptis į Danguolę Kuolienę: danguo-
le@kuolas.com, tel. 781-383-6081.

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: 11 val. r. Nekalto
prasidėjimo vienuolyne putname įvyks vi-
suotinis jAV Lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos suvažiavimas, kuriame bus renkama
nauja valdyba. Visuomenė kviečiama į moks-

linę suvažiavimo dalį, kuri prasidės 1 val. p. p.
po paskaitų bus galima aplankyti Amerikos lie-
tuvių kultūros archyvą. Daugiau informacijos
http://www.lkma.org/.

Rugsėjis

Čikaga (IL)
Rugsėjo 13 d., sekmadienį: Šiluvos atlaidų pro-
cesija ir Švč. Mer gelės Marijos gimimo pa-
rapijos (Marquette parke) metinis pokylis.

– 12:30 val. p. p. pLC didžiojoje salėje Lietu-
vos Dukterų draugijos iškilmingas metinis
pokylis  ,,Rudens pietūs”. Įdomi programa, gar-
džios vaišės, loterija.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 11 val. r. pal. j. Ma-
tulaičio misijos Ben druomenės Mišios. po Mi-
šių – vaišės, muzika ir bendravimas.
– 12:30 val. p. p. pLC didžiojoje salėje įvyks Lie-
tuvos dukterų draugijos iškilmingi metiniai
„Ru dens” pietūs. 

Rytų pakrantė
Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 7:30 val. v. Viktoro
paukštelio fortepijoninės muzikos koncer-
tas Carnegie Hall, Weill Recital Hall, 881 7th
Avenue, New York, NY 10019. 

SpaLIS

Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Drau go”  metiniai pie-
 tūs Willowbrook pokylių salėje. Kviečiame
savo dalyvavimu paremti laikraščio leidybą.

Spalio 17 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Wil-
lowbrook Ballroom – Akademinio skautų są-
jūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė. 

Spalio 25 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. me-
tiniai org. ,,Vaiko vartai į mokslą” ,,Derliaus pie-
tūs”. trumpa programa. informacija: vvm@
childgate.org.

LApKRitis

Čikaga (IL)
Lapkričio 7 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. pa-
saulio lietuvių centre vyks tradicinis Lietuvių
Fondo pokylis. Bilietus užsakyti lithuanian-
foundation.org arba skambinant 630-257-
1616. 

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Čika-
gos lietuvių moterų klubo rudeninis pokylis pa-
los Country Club, 13100 southwest Hwy,
Orland park, iL.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite re-
dakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi cago,
IL 60629 arba el. paštu: vyr.redaktore@gmail.
com 

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

www.draugas.org/mirties.html

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html

A † A
PRANAS KAZLAUSKAS

Mirė 2015 m. liepos 5 d., sulaukęs 91 m. amžiaus.
Gyveno Tinley Park, Illinois.
Gimė Lietuvoje, Utenos rajone.
Nuliūdę liko: žmona Lorraine, trys dukterys Linda, Karen ir

Gale. Taip pat liūdi dešimt anūkų ir aštuoni proanūkai. Liūdi bro-
lis Kazimieras (Teresė) su šeimomis ir kiti giminės Amerikoje.

Lietuvoje liko seserys Genovaitė ir Stasė ir jų šeimos bei kiti
giminės.

Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, Il-
linois.

Nuliūdę artimieji

Kristina Kuprytė Twitter nuotr.

A † A
ONUTĖ MIKĖNIENĖ

MILERYTĖ
Mirė 2015 m. rugpjūčio 5 d. LaGrange, IL.
Gimė 1931 m. liepos 20 d., Lietuvoje, Marijampolėje.
Gyveno Čikagoje, Ashburn apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Kru-

tulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi,
Justinas, Michael, David ir Teddy; proanūkai Aidas ir Arius; daug
dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės.

Priklausė Don Varnas American Legion Post 986 Ladies Auxi-
liary.

A. a. Onutė dirbo Nabisco Co., Marquette Park.
Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 11 d. nuo 9 v. r. iki

10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Onu-
tė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

,,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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Padėka
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja kultūrininkei Aldonai Šmulkštienei, kuri pir-
moji atsiuntė auką Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga rengiamai
knygai paremti. Savo laiške ji rašo: ,,Sveikinu su puikiu sumanymu išleisti knygą,
kuri pažymėtų JAV lietuvių įnašą per 100 metų Lietuvai ir lietuvybei. Siunčiu 300

dol. auką knygos leidimui paremti”.

Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu: 
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Visų aukotojų ir rėmėjų

pavardės bus skelbiamos knygoje.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės So cia li nių rei-
kalų skyrius rugpjūčio 12 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinės trilogijos
apie Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį ,,Lūžis
prie Baltijos” pirmąją dalį.

� Waukegan/Lake County ir gretimų apy-
linkių lietuviai kviečiami į lietuviškas pa-

maldas Santa Maria del Popolo parapijos
koplyčioje, kurios vyksta kiekvieną ant-
rą mėnesio sekmadienį  2 val. p. p. Koply-
čios adresas – 116 N. Lake St., Mundelein,
IL 60060. Šiais metais pamaldos vyks: rugp-
jūčio 9 d., rugsėjo 13 d., spalio 11 d., lapk-
ričio 8 d. ir gruodžio 13 d. Kviečiame gau-
siai dalyvauti. Tel. pasiteirauti: 224-717-
1463.

www.draugas.org

Beverly Shores, Indiana: parduo-
damas unikalus, su vaizdu į Michigan
ežerą, žemės sklypas (31.024 SF). 

SUMAŽinTA KAinA –
$474,900 

Tel. 312-623-6100 (angliškai) 
arba 773-818-3981 (lietuviškai)

dr. Jonas V. Prunskis, „Draugo” gar-
bės prenumeratorius, gyvenantis Bar-

rington, iL, dar metams pratęsė laik-
raščio garbės prenumeratą. Nuošir-

džiai dėkojame, kad mus skaitote.

Lietuviška vaikų teatro studija
,,Lieptas” kviečia vaikus 

nuo 7 metų į

VASAROS
DRAMOS 

STOVYKLĖLĘ!

Ji VyKS:
rugpjūčio 17 d., pirmadienį, nuo 9:30 val. r. iki 12:30 val. p. p.

rugpjūčio 18 d., antradienį, nuo 9:30 val. r. iki 12:30 val. p. p. 

rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, nuo 9:30 val. r. iki 12:30 val. p. p.

Ateitininkų namuose 
(1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439).

Žaisime teatrinius žaidimus, vaidinsime 
ir ruošimės pastatymui!

(premjera numatyta 2016 m. sausio mėn.)

Teatro vadovė – Audrė Budrytė-nakienė
Registracija: audre.budrys@gmail.com

Informacija tel.  312-307-5167Kunigas Linas Baltrušaitis 
Gimė 1983 m. rugsėjo 24 d. Alytuje, baigė „Volungės” vidurinę mokyklą.

2002 m. įstojo į Marijampolės kunigų seminariją, nuo 2005 m. kunigystės studi-
jas tęsė Kauno kunigų seminarijoje.

2007 m. birželio 29 d. Vilkaviškio katedroje vyskupo Rimanto Norvilos buvo pa-
šventintas diakonu. Diakonišką tarnystę atliko Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje. 

Po metų, 2008 m. birželio 29 d., Vilkaviškio katedroje vyskupo Rimanto Norvilos
buvo pašventintas kunigu. Kunigiškai tarnystei paskirtas į Vilkaviškio Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsilankymo Katedros parapiją vikaro pareigoms. Kunigiška tarnystė šioje para-
pijoje truko trejus metus.

2011 m. buvo išleistas socialinių komunikacijų licenciato studijoms į Romos po-
piežiškąjį Grigaliaus universitetą.

2014 m. baigęs šias studijas buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu,
šiose pareigose tarnauja iki šiol.

Maloniai  kviečiame jus dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo  bažnyčioje
kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės sekmadienį, rugsėjo 6 d.
ir baigsis rugsėjo 13 d. Šv. Mišios  savaitės dienomis bus aukojamos 10 val.
r. vis kita intencija. Šiluvos Noveną praves kun. Linas Baltrušaitis, atvyks-
tantis iš Lietuvos, Vilkaviškio vyskupijos.

Čiurlionio galerija Jaunimo centre  (5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL
60636) rugsėjo 11 d. 7:30 val. v. meno mylėtojus maloniai kviečia į dai-
lininkės Nijolės Rasmussen (Denver, CO) tapybos parodos atidarymą.
Parodos atidaryme dalyvaus autorė. 

deŠRAiniŲ FeSTiVALiS ČiKAGoJe
Šį savaitgalį Čikagos istorijos muziejus ruošia

Chicago Hot dog Fest.  Festivalis vyksta Lincoln
Parke, Clark ir LaSalle gatvių sankryžoje – šeštadienį

nuo 11 val. r. iki 9 val. v., sekmadienį nuo 11 val. r.
iki 8 val. v. Įėjimas nemokamas. Bus galima pasiklausyti

smagios muzikos, išgirsti įvairių paskaitų apie garsiuosius
Čikagos dešrainius ir, žinoma, už prieinamą kainą jais pasigar-

džiuoti.    


