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Lietuviškas menas 
Irkutske – 7 psl. 

Šiauriečių gegužinės 
lietus nesugadino – 5 psl.
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Jono Kazlausko vadovaujama Lie tuvos rinktinė
Europos čempio nate niekaip neatranda savo
žaidimo braižo. Silpniausioje turnyre D gru pėje

rungtyniaujantys lietuviai per penkerias žaistas
rungtynes išvargo pergalę prieš Ukrainą (69:68), už-
tik rintai 68:49 parklupdė aikštės šeimi ninkus latvius,
tik didelės sėkmės dėka nugalėjo grupės autsaiderę

Es tiją (64:62), ir po pratęsimo išpešė pergalę iš čekų
(85:81).

Lietuviai patyrė ir pirmąjį pra laimėjimą prieš
krepšinio tradicijų neturinčią Belgijos komandą. Po
atkaklios kovos ir Matto Lojeski me timo paskutinę
sekundę Lietuvos krepšininkai jai gėdingai nusileido
74:76 (20:12, 15:23,19:22, 20:19). – 10  psl. 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

„Jokia meno rūšis Lietuvoje ne sulaukia konstruk -
 tyvios paramos, iš skyrus varganas pašalpas  pri-
menan čius honorarus ir politinėms iškil  mėms

skirtas pompastiškas injekcijas, kai valdžios ponai su-
sirenka pa sivaišinti, prieš tai šiaip taip atkentėję kokį
nors koncertą ar spektaklį: ar jie bent kartą pirko bilietą
į kultū ros renginį už savo pinigus? Visa kita – kuklūs
ir dažnai labai skurdūs pa šaliai, gyvuojantys kone ar tie-

siog iš entuziazmo”, – teigė kompozitorius Ša rūnas Na-
kas. 

Tačiau šiais XXI a. virtualiosios erdvės laikais rei-
kalai  po truputį kei čiasi į gerąją pusę. Lietuvis kū-rė-
jas,  ko gero,  dabar galės  lengviau (o gal net ir pelnin-
giau?)  parodyti savo ta  len  tą gerokai toliau už Lie-tu vos
Res publikos  ribų. Neseniai Los Angeles mieste buvo
įkurta  organizacija,  kuri  rūpinsis  lietuvių   meni ninkų
talentų  sklaida  globaliniu mastu. 

– 4 psl. 

Suvienyti išsibarsčiusius po pasaulį

Krepšinio

čempionate –

nervų karas

Paskutines pogrupio rungtynes po ligos vėl žaidęs Jonas Valančiūnas prisidėjo prie sunkios savo komandos pergalės prieš Čekijos
rinktinę.                                                                                                                 EPA-ELTA nuotr.

LWAC nariai ir svečiai ,,Hollywood Bowl”.  Ron Geren nuotr.



Perskaičiau Romualdo Kriaučiū -
no straipsnį („Drau gas”, rugpjūčio 8
d.) „Kaip paminėsime Reino kon fe ren-
 cijos sukaktį”. Jo straipsniai vi suo met
bū na labai įdomūs skaityti.

 Straipsnyje prisimintas buvęs
Atei  tininkų federacijos vadas prof.
Justi nas Pikūnas ir jo žodžiai apie šią
konferenciją: „...Kai kiti laisvai kal bė-
 josi, dainavo ir stebėjo Reino upės
krantus, jam ir kitiems teko tūnoti po-
sė džiuose.” Jį tokį ir prisimena Det-
 roi to lietuviai.

Linkėjimas surasti tą laikraščio
numerį ir perskaityti straipsnį, jei va-
saros laikas sutrukdė. Mažai liko lie-
tuvių Detroite, kurie prisimena prof.
Justiną Pikūną. Negailestin gas lai-
kas...

Buvusi jo sekretorė
Rožė Ražauskienė
Dearborn Hts. MI 

Todėl reikšmingas kurčnebylio pagydymas. Jė-
zus jį pasiveda nuoša liau nuo minios, kad tikrai pa-
justų, jog nėra Jėzui tik vienas iš minios, o vienintelis,
kuriuo jis domisi. Įdeda pirš tus į ausį, paliečia liežuvį
– tai vienintelė ir išraiškinga kalba, kurią kurčnebylys
galėjo suprasti. Ir tuo jam sako, kad nori pagydyti. Die-
vui ir kitiems skausmas matyti kurčią žmogų, todėl
atsidusęs tarė: „Atsi verk!”

– Tu, kuris gyvenai atsiribojęs – at verk savo šir-
dį žmonėms, kuriems reikia tavęs ir kurių tau reikia,
kad būtum žmogumi.

– Atsiverk žmogui, kuris nori bičiu liautis su ta-
vimi.

– Atsiverk tam, kuris nori išsipasakoti savo var-
gus ir niekas jo neklauso.

– Atverk ausis ir pajudink liežuvį tam, kuriam rei-
kia paguodos žodžio, kaip ir tau jų kada nors reikės. 

– Atverk ausis persekiojamų krikš čionių dejonei,
pabėgėlių skausmui. Išgirsk ne tik savo siekį gyven-
ti ge riau ir patogiau, bet ir jų troškimą – kartais tokį
paprastą, bet esminį: išlikti gyviems.

– Nusileisk į savo širdį ir klausy kis ten tyloje pra-
bylančio Viešpaties. Klausykis Dievo ir klausykis sa-
vęs, kad suprastum, ko Viešpats nori iš ta vęs ir ko tu
pats iš tiesų trokšti. Ne būk žaisliuku, įrankiu, val-

domu bangomis, TV, internetu.
Gera, kad Dievui nereikėtų dū sauti

matant mus atsiribojusius ir užsidariusius
vienus  nuo  kitų. Gera,  kad  kiti   maty-
dami  mus atvirus ir be siklausančius  ga-
lėtų  sakyti:  „Jis  ge rai  padarė!  Jis daro,
kad kurtieji gir di ir nebyliai kalba.”

Iš tiesų, žmogui klausyti ir kal bė ti, su-
sisiekti su kitu yra esminis da lykas, kad
jis galėtų būti žmogumi. Ausys ir burna –

įprastinis mūsų susikalbėjimo įrankis, bet kartu
simbolis gebėjimo bendrauti. Juk sugeba me per-
duoti žinią ir ją priimti ki tais būdais, kai negalime pa-
sakyti ar išgirsti. Kurtumo ir nebylumo pagydymas
yra išvadavimas iš to giliausio nepajėgumo pasiekti
kitą žmogų, pranešti jam savo žinią ir priimti jo.

Tai paliečia ir giliausią mūsų san tykį – santykį
su Dievu. Visu savimi šaukiu – Viešpatie, pagydyk ir
ma ne. Kai dar negaliu kalbėti kaip  reikia, bent ato-
dūsiais, bent labai ne tobulai maldauju pagydymo ir
mano ausų bei burnos atvėrimo.

Pradėjome Šilinės atlaidus, šven čia me Gimimą
Tos, kuri išgirdo, pa tikėjo ir šlovino Dievą. Esame čia,
kad sektume Ja, kad mokytumės iš Jos. Visų pirma
klausytis Viešpaties žodžio, paraginimo. Nenutildy-
ti jo balso, atkreipti dėmesį. Norime ne tik išgirsti Die-
vo žodį, be taip pat jį priimti, patikėti kaip Marija. Šis
žo dis drąsina, stiprina, teikia viltį.

Ir tai džiugina, tada galima gie do ti, galime šlo-
vinti kartu su Marija sakydami: „Mano siela šlovina
Vieš pa tį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbė-
toju.”

Homilija pasakyta pradedant Švč. M. Marijos Gi-
mimo atlaidus Šiluvoje

Evangelistas Morkus pasakoja apie susitiki-
mą prie Galilėjos ežero: „Ten atveda jam kur-
čią nebylį...” Tikėjosi, kad Jėzus padės ir pa-

gydys. Šiandien gal būtų paprasčiau – su klausos
aparatu žmogus šį tą gal jau galėtų girdėti... ir to-
liau pasilikda mas izoliuotas ir vienišas.

Tai, ką Jėzus daro, yra svarbu tiems žmonėms,
kurie jo veikimą patyrė, bet taip pat tiems, kurie
matė, sužinojo, patyrė. Išgydymas buvo mil žiniškas
įvykis tam žmogui. Jo gy venime viskas pasikeitė. Tik-
rai tikiu, Dievas gali taip padėti, Jam nėra ribų ir
kliūčių. Jėzus gydė gyvendamas žemėje, tai vyksta,
pvz., Lurde ir ki tur. Bet šis išgydymas mums kalba dar
daugiau.

Pasaulyje vis labiau esame vieni su kitais su sieti.
Norime būti ryšio zonoje. Rašome, skambiname, per-
duodame žinias. Bet vaizdai, garsai, bangos, triukšmas
taip pat gali ap kurtinti ir atskirti vienus nuo kitų. Ar
dažnai paskambiname kam nors ir sakome: „Noriu iš-
girsti tave, paklausyti tavęs”? Dažniausiai patys ima-
me berte berti savo žinias ir naujienas. Tik dažnai esa-
me panašūs į nebyliojo kino aktorius, nes niekas mūsų
negirdi ir nesiklauso. Savotiški kurčnebyliai. Ir vie-
nišieji.

Išvystytos komunikacijos laikais vienatvės gali
būti daugiau, negu bet kada. Vieniši žmonės, kai jų ar-
timieji toli. Vieniši sutuoktiniai, užsiėmę skir tingais
rūpesčiais. Vieniši tėvai, kurie neskiria dėmesio ir lai-
ko vai kams, ir vaikai, kurie nesikalba su tėvais.

O blogiausia – negirdime ir nesi klausome savęs
pačių nei Viešpaties, kuris prabyla tyloje, širdies gel-
mėje. Tiesiog ten nenusileidžiame. Mus supa globali,
visuotinė komunikacija, tačiau nebėra bendravimo
tarp „tu” ir „tu”. Ramus sėdėjimas ir bendravimas taip
dažnai lieka tik romantinėms kino istorijoms.
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Atverti širdis 
Dievui ir žmonėms
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Buvęs Ateitininkų federacijos vadas prof. Justinas Pikūnas (v.) tarp savo žmonos ir dr. Mi-
lerio.

V. Landsbergis Vokietijoje atsiėmė
Dainuojančiai revoliucijai skirtą 
apdovanojimą

Coudenhove Kalergi ženklas už
europinės integracijos skatini-
mą rugsėjo 2 dieną istoriniame

Miunsterio mieste buvo įteiktas pir-
majam po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvos vadovui Vytautui Landsber-
giui, buvusiam Estijos užsienio rei-
kalų ministrui Trivimi Velliste ir bu-
vusiam Latvijos parlamento pirmi-
ninkui Dainis Īvāns.

V. Landsbergį ir kitų Baltijos šalių
atstovus pasveikino Lietuvos amba-
sadorius Vokietijoje Deividas Matu-
lionis.

Savo kalboje V. Landsbergis pa-
brėžė, kad Baltijos Dainuojanti revo-
liucija prisidėjo prie visos Vidurio ir
Rytų Europos išsivadavimo. „Mes už-
nugaryje taip pat prisidėjome prie
Berlyno sienos griovimo”, – pažymėjo
Lietuvos politikas.

Kartu V. Landsbergis perspėjo,
kad šiuo metu yra daug norinčių su-
griauti vieningą Europą. Todėl Euro-
pa turi būti ryžtinga ir mokytis iš savo
klaidų.

Jaudinančia renginio akimirka-
tapo V. Landsbergio kartu su latvių
bendruomenės choru dainuojama
„Bunda jau Baltija”.

Visuomeninės organizacijos ,,Pan-

Europos Sąjunga” Miunsterio sky-
rius šiemet apdovanojimą nusprendė
skirti Dainuojančiai revoliucijai ir
taip pažymėti Baltijos kelio reikšmę,
kuris prisidėjo prie Berlyno sienos
griuvimo ir Vokietijos suvienijimo.

Atsiimti Coudenhove Kalergi
ženklo pakviesti Baltijos šalių atstovai
buvo sutikti labai šiltai. Iškilmingą
kalbą sakė Europos Parlamento vice-
pirmininkas Rainer Wieland, į rengi-
nio svečius kreipėsi Šiaurės Reino-
Vestfalijos vyriausybės atstovai,
Miunsterio meras, politikai ir visuo-
menės veikėjai.

Coudenhove Kalergi ženklas
įsteigtas 2002 m. ir teikiamas kas dve-
jus metus. Tarp jį gavusiųjų – pirmo-
jo 1979 m. tiesiogiai išrinkto Europos
Parlamento pirmininkė Simone Veil ir
Europos Komisijos pirmininkas Jean-
Claude Juncker.

Ženklu siekiama priminti apie
Richard Nikolaus Coudenhove-Kaler-
gi iškeltas idėjas dėl Europos suvie-
nijimo. 1923 m. jis įsteigė ,,Pan-Euro-
pos Sąjungą”, kuri buvo grindžiama
laisvės, taikos, gerovės ir kultūros
plėtros idėjomis.

URM info



mena Stalino ir Hitlerio bi  čiu liavimąsi XX a. vidu-
ryje, kai abu monstrai vienas kitam šypsojosi, bet pa-
skui kariavo. Yra panašumo ir da bartinėje ekono-
minėje-politinėje ša lių situacijoje. Ir vienas iš pa-
našumų – Rusijoje ir Kinijoje gaivinamas pat riotiz-
mas. Putinas pradėjo gaivinti rusų šovinistinius jaus-
mus, priskai čiuojant ir karą Ukrainoje bei Krymo pa-
ėmimą, tada, kai valstybėje ėmė šlu buoti ekonomi-
ka, nes norėjo nu kreipti dėmesį nuo kylančių prob-
le mų. Nežinia, ar sutapimas, kad ir Xi Jinping gran-
diozinį paradą Tianan me nio aikštėje, pirmą po su-
šaudymo 1989 m., sumąstė kylant ekonominių sun-
kumų šalyje bangai ir pasibaigus ekonomikos au-
gimo bumui bei pri rei kus devalvavuoti juanį. 

Ar santykiai tarp Kinijos ir Rusi jos gali būti ly-
giaverčiai? Vienareikš miai – negali. Kinija yra ant-
roji pagal dydį ekonomika pasaulyje, o Rusija, nie-
kada nestebinusi ekonominiais pa siekimais, dėl
pingančios naftos ir Vakarų sankcijų šiandien nu-
sivažiavo taip žemai, kad pagal bendrąjį vi daus pro-
duktą ją jau lenkia net ir mažytės Europos šalys. Tai-
gi ko sie kia Putinas iš bičiuliavimosi su Ki nija? Tu-
rėti nors vieną draugą ir kad Kinija pirktų jos dujas
bei padėtų įsi savinti Tolimuosius Rytus, kur glūdi ne-
išmatuojami gamtos turtai. Toks noras Rusijai kyla
esant padėtyje be išeities, nes Vakarų investicijos ir
di džiosios pasaulio kompanijos traukiasi iš Rusijos
dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Putinui kinų kapitalas
verk tinai reikalingas, bet jis negali jaustis prana-
šesnis, – tai galingos Ki nijos ir silpnos Rusijos, nors
teritorija didžiausios valstybės pasaulyje, santy-
kiai. Pompastiškasis paradas parodė, kad būtent taip
jaučiasi da bartinė Pekino valdžia, ir Putinas turi tai
praryti. Didelio gėrio tų valstybių santykiuose ne-

leidžia įžiūrėti ir abiejų plėšrumas, žiau-
ri vidaus po litika užgrobtose teritorijo-
se – Rusija jau du kartus kariavo prieš če-
čėnus ir dabar užpuolė Ukrainą, Kinija
nai kina Tibetą ir veržiasi į pietinius van-
 denis. Ir Stalinas su Hitleriu kaž kada bi-
čiuliavosi, vaizduodami draugus, bet
abu kišenėje laikė peilį, kuris vieną
dieną buvo ištrauktas. Ar taip neatsitiks
ir šiuo atveju? Kinijoje gai vinamas pa-
triotizmas nėra palankus Rusijai, nes

anksčiau ar vėliau su pu tos pretenzijomis dėl jos už-
imtų kinų teritorijų. Tuo labiau, kaip svarsto po  li-
tologai, ir bendro priešo, kuris juos vienytų, Putinas
ir Xi Jinping neturi – Amerika, kurią Putinas ir di-
 delė dalis rusų laiko didžiausiu prie šu, kinams yra
ypač svarbi prekybos partnerė, nors žodžiais jie Ame-
rikai ir grūmoja. 

Rusiją ir Kiniją daro panašias ir valdančio reži-
mo komunistinė pri gim tis. Nors Rusija bandė jos  at -
 si kratyti, bet jai nepasisekė – KGB statytinis Putinas
buvusią sistemą palaipsniui grąžina, politinius opo-
nentus sodina į kalėjimą ir žudo, o archyvų, kur sle-
piamas stalinistinis teroras, neatveria. Kiniją oficialiai
te bevaldo komunistai, nors jie eko no mikoje jau leidžia
ir kai kurių kapitalizmo pasireiškimų. Komunizmas
yra veidmainiška ir nemorali sistema iš prigimties,
taigi negalima tikėti niekuo, ką sako komunistai (ar
buvę komunistai). Pvz., Xi Jinping prieš paradą
sakė, kad Pekinas „ne sieks hegemonijos”, nors pa-
starojo me to veiksmai rodo atvirkštinį procesą – jo ag-
resyvėjimą. O jau apie ne sąžiningumą ir ekonomines
vagystes ir nešnekame – Kinijoje legalu kopijuoti gar-
sių firmų ženklus ir tokią produkciją netgi išvežti į
Vakarus (mū sų sūnus studentų mainų programos
metu Kinijoje įdomumo dėlei už keliolikos dolerių ver-
tės juanių pirko šveicariško laikrodžio kopiją). Todėl
negalima tikėti ir Rusijos bei Kinijos bendradarbia-
vimo nuoširdumu. Karinės galios demonstravimas
Tiananmenio aikštėje yra vienas iš rodiklių, kad ši
šalis kuria agresy vius planus. Kol kas šalia savęs tu-
rėti draugišką Rusiją Pekinui apsimoka, bet jeigu da-
bartinis režimas Rusijoje griūtų, prie ko intensyviai
veda pats jo vadovas Vladimiras Putinas, ir Ru sijoje
prasidėtų chaosas, juo Pekinas tikrai pasinaudotų.

Anais „gerais” sovietiniais lai kais
sklandė toks trumpas anekdo-
tas: Vilniuje, Lenino prospektu,

eina ru sas ir kalba kiniškai. Jau tada tu-
rėta galvoje, kad kinai užplūs pasaulį
(Vilniuje, Gerosios Vilties ir Algirdo
gatvių aplinkoje jau du dešimtmečiai yra
įsikūrusi kinų kolonija). O inte ligentai,
norėdami nors dvasia išsi veržti iš slogios
ir primityvios sovietinės atmosferos,
mąstė apie Rytus –  domėjomės senovės In-
dijos, senovės Japonijos, senovės Kinijos kultūra. Nes
tai buvo nedraudžiama ir lengviau prieinama negu
informacija iš Va karų. Neturėdama rašomosios ma-
ši nėlės, kurios tuomet buvo registruojamos ir ne kiek-
vienam prieinamos nusipirkti, ranka persirašydavau
ki nų poezijos vertimo į rusų kalbą ga balėlių ir aš. Štai
iki šiol ant mano rašomojo stalo vis dar guli jau be
pirmojo puslapio, todėl nebežinau autoriaus, ranka
žaliu rašalu persirašytų eilėraščių aplankėlis: „Žiū-
riu aš į kalnus, / Kalnai žiūri į mane, / Ir ilgai žiū-
rime mes, / Vienas į kitą nenusibosdami”. Tokia ra-
mybė, kad ir šiandien atpalaiduoja... 

Tuomet sovietų-rusų ir kinų santykiai nebuvo
idealūs, vyko net ka rinių susikirtimų. Nors Kiniją
valdė komunistai, bet, kaip dabar sako ru siško
„Laisvės” radijo politologai, so vietai į Kiniją žiūrė-
jo kaip į kon kurentę. Kinija turėjo pretenzijų į Rusijos
užimtas jos teritorijas. Jau esu minėjusi, kad Kini-
ja tuomet tu rėjo net savo rusišką radiją ir į Sibirą
transliuodavo konfrontuojančias lai das, kurios pra-
sidėdavo taip: „Prade dame laidą gyventojams, lai-
kinai gy venantiems mūsų teritorijoje”... Tai galima
suprasti kaip užuominą, kad kinai kada nors tas te-
ritorijas atsiims.

Šiomis dienomis Kinijos tema vėl atgijo pasau-
lio žiniasklaidoje – dėl smukusio piniginio vieneto
juanio ir dėl Pekine, pagrindinėje – Tianan me nio –
aikštėje surengto pompastiško karinio parado, skir-
to Antrojo pasau linio karo pabaigai – Kinijos pergalei
prieš Japoniją. Žiniasklaida ošia – ką toks kinų su-
manymas galėtų reikšti? Paradą ignoravo Vakarai,
o svarbiausias iš svečių buvo Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas. Daugelis ma no, kad Kinija nori pa-
reikšti apie sa vo pagrindinį vaidmenį tame regio ne,
ir vienas iš būdų – užsiimti vietą Antrojo pasaulio
karo nugalėtojų gretose. 

Karinį paradą, panašų į tuos, kurie taip mėgs-
tami Maskvoje, Vaka rai ignoravo dėl toje aikštėje 1989
m. birželio 4 d. tankais sutraiškyto tai kaus studen-
tų protesto mitingo ir dėl stiprėjančio Kinijos ryžto
kalbėti iš jėgos pozicijų sprendžiant regiono terito-
rinius ginčus (pvz., Pentagonas pareiškė, kad penki
šios šalies karo laivai buvo pirmąkart pastebėti Be-
 ringo jūroje). Manoma, kad 1989 m. po tuometinės val-
džios pasiųstų tan kų vikšrais galėjo žūti 2 000 ar dau-
giau žmonių. Kinija šį faktą slepia ir draudžia kru-
vinąjį įvykį minėti, so di na į kalėjimus tuos, kurie
apie tai užsimena. Demonstracijas įkvėpė už de-
mokratiją ir prieš korupciją kovojusio tarnautojo Hu
Jaobang, kurį protestuotojai norėjo pagerbti, mirtis.
Hu laidotuvių išvakarėse Tianan menio aikštėje
buvo susirinkę 100 000 žmonių, pasisakiusių prieš vy-
riausybės autoritarizmą ir reikalavusių ekonominių
pokyčių bei demokratinių reformų. 

Rusijos ir Kinijos vadovai pastaruoju metu de-
monstruoja ypatingą santykių šiltėjimą (beje, kari-
niame pa rade Pekine dalyvavo ir vienas karinis da-
linys iš Rusijos). Ir šį kartą Putino susitikimas su Ki-
nijos vado vais Pekine, atrodytų, buvo sklandus,
draugiškas, bet tomis dienomis vie nas, nors ir nelabai
svarbus, kinų vei kėjas pareiškė, kad Rusija niekada
ne bus pagrindinė energetinių žalia vų tiekėja Kini-
jai. Tai gali būti užuo mina, kad Kinija yra nu-
sprendusi netapti priklausoma nuo Rusijos ža lia vų.
Daugelis politologų mano, kad Rusijos ir Kinijos drau-
gystė yra pa remta tik praktinių sumetimų – Ru si ja,
prarandanti rinką Vakaruose, no ri užsiimti kiniš-
kąją. Kinijai aktualu užsitikrinti kai kurias rusiškas
žalia vas, bet naftą ji perka iš arabų, o ru siškos ją do-
mina tik dujos. Ir dar bė da, kaip įtariama, yra kai-
noje. Krem lius niekada negaus tokios didelės kainos
už dujas iš kinų, kokią gauna iš Europos, o mažesne
kaina Rusijai dujas transportuoti į Kiniją neapsi mo-
ka, nes reikia didelių investicijų įsisavinant naujus
telkinius. Kinija neskuba žarstytis milijonais juanių.
Tiesa, Putinas ir Xi Jinping pasirašė ketinimų pro-
tokolą dėl III „Sila Sibi ri” (Sibiro jėga) dujų srauto,
nors II srautas kol kas yra užšaldytas. 

Į vyrišką politikavimą apie Rusi jos ir Kinijos san-
tykius norėčiau įsi terpti ir moteriška nuojauta. Šis
dvie jų didelių valstybių bičiuliavimasis labai pri-

Ir ilgai žiūrime mes, 
vienas į kitą 
nenusibosdami... 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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Paminėtos Rugsėjo 11-osios išpuolių metinės

Penktadienį New Yorke buvo minimos 14-osios Rugsėjo 11-osios išpuolių metinės. JAV federalinis tyrimų biu-
ras (FTB) išvakarėse pranešė, kad neužfiksavo jokių ,,specifinių ar įtikinamų grėsmių”, susijusių su 2001 metų rugsė-
jo 11-osios teroro aktų prieš JAV minėjimu.

FTB direktorius James Comey nurodė, kad tarnyba įdėmiai stebėjo galimas ,,Al Qaeda” ar ,,Islamo valstybės”
grėsmes, tačiau per žvalgybos konferenciją teigė, kad nėra jokių specifinių grėsmių, susijusių su 14-osiomis meti-
nėmis.

Prieš 14 metų buvo įvykdytos atakos, sugriovusios Pasaulio prekybos centro dangoraižius New Yorke ir apga-
dinusios dalį Pentagono pastato. Per teroristų išpuolius žuvo beveik 3 tūkst. žmonių. Atakos, kurias surengė ,,Al
Qaeda” kovotojai, užgrobę keleivinius lėktuvus, yra kruviniausios JAV istorijoje. Teroro aktai paskatino
Washingtoną pradėti karus Afganistane ir Irake.

Tragedijos minėjimo renginiai vyko visose Jungtinėse Valstijose. Kaip ir ankstesniais metais, New Yorke prie
memorialo žuvusiems atminti perskaitytos beveik 3 000 aukų pavardės. 

eLTA

EPA-ELTA nuotr.
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TELKINIAI

Suvienyti išsibarsčiusius po pasaulį

Iš k.: LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys ir žmona Renata, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla, LR garbės kon-
sulė, LWAC vykdomoji vadovė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette ir tarybos pirmininkas režisierius Marius Mar kevičius.                                                                                                                                                                    

Ron Geren nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Šiandien mūsų pašnekovė – vie na iš Pasaulio lietuvių
meno tarybos (Lithuanian World Arts Council –
LWAC) steigėjų, JAV gimusi lietuvai tė, LR garbės
konsulė Santa  Barba roje  Daiva Čekanauskaitė-Na-
va rrette.

– Kada buvo įsteigta ši taryba – LWAC?  Kokie jos tiks-
lai?

– LWAC oficialus pristatymas įvy    ko rugpjūčio 20
d. Los Angeles „Hollywood Bowl”. Tą vakarą įvyko
dirigentės Mirgos Gražinytės-Tyla kon certas su Los
Angeles Filharmo nijos orkestru. Kadangi Mirga
yra vie   na iš LWAC tarybos narių, buvo nutarta po
koncerto scenos užku li siuo se surengti priėmimą. Pa-
sveiki no me Mirgą su puikiu pasirodymu. Priėmimo
metu supažindinome vi suo menę su mūsų or ganiza-
cijos tikslais – sujungti visame pasaulyje kuriančius
lietuvius meni ninkus, sukurti jiems bendravimo
platformą, supažindinti pasaulį su naujaisiais Lie-
tuvos ir lietuvių kil mės meninin kų darbais. Tiesa,
prieš savaitę mus netikėtai pasiekė džiugi žinia, kad
Mirga tapo Los Ange les Filharmo nijos orkestro aso-
cijuota („asso ciate”) dirigente. Tai labai di delis jos ta-
lento pripažinimas! 

– Kas sudaro šią tarybą? Ar vi si nariai – savanoriai? 
– LWAC tarybą sudaro devyni jau ni, energingi,

neblogai Lietuvoje ir net pasaulyje žinomi įvairių sri-
čių menininkai. Jie visi yra savanoriai. Kadangi šie
žmonės jau yra nemažai pasiekę patys, jie dabar savo
patirtimi, ryšiais bei idėjomis nori pasi da linti su jau-
nąja karta.   

– Vienas pagrindinių LWAC iššūkių – sukurti didelį ir
aktyviai naudojamą socialinį tinklą. Kaip  sekasi tai įgy-
vendinti? 

– Tai yra daug apimantis kūrybinis procesas.
Bandome įdiegti įvai rias socialinio bendravimo for-
mas tarsi jos būtų atskiri vingiai, susiliejantys į vie-
ną didelę gatvę: „Face book”, „Twitter” bei mūsų
LWAC tinklalapis. Nors esame tik pradinėje kū  rybi-
nėje stadijoje, stengiamės su bur ti didelę pasekėjų gru-
pę. 

Apie mūsų siekius galima suži no ti virtualioje
erdvėje: www.Ltcreates.org,  

LWAC „Facebook”: https://www.facebook.com/
LTcreates?fref=ts

LWAC „Twitter”: https://twitter.com/ltarts
LWAC „Instagram”:https:// instagram.com/

ltcreates/

– Tačiau kažkodėl jūs pamirštate tradicinę žiniasklai-
dą – periodinius leidinius, ypač laikraščius? O gal koman-
dai susidarė įspūdis, kad spausdintas žodis yra „atgyve nęs
reikalas”? 

– Vienas iš LWAC tikslų yra skubiai teikti in-

formaciją jauniems, verž liems kūrėjams. Dabarti-
niame gy  venime viskas sukasi milžinišku ritmu. Nie-
kas nebeturi daug laiko ieš  koti informacijos, ypač jau-
nesni ir karjeros siekiantys asmenys. To kia, deja, XXI
a. gyvenimo tikrovė: vie toje to, kad paskambintume
telefonu, siun čiame SMS žinutes,
vietoje laik raščio renkamės kom-
piuterį. „Drau gas” yra geras pa-
vyzdys! Jūs turite ne tik savo laik-
raščio elekt ro ninę versiją, bet ir
„Facebook” ir to kiu būdu pui kiai
aptarnaujate sku ban čius gy venti.
LWAC negali atsilikti nuo šiuolai-
kinio gyvenimo ritmo. Mes norime
sukurti greitos informacijos per-
davimo tinklą. Privalome bū ti ma-
tomi vi sur ir visada!

– Ar LWAC skirs pirmenybę JAV
kuriantiems lietuviams? 

– Viso pasaulio lietuviai mūsų
aky se yra lygiaverčiai.  Todėl mes
ir vadinamės „Lithuanian World
Arts Council” (Pasaulio lietuvių
meno taryba). Mūsų tarybos nariai
gyvena ir kuria JAV rytų ir vaka-
rų pa krantėse, vidurvakarių vals-
tijose, o tai pogi ir Lietuvoje. Kaip minėjau, mes tik
kūrimo pradinėje stadijoje. Esame tikri, jog ateityje
tarybos na riais galės tapti lietuviai iš bet kurios pa-
saulio šalies. 

– Ar galvojama įtraukti daugiau įžymių amerikiečių iš
meno, muzikos bei finansų pasaulio, ku rie galėtų pakelti
organizacijos pres tižą? 

– Mes norime sukurti globalią organizaciją.
LWAC tarybos nariai yra pasaulyje ir Lietuvoje ge-
rai žinomi kūrėjai. Akordeonistui Martynui Levic-
kiui ploja visa Europa. Mane ke nė Edita Vilkevičiū-
tė žavingai žengia garsių madų namų pakylomis. Fo-
to menininkas Marius Jovaiša stebina me  no mylė-
tojus savo albumais. Rašy tojos Rūtos Šepetys knygas
skaito ir aptaria ne tik JAV žiniasklaida. Ta lentingas
prodiuseris Žilvinas Naujo kas netrukus kurs vai-
dybinį filmą pa gal Rūtos knygą „Tarp pilkų debe sų”.
O kur dar visų Lietuvoje mylima Beata Nicholson, be
kurios kulinari nių knygų ir įdomių receptų neįsivaiz -
duojame nė dienos virtuvėje? Tiesa, neužmirškime
ir mūsų gabios dirigentės Mirgos Gražinytės-Tyla –
tai asmenybės, puikiai pristatančios Lietuvos vardą
pasauliui!

– Papasakokite daugiau apie pristatymą „Hollywood
Bowl” rūmuose. Kas jame dalyvavo? Ar užsi mezgė reika-
lingų pažinčių? 

– Tikslas buvo dvigubas: pa svei kinti dirigentę
Mirgą ir atšvęsti mū sų organizacijos LWAC įkūrimą.
Pri ėmime dalyvavo ne vien lietuviai. Mū  sų pagerb-
ti atvyko ir būrys Ame rikoje gerai žinomų kūrėjų.

Buvo ma lonu tą vakarą matyti „Discovery Chan-
nel” režisierių Bobby Novak, ku ris pernai buvo nu-
vykęs į Lietuvą ir sukūrė vienos valandos trukmės
telelaidą apie tradicinius lietuviškus gė rimus.
Laida pakartotinai buvo ro doma visoje Ameriko-
je. Atvyko ir ta  len tinga dainininkė Evelina Anu-
 sauskaitė-Young. Evelina sėkmingai kopia pra-
mogų pasaulio laipteliais Hollywoode.

– Kiek sutrikdė mane kinema tografininko Mariaus
Markevi čiaus pastaba „Draugo” puslapiuose, jog „Mir-
ga – tarsi klasikos pa sau lio roko žvaigždė”! Kaip kla si-
 kinės muzikos atstovė – dirigentė gali bū  ti lyginama su
roko atlikėja?

– Mirga atneša kažką naujo ir netikėto, tokiu
būdu ji garsina kla si kinę muziką. Iki šiol Marius
nieko pa  našaus nebuvo matęs. Mirga jauna ir
energinga, ji turi nuojautą bei sti lių, kurį Marius
sieja su roko žvaigž dėmis. 

– Kokiu pagrindu atrenkate re miamus projektus? 
– Mūsų taryba daug  kuo domisi. Tegu kūrėjai

kreipiasi tiesiogiai į LWAC.
Pirmasis LWAC prisistatymo ren ginys vyko

Los Angeles mieste – ten, kur yra įkurta mūsų būs-
tinė. Atei tyje dalyvausime renginiuose įvairiuose
didžiuosiuose JAV, Lietu vos bei pasaulio mies-
tuose. 

– Kokie artimiausi projektai? 
– Artimiausias  renginys vyks už dviejų sa vai-

čių. Dalyvausime Los Angeles organizuojamame
Europos Sąjungos filmų festivalyje. LWAC re mia re-
žisieriaus Karolio Kaupinio trumpametražės juos-

tos „Triukšma darys” peržiūrą šiame festivalyje.
„Triukšmadario” JAV premjera įvyks prestiži-
niame „Egyptian Thea ter” Hollywoode. Džiugina
tai, kad Lie tuvos kino centras parėmė reži sie-
 riaus atvykimą į premjerą. Bus be ga lo malonu iš-
vysti jauną, talentingą Lietuvos režisierių žengiantį
rau do nuoju kilimu kartu su kitais Europos Są-
jungos trumpametražių filmų kū rėjais. 

Esame pelno nesiekianti organizacija ir vis-
kas priklausys nuo to, kaip dosniai atsilieps po-
tencialūs rė mėjai. Tikimės, jog lietuviai ne tik mus
finansiškai rems, bet ateis sava noriškon talkon or-
ganizuojant rengi nius.

– Pabaigai – ar LWAC veikla ne trukdys vykdyti LR
garbės konsulės pareigas Santa Bar baroje? O gal –
padės?

– LR garbės konsulės ir LWAC vykdomosios
vadovės pareigos turi labai daug sąsajų. Čia kas-
met vyksta žymusis tarptautinis Santa Barbara
filmų festivalis, kuriame, tikiuosi, bus galimybių
supažindinti ameri kie   čius filmų žiūrovus su
Lietuvos kūrėjų darbais. Norėčiau tuo pačiu pa -
minėti, kad LWAC bendrasteigėjo bei pirmininko
Mariaus Markevi čiaus juosta „The Other Dream
Team” („Kita svajonių komanda”)  prieš keletą
me  tų buvo teigiamai priimta šiame Santa Bar -
baros festivalyje. Dabar šis filmas tapo žinomu ir
yra rodomas visame pasaulyje!

– Ačiū už pokalbį ir linkime didelės sėkmės tary-
bai bei visiems lietuvių kūrėjams!

LR garbės konsulė Santa Barbaroje Daiva Čekanauskaitė-Navarrette ir
Santa Barbara Chamber of Commerce prezidentas Ken Oplinger.

D. Čekanauskaitės-Navarrette asmeninio archyvo nuotr.
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Nors ir atrodė rugpjūčio 29-sios  rytas niūrus,
apsiniaukęs, lietingas, vis dėlto šiauriečių
planuoto rengi nio, vasaros palydų Half  Day

Forest Preserve parke, Vernon Hills jis ne su trukdė
ir nesugadino. Organiza torių  nuo ryto padrąsinti
neišsigąsti rugpjūčio „purškaliuko” ir žemai plau-
 kian čių pilkų debesų, į vasaros palydėtuves – tra-
dicinį, jau daugybę metų  vykstantį Waukegan/Lake
County Lietuvių Bendruomenės renginį, su si rinko
daug šiaurinio Illinojaus  apy  linkėse gyvenančių tau-
tiečių. Į kasmetinį pikniką suvažiavo įvairių  kar-
tų ir bangų lietuviai, jaunimas ir senimas, naujai at-
vykusieji ir senbuviai, arčiau ir toliau gyvenantys.
At vyko į šventę su šeimomis, giminė mis, drau-
gais, norėdami pabūti saviš kių būryje, pasimatyti,
pasišnekėti, pa  sidalinti vasaros įspūdžiais, gra  žiai
praleisti laiką gamtoje. 

Džiugu, kad šiemet šventėje pabuvojo gero kai
daugiau dalyvių nei pernai. Dalino mės sunešti-
niais valgiais, apylinkės val dyba vaišino kepsniais,
o Auksuo lė Marciulevičienė nepatingėjo ir ce pe linų
išvirti. Didžiulė ir  graži lauko pavėsi nė šventės da-
lyvius saugojo nuo į  par   ką  kelissyk  užsukusio lie-
taus, su bū rė arčiau vienas kito. Žmonės, ne paisyda-
mi oro kaprizų, džiaugėsi drau giškoje aplinkoje, šne-
kučiavosi, dalinosi vasaros įspūdžiais, gyvenimo pa-
tirtimi, juokavo. Jaunimas ir  vaikai tuoj įsijungė į
žaidimus, ap link girdėjosi miela lietuviška  šneka,
klegėjo vaikų balsai ir juokas, skambėjo muzika, dai-
nos. Šventėje dalyvavo ir verslininkai, atvežę savo
gami nių, kepinių, įvairių skanėstų ir dir bi   nių.

Šiauriečių šventės lietus nesugadino 
Linas Damašius ir Snieguolė Erlingis parodė savo sportinius
sugebėjimus.                                      Asmeninio albumo nuotr.

Gegužinės dalyviai  susipažino su ,,Draugu”! Priekyje – Darius Venslauskas, už jo (iš k.): Dainius Germanavičius su
šuniuku Lucky, Lina Juocepis, Linas Damašius, Snieguole Erlingis, Edita Jusiene ir Lukas Kelpšas.       A. Kižytės nuotr.

Smagi šiauriečių šeima.    Audronės Kižytės nuotr.

Dainius Germanavičius rodo Julijai Jasmanta, kaip puikiai jo šuniukas Lucky
vykdo nurodymus.   Daivos Jasmanta nuotr. Vaikai  su įdomumu stebėjo, kaip Yulia Andrusyak sprogdino petardas.              A.   Kižytės nuotr.

Smagu buvo sulaukti ir se  niau  sio lietuviško laik-
raščio „Drau gas” atstovų. Tautinių  šokių grupės
„Laumė” vadovai kvietė prisijung ti prie jų grupės
jaunimą bei suaugu sius ir kartu ruoštis kitų metų
šo kių šventei Baltimorėje. Pavė si nėje priekyje prie
ilgo stalo linksmai šurmuliavo, naujus mokslo metų

pla nus aptarinėjo Gedimino lituanisti nės mokyklos
mokytojos. Atrodytų, vi  siems buvo smagu, visko pa-
kako,   su  sirinkus į vasarėlės palydėtuves.  

Dė   kui  organizatoriams  už  šventę  ir  gražiai
praleistą laiką gamtoje dide liame lietuviškame bū-
ryje. 
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Vitalija Dunčienė: Sekmadienis

Kažin ką pirmiausiai išvydo šiandieninių sto-
vyklautojų tėvai ir seneliai pirmą kartą, prieš 60
metų, atvykę į būsimos stovyklos teritoriją:  ar eže-
rą, kurio forma priminė Lietuvos žemėlapį;  ar di-
dingus, Lietuvos senovę primenančius ąžuolus;  ar
vandens lelijas, kuriomis grožėjosi gimtuosiuose Lie-
tuvos upeliuose;  ar  iš vandens šokinėjančias žuvy-
tes, kurios akimirksniu grąžina į Lietuvoje prabėgusį
vaikystės pasaulį...  Įsivaizduoju, kad net ir matant
tokį gražų Dievo kūrinį, juos kankino visokiausios
abejonės:  per brangu…  neturim nei pinigų ar laiko…
per toli važiuot…  nebus kam prižiūrėti...

Šių dienų stovyklautojai yra dėkingi savo tėvams
ir seneliams, kurie su Dievo pagalba rado savyje jėgų
atsispirti visoms abejonėms ir nupirko stovyklą, ku-
rią pavadino Dainava.  Metai po metų jie augino, to-
bulino ir gražino šį žemės lopinėlį iki kol jis tapo lie-
tuviškąja savastimi – lietuvybę ir tikėjimą sklei-
džiančiu švyturiu Šiaurės Amerikoje.  

Liepos 26 d., sekmadienį, į stovyklą Dainavoje
,,Mažieji didieji” susirinko sendraugių šeimos. Įkur-
tuvės.  Susitikimo džiaugsmai.  Ir suvokimas, kad neį-
manoma aprašyti jausmų, kurie kyla sugrįžus į
savo jaunystę...  į savo vasaros džiaugsmo namus...
savo bendraminčių šeimą, kur pasijunti savas tarp
savų.

Svarbiausias sekmadienio įvykis buvo sekma-
dienio Mišios po senuoju ąžuolu.  Šiemet stovyklos
kapelionas buvo kunigas iš Lietuvos Povilas Nari-
jauskas.  Viena iš kunigo Povilo minčių, įstrigusių
mano atmintyje buvo:  pasaulio istorijoje buvo daug
organizacijų, kurių aprašymai popieriuje skambėjo
labai gražiai ir kurios turėjo gražius tikslus, bet buvo
tik laiko klausimas, kada tos organizacijos išsi-
gims.  Jokia organizacija neišgyvena, jeigu jos narių
žvilgsnis nėra nukreiptas link Dievo.  Kunigas Povilas
taip pat priminė visiems, kad jis atvyko patarnauti
stovyklautojams ir pakvietė visus ta proga būtinai
pasinaudoti.  Mišiose negirdėtas ir labai gražias gies-
mes giedojo ateitininkė Aliutė Malinauskienė iš
Panevėžio. 

Vakare įvyko Romualdo Povilaičio meno kūrinių
parodos atidarymas.  Nuostabūs kūriniai, kuriuose
atsispindėjo kūrėjo meilė savo tikėjimui, lietuvybei
ir istorijai.

Dalia Sadauskienė: Pirmadienis

Pabudau pirmadienį pusiau gerai išmiegojus,
naujoj vietoj, neįprastoj lovoj. Diena graži, šilta ir sau-
lėta. Lipom į Kryžių kalną ryto maldai. Kapelionas
kun. Povilas skaitė iš Šv. Rašto ir pravedė maldą. 

Tą rytą dr. Jonas Dunčia kalbėjo tema „Klajonės
medicinių  junginių  pasaulyje  ir lietuvių didingo-
je   proistorijoje”.  Dr.  Dunčia  apgynęs   doktoratą
Prince ton universitete, dabar dirba biofarmacijos
bendrovės laboratorijoje tirdamas medicininius jun-
ginius, kurie gydo aukštą kraujo spaudimą. Jis pa-
aiškino savo mąstymo eigą, kaip išrado šitą labai nau-
dingą ir vertingą vaistą Losartan. Šios ,,renin-an-
giotensin” rūšies vaistai  mažina uždegimą sergant
West Nile Virus encephalitis, SARS, Margans ir kt.
ligomis.

Jonas yra įsteigęs biochemikų konferenciją Pa-
baltijo kraštuose – ,,BOS 2000”, kuri rengiama  kas
dvejus metus. Per vieną konferenciją Jonas sėdėjo

priešais Estijos prezidentą ir jie
pradėjo diskutuoti apie lietuvių ir estų kalbų kilmę.
Nuo to ir prasidėjo Jono antra tyrimų sritis – kur glū-
di lietuvių kalbos pradžia.

Tą popietę medicinos gydytojas dr. Linas Simo-
naitis  vadovavo pokalbiui apie Šv. Pauliaus laišką fi-
lipiečiams. Po savo atsivertimo Šv. Paulius keliavo ap-
aštalauti į Filipų miestą.  Ten Paulius buvo suimtas
ir kalėjime rašė padėkos laišką filipiečiams, džiaug-
damasis, kad filipiečiai atkakliai skelbia Dievo žodį.
Filipiečiai buvo giliai tikintys, jie pirmieji pastatė
bažnyčią Europoje. Dar prasmingesni tampa Šv.
Rašto žodžiai, kada susipažįstama su to laiko istorija
ir papročiais.

Vakare kūrėm laužą, o jo šviesoje visi vaidino-
me pagal užduotą temą „Mažieji ir didieji gyvuliai”.
Po ilgos dienos, vaikams sugulus, dar susėdome žiū-
rėti  „The Invisible Front” – Vinco Sruoginio ir Jono
Ohman neseniai sukurto filmo apie partizanų vadą
Juozą Lukšą.

Lionė Kazlauskienė: Antradienis

„Kur du ar trys susirenka mano vardu, tenai ir
aš su jais esu kartu…” Kun. Povilo lydimi, mes pa-
šlovinom Dievą rytinėje maldoje Kryžių kalne. Pa-
sotinę dvasią, o vėliau pusryčiais kūną, skubėjome
į Baltųjų rūmų salę išklausyti Rimos Gungor pra-
nešimo apie jos kuriamą filmą „Gamechanger: Lit-
huania’s Non-violent Revolution”.  Filme yra nau-
dojama archyvų medžiaga bei laisvės kovotojų ir to
laikotarpio reikšmingų asmenų pasisakymai. Ji pa-
brėžė, kad projektas dar vystomas ir prašė mūsų visų
pasidalinti nuotraukomis bei kita informacija, kuri
apibūdintų Lietuvos pasipriešinimą sovietų okupa-
cijai. Vienas iš filmo rėmėjų yra Lietuvių Tyrimo ir
studijų centras Čikagoje. Centro archyvams  bus per-
duodama sukaupta, bet nepanaudota filmo medžia-
ga. Daugiau žinių apie filmo kūrimą ir kaip jį paremti
rasite tinklalapyje www.gamechangerfilm.com.

Lietuviški kryžiai puošia ne tik kaimus ir kai-
melius Lietuvoje, bet ir lietuvių centrus bei namus

Amerikoje. Tai  – dr. Romualdo Povilaičio talento bei
nagingumo dėka. Dr. Povilaitis į stovyklos parodą  at-
sivežė daugybę savo kryžių, kryželių bei gintaro ir
vario papuošalų. Antradienio popietę jis stovyk-
lautojus saldžiai prajuokino anekdotais apie jo kū-
rybinio darbo vingius ir papasakojo, kaip Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL atsirado net 57 jo pada-
ryti kryžiai.

Vakare susipažinome su keliais Lietuvos mies-
tais ir miesteliais, į kuriuos stovyklos moksleiviai šią
vasarą keliavo savanoriauti vaikų centruose. Susi-
skirstę į keturias grupes, pristatėm Kazlų Rūdą, Že-
maičių Kalvariją, Vilnių ir Varėną visokiausiais bū-
dais: žaidimais, dainomis, vaidinimais ir kt. Smagu
būtų apsilankyti Lietuvos grybų sostinėje Varėnoje
ir pagrybauti!                                                

Bus daugiau

Sendraugių stovyklos stovyklautojos (iš k.):  Aliutė Malinauskienė iš Panevėžio, Renata Stankienė, Jūratė Žu kaus -
kienė ir Alytė Simonaitienė. Dainos Čyvienės nuotraukos

Čikagos Partizano Daumanto-Prano
Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos

pirmasis susirinkimas vyks 
rugsėjo 13 d., sekmadienį, 10:15 val. r,

Ateitininkų namų kieme.
Registracijos anketą ir kuopos veiklos kalendorių

rasite kuopos tinklalapyje:  Kuopa.org

Kviečiami dalyvauti  visi 1–8 skyriaus mokiniai!

2015m. Sendraugių I stovykla vyko nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 1 d. Amerikos lietuvių Romos
katalikų jaunimo stovyklavietėje Dainavoje. Stovyklos tema ,,Mažieji ir didieji” gerai atiti-
ko stovyklautojų sudėtį, nes  registratoriaus duomenimis iš 197 stovyklautojų – 132 buvo

įvairaus amžiaus suaugusieji, 54 vaikai, o likusieji – stovyklos vadovai, moksleiviai.
Stovyklos ruošos komitetą sudarė: Daina Čyvienė, Vanesa Kašelionytė, Rita Bureikaitė-Kaufmanienė, Rūta

Kulbienė, Linas Mikulionis ir Jūratė Žukauskienė. Stovyklos kapelionas – kun. Povilas Narijauskas iš Vilniaus. Ko-
men dantas – studentas Vidas Kulbis, o Dovas Lietuvninkas vedė chorelį ir visur pritardavo akordeonu.

Stovyklos programa jau daugelį metų  nesikeičia – kasdienės šv. Mišios, dainavimas, paskaitos vyresniesiems,
moksleivių  vedami užsiėmimai vaikams, maudymasis Spyglio ežere, sportas, šachmatų turnyrai, Laimos Alek-
sienės ,,Zumba” šokio pamokos, o po vakarienės įvairios pačių stovyklautojų vestos  programos – laužai, vaidi-
nimai, susikaupimo vakarai bei šokiai.

Šių metų stovykliniais įspūdžiais dalinasi korespondentų grupė – Vitalija Dunčienė, Lionė Kazlauskienė, Rita
Bureikaitė Kaufmanienė, Ramunė Kubiliūtė, Domas Lapkus ir Dalia Sadauskienė. Jų detalius aprašymus galima
paskaityti ateitinininkų tinklalapyje ateitis.org, o čia spausdiname tik jų įspūdžių ištraukas, kad ,,Draugo” skai-
tytojai galėtų bent kiek pajusti   Sendraugių stovyklos kvapą.

Ramona Povilaitytė-Vaikutienė ir kryždirbys dr. Romual-
das Povilaitis Dainavoje. 

IŠ ATEITININKų gyvENImo

Sendraugių stovykla-1 Dainavoje
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AUSTĖJA MARTINAITYTĖ

Šį rudenį didžiausiame Sibiro mieste Ir-
kutske besileidžiančių lėktuvų keleiviai
šalia nusileidimo tako matys lietuvišką
kryžių. Jį per ekspediciją su Rusijos
lietuvių klebonu Rimantu Gudeliu ir vie-
tines bendruomenes lankančiais žur-
nalistais pastatė skulptorius Adolfas Te-
resius. „Nuvykęs į Irkutską nesitikė-
jau, kad tiek daug tautų norėtų pasekti
lietuvių pavyzdžiu. Kai pastatėme kry-
žių, sužinojau, kad ir latviai, ir estai, ir
lenkai norėtų įamžinti savo tremtinių
atminimą Sibire”, – sakė dievdirbys. 

Pasidžiaugė, kad 
gyvena Lietuvoje

A. Teresius į Sibirą nuskrido dirb-
ti ir tik vėliau leidosi į ilgesnę kelionę
lankyti lietuvių tremties vietų. Triūs-
damas dirbtuvėse turėjo progą pa-
bendrauti su etniniais rusais, pagal-
biniais darbininkais. „Atėjęs kone
kiekvienas stengėsi papasakoti anek-
dotą apie Barack Obama ar kokį pokš-
tą apie kapitalistus. Vėliau ėmiau
jiems sakyti – vyrai, girdėjau jau šitą
anekdotą, jūs man geriau apie Vladi-
mirą Putiną ką nors papasakokit. Tuo-
met nutildavo, net akis nudelbdavo, –
prisiminė skulptorius.  – Todėl jutau
nuolatinę žmonių baimę. Tokioje ke-

lionėje nenoromis ateina minčių, kaip
gera gyventi Lietuvoje, kurioje gali kal-
bėti ir mąstyti ką nori. Ten gyvenant
taip, matyt, nebūtų.”

Kitos tautos nori pasekti
lietuvių pavyzdžiu

Nepaisant baimių, lietuviams pa-
vyko Irkutsko oro uosto kaimynystėje
pastatyti 4 m aukščio atminimo kryžių,
skirtą tremtiniams. Irkutsko guber-
natorius prieštaravo šiam projektui, ta-
čiau vietinės organizacijos ir srities ad-
ministracija palaikė sumanymą, ir
galų gale jis buvo įgyvendintas. „J. Sta-
lino valdymo laikais, 1937 m., toje vie-
toje, Pivovarkos gyvenvietėje, buvo iš-
žudyti 33 tūkst. nekaltų žmonių. Tik-
riausiai po to, kai buriatai paženklino
tą vietą atminimo lenta, o lietuviai –
kryžiumi, kitos tautos taip pat imsis
statytis paminklus savo tremtiniams”,
– pasakojo kun. R. Gudelis. 

Karta išeina

Lietuvių grupė, padedanti vieti-
nėms Sibiro lietuvių bendruomenėms
pasirūpinti tremties aukų atminimu,
sukorė daugiau kaip 10 tūkst. kilo-
metrų: aplankė Novosibirską, Tomską,
Irkutską, Buriatiją ir Ulan Udė. „Bu-
riatijos gilumoje, nuvažiavę kokius
200 km už Ulan Udė link Sajano kalnų,
žiūrime – daugybė kryželių prismaigs -

Atskrendantys į Sibirą leisis prie lietuviško kryžiaus
tyta. Net nustebau! 

Jei nemėgintume dabar priminti
istorijos ir statyti paminklų, kurie iš-
liks bent 30 ar 50  metų, tose kapinėse,
kad ir kokiose tvarkingose, jau pava-
sarį neliktų nė ženklo, kad kažkas
buvo – tik pievos ir laukai. 

Realybė tokia, kad ta lietuvių kar-
ta, kuri buvo išvežta ar gimė Sibire, iš-
eina. Ir jau tuoj neliks priminimo
mūsų kartai, kad buvo toks genocidas,
per kurį netekome daugiau kaip 500
tūkst. lietuvių”, – kalbėjo A. Teresius.
Jis lietuvių kapines Sibire palygino su
žydų kapinėmis Lietuvoje: daugeliu
jų reikia pasirūpinti, kad atminimas
neišnyktų. 

Upė ir laikas suvienijo po mirties

Visiems kelionės dalyviams į at-
mintį įsirėžė Šamankos kryžius. „Ten
lietuvišką kryžių pastatėme šalia ja-
poniško antkapio. Manau, tai pirma
vieta pasaulyje, skirta bendrai atmin-
ti japonams ir lietuviams”, – sakė Lie-
tuvos televizijos žurnalistė Zinaida
Paškevičienė. Per dešimtmečius pro
kaimą tekanti upė Irkuta paplovė ma-
sines kapavietes ir sunešė į krūvą lie-
tuvių tremtinių ir japonų politinių ka-
linių kaulus: dabar jie liko bendrame
kape, ir nebeatskirsi, kur kokios tautos
nuskriaustųjų palaikai. 

Bendruomenės likusios ne visur

Gyvieji Sibire gyvenantys lietuviai
yra integravęsi į visuomenę, daugelis
nekalba arba menkai kalba lietuviškai.
„Jų tradicijos labai priklauso nuo to,
kas  rūpinasi bendruomenės reika-
lais. Buriatijos lietuviai turi stiprią
Bernardo Razgaus vadovaujamą ben-
druomenę, švenčia šv. Kalėdas, šv. Ve-
lykas, turi krepšinio komandą, daly-
vauja Tautų šventėse: mūsų atvežtą juo-
dą lietuvišką duoną kaip tik tokiai
šventei ir pasiliko. O, pavyzdžiui, No-
vosibirske bendruomenė beveik išny-
kusi”, – pasakoja Z. Paškevičienė, per
kelionę kalbinusi dešimtis Sibiro lie-
tuvių. 

Nepaisant to, ji sako, kad tiems, ku-
rie patys patyrė tremtį, ši netapo už-
gijusiu randu – tremtiniai iki šiol jau-
čia nuoskaudą, ilgisi tėvynės ir gedi at-

imtos galimybės laisvai gyventi. Ypač
mėginusieji grįžti, bet tarybinėje Lie-
tuvoje neradę sau vietos. 

„Nes pakanka vieno stipraus, dva-
singo žmogaus, kad Lietuvos atmini-
mas Sibire būtų gyvas ne tik tarp lie-
tuvių. Novosibirske rusai manęs apie
Lietuvą klausinėjo taip, lyg kalbėtų
apie svajonių šalį. Aš jų klausiu – iš kur
jūs traukiate tokius klausimus? Na,
sako, mūsų vyskupas, Josifas Vertas,
Kaune seminariją baigęs vokietis, vi-
sada mini Lietuvą kaip legendinę drau-
giškumo, gerumo ir dar daugybės ver-
tybių valstybę”, – stebėjosi A. Teresius.

Kapų tvarkymui reikia paramos

„Išgirdome daugybę istorijų: kiek-
viena mūsų aplankyta bendruomenė
stengėsi mus pavaišinti, pabūti ir pa-
kalbėti su mumis. Jie džiaugėsi, kad
gali dalyvauti kapų tvarkymo projek-
te – nes būtent vietiniai žmonės žino,
kuriose vietose kokios kapinaitės, ir jie
gali jomis rūpintis ir toliau, kai pa-
grindiniai papildomų lėšų reikalau-
jantys darbai ten padaryti”, – kalbėjo
Z. Paškevičienė. Ji domėjosi ir kuo
kasdien gyvena sibiriečiai. Žurnalistę
nustebino Sibiro turgaus gausa: jame
rado kokybiškų maisto prekių, tarp jų
ir lietuviško sūrio, ir nebrangių iš kai-
myninės Kinijos įsivežamų gaminių.
„Tačiau kainos, žvelgiant eilinio sibi-
riečio akimis, labai didelės. Iš šalies
matosi, kad žmonės gyvena skurdžiai,
paprastai rengiasi ir daugelio dalykų
neįperka”, – atkreipė dėmesį Z. Pa-
škevičienė.   

Su Kultūros ministerijos pagalba
Rusijos lietuvių bendruomenės per-
nai sutvarkė apie pusšimtį kapinių
Tomsko srityje, Buriatijoje, Krasno-
jarsko ir Altajaus kraštuose. Šiais me-
tais atvykusi  lietuvių grupė aplankė ir
sutvarkė apie 10 kapinių, o iki Vėlinių
vietinės bendruomenės turėtų sutvar-
kyti XX lietuvių kapinių, pastatyti
jose atminimo paminklus. A. Tere-
siaus paminklai iškilo Novosibirske ir
Irkutske. 

Daugiau informacijos el. paštu:
info@bistrampolis.lt (dr. kun. Rimantas
Gudelis, Ru si jos lietuvių kapelionas)

Šio kryžiaus autorius – skulptorius Adolfas Teresius. Rusijos lietuvių klebonas Rimantas Gudelis (stovi d.) su brangiais svečiais iš Lietuvos.

Lietuviškose kapinėse.       A. Teresiaus ir Z. Paškevičienės nuotraukos
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EP pritarė pabėgėlių krizės valdymo planui

Kauno aerodromo kariuomenei neatidavė  

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu-
voje įkurta asociacija „Artimiems”,
siekianti suburti nusižudžiusių arti-
muosius, skatinti nebijoti kalbėtis ir
padėti vieni kitiems išgyventi skau-
džias netektis. Pagrindinis asociacijos
tikslas – vienyti artimo savižudybę pa-
tyrusius asmenis, atstovauti jų inte-
resams, šviesti visuomenę ir mažinti
stigmą, susijusią su netektimi dėl ar-
timo savižudybės.

Artimiesiems dažnai kyla įvairių
jausmų ir klausimų apie kuriuos sun-
ku ar gėda kalbėtis, nedrąsu ieškoti pa-
galbos. Asociacijos kūrėjai, patys pa-
tyrę artimo savižudybę, iki šiol daly-
vavo, organizavo savitarpio pagalbos
grupę, kur galima atvirai dalintis savo

jausmais su tais, kurie išgyvena tą
patį.

Asociacija jau bendradarbiauja
su „Jaunimo linija”, Vilniaus verslo
kolegija, psichologais ir kitomis or-
ganizacijomis, kurios prisideda prie
kuriamos gyvybės kultūros Lietuvoje,
efektyvesnės socialinės ir sveikatos po-
litikos, susijusios su savižudybių pre-
vencija bei pagalba nusižudžiusių ar-
timiesiems.

Asociacijos nariai kviečia visus
patyrusius artimo savižudybę prisi-
jungti prie vieningos bendruomenės,
kur net nepažįstamas žmogus gerai su-
pranta kito skausmą ir gali tapti labai
artimas.

Žagarė (ELTA) – Žydų kultūros
dienas, kurių renginiai apėmė nuo
muzikos, dailės, kino filmų iki litva-
kiškos virtuvės, organizavo Žagarės re-
gioninis parkas, Vilniaus žydų viešo-
sios bibliotekos labdaros ir paramos
fondas, Žagariečių asociacija, kartu su
Kultūros taryba, Geros valios fondas
rėmė šią iniciatyvą.

Žagarėje vyko Anatolijaus Šende-
rovo kūrybos koncertas „Giesmė ir šo-
kis”, savo knygą „Zagare” pristatė ra-
šytoja ir radijo laidų vedėja iš Izraelio
Sara Manobla, knygą „Price of  Con-

cord” – profesorius Markas Petu-
chauskas, buvo rodomas Australijos re-
žisieriaus Rod Freeman filmas „Dėdė
Chackelis”. Taip pat atidarytos parodos
„Kadišas meninėms Lietuvos sinago-
goms” ir „Centropa”.

Žagarės miestelis užima ypatingą
vietą Lietuvos ir ypač Lietuvos žydų is-
torijoje. Pirmosios žydų bendruomenės
Žagarėje kūrėsi dar XVIII a. pirmoje
pusėje. Žydų amatininkai ir prekybi-
ninkai prisidėjo prie miestelio klestė-
jimo, XX a. pradžioje jie sudarė Žaga-
rės gyventojų daugumą. 

Pasaulyje smuko maisto prekių kainos 
Briuselis (ELTA) – Praėjusį mė-

nesį visame pasaulyje maisto kainos
sumenko 5,2 proc., t.y. daugiausiai per
pastaruosius septynerius metus. Tokią
informaciją pateikia Jungtinių Tautų
maisto ir žemės ūkio organizacija
(MŽŪO).

Pareigūnai nurodo, kad per mė-
nesį atpigo visos maisto gamyboje
naudojamos žaliavos – nuo pieno iki
aliejaus,  cukraus  ir  grūdinių kultū-
rų.

Daugiausiai įtakos maisto prekių
gamintojams daro Kinijoje sumenku-
si paklausa ir Rusijos taikomas em-
bargas Vakaruose gaminamai maisto

produkcijai.
Europos Komisijos pareigūnai tu-

rėtų suteikti regiono ūkininkams 500
mln. eurų vertės paramą. Specialistai
teigia, kad svarbiausia paramos paketo
dalis bus skirta pienininkystės sekto-
riui visose Europos Sąjungos valsty-
bėse. Kasmet šios sferos atstovai dėl
vykstančio prekybos karo praranda 5,5
mlrd. eurų.

Komisija pažymi, kad, skirstant
nacionalinę ES paramą pieno pro-
duktų sektoriams, bus paisoma tei-
singumo ir efektyvumo kriterijų, todėl
didžiausią paramos dalį gaus labiau-
siai nukentėjusios valstybės.

Strasbūras („Draugo” info) – Eu-
ropos Parlamentas (EP) triuškinama
dauguma balsų pritarė Europos Ko-
misijos pirmininko Jean-Claude Junc-
ker pasiūlytam planui, turinčiam pa-
lengvinti Europos Sąjungos (ES) pie-
tinių valstybių naštą dėl pabėgėlių,
daugiausiai atvykstančių iš Sirijos,
antplūdžio.

Ši rezoliucija siūlo perskirstyti 160
tūkst. prieglobsčio ieškančių žmonių
iš Graikijos, Vengrijos ir Italijos, taip
pat sukurti nuolatinį privalomų kvo-
tų mechanizmą, skirti daugiau lėšų pa-
bėgėlių priėmimui ir integravimui.

EP narių įsitikinimu, ES ir jos ša-
lys turi parodyti solidarumą ir sąži-
ningai dalintis atsakomybe siekiant
įveikti pabėgėlių krizę.

Atkreipiamas dėmesys į Komisijos
pasiūlymą ES mastu sudaryti bendrą
saugių kilmės šalių sąrašą, tačiau už-
tikrinti, kad nebūtų pažeistas negrą-
žinimo principas ir asmenų, ypač pri-

klausančių pažeidžiamoms grupėms,
teisė į prieglobstį. Savo ruožtu Parla-
mentas prašo ES valstybių apsvarsty-
ti galimybę išdavinėti humanitarines
vizas, taip pat leisti asmenims pa-
teikti prieglobsčio prašymus jų am-
basadose ir konsulatuose.

Rezoliucijoje raginama nustatyti
griežtas baudžiamąsias sankcijas už
prekybą žmonėmis ir žmonių kontra-
bandą į ES ir joje, bet nebausti tų, ku-
rie, vedami humanitarinių paskatų, sa-
vanoriškai padeda migrantams, įskai-
tant vežėjus.

Padėtis Europoje lieka įtempta.
Pavyzdžiui vien į Vokietiją šiemet jau
atvyko apie 450 tūkst. pabėgėlių, iš jų 37
tūkst. – per pirmąsias aštuonias rugsėjo
dienas. Tikimasi, kad rugsėjį jų gali
būti daugiau negu 100 tūkst. o iki metų
pabaigos Vokietija priims 800 tūkst.
prieglobsčio prašytojų – keturiskart
daugiau negu pernai ir gerokai daugiau
negu bet kuri kita Europos šalis.

Įkurta nusižudžiusiųjų artimųjų organizacija

Žagarė sulaukė žagariškių – litvakų

Rado nežinomos žmonių rūšies liekanų 

Maropeng, Pietų Afrikos Res-
publika (1 psl.lt) – Viename urve Pietų
Afrikos Respublikoje rasta kaulų fosi-
lijų, priklausančių 15 individų, kurie,
kaip manoma, yra dar nežinomos se-
novinių žmonių rūšies atstovai. Apie
tai paskelbė mokslininkai tvirtina,
kad šis radinys yra labai svarbus žmo-
nijos evoliucijos tyrimams.

Apie 1,5 tūkst. fosilijų buvo rastos
viename dideliame urve netoli Joha-
nesburgo, slypinčios vienoje gilioje
požeminėje kameroje, kurią įmano-
ma pasiekti tik nusileidus keliais sta-
čiais tuneliais ir perlipus uolų plyšius.

Ekspertai tiksliai nežino, kaip ten
atsidūrė naujosios rūšies – Homo na-
ledi – atstovų liekanų ir koks yra jų am-
žius, bet šis atradimas gali suteikti
naujos informacijos apie žmonijos

šaknis.
Naujasis atradimas pabrėžia žmo-

nių giminės medžio sudėtingumą ir
būtinybę tęsti tyrimus, kad suprastume
mūsų rūšies istoriją ir giliausias šaknis. 

Pasak tyrėjų, tų hominidų ran-
kos, riešai ir pėdos buvo panašios į
šiuolaikinių žmonių, bet pagal sme-
genų dydį ir viršutinės kūno dalies su-
dėjimą jie artimesni ankstyviausiems
žmonėms.

„Homo naledi smegenys buvo ma-
žytės, maždaug vidutinio apelsino dy-
džio, o kūnas – labai lieknas”, – sakė
Wisconsino universiteto Madisone ty-
rėjas John Hawks, kuris yra naują
rūšį aprašančio mokslinio straipsnio
vienas iš pagrindinių autorių.

Homo naledi buvo apie 1,5 m aukš-
čio ir svėrė apie 45 kilogramus.

Vilnius (Vyriausybės info) – Vy-
riausybė posėdyje pritarė, kad į Lie-
tuvą pagal Europos Komisijos siūlomą
planą iš viso būtų perkelti 1 105 pabė-
gėliai iš trečiųjų šalių. Pagal šį spren-
dimą, visi atvykėliai į Lietuvą turėtų
būti perkelti  per dvejus metus, iki 2017
metų pabaigos.

Pripažindama, kad būtina sku-
biai imtis veiksmų, kuriuos drauge
įgyvendintų visos Europos Sąjungos
valstybės, Lietuva yra pasirengusi ieš-
koti bendrų sprendimų ir prisidėti
prie solidarumo priemonių bei naštos
pasidalijimo. 

Lietuva priims 1 105 pabėgėlius

Vilnius (Seimo info) – Seimas ne-
sutiko kariuomenės reikmėms per-
duoti valstybei priklausantį Dariaus ir
Girėno aerodromą, kurį iki 2016 metų
panaudos sutartimi valdo Kauno mies-
tas. Poreikio perimti oro uostą anks-
čiau teigė nematanti ir Krašto apsau-
gos ministerija.

Seimo narė Orinta Leiputė aiški-
no, kad aerodromas tampa vis labiau
prieinamas ir atviras visuomenei, o pa-
keitus statusą, būtų apribota jo avia-
cinė veikla.

Ekonomikos komiteto narė Birutė
Vėsaitė mitu pavadino kalbas, kad

verslo grupės nori aerodromo terito-
rijos žemes išdalinti atskirais skly-
pais ir paversti nuosavų namų kvar-
talais.

Krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas anksčiau tvirtino, kad ini-
ciatyva perduoti aerodromą kariuo-
menei yra perteklinė. Anot ministro,
šis oro uostas nėra prioritetas, nors
kartais čia nusileidžia sąjungininkai.

Istorinis S. Dariaus ir S. Girėno ae-
rodromas liepą minėjo savo šimtmetį,
jis įtrauktas į strateginę reikšmę na-
cionaliniam saugumui turinčių įren-
ginių sąrašą.

Šitaip galėjo atrodyti Homo naledi. CNN.com nuotr.

Aerodromas lieka visuomenės poreikiams. 15 min.lt nuotr.
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IŠ KELIoNėS SUgRįžUS

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Šią vasarą turėjau progos su ki tais moksleiviais iš savo
gimnazijos keliauti į Ekvadorą. Tai atsitiko mė nesį iki
popiežiaus Pranciškaus ke lio nės į šią šalį. Mūsų buvo
12 jaunuo lių ir dvi ispanų kalbos mokytojos. Tiems,
kurie norėtų į tą regioną ke liauti, papasakosiu savo
įspūdžius.

Šeima

Ekvadore mes visa grupė laiką kartais leisda-
vome kartu, o gyveno me vietinėse šeimose. Kiek-
vienoje šei moje buvo bent vienas vaikas, su kuriuo
bendravome ir ėjome į mo kyklą. Mane priėmusios
šeimos ber niukas buvo vardu Martin. Man labai pa-
tiko ši šeima. Tai buvo labai malo nūs žmonės. Man
patiko ir Martin, kuris buvo truputį jaunesnis už
mane, trylikos metų, bet tai nebuvo problema. Jis yra
truputį išdykęs, bet juokingas. Mes su juo namuose
žaisdavome „Xbox” ir futbolą. Vieną die ną važiavo-
me į sporto salę.  Salė buvo maža, bet graži. Jo mama
labai ska niai gamino maistą. Pusryčiams jie labai
mėgsta kiaušinius, todėl valgė me juos beveik kiek-
vieną rytą. Mar tin turėjo septynerių metų sesę. Ji,
kaip ir brolis, gerai kalba angliškai. Tėvai beveik vi-
sai nemoka anglų kalbos, todėl aš su jais kalbėjau is-
paniš kai, žinoma, kiek pats sugebėjau (gimnazijoje
ispaniškai mokausi jau dvejus metus), o kai kažko
nežinodavau, jų vaikai man padėdavo. 

Otavalo

Šis miestas, kuriame gyvena 90 000 žmonių, yra
į šiaurės-rytus nuo sostinės Quito. Otavalo veikia vie-
ni garsiausių turgų Ekvadore. Juose būna labai daug
žmonių ir labai daug daiktų. Su prekybininkais ga-
lėjome derėtis dėl kainos. Buvo įdomu. Aš nusipir-
kau megztinį, apsiaustą nuo lietaus (poncho) ir ke-
letą kitų lauktuvių šeimai. Keletas mergaičių iš mū -
sų grupės pirko labai daug dalykų. 

Mes aplankėme krioklį netoli mies to. Norint jį
pasiekti, teko šiek tiek paėjėti, bet pasiekę tikslą ne-
sigailėjome, buvo labai gražu. Nors mes negalėjome
po juo palįsti, bet jo grožis buvo vertas mūsų pa-
stangų. 

Mindo

Mindo – tai miestas į vakarus nuo sostinės. Mies-
tas išsidėstęs Min do draustinyje. Ten yra siūloma
daug smagių užsiėmimų. Vienas iš jų – „zip-lining”
per džiungles. Aš pa na šiai esu „kėlęsis” per Nerį Vil-
niuje, bet čia buvo daug baisiau ir aukš čiau. Buvo la-
bai smagu ir įdomu. Pradžioje buvo truputį baisu, bet
po keleto kartų pripratau ir daugiau nebebuvo bai-
su. Mūsų gidas mums leido rinktis – skristi „su-
permeno stiliumi” (kaip paukštis) arba aukštyn
kojomis. Aš sklendžiau aukštyn kojomis. Buvo gan
keistas jausmas, bet tuo pačiu metu – ir smagu. Prak-
tiškai mačiau tik dangų. Po to supomės ekstremaliose
„Tarzano” supynėse. Tai paprasta – praktiškai šoki
nuo platformos ir krenti, o kai pasieki apačią, pradedi
skristi į viršų kaip švytuoklė. Atrodė gan baisu, bet
buvo ir labai smagu. Po to keliavome upe pripučia-
mais ratais. Vanduo buvo labai šaltas, bet laiką pra-
leidome labai gerai. Mums labai patiko Mindo.

Mokykla

Mokykla, kurioje mes lankėmės, vadinosi Liceo
Campoverde. Ji labai skyrėsi nuo mūsų mokyklos.
Mūsų gimnazija yra gan maža (700 moksleivių), bet
jų yra dar mažesnė. Kiek vienas skyrius turi tik vie-
ną klasę, ku rioje mokosi apie dvidešimt moki nių. Tai-
gi yra tik apie dvidešimt de vintokų, dvidešimt de-
šimtokų ir t. t. Jų mokykloje mokosi vaikai nuo ma-
žiukų iki dvyliktos klasės, o mano mokykloje – tik
nuo devintos iki dvyliktos. Kitas skirtumas yra – kad
jų mokykla sudaryta iš kelių pastatų. Kadangi mo-
kykla yra ant kalno, labai sunku būtų pastatyti vie-
ną didelį pastatą. Yra vienas ilgas pastatas su gal pen-
kiomis klasėmis. Nusileidęs į lauką randi dar vieną

Keletas įspūdžių iš kelionės į Ekvadorą

pastatą su taip pat maždaug penkiomis klasėmis. Dar
vienas skirtumas – mokykloje yra ūkis. Jis nėra di-
delis, čia augina mos vištos, lam os, triušiai ir dar-
žo vės. Dauguma mokytojų nėra tokios griežtos kaip
pas mus. Kartais, jeigu pamokos baigiasi anksti, mo-
kytojos leidžia vaikams eiti į lauką ir žaisti. Man at-
rodė, kad ten mokytis yra leng viau negu mūsų mo-
kykloje. 

Hakuna Matata

Hakuna Matata yra vieta – apie tris valandas ke-
lio į pietryčius nuo sostinės, kur žmonės gali važiuoti
pa ilsėti džiunglėse. Ši vieta priklauso Martino dėdei.
Martino dėdė ir pusbroliai yra iš Amerikos (New Jer-
sey), todėl gerai kalba angliškai. Su jais susitikome
vieną savaitgalį. Nors bū nant tame kurorte lijo, bet
laiką pra leidome gerai. Pirmiausia arkliais jojome
per džiungles. Mes įveikėme net upę. Aš seniai bu-
vau jojęs arkliu, todėl buvo labai smagu. Po to mau-
 dėmės baseine. Baseinas buvo palmės formos. Pa-
vargę suvalgėme labai ska nią vakarienę. Dar truputį
pasikal bėję ėjome miegoti. Rytą ėjome pasivaikščioti
po džiungles. Gidas truputį apie jas papasakojo. Po
įdomaus pasivaikščiojimo vėl maudėmės baseine.
Ten buvome gan ilgai ir smagiai pra leidome laiką. 

Quito

Quito yra Ekvadoro sostinė. Il giau siai buvome
apsistoję vienoje mokykloje. Pirmą dieną aplankė-
me keletą bažnyčių ir Prezidento rūmus. Vienoje baž-
nyčioje (tai Jėzuitų baž ny čia) beveik viskas buvo pa-
daryta iš aukso. Ji buvo labai įspūdinga ir gra ži. Ta
bažnyčia pradėta statyti prieš 400 metų, o statybos
truko 150 metų. Pačiame mieste daug nevaikščiojo-
 me, daugiausia žvalgėmės iš autobuso.

Odos miestas (Cotacachi)

Cotacachi yra apie 10 mylių nuo Otavalo mies-
to. Jis vadinamas odos miestu (arba Ekvadoro odos
sostine) ir beveik kiekvienoje parduotuvėje buvo
daiktų iš odos. Tokių parduotuvių buvo daugiau kaip
50! Buvo įdo mu, nors kiekvienoje parduotuvėje
buvo beveik tos pačios prekės, todėl galų gale truputį
nusibodo.

Mitad del Mundo
Mitad del Mundo yra pastatas ir muziejus ties

ekvatoriumi. Šalyje yra du ekvatoriai. Vienas yra
įvardintas seniau, o kitas patikslintas naudojant GPS
technologiją. Mes aplankėme abu ekvatorius. Se-
nesniojo ekva to riaus vietoje stovi didelis pastatas ir
galima pakilti į jo viršų. Nors tai nebuvo labai aukš-
tai, bet vaizdas buvo gra žus. Tie du ekvatoriai nėra
toli vienas nuo kito. Prie tikrojo (pagal GPS) mums
parodė keletą unikalių reiškinių. Vienas iš jų – kaip
vanduo bė ga iš vonios. Paprastai bėgdamas vanduo
sukasi arba į kairę, arba į de šinę, priklauso nuo to,
kuriame pusrutulyje tu esi. Ties ekvatoriumi van-
duo bėga tiesiai žemyn. Kitas – stip rumo testas. Vie-
nas žmogus rankas laiko sudėtas prie krūtinės, o ki-
tas žmogus bando lenkti rankas žemyn. Paprastai tas
žmogus, kuris laiko rankas prie krūtinės, turi pa-
kankamai jėgų neleisti kitam žmogui nu lenkti savo
rankų, o prie ekvatoriaus jis negali pasipriešinti, ir
jo rankos yra nulenkiamos žemyn. Labai keis ta, bet
labai įdomu. Smagu būti ties pasaulio viduriu.

Gal ne visi turės galimybių ke liauti į Pietų Ame-
riką ir aplankyti Ekvadorą, bet noriu, kad žinotu-
mėte – tai graži šalis, kur gyvena malonūs žmonės.
Ten tikrai yra ką pamatyti.

Po kelionės sraunia upe. Andrius – pirmas iš kairės. Asmeninio albumo nuotraukos

Įsimintina šiems moksleiviams tapo kelionė į Ekvadorą. Andrius – pirmoje eilėje antras iš dešinės.
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Atkelta iš 1 psl.

Ketvirtajame kėlinyje užvirė ko va taškas į taš-
ką. Jonas Valančiūnas, kuris iš viso surinko 25 taš-
kus ir at kovojo 12 kamuolių, vedė lietuvius į kovą ir
puolime, ir gynyboje, tačiau sėk mė nuo Lietuvos
rinktinės nusisu ko. Likus žaisti daugiau nei minu-
tę mūsiškiai pirmavo saugia 6 taškų per svara. Tačiau
belgai įmetė tritaš kį, čia pat atėmė kamuolį ir dar
kartą pataikė iš toli. Paskutinę minutę re zultatas
buvo lygus 74:74. Lietuviai galėjo laikyti kamuolį iki
pabaigos, bet likus keturioms sekundėms Man tas
Kalnietis, ilgai bumpsėjęs ka muolį, ryžosi mesti tri-
taškį. Kamuo lys atšoko nuo lanko link baudos lini-
jos. Jį sugriebęs Sam Van Rossom pa sileido į priekį,
bet iš po krepšio ne pataikė per Manto Kalniečio ran-
kas. Tačiau jau tiksint paskutinei sekundei ranką
kyštelėjo M. Lojeski ir ka muolys atsidūrė krepšyje.

Švieslentėje degė nuliai, todėl teisėjai dar kelias
minutes svarstė, ar kamuolys spėjo įkristi į krepšį
ir priėmė belgams palankų sprendimą.

Iki šiol lietuviai su belgais buvo sužaidę penkias
tarpusavio dvikovas ir keturis kartus pergalę šven-
tė mūsų šalies krepšininkai. Iki praėjusio pirma-
dienio vienintelį pralaimėjimą šios šalies rinktinei
mūsiškiai patyrė prieš dvidešimt metų, kai Belgijos
Alsto mieste vykusiame susitikime netikėtai nusi-
leido savo varžovams 83:85.

Europos čempionate belgai žai džia 16-ąjį kartą.
Aukščiausias šios ko mandos pasiekimas – 4-oji vie-
ta 1947 metais Čekoslovakijoje vykusiose pirmeny-
bėse.

Dėl teisėjo sprendimo sprendimo 
kreipėsi į FIBA

Lietuvos krepšinio federacija krei pėsi į FIBA rei-
kalaudama pa aiškinimo, kodėl Lietuvos rinktinės at-

stovams po rungtynių su Belgija ne buvo leista pa-
matyti lemiamų aki mirkų vaizdo įrašo. Protestas dėl
rungtynių rezultato turi būti paduodamas praėjus ne
daugiau nei 15 mi nučių po rungtynių pabaigos. Vis
dėlto lietuviai pasitikėjo teisėjų sprendi mu ir apie
protesto galimybę nesvars tė. R. Javtokas ant rung-
tynių proto kolo, kaip rinktinės kapitonas, pa si rašė
irgi nematęs paskutinių akimir kų vaizdo įrašo.
Lietuvos rinktinė tie siog pasitikėjo teisėjų spren-
dimu.

Teisėjai vieni nagrinėjo epizodą ir jie priėmė
sprendimą įskaityti me timą. Kai Lietuvos rinktinės
štabą pa siekė informacija ir vaizdinė medžiaga, ro-
danti, kad teisėjai galėjo suklys ti, protestą teikti jau
buvo per vėlu pa gal galiojančias FIBA taisykles. Lie-
tuviai nesitiki, jog šiuo raštu pa vyks kažkaip pakeisti
jau pasibaigu sių rungtynių baigtį, tik nori gauti
FIBA išaiškinimą, ką bet kuri ko man da turi daryti,
jeigu panašus at vejis pasikartos.

Belgams – didžiausia pergalė istorijoje

Paprastai trumpomis žinutėmis apie savo šalies
krepšinį apsiribojanti Belgijos žiniasklaida šį kar-
tą pratrūko. Rygoje vykstančiame Europos čempio-
nate 76:74 išplėšta pergalė prieš kur kas gilesnes tra-
dicijas turinčią Lietuvos krepšinio rinktinę sukėlė
tikrą komplimentų audrą.

„Belgijos liūtai pasiekė didžiau sią pergalę savo
istorijoje, trečiajame grupės susitikime nokautuo-
dami Europos vicečempionus”, – savo tautiečius gyrė
„De Standaard”. Nors krep šinis Belgijoje vargu ar
patenka į populiariausių sporto šakų dešimtu ką, ši
pergalė privertė atkreipti dėmesį beveik visus dien-
raščius.

„Įspūdingas Belgijos liūtų pasi ro dymas ir dar
įspūdingesnis finalas. Europos čempionate užfik-
suota di džiulė sensacija, kai Belgijos vaikinai pa siekė

Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Krepšinio čempionate – nervų karas
Lietuvos rinktinės žaidimas sirgaliams nekelia susižavėjimo. ,,Facebook” nuotr.

pergalę prieš kur kas tituluo tesnius lietuvius. Ir dar
kokią! Per galę mūsiškiams atnešė įspūdingas me-
timas su sirena. Už tai turime būti dėkingi Matt Lo-
jeski ir Sam Van Rossom”, – rašo „De Morgen”.

Panašiu džiaugsmu tryško ir bulvarinio „Het
Nieuwsblad” antraštė: „Europos čempionate belgai
pasiekė legendinę pergalę.”

„Belgijos krepšininkai pirmadienį maudėsi
šlovės spinduliuose, – rašo prancūzų kalba leidžia-
mas ‘Le Soir’. – Liūtai parklupdė grupės favo ritus
lietuvius, o pergalę lėmė herojiškas Matt Lojeski me-
timas sulig sirena.”

„Belgiško krepšinio šlovė sulig finaline sirena.
Mūsų krepšininkai visiškai nusipelnė šios pergalės,
ka dangi sugebėjo atsilaikyti prieš be veik nesu-
stabdomą Joną Valančiūną ir jo kariauną. Koman-
da, kurios aukš čiausias krepšininkas tesiekia 205
cm, sugebėjo iškovoti istorinę pergalę. Tiesa, mums
šiek tiek padėjo ir patys lietuviai, kai rungtynių pa-
 baigoje Mantas Kalnietis priėmė ne teisingą spren-
dimą”, – pažymi „La Dernière Heure”.

Nuo gėdos išgelbėjo J. Mačiulio metimas

Lietuvos rinktinė tikėjosi išlieti pyktį po pra-
laimėjimo Belgijai rungtynėse su Estija, tačiau įsi-
vėlė į eilinę dramą. Estija ilgai pirmavo, tačiau lie-
tuviai paskutinėmis sekundėmis sugebėjo palauž-
ti varžovus. Pergalin gą metimą likus žaisti dviem
sekun dėms pataikė Jonas Mačiulis, atnešęs Lietu-
vai trečiąją pergalę Europos čempionate 64:62 (20:15,
18:16, 11:20, 15:11). Ši pergalė garantavo Lietuvai vie-
tą kitame etape – patekimą į aš tunt finalį.

Lemiamą ketvirtį Lietuva pra dė jo apsimiego-
jusi, o estai tuo naudojosi – jie du kartus pelnė leng-
vus taš kus iš po krepšio ir pavojingai nutolo 56:49.
Lietuviai susiėmė ir sugebėjo atsakyti šešiais taš-
kais be atsako, tačiau tada Janar Talts pataikė su-
 dė tingą tritaškį ir Estija toliau pirmavo 58:54.

Varžovai pirmavo iki paskutinių rungtynių
akimirkų, o aikštėje vyko tikras nervų karas – es-
tai nesugebėjo užpulti, tačiau neblizgėjo ir lietuviai.
Paskutinėmis sekundėmis rezultatą išlygino Min-
daugas Kuzminskas – 62:62. Kitoje atakoje suklydo
S. Vene, o į greitą puolimą nubėgęs J. Ma čiu lis pa-
taikė sudėtingą dvitaškį. Es tams dar buvo likusios
dvi sekundės,  tačiau desperatiškas tritaškis tikslo
nepasiekė ir Lietuva išvargo pergalę 64:62.

Po pergalės prieš čekus 
kiti varžovai – gruzinai

Penktojo turo rungtynėse D grupėje ketvirta-
dienį Lietuvos rinktinė po pratęsimo 85:81 (12:18,
15:19, 28:14, 14:18; 16:12) nugalėjo Čekijos komandą
ir užėmė pirmąją vietą.

Lietuvos komanda nesėkmingai pradėjo rung-
tynes ir atsiliko 0:7. Vėliau aikštelėje pasirodė Jo-
nas Valančiūnas ir lietuviai priartėjo iki trijų taš-
kų (10:13). Visgi, po ligos atsigaunantis J. Valan-
čiūnas turėjo atsisėsti ant suolelio ir čekai vėl nu-
tolo – 18:10.

Antrajame kėlinyje pirmąjį tritaškį šiame čem-
pionate pataikė Artūras Milaknis, bet Čekijos ko-
manda išlaikė žaidimo kontrolę ir įpusėjus rung-
tynėms pirmavo 37:27.

Trečiajame ketvirtyje lietuviai pelnė devynis
taškus be atsako ir išlygino rezultatą 40:40. Po Min-
daugo Kuzminsko baudų metimų Lietuvos rinktinė
pirmą kartą išsiveržė į priekį – 46:44. Po trijų kėli-
nukų lietuviai pirmavo 55:51.

Ketvirtajame kėlinyje čekai greitai išlygino
rezultatą (57:57) ir atkakli kova tęsėsi iki pat pa-
baigos. Likus devynioms sekundėms, Čekijos krep-
šininkai turėjo galimybę surengti lemiamą ataką,
bet ji baigėsi klaida. Lietuvos rinktinė dar turėjo še-
šias sekundes, bet Manto Kalniečio metimas buvo
netikslus ir teko žaisti pratęsimą.

Pratęsimas prasidėjo atkakliai, tačiau jam įpu-
sėjus M. Kalnietis pataikė du tritaškius, J. Valan-
čiūnas gerai žaidė po krepšiais ir mūsiškiai nuto-
lo – 82:75. Paskutiniai čekų bandymai atkurti intrigą
buvo nesėkmingi ir lietuviai šventė pergalę.

Europos čempionatas dabar keliasi į Lilį (Pran-
cūzija). Aštuntfinalyje sekmadienį lietuviai žais su
ketvirtąją vietą C grupėje užėmusia Gruzijos rink-
tine.
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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

Kol Lietuvos vyrų krepšinio rink tinė Rygoje varžosi Europos čempionate,
„Houston Rockets” aukšta ūgis Donatas Motiejūnas tęsia rea bi litaciją. Jis

už Atlanto ne tik sportuoja, stebi draugų žaidimą, bet ir spėjo susitikti su Lio-
nel Messi bei šiam įteik ti savo marškinėlius.

Po antrosios lietuvių pergalės prieš latvius D. Motiejūnas savo pas kyroje „Fa-
cebook” parašė: Džiau giuo si už bičiulius ir Lietuvos rinkti nę!!! Su antra pergale!!!
Tęskit taip iki pat pabaigos!!!”.

Jis taip pat pasidalino nuotrauka, kurioje įsiamžino su geriausiu pasaulio
futbolininku L. Messi. Pas tarasis žaidė draugiškas rungtynes JAV, kur Argen-
tina susitiko su Bo livija. Argentiniečiai laimėjo 7:0, o L. Messi mušė du kartus.
„Su geriausiu pasaulio futbolininku. Buvo malonu susipažinti!” – įspūdžiais da-
linosi D. Motiejūnas. Jis argentiniečiui įteikė savo marškinėlius.

Lietuvos nacionalinė futbolo rink-
 tinė ir toliau ritasi žemyn: Euro pos fut-
bolo čempionato atrankos rungtynėse
lietuviai rugsėjo 5 d. išvy koje 0:1 nu-
sileido Estijos futbolinin kams, o po tri-
jų dienų namuose tik per teisėjo pri-
dėtą laiką išvargo pergalę 2:1 prieš
nykštukinės San Ma rino šalies ko-
mandą. Po šių rungty nių lietuviams
viltys patekti į finali nį Europos čem-
pionato etapą jau užgeso.

Vienintelis rungtynių įvartis var-
 žybose su estais į lietuvių vartus kri-
to 71-ąją minutę. K. Vasiljevas įmušė
įvartį po Giedriaus Arlauskio ir lie-
tuvių gynėjų klaidų. Tai buvo dvide ši-
m asis šio futbolininko įvartis Estijos
rinktinėje per 80 rungtynių.

Rungtyniaujant su San Marino

Prancūzijoje pasibaigė pa saulio irklavimo čempionatas. Sau lius Ritte ris ir
Rolandas Maščinskas dviviečių valčių klasėje iškovojo si dabro medalius.
Lietuviai distancijos metu vis gerino savo pozicijas, o po galingo finišo iš-

kovojo sidabro medalius (6:05,31) ir nusileido tik Kroatijos atstovams. Bronzą
iškovojo Naujo sios Zelandijos irkluotojai.

2014 metų pasaulio čempionate lietuviai liko ketvirti. R. Maščinskas ir S.
Ritteris yra 2011 ir 2014 metų Europos čempionai.

Kitas Lietuvos irkluotojas Min dau gas Griškonis vienviečių valčių klasės
finale iškovojo bronzos medalį. 

Lietuvis finišavo per 6:57,64 min. ir užtikrintai laimėjo bronzos medalį. Auk-
sas atiteko Čekijos atstovui, si dabras – Naujosios Zelandijos irkluotojui. Olim-
pinis čempionas norvegas Olaf  Tufte liko ketvirtas.

2014 metų pasaulio čempionate M. Griškonis buvo ketvirtas. Lietuvis yra
2009, 2011 ir 2012 metų Europos čempionas.

Vietas Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse pasaulio čempionate užsitik-
rino Donata Vištartaitė ir Milda Val čiukaitė, Saulius Ritteris ir Ro landas Maš-
činskas, Mindaugas Griš konis ir Lietuvos keturvietė įgula.

Lietuvos futbolo rinktinė toliau ritasi žemyn

Lietuvos futbolo rinktinė 

rinktine lietuvių puolėjas Lukas Spal-
 vis per pridėtą laiką įmušė įvartį ir
bėgo sirgalių link, prie lūpų laikyda-
mas pirštą. Sirgaliai skandavo „Ar
jums ne gėda?” ir „Kas bus toliau?”,

reikalavo ir trenerio Igorio Pankrat je-
vo galvos. Lietuvos rinktinė praėju sį
antradienį tik per plauką išnešė svei-
ką kailį per rungtynes su iš mė gėjų su-
daryta San Marino rinktine. 

Per plauką nelaimės išvengusi
Lietuvos rinktinė šventė pergalę 2:1
(1:0). Komandos rungtynes baigė de-
 šimtiese, o L. Spalvis įvartį įmušė ant-
rąją teisėjo pridėto laiko minutę. Per-
galę prieš San Mariną Lietuvos rink-
tinė nutraukė penkių iš eilės pralai-
mėjimų seriją.

Lietuvos rinktinė nuo pirmųjų
minučių pradėjo spaudimą ir jau 7 mi-
nutę Fiodoras Černychas bėgo sirga-
lių link pasidžiaugti įvarčiu. 55 mi-
nutę Lietuvos rinktinės gynėjai gru-
biai suklydo ir leido priekyje at sidurti
Danilo Rinaldo. Pastarasis pasileido
kamuolio link, bet jį numu šė Giedrius
Arlauskis, kuriam tučtuo jau buvo pa-
rodyta raudona kortelė. D. Rinaldo pri-
reikė medikų pagalbos ir jis aikštę pa-
liko su personalo pagalba. Netrukus
standartinę situa ciją įvarčiu pavertė
viename San Marino barų dirbantis
Matteo Vitaio li.

Iš įvairių profesijų futbolo mėgė-
 jų sudarytai San Marino komandai tai
buvo pirmasis įvartis išvykoje per 14
metų. Vos 32 tūkst. gyventojų turin-
čios šalies komanda svetur buvo įmu-
šusi tiktai sykį – 2001 metais.

Atrankos E grupėje Anglija su 21
tašku pirmauja užtikrintai. Dėl ant ros
vietos tarpusavyje kausis Švei carija
(12 tšk.) ir Slovėnija (9 tšk.), dėl trečios
vietos dar gali pakovoti Estija (10
tšk.). Lietuva, turinti 9 taškus, len kia
tik San Mariną (1 taškas).

Ūgio skirtumas: geriausias pasaulio futbolininkas L. Messi prieš D. Motiejūną.

Irkluotojų dvivietei – pasaulio sidabras, 
M. Griškoniui – bronza!

D. Motiejūnas susitiko su geriausiu 
pasaulio futbolininku  L. Messi 

Lietuvos irkluotojai S.  Ritteris ir R.  Maščinskas dviviečių valčių klasėje iškovojo sidabro
medalius ir kelialapį į olimpines žaidynes.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

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. 96
atsakymus atsiuntė: 

Regina Didžbalienė, Willow Springs, IL 
Dalė Blekienė, Chicago, IL

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg. FL

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. 

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

DĖMeSio!
Kas domisi lietuvių dailininkų tapyba,
įvairiais rankdarbiais ir drožiniais –
parduosiu už prieinamą kainą.

Tel. (847) 247-9711, Ramunė

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir puiki anglų kalba. Tel. 773-329-
9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
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 prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, rekomen-

dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
280-3421  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619.  

� Moteris, turinti daugiametę slaugos
darbo patirtį, ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-280-1347.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, legalūs dokumentai.
Tel. 954-541-0201.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235. 

� Sąžiningas, vairuojantis vyras ieško se-
nelių priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-307-5383  

ĮVAiRūS

,,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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SPygLIAI IR DygLIAI

R. John Rapšys

Valgyk ir norėk

Skaniausias mūsų valgis – kaip vadinas?
Ar tai kugelis, ar cepelinas?

Senieji ateiviai už kugelį balsuoja,
O trečiabangiai cepelinus doroja.
Bet vargas būtų visiems ant svieto,
Jei ant stalo nebūtų gero kotlieto.    
Tačiau nieko nėr geriau, kai ateina karščiai,
Kaip virtos bulvės ir šaltieji barščiai.

Nostalgija

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten dalis lietuvių vis nesąmones šneka.
Prisimindami senus draugus, 
Giria Raudonus laikus:

„Visi darbus mes turėjom, 
Prisivogti dar galėjom.
Viskas buvo garantuota: 
Mokslas, menas, medicina,
Pigi vodka, dar pigesni bilietai į kiną.
Saulė švietė iš Rytų, nereikėjo Vakarų.

Gėrėm naktį, gėrėm dieną,
Apdainavom mėnesieną,
Viskas buvo taip smagu, 
Galva sukosi ratu.
Nors pavalgyt prastai gavom,
Betgi niekas nebadavom.

O šiandien – kas abejos?
Nėra Lietuvoj tvarkos...
Be Tarybų Sąjungos!”

Devyni amatai

Visur skuba, galvą suka,
Nes jam visko per mažai...
Mat jis prigimties Dipuko,
Kur devyni amatai...

Dirba jaučiu pasivertęs,
O tam bosui negana,
Spaudžia jis tave į kertę
Nusikeikt sava kalba...

Vakarais gali vaidinti
Didį poną tarp savų
Ir garbės vainiką pinti
Iš devynių amatų...

Niekur povu nesipūsi,
Kol gyvensi, ką matai
Ir manysi, kad tai mūsų
Tie devyni amatai...

Todėl lėk tolyn iš miesto
Nuo savų ir svetimų,
Kad galėtum atsitiesti
Be devynių amatų...

Globalus tautietis

Kadaise buvo parašyta,
Kad pinigai – galvažudžiai...
Užtat dabar kiekvieną rytą
Apsigraibyk, ar gyvas išlikai.

Kas knygas skaito – žino,
Kad alų gerti sveika –
Užtat jau kartą pamėginęs,
Putojantį mauki be saiko...

Vos gimusiam į galvą kalė:
Daryk ir tu, ką tėvas darė,
Nebūk kaip raštvedys išbalęs,
Žiūrėk į tuos, kur žemę aria...

Rėkiau: artojas aš nebūsiu!
Ir nesidžiaugsiu trobele,
Apstotas vabalų ir musių,
Pažliugęs visas prakaite...

Geriau Valencijoj prie baro
Išaiškinsiu visiems, kur Lietuva;
Kvapniuose dūmuose cigaro
Skambės žemaitiška daina...

Aš būsiu globalus tautietis,
Turėsiu popierius visų šalių,
Bus geros man tos visos vietos,
Kur daug galvažudžių...

Devyni amatai
Česlovas Senkevičius

Lietuviško savaitraščio ,,Tėviš kės žiburiai” (Toronto, Ka-
nada) ilgametis redaktorius ir nuolatinis bendradarbis, ve-
damųjų autorius Česlo vas Senkevičius  neseniai išleido savo
satyrinių eilėraščių rinkinį ,,Devyni amatai”.  Kaip rašoma kny-
gos apibūdinime, „šiame rinkinyje autoriaus plunksna aštriai
pabado ir politikus, ir visuomenės veikėjus, nepasigaili jis nei savęs”.  

Knygą išleido Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija ,,Žibu riai”. Spaudai paruošė
Ramūnė Saka laitė-Jonaitienė. Viršelis ir iliustra ci jos – Jim Graves.  Spausdino Printing Net
(Jurgis Kuliešius). Išleista Toron te 2015 m. 

Štai keletas Č. Senkevičiaus satyrinių eiliavimų.

Amerika

Šoka jaunas, šoka senas,
Šoka vidutinis...
Čia visi linksmai gyvena
Be savos tėvynės...

Skraido, lekia į Las Vegas,
Kai pritrūksta pinigų,
O po to nebeužmiega,
nes ir vėl – tarp ubagų...

Ta Amerika gražuolė
Visus traukia magnetu,
Kad ją garbintų parpuolę
Po nublizgintu stabu...

Velnias vėl ant aukšto kalno
Visus gundo šypsena –
Šokit, trypkite... O pelną
Mes dalinsimės abu...

Autobiografija

Gimimo dvidešimt pirmų,
Vietovė – Joniškėlis...
Nuo ten žygiuoju ir budžiu
Lelijos vėliavą iškėlęs...

Nuo ten – į Mūšą ir į Kruoją,
Kur kvepia upių ajerai,

Vieta vadinasi Pakruojis –
Aplink laukai, dvarai, draugai...

Tos vietos širdyje nešiotos
Atgijo kaip balti žiedai...
Iš miesto, baisiai bombarduoto
Beliko klaikūs pelenai...

Likimo verstas dipuku,
Maniau, kad pranašu tapau,
Dažnai visai kitu vardu
Kalbėjau ir rašiau...

Toronte per visas naktis –
Tik Skautų aidas ir spauda.
Ir mielas Steponas Kairys,
O ir Danaitis su žmona...

Knygas pradėjau leisti pagaliau –
Tai toks likimas ar bausmė
Kad Joniškėlin negrįžau,
Kur liko mano a-bė-cė...

Duona karti pajaco,
Kai reikia juoktis ir dainuoti
Ir garsiai šaukti – ačiū, ačiū,
Kad dar įstengiu žiburiuoti...

Dėkoju Viešpačiui už laiką,
O kalba už mane beržai baltieji...
Belieka klausimas – ką veikia
Pirma manęs NAMO išėję mylimieji?..

Jim Graves iliustracijos
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

www.draugofondas.org

DRAUgo FoNDAS

PeTKUS & Son
FUneRAL DiReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus išei vijos rašytojas, dramaturgas,
literatūros kritikas, humanitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė” ir dra-
mos ,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune išleido knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”. Knygos autorė –
Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį  palikimą. Knyga gausiai iliust-
ruo ta nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastaty-
mų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje
saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išei vijos rašytoją. 

www.draugas.org/kalendorius.html

Saulei kepinant 2015 m. rugsėjo 3
d. Draugo fondo (DF) tarybos di-
rektoriai rinkosi į posėdį. Jame

dalyvavo beveik visi nariai. Posėdį
malda pra dėjo ir pirmininkavo DF ta-
rybos pir mininkė Marija Remienė. 

Priėmus posėdžio dienotvarkę ir
praėjusio posėdžio protokolą, buvo pa-
 sidžiaugta sėkmingu pavasario va-
 jumi, kuris DF kapitalą papildė 17 510
dolerių. Vajaus proga Draugo fondas,
atsidėkodamas už aukas, kiek vie nam,
atsiuntusiam bent 50 dol. ir to pa gei-
daujant, išsiuntė „Draugo” šimt mečio
– jubiliejinę (522 puslapių) knygą (viso
27-ias). Pirmininkė dėkojo visiems,
iki šiol aukojusiems DF, bet priminė,
kad yra laukiama aukų ir iš tų, kurių
veiklos aprašymuose  ar nuotraukas
dažnai matome „Drau go” puslapiuose.

Visada tvarkingai paruoštą Drau-
 go fondo pusmečio apyskaitą pa ruošė
ir išdalijo iždininkas Leopol das von
Braun. Šiuo metu DF kapitalas siekia
614 258,84 dol. „Draugo” leidyba buvo
paremta 25 000 doleriais. Ly ginant su
tuo, kas buvo prieš keletą metų, „Drau-
gui” parama gerokai su mažėjo. DF iš-
laidos – 1 039,65 dol. – yra vajaus išlai-
dos: laiškų spausdinimas, vokai ir paš-
to išlaidos. Jokių ki tų išlaidų DF ne-
turi, nes visi tarybos nariai yra pasi-
šventę savanoriai. Per pastaruosius
kelis mėnesius investavimo biržos ver-
tė krito, tai atsiliepė ir Draugo fondo
kapitalui bei jo už darbiui. DF kapita-
las iš investavimo pasipildė 21 229,92
dol. Dividendai yra maži, bet gauta 6
598,96 dol. Nuo Draugo fondo įsteigimo
pradžios laikraščio leidybai paremti su-
mokėta 2 306,607 doleriai. Be šios pa-
ramos laikraštis būtų sustojęs jau
prieš dešimtmetį. Tai visų aukotojų
nuo pel nas, jų pasišventimo lietuvy-
bei rodiklis. Draugo fondo taryba yra
dė kinga iždininkui Leopoldui von
Braun, kuris be jokio mokesčio tvar ko
iždą, atsiskaito su IRA.

Posėdyje dalyvavęs „Draugo” di-
 rek torių tarybos pirmininkas Vytas
Stanevičius pranešė, kad neseniai pra-
dėtas leisti anglų kalba laikraštis ang-
lų kalba „Draugas News”, prie ku rio
vėliau buvo prijungtas ir žurnalas
„Lithuanian Heritage”, turi 2 800 pre-
numeratorių. 

Nuo liepos 1-osios „Drauge” dir ba
nauja darbuotoja – Audronė Ki žytė,
kuri užsiima rinkodara ir lanko toli-

mesnes lietuvių gyvenamas vieto ves,
platindama laikraščius – tiek lietu-
višką „Draugą”, tiek „Draugas News”.

Pirmininkas Vytas Stanevičius
kvietė dalyvauti metiniame „Drau go”
pokylyje spalio 4 d. ir platino bi lietus.

Posėdyje buvo nutarta nuo spalio
1-osios skelbti DF rudens vajų. Vajų au-
kos yra labai svarbios tolesniam laik-
raščio gyvavimui.

Draugo fondo metinis narių su va-
 žiavimas vyks lapkričio 14 d., šešta-
dienį, „Draugo” patalpose. Dvejų me tų
kadencijai bus perrenkami 3 DF di-
rektoriai. 

Posėdyje ilgiau kalbėta apie isto ri-
ko prof. dr. Juozo Skiriaus ruošia mą
knygą, skirtą Vasario 16-osios šimt-
mečiui, kurioje atsispindės Ame rikos
lietuvių įnašas į Lietuvos valstybės ne-
priklausomybę. Draugo fon do taryba
yra atsakinga šios knygos leidėja. Pir-
mininkė išdalijo 2-jų puslapių knygos
projektą. Susipažinę su juo direktoriai
pateikė pasiūlymų, nes pastebėjo ne-
paminėtų, bet labai svarbių paramos
Lietuvai organiza cijų. Knygą planuo-
jama išleisti 2018 metais, Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Lie-
tuvos Respublikos Sei mas siekia šį
įvykį paversti visų lietuvių pasaulyje
švente. 

Numatyta, kad rašoma knyga bus
800 puslapių su iliustracijomis ir pa-
reikalaus nemažai lėšų. Jau dabar pra-
šome siųsti aukas šiai istorinei knygai,
užrašant ne tik savo šeimas, bet ir or-
ganizacijas. Visų aukotojų pa vardės ir
organizacijų vardai bus įrašyti kny-
goje, o taip pat skelbiama ir laikrašty-
je. DF knyga jau yra įtraukta ir į Lie-
tuvos kultūros ministerijos minėjimo
planą. Būkime knygos mecenatai ir
Lietuvos šimtmečio atkūrimo šventės
dalininkai. Čekius rašyti „Draugas
foundation” vardu ir siųsti Draugo
fondui 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629.

Posėdžio dalyviai atkreipė dėme sį
ir į dvi artėjančias mums svarbias su-
kaktis: 1941 m. birželio trėmimų ir
tais pat metais vykusio sukilimo Kau-
ne ir visoje Lietuvoje 75-metį. 

Posėdis truko apie porą valandų,
jame aktyviai dalyvaujant visiems DF
direktoriams. Posėdis baigtas malda.
Iki DF narių suvažiavimo lapkričio 14
d. 

DF info

Draugo fondo direktorių tarybos posėdis

Draugo fondo tarybos direktoriai (iš k.): Birutė Zalatorienė, Vacys Šaulys, Algis Norvilas,
Leopoldas von Braun, Marija Remienė, Augustinas Idzelis ir Ramunė Račkauskienė.

JAV olimpinis komitetas (USOC)
oficialiai iškėlė Los Angeles miesto
kan didatūrą surengti 2024 metų va sa-
 ros olimpines žaidynes po to, kai lie pos
mėnesį savo kandidatūrą siekti olim-
piados sostinės atsiėmė Bosto nas.

Tarptautinis olimpinis komitetas
(IOC) paraiškas organizuoti 2024 metų
olimpines žaidynes priims tik iki šių
metų rugsėjo 15 d., o olimpiados sosti-
nė oficialiai bus paskelbta 2017 m. rug-
sėjo mėnesį.

Iki šiol Los Angeles dukart – 1932
ir 1984 metais – buvo olimpiados sos-
tine, o šio JAV miesto konkurentais su-
rengti 2024 metų žaidynes žada būti Pa-
ryžius (Prancūzija), Roma (Italija),
Budapeštas (Vengrija) ir Hamburgas
(Vokietija).

Jei Los Angeles pavyktų trečią syk
tapti olimpiados sostine, JAV miestas

pasivytų Londoną (Anglija), kuris žai-
dynes organizavo 1908, 1948 bei 2012 me-
tais.

USOC kandidatūrą rinkosi iš ke tu-
rių šalies miestų – Los Angeles, Bos-
tono, Washingtono bei San Fran cisko.
Sausio mėnesį pirmenybę JAV olim-
pinis komitetas suteikė Bosto nui, ku-
ris po pusmečio atšaukė savo kandi-
datūrą surengti 2024 metų olim piadą.

USOC atliktos kelios apklausos
parodė didžiulį Los Angeles miesto
bei regiono gyventojų entuziazmą su-
rengti 2024 metų vasaros olimpines žai-
dynes.

Paskutinį kartą olimpiada JAV –
1996-aisiais – vyko Atlantoje. 2016 metų
vasaros žaidynės vyks Rio de Janeire
(Brazilija), o 2020-ųjų – To ki juje (Ja-
ponija).

USOC info

2024 metų vasaros olimpinės žaidynės – LA?
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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

   

� Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 11 val. r. kvie-
čiame jus dalyvauti baigiamosiose Šiluvos at-
laidų Mišiose ir eisenoje aplink Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčią, kurią ves kun.
Linas Baltrušaits iš Vilkaviškio vyskupijos. Pra-
nešame, kad bilietų į pokylį nebėra – visi iš-
pirkti.

� Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks Ben-
druomenės diena. Šv. Mišių metu prel. Ed-
mundas Putrimas teiks Sutvirtinimo sakra-
mentą misijos studentams. Po šv. Mišių – pa-
bendravimas ir vaišės. Kviečiame misijos ti-

kinčiuosius, svečius ir visus, norinčius pabūti
drauge, dalyvauti šioje gražioje šventėje. 

� Spalio 4 d., sekmadienį, Willowbrook po-
kylių salėje (8900 Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480) vyks ,,Draugo” metiniai
pietūs ir koncertas. Programoje dalyvaus gru-
pė ,,Kaukas” (Rimas ir Jūratė Grabliauskai)
ir pop choras ,,Svajonė” (vad. Alina Šimku-
vienė). Pradžia – 12 val. p. p. Bilietus (75
dol. asmeniui)  jau galima įsigyti ,,Draugo”
ad ministracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629. Tel. informacijai 773-
585-9500

Pittsburgho lituanistinė mokykla
laukia naujų mokinių 

– nuo darželio iki 5 skyriaus.
Priimame ir 

užsiregistravusius  pavėluotai!
Mokslo metų pradžia

– rugsėjo 13 d., sekmadienį, nuo
1:30 val. p. p. iki 3:30 val. p. p.

Užsiėmimai vyks St. Ambrose School
(žemutiniame aukšte)

1025 Haslage Ave.
Pittsburgh, PA 15212

Tel. (412) 613-5582

pghmokykla@yahoo.com

Lietuvos skautija
mini 20-metį

2018-uosius metus siūloma pa-
skelbti Lietuvos skautų judėjimo
metais. Apie tai pranešta  penk-
tadienį Seimo Kovo 11-osios sa-
lėje surengtos konferencijos ,,Lie-
tuvos skautija prieš ir po 20 metų”
metu. Reportažą apie konferen-
ciją skaitykite ketvirtadienio
,,Draugo” laidoje.

Andriaus Petrulevičiaus nuotr.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja or-
ganizacijų rėmėjui ir spaudos ben-
dradarbiui Geraldui C. Tamkutoniui
(Chicago, IL) už 100 dol. auką ruo-
šiamai istorinei knygai ,,Amerikos lie-
tuvių įnašas į Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmetį. JAV lietuvių para-
ma Lietuvai 1918–2018   metais”.
Laukiame ir kitų lietuvių paramos.
Knygos išleidimui paremti čekius
rašyti Draugas foundation ir siųsti ad-
resu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
iL 60629. Visų aukotojų pavardės ir
organizacijų vardai bus paskelbti
knygoje.

Pasaulio lietuvių centras ieško žmogaus pastato priežiūros darbams.
Prisijunkite prie mūsų šaunios komandos! 

Pareigos: tvarkos palaikymas pastato viduje ir lauke, stalų ir kėdžių sustatymas renginiams
ir smulkūs remonto darbai. Reikalavimai: sugebėjimas pakelti iki 50 svarų, lietuvių ir ang-
lų kalbos mokėjimas, žalia kortelė arba JAV pilietybė. Darbas (40 val. per savaitę) – ap-
mokamas.  

Prašome kreiptis į PLC raštinę  
tel. 630-257-8787. Adresas: 14911 127th St. Lemont, iL 60439.

Teatre ,,The Bridge”, 
– rež. K. Nako spektaklio premjera. 

,,The Hyacinth Macaw”.
Vaidina Mac, Wellman,  Audrė Budrytė, Brian Grey, 

A. J. Le Sage, Robert L. Oakes ir Casey O’Brien.
Spektaklis skirtas žiūrovams vyresniems nei 17 metų.

,,The Hyacinth Macaw” teatre ,,The Bridge”
643 W. 31st Street, Chicago

rugsėjo 18 – spalio 4 d.
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais 7:30 val. v.

Bilietai – 12 dol.  Studentams ir pensininkams – 10 dol.
Informacija: http://www.thebridgeperforms.com/

312-307-5194
Bilietai:  

http://www.brownpapertickets.com/event/2125806


