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Didysis atradimas – 
Dovydas Neverauskas – 9 psl. 

K. Daugirdas: Lietuvoje
jaučiuosi puikiai – 4 psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė daly-
vavo kasmetiniame Lietuvos ambasadorių susitikime, ku-
riame aptarė pagrindinius uždavinius užsienio valstybėse re-
ziduojantiems mūsų šalies diploma tams.

Šalies vadovės teigimu, diploma tai turi būti arti Lie-
tuvos žmonių, gir dėti ir matyti jų problemas bei lū kes-
čius ir visose srityse ginti valstybės interesus. Lietuvos

ambasadoriai turi išeiti iš savo kabinetų ir aktyviai megz-

ti  ryšius su užsienio šalių politikais, visuomene, verslu, ži-
nia sklaida, pristatydami mūsų šalies ga limybes ir spręsdami
mūsų valstybei svarbius klausimus.

Pasaulyje tęsiantis politiniams ir kariniams neramu-
mams, kylant vis naujoms terorizmo grėsmėms, krizi nių si-
tuacijų metu, kiekvienas užsie nyje esantis Lietuvos žmo-
gus diplomatinę pagalbą turi gauti operatyviai, kokybiškai
ir laiku. Dėmesingu mas savo piliečiams turi tapti neatsie -
jama ambasadų darbo dalimi.

– 3 psl.

Pasėjo nerimo sėklą
D. Trump negarantuoja, kad skubėtų Baltijos šalims į pagalbą

Ar Donald Trump pergalė – grėsmė saugumui?
EPA–ELTA nuotr.

Dalia Grybauskaitė: ,,Mes pasitikime Amerika”.
Dainiaus Labučio nuotr.

Respublikonų kandidatas į JAV prezidento postą Donald
Trump pareiškė, kad jo vadovaujama Amerika nebūtinai pri-
sidėtų prie kai kurių NATO narių gynybos, jeigu jas užpul-
tų Rusija.

Dienraštis „The New York Times” paklausė apie
grėsmingus Rusijos veiksmus, keliančius nerimą
NATO sąjungininkėms Baltijos šalims. D. Trump

atsakė, kad tuo atveju, jeigu Rusija jas užpultų, jis
spręstų, ar reikia suteikti joms pagalbą, tik išnagrinė-
jęs, ar tos šalys vykdė savo įsipareigojimus mūsų at-
žvilgiu.

„Jeigu jos vykdė savo įsipareigojimus mums – tuomet

atsakymas yra ‘Taip’”, – pridūrė jis. 
D. Trump komentarai apie JAV įsipareigojimus su-

teikti pagalbą kitoms NATO narėms atitinka jo anksčiau
išsakytas mintis dėl Jungtinių Valstijų vaidmens pa-
saulyje.

2014 metais 28 šalių Aljansas įkūrė ypač greito rea-
gavimo pajėgas, kad apsaugotų labiausiai pažeidžiamas
NATO nares nuo galimos konfrontacijos su Rusija.

Per anksčiau šį mėnesį Varšuvoje vykusį bloko vir-
šūnių susitikimą taip pat buvo nutarta dislokuoti Bal-
tijos šalyse ir Lenkijoje keturis sąjungininkų batalionus
– iš viso apie 4 000 karių. 

– 3 psl. 

Lietuvos diplomatinis korpusas su Prezidente Dalia Grybauskaite ir užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi (viduryje).
Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvai reikalinga ne kabinetinė, o aktyvi diplomatija



SIGITAS TAMKEVIČIUS
Arkivyskupas emeritas

Kiekvieno žmogaus gyvenime svar-
būs trys dalykai: tiesa, kuria jis vado-
vaujasi savo gyvenime, ke lias, kuriuo jis
eina per gyvenimą, ir gyvenimo koky-
bė, kurios jis ne paliaujamai siekia.

Žmogų ir net visuomenę ištinka
didelė bėda, jei pasirenkama
klai dinga tiesa. Daugelis iš

mūsų esame liudininkai to, kas ištiko
dau gelį tautų, pasirinkusių marksis-
tinę tiesą.

Kiekvieno žmogaus kelias, ku riuo
jis eina per gyvenimą, ne ma žiau svar-
bus už pačią tiesą. Šis kelias gali būti
labai kreivas, ypač kai žmo gus siekia
tenkinti vien savo egoistiškus intere-
sus.

Be išimties visi norime būti lai-
 mingi, tik tą laimę nevienodai su pran-
tame. Vienas įsivaizduoja esąs lai-
mingas susikraudamas didelius turtus,
kitas jaučiasi laimingas, kai nepatiria
vargo ir turi gerą sveika tą. Trečias jau-
čiasi laimingas, kai pasineria alkoho-
lyje ir t. t. Tačiau nė vienas iš šių da-

lykų nesuteikia tikros laimės.
Ką apie tai kalba Dievo žodis, kurį

randame Šventajame Rašte? Šįkart
apsiribokime tik tuo Dievo žodžiu,
kurį kiekvienas krikščionis žino at-
mintinai. Tikriausiai nesu ra sime
krikščionio, kuris nemo kėtų maldos
„Tėve mūsų”. Tai Jė zaus išmokyta
malda, kurią mes kas dien kalbame, ku-
rią visomis pasaulio kalbomis kas-
dien kalba du milijardai žmonių. 

„Tėve mūsų” maldoje randame
visa tai, kas mūsų gyvenime labai
svarbu. Pirmiausia, joje randame svar-
biausią tiesą: yra Dievas, ir tas Dievas
nėra tolimas ir nepažįstamas, bet yra
labai artimas ir brangus. Jėzus sakė,
kad Dievas yra mūsų Tėvas ir į jį ga-
lime vaikiškai kreiptis, sakydami:
„Tėve mūsų”. Dievas yra mus mylin-
tis ir mumis besirūpinantis Tėvas. Jo
globoje galime ramiai eiti per gyveni-
mą, per pačias didžiausias audras, vi-
sada žinodami, kad šalia mūsų yra mus
vedanti ir globojanti Tėvo ranka.

Jėzus kvietė savo sekėjus pra šyti,
belsti, ieškoti Tėvo pagalbos ir užtik-
rino, kad Tėvas mus pastebės, išklau-
sys ir duos daugiau, nei mes prašome.
Reikia prašyti ir belstis ne todėl, tarsi
dangaus Tėvas neži notų, ko mums
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reikia, bet todėl, kad prašydami atsi-
vertume Dievui, kad jam pasakytume,
jog tik juo vie nu pasitikime.

Kadangi dangaus Tėvas mus myli,
jis ne visuomet atsižvelgia į mūsų že-
miškus prašymus, kai tie prašymai
gali nepasitarnauti mūsų amžinajam
likimui. Visai panašiai elgiasi kiek-
vienas mylintis tėvas, kuris savo vai-
kams duoda ne tai, ko jie prašo, bet kur
kas daugiau; tė vas duoda tai, kas vai-
kui reikalingiausia, ir kartais kai ko
neduoda, kai vaikas prašo to, kas ga-
lėtų jam pakenkti.

Kokį kelią mums rodo „Tėve
mūsų” malda? Pirmoje vietoje – pa gar-
ba Dievui. Nuolatinis siekimas, kad
būtų laikomasi Dievo valios ir kad
svarbiausia būtų kurti Dievo kara-
lystę. Dievo karalystė – tai tie sos, mei-
lės, gailestingumo ir šventumo kara-
lystė, kurioje nepalieka me nė ma-
žiausios vietos piktajam karaliauti.

Jėzaus nurodyto kelio laikymasis
mums garantuoja amžinąjį gy venimą
Tėvo artumoje. Ir ne tik. Mums ga-
rantuojama ramybė šio gy venimo ke-
liuose, nes ramybę vi suomet drumsčia
suvokimas, kad esame blogio apsup-
tyje ir niekas mūsų nesaugo. Šventa-
sis Raštas mo ko, kad eidami net be-

Laiškų kalbos stiliaus 
redakcija netaiso 

dugnės krantu neturime drebėti, nes
Dievo ranka mus saugo.

Dangaus Tėvui mes išsakome ir
savo kasdienius reikalus, kurie mums
svarbūs kaip kasdienė duo na. Išsa-
me, bet nieko primygtinai neprašome,
nes tikime, kad Tė vas geriau už mus
žino, ko mums reikia. Mes juo pasiti-
kime.

„Tėve mūsų” malda moko, kad
Tėvas mus myli net tuomet, kai mes
klystame. Jis mums atleidžia, jei tik pa-
tys praktikuojame atlai dumą. Ne-
klyskime, neatleisdami kitiems, nes
taip prarandame teisę į Tėvo gailes-
tingumą.

Sąmoningai kalbama „Tėve
mūsų” mus gali vesti šventumo ke liu.
Tepadeda Dievas šią maldą kal bėti ne
tik lūpomis, bet ir protu bei širdimi.

LĖKIT Į TĄ SAVO AMERIKĄ, 
O MAN IR ČIA GERAI!

Šią vasarą, atvykę iš Californijos, atostogavome
Palangoje. Kartą paplūdimyje, psichologijos va-
dovėlį vartanti mano duktė Monika netikėtai

paklausė: ,,Ar žinojai, kad bendruomenių atstumti
individai patiria didesnį stresą, dažniau serga širdies
ligomis ir anksčiau miršta?” ,,Ne, nežinojau”, įkvėp-
dama gaivaus pajūrio oro išsiblaškiusi atsakiau, nors
man ir pagailo to tariamo atstumto ir nesuprasto as-
mens. Netrukus šį įdomų psichologijos fenomeną vėl
teko prisiminti, kai pačios tapome puikiomis jo
iliustracijomis.

Kai kitą dieną įsėdome į Vilnių vykstantį tarp-
miestinį autobusą, patikrinęs keleivių bilietus vai-
ruotojas garsiai paklausė, kokios valstybės studen-
tės pažymėjimą turi mano dukra. ,,JAV”, nieko blo-
go nenujausdama atsakau. Vairuotojas paaiškina, jog
toks pažymėjimas nėra tinkamas mūsų įgyto bilie-
to nuolaidai. ,,Mes sumokėsime kainos skirtumą”, –
rodau į vairuotojo rankose esantį kasos aparatėlį  ir
ištiesiu dvidešimt eurų. ,,Šito padaryti negalima”, ne-
tikėtai sako vairuotojas ir priduria: ,,Turite pirkti

naują bilietą”.  ,,Greičiau pirkit tą bilietą!”, šūkteli
už nugaros sėdintis keleivis. ,,Nenervuokit vairuo-
tojo!”, jam pritaria dar keli. Pasigirsta šurmulys, į
mus sminga pikti žvilgsniai. Pastebėjusi, jog esame
dėmesio centre, ausines nusiima mano duktė ir
angliškai paklausia, kas čia vyksta. Tai išgirdęs prie
lango sėdintis dėdulis garsiai suriaumoja: ,,Atsira-
do lietuvė – lietuviškai nemoka!” ,,Tai ir lėkit į tą savo
Ameriką! – antrina pusamžė moteriškė peroksidu nu-
šviesintais plaukais ir visai ne vietoje priduria: ,,O
man ir čia gerai – man, mano vaikams ir anūkams!
,,Gerai, pirksiu dar vieną bilietą...”, supratusi, jog
sveiku protu čia jau nieko nelaimėsiu, išlemenu. ,,Vai-

ruotoją sunervavot, o jam penkias valandas va-
žiuot!” – spygteli nuošaliau sėdinti moteriškaitė. ,,Ne-
reikėjo Monikutei nieko garsiai angliškai sakyti, tai
kaip žibalas į ugnį”, pagaliau situaciją išaiškina
mano vilnietė sesuo Dalia. ,,Lietuvoje išeiviai ne-
mėgstami ir yra laikomi išdavikais”, priduria. ,,Iš-
davikais?!” – negaliu patikėti ir pasijuntu kaip tas va-
dovėlyje aprašytasis – savo paties bendruomenės at-
stumtasis individas.  

Papildomo streso ir su juo susijusios širdies li-
gos vis dėlto, ko gero, pavyks išvengti. Grįžę į Vilnių
išskubėjom į Pilies gatvę ir įsiliejusios į margaspalvę
turistų minią vėl pasijutom puikiai. Galbūt čia ir yra
mūsų vieta – juk Lietuvoje mes esame tik lankytojos.
Ką jau padarysi, jei šiuo metu didelės dalies mūsų tė-
viškės gyventojų požiūris į išeivius yra nedraugiš-
kas. Lietuvai stiprėjant, jos piliečiai, be abejo, supras,
jog kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė siekti laimės
yra savaime suprantama. Ir nėra jau taip svarbu, kur
ta laimė bebūtų. 

Audra Šerpytytė-Worcester
Pacific Grove, CA
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Ballistic Missiles Plungėje ir lietuviai prie Bugo
DONATAS  JANUTA

Labai labai seniai, kai mes dar bu vome jau-
ni,  vyko „Šaltasis karas” tarp Sovietų Rusijos
ir Amerikos.  Ta da Plungėje buvo įrengta ra-

keta – ballistic missile, in an underground, nu taikyta
į Ameriką. Raudonosios Ar mi jos lakūnų dalinio ka-
riškiai buvo paskirti tą raketą prižiūrėti. 1972 me tais
Plungėje vienam iš tų kariškių gimė sūnus, kurį tė-
vai pavadino Va silijumi (Vasyl).    

Šiek tiek vėliau sovietų pabėgėlis – defector – at-
skleidė  Amerikai tos ra ketos buvimą ir jos koordi-
nates. So vietai sužinojo apie išdavystę, išvežė rake-
tą ir užkasė raketos duobę.  Tada Vasilijaus tėvą su
šeima perkėlė į Šiau lių karinio aerodromo bazę. 

Šiauliuose Vasilijus lankė rusų mokyklą, kur
buvo ir lietuvių kalbos pamokos. Lankydamas tas pa-
mokas ir gatvėje žaisdamas su lietuviu kais jis šiek
tiek pramoko lietuviš kai.  1992 metais jo Raudonosios
Ar mijos kariškis tėvas buvo perkeltas į Vyn nytsios
miestą Ukrainoje, ant Bugos upės kranto.

Atvykęs į Vynnytsią, Vasilijus su žinojo, kad
Lietuvos Didysis Kuni gaikštis Algirdas toje vietoje
buvo pa statęs pilį, kuri ir davė pradžią Vynnytsios
miestui.  Galima sakyti, kad Algirdas įkūrė tą mies-
tą. Vasi lijus pradėjo domėtis lietuviška tų apylinkių
praeitimi. 

Vasilijus surado apylinkėje daugiau lietuvių – te-
lefono knygose ieš kojo lietuviškų pavardžių, dėjo skel-
bi mus į laikraštį. Taip susikūrė Vyn nytsios lietuvių
draugija, kuri išaugo iki 50 narių. Tačiau kai Lietuva
įstojo į Europos Sąjungą, Vynnytsios lietuviai, ieš-
kodami geresnių darbų, emigravo į Angliją, Airiją ir
kitur.  Dabar draugijoje likę apie 15 narių, daugiau  -
sia pensininkai.  

Per tą laiką Vasilijus sumanė miesto įkūrėjui –

kunigaikščiui Algirdui – pastatyti paminklą.  Gavo
dokumentą iš Ukrainos Mokslų Akademijos, pri-
pažįstant Algirdo vaidmenį šioje apylinkėje. Gavo
miesto žodinį pritari mą statybai.   Bet pasikeitė
miesto valdininkai. „Kam mūsų miestui mokėti už
tokį paminklą! Tegul Lie tuva moka!” – pareiškė nau-
ji valdi nin kai. „Bet čia mūsų miesto istorija. Al-
girdas įkūrė mūsų miestą!” – ban dė ginčytis Vasi-
lijus ir t. t.  Projektas  sto vi vietoje.

2015 metais Ukrainos prezidentas paskelbė, kad
Ukraina turi dekomunizuotis – komunistiniai
ženklai iš viešumos turi būti pašalinti, komunis-
tiniai gatvių pavadinimai pakeis ti.   Vasilijus pa-
galvoja – aha!  Jo vado vaujama Vynnytsios lietuvių
draugija pateikė pasiūlymą, kad kuri nors gatvė

Karijotaičių gatvės užrašas. 

Vladimiras Petrenko, Donatas Januta, Vasilijus Sugak.
Vasilijaus Raudonosios Armijos kariškis tėvas buvo uk-

rainietis, motina lenkė.  Motinos motina, Vasilijaus močiutė,
buvo lietuvė.  

Klausimas: kiek lietuvių yra šioje fotografijoje?

būtų pavadinta Algirdo vardu, o kita – Karijotaičių
vardu.  Kuni gaikščiai Karijotaičiai, Gedimino anū-
 kai, daug reiškėsi šiose apylin kėse – kovojo, statė pi-
lis. 

Pasiūlymas dėl Algirdo gatvės din go biurok-
ratinėse miglose. Bet miestas sutiko pakeisti Leni-
no kolegos, Yakovo Sverdlovo vardo gatvę į Karijo-
taičių gatvę. Pirmoji Vasilijaus pergalė!

Pasak Prezidentės, šalies saugumo
užtikrinimui itin svarbus spartus
NATO viršūnių susitikime Varšuvoje
priimtų sprendimų įgyvendinimas.
Ypatingą dėmesį šiandien reikia skir-
ti ir Lietuvos interesų apsaugai ku-
 riant ES ir Jungtinės Karalystės atei-
 ties santykius, migracijos krizės spren-
 dimui, Rusijos keliamoms grėsmėms,
paramai Ukrainos, Gruzijos ir Mol-
dovos eurointegracijai bei tarptautinių
branduolinės saugos standartų užtik-
rinimui ES kaimynystėje. Tvirtų ryšių
su Baltijos ir Šiaurės šalimis, JAV,
Vokietija išsaugojimas taip pat išlieka
tarp Lietuvos užsie nio politikos pri-
oritetų.

Prezidentė taip pat atkreipė dė me-
sį, jog dėl globalių ekonominių iš-
 šūkių ir augančios pasaulinės kon-
 ku rencijos itin didelę reikšmę įgauna
efektyvi ekonominė diplomatija. Siek-
 dami padėti mūsų šalies verslui įsi-
tvirtinti prioritetinėse eksporto ir tu-
rizmo rinkose bei pritraukti į Lie tu vą
užsienio investicijas, Lietuvos diplo-
matai turi veikti kaip vieninga ko-
manda ir dirbti valstybei, o ne juos de-
leguojančioms atskiroms minis te ri-

Atkelta iš 1 psl.

Lietuva pasitiki JAV,
kad ir kas ją valdytų

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
sako, kad Lietuva pasitiki JAV ir
Washingtono įsipareigojimais są-
jungininkų saugumui nepriklauso-
mai nuo šios šalies vadovybės pasi-
keitimų.

Paprašyta pakomentuoti respub-
likonų kandidato į JAV prezidentus
Donald Trump pasisakymus, esą jis
agresijos prieš Baltijos valstybes at-
veju pirmiausiai įvertinų šių šalių įsi-
pareigojimų vykdymą JAV, D. Gry-
bauskaitė sakė, kad JAV visada gynė
ir gins puolamas tautas.

,,Aš norėčiau pasiųsti žinutę atgal
(D. Trump, – ELTA.), o žinutė būtų to-
kia: nepriklausomai nuo to, koks
Amerikoje bus Prezidentas, mes pa-

sitikime Amerika”,
– kalbėjo D. Gry-
bauskaitė, bendros
spaudos konferen-
cijos su Vilniuje

viešinčia Kroatijos prezidente Ko-
linda Grabar-Kitarovič metu.

Lietuvos vadovės teigimu, Lie-
tuva pagal išgales daro viską, ką
gali, savo saugumui stiprinti: mo-
dernizuoja kariuomenę, sugrąžino
šauktinius ir iki 2018 m. gynybai ke-
tina skirti bent 2 procentus nuo ben-
drojo vidaus produkto.

Baltieji rūmai patvirtina ištiki-
mybę NATO kolektyvinio saugumo
idėjai. JAV ,,tvirtai ištikimos” NATO
kolektyvinio saugumo užtikrinimo
idėjai. Tai liepos 21 dieną pareiškė ofi-
cialus Baltųjų rūmų atstovas Josh
Earnest.

Viena iš žurnalisčių per spau-
dos konferenciją paprašė jį pako-
mentuoti Respublikonų partijos kan-
didato į JAV prezidentus Donald
Trump žodžius, kad ,,JAV gali nesu-
teikti pagalbos Baltijos šalims Rusi-

jos agresijos atveju, jeigu šios neį-
vykdys įsipareigojimų Jungtinėms
Valstijoms”.

,,Dabartinis JAV prezidentas Ba-
rack Obama vykdo tvirtos ištikimy-
bės mūsų narystei Aljanse politiką.
Šio Aljanso kertinis akmuo yra sąjun -
gininkų kolektyvinės gynybos įsipa-
reigojimai. JAV tvirtai ištikima šiems
įsipareigojimams, ir Preziden tas tai
patvirtino prieš dvi savaites NATO
viršūnių susitikime Varšuvoje”, –
pabrėžė J. Earnest. 

Jis pridūrė, jog svarbu, kad są-
jungininkai iš NATO savo indėliu
pri sidėtų prie Aljanso gynybos už-
tikrinimo. 

NATO valstybės sekretorius John
Kerry tap pat patvirtino JAV ištiki-
mybę Aljansui. Jis ketvirtadienį žur-
nalistams pareiškė, kad JAV lieka įsi-
pareigojusios vykdyti NATO sutarties
5-ąjį straipsnį, kuriuo remiantis, vie-
nos Aljanso partnerės užpuolimas
traktuojamas kaip visų šalių narių
užpuolimas.

BNS, ELTA

Lietuvai reikalinga ne kabinetinė, o aktyvi diplomatija 
Atkelta iš 1 psl.

Pasėjo nerimo sėklą

joms. Diplomatų darbo rezultatai turi būti matuojami
sukurta pridėtine verte Lietuvos ekonomikai.

Nors Lietuva kyla pasauliniuose verslui palan-
kios aplinkos ir ekono minės laisvės indeksuose,
pagal inovacijų diegimo spartą atsiliekame nuo ES
vidurkio. Todėl viena svarbiausių diplomatų už-
duočių – padėti pažangiam užsienio verslui atrasti
Lietuvą. Tam būtina tęsti kryptingą darbą su užsie-
nio investuotojais ir toliau glaudžiai bendradar-
biauti su inovacijų ir investicijų plėtros agentūromis
Lietuvoje. Pasauliniame „Doing Bussiness” reitinge
Lietuva užima 20 vietą, o globaliame ekonominės lais-
vės indekse yra 13-a ir lenkia tokias šalis kaip Vo-
kietija bei Japo nija. 

Šalies vadovė taip pat paragino diplomatus ak-
tyviai įtraukti pasau lio lietuvius ir visus Lietuvos
draugus į artėjančio Valstybės atkūrimo šimtmečio
renginius.

Prezidentės spaudos tarnyba
Lietuvos diplomatai dalyvavo parodos ,,Uosto direkcijai 25. Vakar, šiandien, rytoj” atidaryme Klaipėdoje.  

URM nuotrauka
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Kompozitorius Kęstutis Daugirdas iš Los Angeles:

„Lietuvoje jaučiuosi puikiai”
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Taip, man čia labai patinka. Esu Lietuvoje jau penk-
tą kartą, pastarąjį buvau 2009-aisiais, kai Lietuva mi-
nė jo savo vardo tūkstantmetį, ir per tuos septynerius
metus pastebiu įvy kus nemažai įvairių pasikeiti-
mų. Lietuva yra mano senelių žemė, ir čia jaučiuosi
tikrai gerai”, – pasakojo pasaulio lietuvių jaunimo su-
sitikime Prienų rajone apsilankęs kompozitorius iš
Los Angeles Kęstutis Daugir das. 31-erių vaikinas at-
vyko į Lietu vą, nes buvo pakviestas diriguoti ne seniai
Vilniuje vykusioje Lietuvos moksleivių dainų šven-
tėje, ir šį pa kvietimą jis laiko dideliu savo darbo bei
veiklos įvertinimu.

Jei nežinotum, kad jis atvyko iš tolimosios Ca-
lifornijos, to net neįtartum, nes Kęstutis kal-
ba išties gražia lietuvių kalba. Jis sutinka, jog

tai tė vų ir senelių nuopelnas, nes nors ir jo tėvai
gimė jau Amerikoje, bet būtent lietuviškai kalbėjo
šeimoje, taip pat su savo trimis jaunesniais broliais.
Žinoma, būna, kad užsimiršę su jais ima kalbėti ang-
liškai, bet lietuvių kal ba jam visada buvo svarbi.

Pirmą kartą į Lietuvą tada dar 14-metis Kęstu-
tis atvyko 1999 metais, kai čia lankėsi su „Lituani-
kos” spor to klubu ir žaidė krepšinį. Po to sugrįžo dar
kelis kartus su šeimos nariais. Šįkart atvažiavęs į
senelių žemę jis sako pastebėjęs daugiau kosmopo-
litiškumo. Pasak jo, keičiasi pasaulis, keičiasi ir Lie-
tuva, bet lieka konfliktas tarp nostalgijos, tradicijų
išlaikymo ir natūralaus kasdienio gyvenimo.

Čikagoje gimęs K. Daugirdas University of  Il-
linois studijavo mu ziką, chorvedybą, po to Bostone,
Berklee muzikos koledže – muzikos kompoziciją, gro-
jimą pianinu. Po to jis išvažiavo į Los Angeles, ti-
kėdamasis čia rasti geresnių galimybių ir įdomes-
nį darbą. Buvo įvairių stažuo čių, praktikų, įvairių
darbų. Jam te ko ir įgarsinti nebylųjį kiną, dar 1929
metais sukurtą filmą „Piccadilly”, o vėliau ėmėsi
muzikos kūrimo trum pametražiams bei animaci-
niams filmams. Be to, Kęstutis kuria muziką ir ją
aranžuoja chorams, jo kūrinius yra atlikę ir chorai
Čikagoje, ir Kanados Toronto „Volungės” choras.

2014 metais Kęstutis iš kelių Los Angeles lie-
tuvių kolektyvų subūrė 30 žmonių chorą „Los An-
gelai”. Praėju siais metais šis choras parengė ir Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos  ny čioje atliko pa-
ties K. Daugirdo kartu su Rugile Kazlauskaite para -
šytą penkių dalių kantatą „Dainuo janti revoliucija”
apie Lietuvos kelią į Nepriklausomybę. Ji buvo su-
kurta specialiai X dainų šventei Čikagoje, kur taip
pat buvo įspūdingai atlikta daugiau kaip tūkstančio
dainininkų, 40 asmenų orkestro. Šį kūrinį kompo-
zitorius įvardina kaip patį reikš mingiausią ligšio-
linėje karjeroje.

Paklaustas, ar pragyvena iš mu zikos, Kęstutis
atsako teigiamai. Ži no ma, labai toli į priekį planuoti
ne gali, būna laikotarpių, kai užsakymų gauna ma-
žiau, bet po to vėl atsiranda darbo ir galimybių už-
sidirbti. Pinigų jis užsidirba ir kurdamas muziką

trumpoms, apie pusės minutės trukmės  rekla-
moms. Tai gali būti ir alaus, ir mobilių komunika-
cijų reklama. 

Kaip puikią patirtį kompozitorius įvardina ir ga-
limybę bene ket verius metus mokytis pas Amerikoje
tada gyvenusius žinomus pianistus Sonatą ir Roką
Zubovus. R. Zubovas, kompozitoriaus Mikalojaus
Konstan ti no Čiurlionio provaikaitis mokėsi JAV, Či-
kagos DePaul universitete 1993 metais įgijo magistro
laipsnį, po to iki 2000-ųjų metų dėstė Saint Xavier
universitete Čikagoje, o 2001 metais grįžo gyventi į
Lietuvą. „Tai buvo neįkainojama patirtis, kuria aš
labai džiaugiuosi, nes studijos pas R. Zubovą labai
daug davė mano toli mesnei karjerai”, – sako Kęs-
tutis. 

Šiltai ir betarpiškai bendraujantis Kęstutis, pa-
klaustas, iš kur tas jo pomėgis muzikai, pamini, kad
jo tė vas Jonas Daugirdas gerai groja pia ninu, jo
mama, kaip pats sako, su chorais yra užaugusi. Mu-
zika jam patinka nuo mažų dienų, o mėgsta jis pa-
čią įvairiausią muziką ir būtent ją įvardina taip di-
džiausią savo pomėgį. „Amerika turi tą juodųjų mu-
ziką, kurioje yra tokia energija, tiek daug džiaugs-
mo – man tai išties patinka”, – sako jis.

Pati Amerika jam daug kuo pa tinka. Patinka
tuo, kad čia gali at važiuoti žmonės ir realizuoti save,
sukurti kažką naujo, surasti sau vie tą gyvenime, nes
aplinka labai drau giška ir atvira. Patinka ir pati ša-
lies įvairovė, ir žmonių, čia gyvenančių įvairumas.
„Tai spalvinga bendruo menė, ir tu supranti, kad tas
tavo bū das, kurį turi yra vienas iš daugybės būdų
ir variantų. Ir tai yra gerai”, – šypsosi Kęstutis. 

Kai paprašau jo įvardinti, kad Amerikoje jam
nepatinka, Kęstutis ilgam susimąsto. „Galbūt tai,

kad kartais pritrūksta to paprasto bendravimo
jausmo. Viskas čia taip su sipynę, susimaišę... Sa-
kysim, niekas nepažįsta tavo draugo močiutės, o Lie-
tuvoje jei turi gerą draugą, tai ir jo artimuosius ži-
nai”, – svarsto K. Dau girdas.

Pasvarsto jis ir apie tai, kad jei reikėtų išvažiuoti
iš Amerikos ir rinktis kitą šalį, tai, žinoma, būtų Lie-
tuva, o ne kokia nors Vokietija – tai ir paveldas, ir
kalba, ir tradicijos, ir šaknys. Ir savo norus tik-
riausiai čia būtų galima pilnai įgyvendinti.  

Pokalbis vėl apsisuka link Lietu vos, lietuvių kal-
bos. Kai pastebiu, jog lietuviškai jis kalba puikiai,
Kęstutis sako, kad darbo aplinkoje šią kalbą netu-
ri galimybių vartoti, tačiau lietuvybė jam buvo die-
giama nuo mažų dienų, nuo mokyklos, nuo Daina-
 vos stovyklų ir tai yra jo neatimama dalis. Lietu-
viškai jis turėjo galimybių kalbėtis studijuodamas
Berklee  muzikos koledže Bostone su kitais studen -
tais iš Lietuvos. Tarp jų buvo ir dainininkė iš Klai-
pėdos Monika Liubinaitė, Lietuvoje žinoma kaip Mo-
nika Liu. Šią atlikėją Kęstutis sutiko Pasaulio lie-
tuvių jaunimo festivalyje Prienų rajone, kur ji su-
rengė savo autorinį koncertą, o jo  metu pa dėkojo
Kęstučiui už vieną jo aran žuotą dainą iš savo re-
pertuaro.

Pasirodymui Lietuvos mokslei vių dainų šven-
tėje Kęstutis ilgai ir rimtai ruošėsi. Šventės rengė-
jai, Dainų dienos meno vadovas Raimon das Katinas
pats pernai viešėjo Čikagos dainų šventėje, ten su-
sipažino su Kęstučiu ir pakvietė jį atvykti diriguo-
ti. Buvo parinktas M. K. Čiur lionio kūrinys „Oi gi-
ria giria”, kurį dirigentas sakosi daugybę kartų per-
 klausęs, po to apie pusantro mėnesio rengęsis.
Trumpas, vos trijų minučių keturių posmų kūrinys
Vilniuje nu skambėjo puikiai ir atpirko visas jaunojo
dirigento pastangas. 

„Ar vertėjo dėl trijų minučių skristi iš Los An-
geles į Vilnių?”, – pro vokuoju Kęstutį, o jis iš karto
linksi galva – žinoma, kad vertėjo, nes pats pakvie-
timas diriguoti tokia me renginyje jam yra didelė gar-
bė, be to, čia jis susipažino su kitais dirigentais, gimė
naujų įdomių projektų, pati šventė ir bendravimas
paliko didžiulį įspūdį. Aišku, jaudulio būta, nes šven-
tėje iš viso dalyvavo per 9 tūkstančius moksleivių,
dainų dienoje dirigavo net 24 dirigentai, bet vis kas
pavyko išties gerai, moksleiviai jam sukėlė ovacijas
ir tai buvo išties malonu.

Per likusį laiką Lietuvoje K. Dau girdas dar pla-
navo savo draugei airei, kuri atskrido pas jį į Lietuvą
parodyti Kryžių kalną, nuvežti į Kauną, Pa ne vėžį.
Jie taip pat buvo suplanavę ke lionę į Nidą, kur nuo
liepos 6 iki 15 dienos buvo surengtas jau dvyliktasis
muzikos ir ekologijos festivalis „Ne paklusniųjų
žemė”.  

„Iš Lietuvos išsivešiu pačius geriausius įspū-
džius, nes čia jaučiuo si išties gerai, džiaugiuosi vi-
somis geromis permainomis, kurios čia vyksta. Jau-
nimo iš viso pasaulio festivalis buvo įspūdingas, ge-
rai organizuotas, man labai patiko. Lietuva – puiki
laisva šalis, puikūs žmonės, nuostabi gamta ir net
neabejoju, kad dar daug kartų sugrįšiu čia”, – sakė
atsisveikindamas K. Daugirdas.

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas Kęstučiui paliko
puikius įspūdžius.     A. Vaškevičiaus nuotr.

K. Daugirdas diriguoja Lietuvos moksleivių 
dainų šventėje.
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ANETA KASTRICKIENĖ

Šios savaitės pradžioje Lietuvoje jau dešimtą kartą į
ekspediciją „Misija Sibiras” buvo iš ly dėti patriotiškai
nusiteikę jau nuo liai.

Misijos organizatoriai džiaugia si, kad kiek-
vienais metais norinčių dalyvauti atrankoje
daugėja. Šiemet bu vo per 1 000 paraiškų, pir-

majam iš ban dymui (Dzūkijos miškuose) buvo atrinkti
76 jaunuoliai. Iš jų Misijai pa sirinkti vertinant ge-
rąsias ir stip rią sias charakterio savybes, tokias kaip
gebėjimą matyti vienas kito poreikius, nesavanau-
diškumą – tai ne ma žiau svarbu nei fizinis pasiruo-
šimas. „Misija Sibi ras” yra finansuojama tiek pačių
orga nizatorių (labdaros ir paramos fondas „Jauni-
mas”) lėšomis, tiek ir, jau ištikimais, rėmė jų, tarp ku-
rių yra ir pavieniai asme nys, ir organizacijos. Misi-
jos viltis bū tų, kad prie finansavimo prisidėtų ir Lie-
tuvių Fondas (šiais metais į Si birą iškeliavo ir jau-
nimas iš Ameri kos). Atkreipti visuomenės dėmesį į
Misijos veiklą bando ir pats jaunimas. Buvo suor-
ganizuotas dviejų  dienų žygis pėsčiomis iš Prieku-
lės į Vilnių. Pėsčiomis keliavo ir Misijos žinią vi-
suomenei skleidė tik ką privalo mąją karo tarnybą at-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dažnai pakilioje nuotaikoje sekma dieniais sku-
bu į pamaldas Tėviš kės lietuvių evangelikų
liuteronų parapijoje Čikagos priemiestyje

Wes tern Springs. Pereitą sekma dienį tai dariau su
ypatingu noru – mat ką tik iš Lietuvos grįžo klebo-
nas, dina miš kasis kunigas Liudas Miliauskas. Tą rytą
jis švytėjo, nes ką tik sėkmingai praėjo dvi savaites
trukusi „Va nagų” jaunimo stovykla. „Vanagai” auga
kartu su savo įkūrėju kunigu Liudu. Stovyklą jis įstei-
gė pats būda mas vos dvidešimties. Kitais metais
džiaug simės dviguba švente – stovyklos įkūrimo
20-mečiu bei kunigo Liu do 40-mečio gimtadieniu.

Tėviškės parapijos klebonas – iš raiškingas pa-
mokslininkas. Pereitą sek madienį jis susiejo Dievo
žodį ir žiniasklaidą. „Profesionali žinia sklai da vyk-
do savotiškai šventą misiją šiame pasaulyje. Ji žmo-
nes seka, analizuoja, moko, informuoja, perspė ja, gi-
ria, kritikuoja, garsina ke lius ir klystkelius bei pri-
sideda prie bendrosios tvarkos palaikymo. Teko gir-
dėti žmogų sakant, kad jis žinia sklaidos bijo labiau
nei Dievo! Nes, neduok Dieve, viena ar kita tema iš-
kils į viešumą, – kalbėjo kunigas Liu das. – Gaila tų
žmonių, kurie bijo Die vo ir  Jame neatranda savo iš-
tikimo draugo. Draugo, kuris nuolat seka mūsų gy-
venimus ir kiekvieną dieną mums paruošia po nau-
ją draugišką asmeninį dienraštį. Ten sudėta visa rei-
kalinga išmintis ir informacija, kad turėtume gy-
venime ramybę ir nesuvaidintą džiaugsmą. Psalmėje
32:8 Viešpats sako: Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią,
kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.
Tu renkiesi skaityti tą dienraštį ar ne, bet kai nebe-
sislapstai nuo Dievo, nebelieka pagrindo bijoti ir ži-
niasklaidos!” 

Toliau kunigas Liudas samprotavo taip: „Kaip ži-
nome, išmintis ateina per klausymą, o ne kalbėjimą.
Ir čia mes suklumpame, nes vis norisi kal bėti, žo-
džiais ir veiksmais, dažnai net gi apie tai, ko nežino-
me ar ne suprantame. Tokiu keliu eidami neju čiomis
gyvenime užverdame ‘vargo vaka rie nę’! Luko evan-
gelijos dešimtame sky riuje skaitome apie Mortą ir
Mariją. Morta bėgioja susirūpinusi daugeliu dalykų,
o Marija, kaip gera žurnalis tė, klausosi, kad suprastų
kur bėgti ir kuo rūpintis. Svarbu yra ne pats vei ki-
mas, bėgimas, stresas, nuolatinis rūpestis ir panašus
dabartyje ‘madingas’ gyvenimo būdas. Geriausioji da-
lis yra Dieviškasis dienraštis, ku rio išminties švie-
sa parodo, dėl ko ver ta bėgti ar rūpintis. Dalis tos iš-
minties ateina ir per ‘Draugą’.”

Tradiciškai po šv. Mišių Tėviškės parapijiečiai
renkasi į jaukią salytę pasišnekučiuoti ir pasivaišinti
mo te rų valdybos paruoštais užkandžiais. Labai daž-
nai čia vyksta ir kultū rinės programos. Šįsyk mes bu-
vome pama loninti jaunos 20-metės vilnietės Gab rielės
Vilkickytės dainavimu bei grojimu. Pakiliai nu-
skambėjo keturi kūriniai: „Ramybė” (jos pačios kū-

Misijos idėja plinta ir šiapus Atlanto

likę ir dar iš „batų nepanorę išlipti” du jaunuoliai  –
Lukas Kasnauskas ir Raimundas Ušackas.

O štai prieš porą savaičių Illino jaus valstijoje lan-
kėsi ir vienas pag rin dinių „Misijos Sibiras” suma-

nytojų, organizatorių ir mecenatų – ES ambasadorius
Rusijoje Vygaudas Ušackas. Nors ir labai trumpam,
bet ambasadorius užsuko į Balzeko mu ziejų susitik-
ti, kaip pats sako, su „Mi sijos Sibiras” krikštatėviu,
Stanley Balzeku, kad įteiktų šiais metais išleistą
nuotraukų albumą, sudarytą iš pačių „Misijos Sibiras”
dalyvių nuotraukų, surinktų per visą 10 metų laiko-
tarpį. Na, o įkvepiančią veiklą ir toliau tebetęsiantis
S. Balzekas savo ruožtu pakvietė V. Ušacką  apžiūrė-
ti naująją parodą iš DP stovyklos istorijos. Brangiam
svečiui pagrojo ir pa dainavo Balzeko muziejuje turus
pra vedanti lietuvaitė iš Vilniaus Gabrie lė Vilkickytė.

Yra posakis „istorijos ratas”. Kar tais pagalvoji,
kad tas „ra tas” visai neprivalo kartotis. Žinant,
studijuojant savo tautos istoriją, mo kinantis iš is-
torijos klaidų, pamokų, patirties galima tą „istorijos
ratą” pakreipti (net ir tokiai mažai šalelei kaip Lie-
tuva). Pabandyti įsisąmoninti, jog kiekvieno mūsų
gerumo, mei lės, atidos artimui išraiškos – tai  indėlis
į bendrą sa vo šalies ateitį, istoriją.

Yra Lietuvoje savo šalį mylinčio jaunimo. Yra tų,
kuriems jų tautos istorija gyva ir reikšminga. No-
rime palinkėti šią savaitę išvykusiai grupei saugiai
parvykti į namus. Įvyk dyti savo sumanymus ir su-
grįžti pilniems pačių nuostabiau sių ir neišdildomų
įspūdžių. Ir pasidalinti – su  Lietuva.

V. Ušackas (d.) įteikia muziejaus prezidentui S. Balzekui al-
bumą „Misija Sibiras”.                                        Rengėjų nuotr.

Skaitykime Dieviškąjį dienraštį

ryba), „Paukščiai” (Aktorių trio), „Spar  nai tavo sie-
lai” (Gintarė) ir „Mano kraštas” (Gytis Paškevičius).
Išskyrus pirmąją visos dainos gerai žinomos, tačiau
Gabrielės atlikimas, interpretacija – šviežia, nebū-
dinga. Šalia sėdinti parapijietė pastebėjo, kad Gab-
rielės atlikimas jai primena Judy Collins. Po šio
„mini koncerto”,  kuris, beje, buvo Tėviškės siurp-
rizas iš Lietuvos sugrįžusiam kunigui,  turėjau pro-
gos šnektelėti su jauna, nuoširdžiai besišypsančia
Gabriele. Štai ką ji papasakojo apie save:

„Baigiau jėzuitų gimnaziją, dalyvavau merginų
chore ‘Liepaitės’. Dabar studijuoju žurnalistiką Vil-
 niaus universitete. Kadangi 2013-aisiais buvau mai-
nų moksleivė Austra lijoje, kuri tapo antraisiais na-
mais, grįžau ten ir 2016-aisiais, kai labai pašlijo svei-
kata. Odos liga, kurią tu riu visą gyvenimą, netikė-
tai progresavo, dešimčiai mėnesių sustabdė gyve-
nimą. Ją geriausiai numalšina ir naikina kaitri
saulė bei vandenynas. Nė nenumaniau, kad vykimas
gydy tis į Australiją padovanos man ke lionių pusmetį:
teko pagyventi Perth, Melbourne, Hobarte. Tuomet
kėliau si į Balio salą Indonezijoje ir į Ischios salą Ita-
lijoje. Šiuo metu esu Čikagoje. Toks gyvenimas ne pa-
gal numatytą planą man labai patinka. Čia, matyt,
viskas iš aukščiau tvarkoma.” 

Paklausta, kokią vietą žurnalistiką studijuo-
jančios merginos gy ve ni me užima muzika, Gabrie-
lė atsakė: „Muzika visais laikais buvo ta būsena, kuri
sutvarkydavo visas betvar kes galvoj, širdy, mane iš-

grynindavo ir sugrąžindavo į reikiamas vėžes, to dėl
tai mieliausias prieglobstis, įkvė pimas, laimė. Lip-
ti į sceną noriu visada, jaudinuosi visada, bet niekad
ne bijau. Mano ir elektroninės mu zikos kūrėjo Chris
Metric debiutinio kū rinio ‘Ramybė’ tekstas yra
specia liai sukurtas lietuvių kalba. Pasta rai siais
metais Lietuvos jaunoji karta daugiausia kuria
anglų kalba, nes, spėju, tikisi tarptautinio pripaži-
nimo, nori parodyti savo šiuolaikišką vakarietišką
požiūrį į muziką. Bū tent todėl ‘Ramybė’ skamba lie-
tuviš kai. Žmonės ją iš tikrųjų išgirdo – radijo dainų
dešimtuke kūrinys pa siekė pirmąją vietą.”

Nuo seno parapijos kavinėje šven čiami gimta-
dieniai. Pereitą sa vai tę šventėm net dviejų ilgaam-
žių jubiliejus – parapijietės Lydijos Vaitonienės ir
...„Draugo”.  Susirin ku sieji buvo  pamaloninti, kai
nušvito  ekranas ir  jame  pradėjo  suktis   vaizdai
apie „Draugą” – seniausią  be sustojimo  leidžiamą
perio dinį leidinį pasaulyje. Tai LRT parengtas 14
min. reportažas, prie kurio atsiradimo ženkliai pri-
sidėjo Čikagoje viešėjusi  „Pasaulio lietuvių žinių”
komandos narė Stefanija Kilmanaitė (ji, beje, pa rengė
reportažus ir apie Tėviškės parapiją bei kun. Liudą
Miliauską). Filmukas apie tai, kaip gimsta „Drau -
gas”, yra laikraš čio „Facebook” pa sky roje, jis per-
žiū rėtas jau beveik 4 200 kartų.  Žinoma, ne visi turi
kompiuterius, todėl ku nigui Liudui ir parūpo „Drau-
go” gimtadienį atšvęsti tokiu būdu. Nuošir džiai dė-
kojame! Savo ruožtu noriu pasakyti, kad mums
svarbi Tėviškės parapijos veikla, nes šiuose maldos
namuose dvasinę užuovėją randa ne tik lietuvis evan-
gelikas liuteronas, bet ir reformatas, baptistas ir ka-
talikas. Neveltui nuo 1952 m. šios parapijos šūkis yra
„Atviros durys vi siems”.

Tarp parapijiečių įprasta vienas kitą apkabin-
ti ir palinkėti Dievo ra mybės. Po kavutės priėjau prie
ju bi liatės Lydijos Vaitonienės ir pa  svei kinau su
gimtadieniu, palinkėdamas jai ir toliau žydėti ir ne-
senti. O ji, pagalvojusi apie „Draugo” metus, nusi-
juokė: „Aš dar jauniklė”!

Kunigas Liudas – ne tik iškalbus oratorius. Jis
yra ir sumanus rinkodaros specialistas, sugebantis
susitik ti ir pabendrauti net su atsakin giau siais Lie-
tuvos politikais. Po visų gimtadieninių tortų, kaip
didžiausią skanėstą, kunigas Liudas ekrane pa ro dė
kelių minučių pokalbį su buvusiu LR prezidentu Val-
du Adamkumi. J. E. Valdas Adamkus žadėjo praleisti
atostogas Palangoje ir tuo pačiu at vykti į netoliese
įsikūrusios „Vana gų” stovyklos iškilmingą atida-
rymą. Deja, Prezidento sušlubavusi sveikata to ne-
leido. Tačiau Valdas Adamkus pakvietė kunigą Liu-
dą pas save į na mus Turniškėse. Prezidentas ne tik
įrašė sveikinimus stovyklautojams, bet ir ilgai ben-
dravo su kunigu Liu du. Šis įrašas buvo tarsi repor-
tažo apie 19-ąją „Vanagų” stovyklą anonsas. Vaizdinis
reportažas apie š. m. „Vanagų” stovyklą bus rodomos
po 11:30 val. r. pamaldų rugpjūčio 14 die ną. Tėviškės
lietuvių evangelikų liu teronų parapijos adresas:
5129 Wolf  Road, Western Springs. Bažnyčios inter-
netinis tinklalapis www.teviske.org. Visi kviečiami
ir nuoširdžiai laukiami!

Gab rielė Vilkickytė Ievos Ulozaitės nuotr.
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IŠ ATeITININKų GYveNImO

VIDA KUPRYTĖ

Liepos 19 d. sukako treji metai nuo Š. Amerikos at-
eitininkų dvasios vadovo kun. Kęstučio Trimako mir-
ties. Šios metinės buvo paminėtos Cicero Šv. Anta-
no bažnyčioje, kurioje velionis ilgus metus pasi-
šventusiai tarnavo. Mišias aukojo kun. Gediminas
Keršys, o jam asistavo klierikas Vincentas Lizdenis
iš Kauno. Mišioms baigiantis Cicero parapijos cho-
ras, vadovaujamas muz. Vilmos Liobikienės, sugie-
dojo kun. Trimako parašytą giesmę ,,Švęskime gy-
venimą”.

Po Mišių parapijos lietuvių kavutės kamba-
ryje parapijiečiai prisiminė savo brangų ku-
nigą. Aldona Zailskaitė, kartu su kun. Tri-

maku dirbusi redaguojant ,,Ateities” žurnalą,
prisiminė jį kaip studentiško jaunimo ugdytoją.
Marija Remienė jautriai papasakojo, kaip kartu
dirbo ruošiant kun. Trimako paskutinę knygą,
kuri buvo išleista jau po kunigo mirties.

Dažnai per mirties metinių minėjimus kal-
bama apie mirusiojo nuveiktus darbus ir pasi-
ekimus. Kun. Trimako darbų laukas buvo labai
platus, nors vienur derlius buvo prinokęs ir nu-
imtas, bet kitur jo užsimoti projektai buvo tik pra-
dėję želti. Vienas tokių užsimojimų buvo Sibiro
kankinės Adelės Dirsytės aukos ir dvasingumo vie-
šinimas, kad ji būtų paskelbta palaimintąja. 

JAV lietuviai pirmą kartą su A. Dirsytės au-
kos ir meilės keliais susipažino 1959 m., kuomet
Vakarus pasiekė keturių lietuvaičių tremtinių pa-
rašyta maldaknygė. Tada knygos autorė buvo ne-
žinoma, ji pasirašė tik ,,Ad.”, bet buvo akivaizdu,
kad tai reto dvasingumo žmogus.  Maldaknygė Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo varg-
dienių seselių leidyklos ,,Immaculata Press” buvo

greitai išleista originalo – lietuvių
kalba. Už metų kun. Trimakas šią
Sibiro maldaknygę ,,Marija, gelbėk
mus” išvertė į anglų kalbą ir rū-
pinosi jos tolesniu platinimu. Per
vieną dešimtmetį, 1960-1970 m.,
maldaknygė paplito po visą pasau-
lį. Sovietų imperijai sugriuvius pa-

aiškėjo, kad maldaknygę parašė Sibiro kankinė, at-
eitininkė Adelė Dirsytė. Nuo to laiko kun. Trima-
kas nenuilstamai skelbė kankinės Dirsytės dva-
singumą ir dėjo pastangas, kad ji būtų paskelbta pa-
laimintąja. Dirbdamas Š. Amerikos ateitininkų ta-
ryboje, kun. Trimakas  prisiėmė A. Dirsytės veik-
los platintojo pareigas. Dažnai rašė į ,,Draugo” at-
eitininkų skyrių, ragindamas, kad ateitininkai
domėtųsi Adelės Dirsytės asmenybe ir nurodyda-
mas apie ją literatūrą. Jis skatino jaunuosius at-
eitininkus kartu su Adele Dirsyte ,,melstis, veikti,
apaštalauti”. Kaip psichologijos daktaras, jis rašė
straipsnius apie kankinės fizinę ir psichinę kančią. 

Kun. Trimakas pats išleido knygutę apie Ade-
lės Dirsytės kankinės kelią lietuvių kalba, o Ame-
rikos lietuvių tarybos pastangomis ji buvo išversta
į anglų kalbą (,,Radiance in the Gulag”) ir išleis-
ta net dviem laidomis. Platindamas šias knygeles
kun. Trimakas sukaupė nemažą fondelį, kuris
buvo laikomas ŠAAT ižde ir naudojamas finan-
suoti tolesnį literatūros apie Adelę Dirsytę leidi-
mą. 

Kun. Trimakas šiuo projektu degė. Prieš akis
buvo dar daug numatytų darbų, bet 2013 m. liepos
19 d. kun. Kęstučio Trimako darbai sustojo. Ir su
jo nutilimu nutilo ir Adelės Dirsytės dvasingumo
byla išeivijoje. Atrodo, kad ir nenorėta toliau
stengtis, nes jo sukauptas Adelės Dirsytės fondas
buvo atiduotas į  Lietuvą. Kam čia reikalingi pi-
ni gai, jei niekas nesidomi šiuo darbu? Deja, ir Lie-
tuvoje tylu. 

Tačiau, jei norime pagerbti kun. Kęstučio Tri-
mako šviesią atmintį, tylėti nevalia. Pagerbsime
jį tęsdami tą darbą, kurį kun. Trimakas pradėjo,
bet kuriam baigti pritrūko žemiškų jėgų. Per
kun. Trimako užtarimą prisiimkime sau užduotį
šviestis apie Adelę Dirsytę, sekti jos pavyzdžiu ir
siekti, kad ji būtų paskelbta Bažnyčios šventąja. 

Liepos 9–16 d. į kasmetinę Moksleivių ateitininkų stovyklą Dainavoje buvo su-
sirinkę apie 110 stovyklautojų. Dėl Baltimorėje vykusios Šokių šventės ši sto-
vykla buvo kiek trumpesnė negu įprasta: vietoj dviejų savaičių vyko tik vie-

na, į septynias dienas sugebėta sutalpinti visą programą. Stovyklą organizavo Vik-
torija Tijūnėlienė ir Vaiva Čyvienė, o komendanto pareigas ėjo Liudas Landsber-
gis. Stovyklautojų sielovada rūpinosi jaunas klierikas iš Kauno Vincentas Lizdenis.
Stovykloje dalyvavo ir moksleivė iš Lietuvos, auksiabalsė Liucija Vaicenavičiūtė.

Stovyklos metu vyko Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame
moksleiviai patvirtino naują sąjungos centro valdybą. Pirmininku sutiko likti Edis
Razma, o naujai į valdybą įeina Daiva Kisielienė, Dovas Lietuvninkas ir Aras Narutis.
Sudėtis dar gali kiek pasikeisti, nes valdybai leista kooptuoti daugiau narių. 

Šią savaitę Dainavoje stovyklavo jaunieji ateitininkai, o liepos 24 d. prasidės
Sendraugių ateitininkų stovykla. – V. K.

Rugpjūčio 6–12 d. kviečiame dalyvauti Sendraugių
ateitininkų Poilsio savaitėje Tėvų pranciškonų 

vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine

Programa
Rugp. 6 d., šeštadienį, 8 val. v. – ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų
savaitės atidarymas – koncertuoja Jonas Kublickas ir Do Yeon Kim (klasikinė
gitara ir gayageum kanklės).

Rugp. 7 d., sekmadienį, 4 val. p. p. – ,,Ką moko Bažnyčia?–1” – t. Jonas
Ba cevičius OFM. 8 val. v. – ,,Šeši dešimtmečiai udgant ateitininkiškąjį jauni-
mą – Žiemos kursų apžvalga” – Liudas Landsbergis.

Rugp. 8 d., pirmadienį, 4 val. p. p. – tautodailininkės Aldonos Rygelės
pokalbis ,,Lietuvių tautiniai kostiumai išeivijoje ir jų archyvavimas”. 7:30 val.
v. – Kennebunk miesto istoriko Stephen P. Spofford pokalbis ,,Ką žinote apie
Kennebunko paplūdimį?”.

Rugp. 9 d., antradienį, 4 val. p. p.  – Sigito Bobelio pokalbis „Pasauliečio
žvilgsnis į evoliucijos teoriją, arba Kaip karveliai per laikus pasidarė prana-
šais ir poetais”. 8 val. v. – jaunųjų pianistų Kristupo Staknio ir Dariaus
Schuberto fortepijono rečitalis. Po to – vaišės.

Rugp. 10 d., trečiadienį, 4 val. p. p. – ,,Ką moko Bažnyčia?–2” – t. Jonas
Bacevičius OFM. 7:30 val. v. – ,,Original Image of Divine Mercy” filmo per-
žiūra. Filmo prodiuserio Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimas sa -
vaitės dalyviams.

Rugp. 11 d., ketvirtadienį, 4 val. p. p. – Lietuvos televizijos ir filmų šiupinys.

8 val. v. – Algimanto Gečio pokalbis ,,Lietuvos atgautos nepriklausomybės
poveikis Lietuvių Bendruomenei.”

Rugp. 12 d., penktadienį, 4 val.  p. p. – University of St. Joseph, Hartford CT,
sveikatos ir gamtos mokslų fakulteto profesorės dr. Dalios Giedrimienės pokal-
bis ,,Sveika ir stipri širdis”. 8 val. v. – solistų Gilijos Norkūnaitės ir Antano Mei-
laus koncertas. Po to – poilsio ir studijų savaitės Kennebunkporte uždarymas.

Savaitės dalyvių Mišios sekmadienį, 12 val. p. p.; šiokiadieniais 8:10 val. r.
su muzikos palyda; kapelionas kun. Aurelijus Gricius OFM.

Laisvalaikis sodyboje, baseine, pamaryje, ekskursijose – Atlanto gyvūnų (ir
turistų) stebėjimas, Portlando meno muziejus, miestelio galerijos. Vasar vietės
valgykloje ilgametės lietuvės šeimininkės paruošti pusryčiai ir vakarienės.

Į iškilusius klausimus atsakys Eligijus Sužiedėlis: suziedelis@aol.com arba
Monika Sabalienė: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. 

Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com
arba skambinant tel. 207-967-4865.

Moksleivių ateitininkų Dainavos stovyklos vadovai. Pirmoje eilėje iš k.: Andrėja Petru -
lytė, Justina Baranauskaitė, Žiba Sidrytė, Daina Bandžiulytė, Rima Giedraitytė, Monika
Mikulionytė ir Vija Kasniūnaitė. Antroje eilėje: Tomas Čyvas, Mantas Kisielius, Viktoras
Rušėnas, Darius Lelis, Rimas Barškėtis, Paulius Jankus ir Jonas Čyvas.

Atostogaukite su ateitininkais

Moksleivių vasaros stovykla 
Moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos dalyviai Dainavoje.

Nutilo kun. Kęstutis Trimakas,
nutilo ir Adelės Dirsytės byla
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Dainavos stovyklos 60-mečio pro ga kalbi-
name jos steigėjus ir bendra darbius. Šian-
dien – Romualdo Kriau čiūno prisiminimai.  

– Adolfas Damušis 1997 m. leidinyje
rašė, kad jau 1954 metais vy kusiame
Amerikos lietuvių Ro mos katalikų federacijos
(ALRKF) suvažiavime buvo pritarta jauni-
mo stovyklavietės kūrimo idėjai (ALRKF ir
anksčiau svarstė sto vyklos reikalingumą).
Kiek truko tas stovyklavietės ieškojimas ir
kū rimasis?

– Ieškojimo procesas truko porą
metų, kol buvo apsistota ties Čikagos,
Detroito ir Clevelando trikampiu. „Dai-
nava 30” leidinyje dr. Leonas Ba jorūnas
taip rašė: „Mrs. Helen Rauby jieškojo
ūkio kaip ‘investment’. Iš spau dos ji ži-
nojo, kad ALRK Fede racija jieško že-
mės sklypo su ežeru. Apžiūrėjusi ūkį,
kuris gali tikti jaunimo stovyklai, apie
tai ji pranešė kun. Br. Dagiliui. Kun.
Dagilis pra ne šė man. Aš, susitaręs su
kun. Dagiliu, pakviečiau Bublius, Pol-
teraičius, Ba jorūnus, Br. Polikaitį ir
Elz. Paura zienę nuvažiuoti ir apžiūrėti
ūkį”. Tame pat leidinyje Jurgis Mikaila
ra šė, kad Detroito lietuviai su entu-
ziazmu stovyklos pirkimui pritarė,
dar ir dėlto, kad buvo numatyta iš pat
pra džios ūkį paskirstyti į dvi dalis: vie-
ną jaunimui, kitą – „piknikavimui”.                                                                                                                                     

– Ar Jūs dažnai važiuodavote į Daina-
vą su šeima? Į kurią/s sto vyklą/as? Ar Dai-
navos stovykla bū davo Jūsų šeimos gyve-
nime, ato stogų planuose?

– Dalyvavau stovyklos atidaryme
1957 m. metų vasarą, kai vyko pirmo-
ji mergaičių stovykla, vadovaujama
Putnamo seselių. Būdami studentai
tada neturėjome nei pinigų, nei pa lapi-
nių. Prie Rambyno kalnelio teko nak-
voti apsivilkus išeiginiu kostiumu.
Gyvenant ir dirbant Illinojaus valsti-
joje, reikėjo ieškotis kito darbo, nes li-
goninė, kurioje dirbau, buvo uždaroma.
Vienas iš naujos gyvenvietės reikala-
vimų šeimai buvo, kad ji būtų netoli
universiteto, lietuviškų tel kinių ir Dai-
navos. Taip atsitiko, kad apsigyvenome
Lansinge, Michi gano valstijos sosti-
nėje, ir kartu su Dainava patekome į tą
pačią vyskupiją. Dainavoje neteko atos-
togauti. Ten vykdavome dirbti ir
džiaugtis gyvenimu bei draugais. Lai-
kui bėgant visa šeima įsitraukė į Dai-
navos magiją ir nesibaigiančius dar-
bus. Sūnų statytas tiltelis prie ežero te-
betarnauja.

– Kaip dar Jūsų šeima prisi dėjo savo
darbu?

– Visomis keturiomis į Dainavą
teko įsijungti, kai dr. Adolfas Damu šis
mane pakvietė užimti jo vietą Sto vyk-
los direktorių taryboje. Jis ten buvo
ALRKF atstovas. Sutikau. Po to vyku-
siame tarybos posėdyje tuometinis ta-
rybos pirmininkas kun. Vikto ras Da-
bušis pranešė, kad  iš pareigų at sista-
tydina ir savo vieton siūlo ma ne. Ne-
spėjęs atsipeikėti tapau Direk torių ta-
rybos pirmininku trejiems metams. Pa-
veldėjau esamą įtampą tarp valdybos
ir tarybos ir jas pa laikančių rėmėjų.
Daug talkos susilaukiau iš šeimos –
žmonos Gražinos ir sūnų Aido, Aro ir
Aldo. Po stovyklos perėmimo porą
metų ji buvo ant uždarymo ribos dėl ne-
paisymo įsta tyme numatytų taisyk-
lių. Dėl nesu mo kėtų mokesčių dalis
Dainavos že mės varžytinėse buvo par-
duota priva čiam pirkėjui, bet pasisekė
atpirkti. 

– Kokios stovyklos ar kiti ren giniai Dai-
navoje lieka atmintyje? Ar buvo su Daina-
va susijusių ypa tingų akimirkų, kurias mie-
la pri si minti iki šiol?

– Stovykla gyvavo stovyklaujan čių
grupių, savanorių ir visuomenės aukų
dėka. Dėl sunkiai suprantamų prie-
žasčių Dainava savivaldybei kasmet
mokėdavo nuosavybės mokes čius. Man
atėjus pavyko susitvarkyti taip, kad už
stovyklavimo teritoriją mokesčių val-
džiai mokėti neberei kė jo, taip kasmet
sutaupant tūkstančius dolerių. Kitas
džiugus įvykis, pareikalavęs mėne-
sius darbo – kai sto vyklai Michigano
valdžios buvo sugrąžintas pripažintos
stovyklos statusas ir patvirtintų lovų
skaičius buvo padidintas nuo 140 iki
210. Dar vienas džiugus dalykas, atsi-
tikęs jau po mano kadencijos, – kai sto-
vyklos administracijai skubiai teko
padėti susitarti su valdžios atstovais,
kad būtų išlaikytas Dainavos, kaip
pelno nesiekiančios organizacijos, tei-
sinis statusas.

– 1997 metais Vacys Rociūnas reda-
gavo ALRFK Dainavos stovyklos 40-mečio
leidinį, kuriame rašė, kad jau aštuntą kar-
tą spausdintu žodžiu buvo sveikinami sto-
vyklos kūrėjai, mecenatai, rėmėjai, nepa-
 vargstantys darbuotojai... Tame lei dinyje Tau-
ra Zarankaitė-Unde rienė pasivadino „Dai-
navos vai ku”. Kodėl Dainavoje užaugusi kar-
 ta, steigėjų ir su jais dirbusiųjų vaikai bei
anūkai gali taip pat save vadinti? Kodėl kiek-
viena Dainavos sukaktis kelia tiek nostal-
gijos?

– Nostalgija – tai teigiamų išgy ve-
 nimų, jausmų ir išlikusių prisiminimų

Dainava ir po 60 metų yra jėga!

Dainavos Kryžių kalnas naktį. Vaikai Sendraugių ateitininkų sto vykloje klausėsi Pasakų
pelėdos.                                                                                                            Ilonos Didžbalienės nuotr.

Kun. Lukas Laniauskas SJ ir kun. Povilas Narijauskas atnašauja šv. Mišias, 2015 m.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Dainavos valgykla.                                                                                      Ramunės Kubiliūtės nuotr.

apibendrinimas. Esant Lie tuvai so-
vietų okupuotai, daug kas į Dainavą
vykdavo širdyje galvodamas, kad vyks-
ta į mažąją Lietuvą, į Ame rikos Lietu-
vą. Tai būdavo kelionė į simbolinę
Lietuvą be jokių vizų ar pa sų. Ne be rei-
kalo okupanto valdžia šnairavo į Dai-
navą, ją vadindama negražiais var-
dais ir lygindama su apmokymo sto-
vykla kovai prieš so vie tinį rojų ir tai-
ką mylinčią liaudį. Kalbant apie nos-
talgiją, noriu išskirti Kryžių kalną
Dainavoje. Jam mintį davė rašytojas
Kazys Bradūnas.  Da bar tas kalnas
yra tapęs dvasinio su sikaupimo vieta
gamtos prieglobstyje. Kryžių kalnas
laukia kitų kryžių. Tą kvietimą išgir-
dusi mūsų šeima praėjusiais metais ten
pastatė kryžių sūnaus Aido atmini-
mui. Vietos yra ir ki tiems kryžiams.
Kryžių kalno pa pėdėje esančiame pu-
šyne turime tėvo Luko Laniausko SJ
sumanytą ir įreng tą šventovę po dan-
gumi. Tai dar viena vieta, kuri vilioja
garbinti Kūrėją jo sukurtoje gamtoje.    

– Apie ką turėtų pagalvoti Dai navos vai-
kai (ilgamečiai sto vyklautojai ir pirmą kar-
tą sto vyk laujantys)  prieš įvažiuodami pro
stovyklos vartus?

– Norėčiau, kad jų lūkesčiai pa si-
tvirtintų. Norėčiau, kad jie patys pa-
justų, kad jų atvykimas yra stovyklos
steigėjų ir darbuotojų darbų įkū niji-
mas ir pratęsimas. Stovyklautojai tam-
pa tebeaudžiamo audeklo dalimi. Tai
audeklas, apmestas iš katalikiš kumo ir
tautiškumo gijų.

– Dainava pasikeitė net per pastarąjį
de šimtmetį. Ką steigėjai  pasakytų apie da-

bartinę Dainavą, joje vei kian čias stovyklas?
– Mane nuolat džiugina, kad me tai

po metų vasaros stovyklų kalendo rius
yra užpildytas.  Stovyklautojai užpildo
ir daugelį stovyklų. Daina voje turime
sukurtų tradicijų, bet tuo pačiu nauji
vadovai ir atnaujinamos stovyklų prog-
ramos ne tik išlaiko, kas yra vertinga,
bet prideda ir savo. Prideda savo kū-
rybingumą, atvirumą gyvenimui, ska-
tinimą stovyklautojams augti, bręsti
bei mylėti Dievą ir jo tvarinius.

– Ką palinkėtumėte Dainavos stovyk-
lai jubiliejinės šventės sa vaitgaliui ir po to?

– Deimantiniu  jubiliejumi laikomi
šešiasdešimtieji ar septyniasde šimt
penktieji metai.  Siūlyčiau šventės da-
lyviams tą deimantinį jubiliejų pradėti
švęsti šiemet ir jį tęsti pen kio lika
metų. Per tą laiką išaugs nauja karta,
bet išliks ta pati Dainavos dvasia. Lin-
kiu – laimės džiaugsmui; vilties – lai-
mei; pasisekimo – užside gi mui; entu-
ziazmo – ateičiai; linksmo še šiasdešim-
tojo gimtadienio, brangioji Dainava!

Kalbėjosi Ramunė Kubiliūtė

Dainavos stovyklos 60-mečio
jubi liejus bus rengiamas rugsėjo
3–5 d., JAV Darbo savaitgalį. Vyks
iškilmės, užsiėmimai, įvairūs pri-
statymai, bus proga pabendrauti.
Visi kviečiami da lyvauti. Regist-
racija prasidėjo birželio 26 d. For-
mas ir kitą informaciją ga lima
rasti www.dainava.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUvA  IR PASAULIS

Vilniuje atidaryta Kroatijos ambasada
Vilnius (Prezidentės spaudos tar-

nyba) – Lietuvoje su oficialiu vzitu lan-
kėsi Kroatijos prezidentė Kolinda Gra-
bar-Kitarovič.  

Susitikime su Lietuvos vadove
Dalia Grybauskaite aptartas tolesnis
dvišalio bendradarbiavimo stiprini-
mas, kalbėta apie Varšuvoje vykusio
NATO viršūnių susitikimo rezulta-
tus, padėtį Europoje, susiklosčiusią
po JK žmonių apsisprendimo išstoti iš
ES, migracijos krizės keliamus iššū-
kius. Ypatingas dėmesys skirtas stra-

teginių energetikos projektų įgyven-
dinimui. Tik per 3 metus SGD termi-
nalą įrengusi Lietuva Kroatijoje lai-
koma sėkmės pavyzdžiu, kaip užsi-
tikrinti energetinį saugumą ir lanks-
tų, diversifikuotą dujų tiekimą. Sek-
dama mūsų pavyzdžiu, Kroatija ketina
statyti analogišką SGD terminalą Krko
saloje. Vizito Prezidentūroje metu Lie-
tuvos energetikos ir Kroatijos ekono-
mikos ministrai pasirašė dvišalį Me-
morandumą dėl bendradarbiavimo
energetikos srityje. 

Vilnius (Vyriausybės info) – Iš
Lietuvos pastaraisiais metais emig-
ruojant vis daugiau gyventojų, kaden-
ciją baigiantis Ministrų kabinetas pri-
tarė planui, pagal kurį bus mažinama
emigracija ir stengiamasi susigrąžin-
ti į užsienį išvykusius tautiečius. 

„Mes programą labai seniai turi-
me. Niekas nepavėlavo, visos keturios
ministerijos pastoviai dirbo, bet mes
matome, kad rezultatai galbūt yra per
lėti ir per maži, tai mes pradėjome tai-
kyti taip vadinamą tarpinstitucinį
valdymo metodą ir koordinavimą per-
ima Vyriausybės kanceliarija”, –  sakė
ministras pirmininkas Algirdas But-
kevičius, atsakydamas į klausimą, ar
Vyriausybė nepavėlavo, svarstydama
planą, likus vos trims mėnesiams iki
Seimo rinkimų.

Premjeras teigė, kad dirbant ap-
jungus jėgas, emigracijos „mažinimo
tempas padidės ir pagerės analitinis
darbas, greičiau pamatysime, kokius
sprendimus priimti ir kokius atidėti”.

Planas, kuriam Vyriausybė pritarė
pasitarime, turėtų iki 2023 metų padė-
ti pašalinti emigraciją skatinančias so-
cialines, ekonomines ir kitas priežastis.
Pavyzdžiui, numatoma, kad bus užtik-
rintos pajamos, garantuojančios pa-
kankamą pragyvenimo lygį žmogui ir
jo šeimai, didinama minimalia alga ir
siekiama, kad ji būtų mokama tik už ne-
kvalifikuotą darbą, taip pat tobulinamas
darbo apmokėjimo reglamentavimas.

Verslumui skatinti numatoma su-
kurti specialias mokyklas mokslei-
viams bei į darbo rinką įtraukti dau-
giau vyresnio amžiaus žmonių, skatinti
jų ir savanorišką veiklą. Be to, 2018 me-
tais ketinama kurti dvišales nuolatinės
partnerystės grupes investicijoms pri-
traukti bei skatinti verslo, mokslo įstai-
gų ir savivaldybių partnerystę.

Iki 2018 metų žadama patvirtinti
programas, pagal kurias būtų remia-
mi neturintys darbo vyresni nei 50
metų žmonės.

Nuo 2017 metų ketinama 20 proc.
padidinti doktorantų stipendijas – taip
norima paskatinti jaunimą studijuoti
Lietuvoje, o ne išvažiuoti į kitas šalis.
Be to, Per Verslo finansavimo fondą, fi-
nansuojamą iš Europos regioninės
plėtros fondo, ketinama teikti paramą
verslo pradžiai.

Siekiant į Lietuvą pritraukti aukš-
tos kvalifikacijos darbuotojų, numa-
toma palaikyti glaudesnį ryšį su lie-
tuvių kilmės mokslininkais, pavyz-
džiui, organizuoti mokslo premijas
užsienio lietuviams mokslininkams.

Taip pat iki 2020 metų ketinama
rengti ES fondų investicijų veiksmų
programos projektus, skirtus protų
susigrąžinimui ir profesionalų pri-
traukimui.   

Jeigu tokiam planui Vyriausybė
pritars, institucijos ataskaitas apie
nuveiktus darbus turės teikti kiek-
vieną ketvirtį.

Ankara (BNS) – Turkijos prezi-
dentas Recep Tayyip Erdogan paskel-
bė trijų mėnesių nepaprastąją padėtį,
siekdamas sučiupti visus, laikomus su-
sijusiais su sužlugdytu perversmu.

Nepaprastoji padėtis reikalinga
siekiant greitai pašalinti visus tero-
ristinės organizacijos, susijusios su
mėginimu surengti perversmą, ele-
mentus, sakė jis. Vyriausybei tęsiant

kampaniją prieš įtariamus sąmoksli-
ninkus suimti dar 32 teisėjai ir 2 ka-
riškiai. Viso suimta jau beveik 10 tūkst.
žmonių, o šimtai mokyklų – uždarytos.
Dar beveik 60 tūkst. civilių institucijų
darbuotojų buvo nušalinti nuo pareigų.

Turkija kaltino dėl perversmo
grupę, susijusią su Jungtinėse Valsti-
jose gyvenančiu dvasininku Fethullah
Gulen.

Washingtonas (BNS) – Jungti-
nės Valstijos palaiko Turkijos pa-
stangas išardyti mėginimą surengti
perversmą prieš jos išrinktą vyriau-
sybę, bet nori, kad būtų laikomasi de-
mokratijos normų, trečiadienį pa-
reiškė valstybės sekretorius John Ker-
ry.

J. Kerry pakartojo, kad JAV pa-
laiko Turkijos prezidento Recep Tayyip
Erdogan vyriausybę, šiuo metu vyk-
dančią didelio masto įtariamų pučo ša-

lininkų valymus iš kariuomenės, ad-
ministracijos ir mokyklų.

Jungtinės Valstijos nedelsdamos
pasmerkė praeitą savaitę Turkijoje
mėgintą surengti karinį perversmą,
kuris buvo greitai numalšintas, bet
aukšto rango pareigūnai iš pradžių
tuos įvykius vadino ginkluotu sukili-
mu. Washingtonas toliau palaiko R. T.
Erdogan pastangas atkurti tvarką, bet
reiškia susirūpinimą dėl pernelyg di-
delio valymų masto.

Vilnius (KAM info)
– Krašto apsaugos mi-
nisterija (KAM) paskelbė
humoristinių piešinių ir
karikatūrų konkursą
apie informacinį karą.

Konkursas „Humor
militaris informacinio
karo fronte” organizuo-
jamas trečią kartą ir juo
siekiama paskatinti dai-
lininkus domėtis aktua-
liomis šalies saugumo,
karinėmis, informacinių
grėsmių temomis, o šias
temas per humoristinį žanrą pa-
traukliai pateikti visuomenei. Kon-
kursas vyks iki rugsėjo 30 dienos,
jame kviečiama dalyvauti iš išeivija.

Nugalėtoją rinks komisija, laimėtojų
apdovanojimas vyks spalį Vilniuje. 

Daugiau detalių – KAM tinklala-
pyje: www.kam.lt. 

D. Trump – grėsmė Lenkijai
Varšuva (ELTA) – Po respubliko-

nų kandidato į JAV prezidentus in-
terviu laikraščiui „The New York Ti-
mes” mes jau tvirtai žinome: Donald
Trump pergalė rinkimuose būtų grės-
mė Lenkijos saugumui, rašo ketvirta-
dienį tinklalapio „Onet” apžvalginin-
kas Bartosz Węglarczyk.

Pasak jo, savo interviu New Yorko
leidiniui D. Trump pakerta esminį
NATO  principą,  pagal kurį turi būti
ateita į pagalbą kiekvienam iš išorės
užpultam Aljanso nariui. Aljansas ne-
gali egzistuoti, jeigu nebus besąlygiš-
kai laikomasi šio principo. Apžvalgi-
ninko nuomone, respublikonų kandi-
datas žiūri į NATO sutarties 5-ąjį
straipsnį kaip verslininkas.

Praeityje D. Trump yra pasakęs
daug dalykų, kurie galėjo sukelti Vi-
durio Europos politikų nerimą. Jau
vien tai, kad jis privertė Respublikonų
partiją išbraukti iš rinkimų programos
teiginį dėl ginklų siuntimo Ukrainai,
buvo labai grėsmingas signalas. O gy-
nybinės sąjungos prilyginimas dan-
goraižio Manhattane pirkimui – tai jau
visiška katastrofa, pažymi B. Węg-
larczyk.

D. Trump pergalė lapkričio mėnesį
reikštų grėsmę NATO viršūnių susi-
tikimo Varšuvoje nutarimams. Nega-
lime turėti įtakos amerikiečių pasi-
rinkimui. Bet turime ruoštis labai
blogam scenarijui, baigdamas pažymi
„Onet” apžvalgininkas. 

Emigracijos mažinimo planas 

Skelbia humoristinių piešinių konkursą

Vilnius (BNS) – Lietuvos geologijos
tarnyba (LGT) prieš mėnesį paskelbė at-
virą gintaro žvalgybos ir gavybos Kur-
šių mariose konkursą, bet norinčiųjų
jame dalyvauti iki šiol neatsiranda.

,,Prieš paskelbiant konkursą buvo
nemažai susidomėjusių verslo su-
bjektų, tačiau dabar – visiškas štilis.

Gal kalta vasara... O gal ir aplinkybė,
jog buvo padidinti mokesčių tarifai už
išgautą žaliavą”, – teigia LGT Žemės
gelmių išteklių skyriaus vedėjas Vy-
tautas Antanas Januška.

Skaičiuojama, kad už gintarą, iš-
kastą Juodkrantės telkinyje, iš viso
būtų gauta apie 41 mln. eurų pajamų.

Gintaro kasimas nieko nebedomina 

Turkijoje paskelbta nepaprastoji padėtis

JAV palaiko Turkijos kovą su perversmininkais

Ženeva („Drau-
go” info) – Tarptau-
tinis olimpinis ko-
mitetas (IOC) su-
rengtame susitikime
Šveicarijoje nu-
sprendė dar nepri-
imti sprendimo dėl
Rusijos sportininkų
diskvalifikavimo iš
Rio de Janeiro olim-
pinių žaidynių. Nuo-
sprendį IOC ketina
skelbti savaitės pa-
baigoje.

„Kalbant apie
Rusijos sportininkų
dalyvavimą olimpi-
nėse žaidynėse, IOC
turi labai atidžiai įvertinti Richard
McLaren pateiktą ataskaitą”, – skel-
biama IOC pranešime.

Speciali Pasaulinės antidopingo
agentūros (WADA) komisija, vado-
vaujama R. McLaren, paskelbė labai
nenaudingas išvadas Rusijos olimpi-
niam judėjimui. Tyrimo metu nusta-
tyta, kad 2014 metų žiemos olimpinėse
žaidynėse Rusijos valdžia skatino ir to-
leravo dopingo vartojimą tarp savo
šalies sportininkų.

Po tokių išvadų WADA turi teisę
siūlyti Tarptautiniam olimpiniam ko-
mitetui (IOC) šalinti Rusijos olimpinį
komitetą iš olimpinių žaidynių. 

Sporto arbitražo teismas (TAS)
atmetė Rusijos apeliaciją prieš Tarp-

tautinės lengvosios atletikos federaci-
jos (IAAF) sankcijas Rusijos sporti-
ninkams už valstybės palaikomą do-
pingo schemą, uždrausdamas jiems
dalyvauti Rio de Janeiro olimpiadoje.

„TAS kolegija patvirtino, kad yra
įsigaliojęs IAAF sprendimas taikyti
taisykles, kurios sako, kad atletai, ku-
rių nacionalinė federacija yra nuša-
linta IAAF, negali dalyvauti varžybo-
se, rengiamose pagal IAAF taisykles”,
– sakoma Lozanoje įsikūrusio teismo
nutartyje.

Jau dabar informuojama, kad Rio
olimpinėse žaidynėse nebus akredi-
tuotas nei vienas R. McLaren išvado-
se minimas Rusijos vyriausybės ar
sporto valdininkas.

Rusijos lengvaatlečių nepagailėjo 

Rusijos sporto ministras Vitalijus Mutko negaus akreditacijos.
Sputnik/Scanpix nuotr.

Turintys humoro jausmą kviečiami pasivaržyti.                  
Delfi.lt nuotr.
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Dovydas Neverauskas yra viena di-
džiausių priežasčių, kodėl dėl beisbo-
lo leipstantys amerikiečiai juokin gai
žaviu akcentu taria lietuvišką pa vardę
ir žemėlapyje ieško Lietuvos. 23 metų
beisbolininkas jiems parodė, kaip at-
rodo Lietuvos trispalvė. 

Liepos 17 d. beisbolo gerbėjai San
Diege stebėjo jaunųjų beisbolo
talentų „Visų žvaigždžių” rung-

tynes. Čia jie matė ir D. Neverauską.
„Mažytė prie D. Neverausko marški-
nėlių pri siūta vėliava buvo pažymėta
geltona, žalia ir raudona spalvomis. Jis
buvo vienintelis Pittsburgho ‘Pirates’
jaunasis daug žadantis žaidėjas. Ant jo
krūtinės, po širdimi, buvo jo gimtinės
Lietuvos spalvos”, – lietuvį pristatė
post-gazette.com, leidusi ameri kie-
 čiams geriau susipažinti su beisbolo ta-
lentu. D. Neverauskas žaidė Pasau lio
komandoje, kuri 11:3 nugalėjo JAV
rinktinę. 

Vaikinas gimė Vilniuje, praėjus
trejiems metams po to, kai Lietuva pa-
skelbė nepriklausomybę. Jo tėvas Vir-
midas dar aštuntajame dešimtme tyje
čia populiarino beisbolą: organizavo ko-
mandas ir, kadangi neturėjo nei pinigų,
nei galimybių užsisakyti įrangos, pats
gamino pirštines, ka muoliukus. Tais
laikais lietu viai ne buvo matę baltų be-
isbolo kamuoliukų, turėjo tik rudus.

D. Neverauskas dar vaikystėje iš-
moko žaisti beisbolą. Jis pamėgo šį
sportą, bet problema tapo beisbolo
aikščių trūkumas. Jaunimo koman-
dos, kurias treniravo jo tėvas, dirbo ir
žaidė išraustose futbolo aikštėse. D. Ne-
verauskas post-gazette.com paaiš kino,
kad Lietuvoje populiariausia sporto
šaka – krepšinis, o tada – futbolas,
ledo ritulys. „Beisbolas yra, – tarė jis
ir nuleido delną ties keliais, – čia.”

Parodė, kad Lietuva turi beisbolą

D. Neverauskas dar būdamas 16-os
pasirašė sutartį su aukščiausiosios
JAV beisbolo lygos (MLB) „Pi rates”
klubu. Šešis sezonus jis murk dėsi žemo
lygio lygose, bet sulaukė savosios aki-
mirkos – pernai tapo kei čiančiuoju
žaidėju, gebančiu žaibiš kai mesti ka-
muoliuką. Birželį Dovy das pakilo iki
AAA klasės, kai persi kėlė į Indianos
„Indianapolis” ko man dą ir sužavėjo
trenerį Dean Treanor. „Nežinojau, kad
Lietuvoje žaidžia beisbolą, – sakė D.

D. Neverauskas skinasi kelią į JAV beisbolo aukštumas

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Treanor. – Atrodo, kad žaidžia.” 
Ir nors šiuo metu teisės į lietuvį

priklauso „Pirates” klubui, kitąmet
karjerą jis galės tęsti kitur. Jeigu „Pi-
rates” nepateiks pasiūlymo, D.  Ne ve-
rauską galės įsigyti bet kuri kita ko-
manda. D. Neverauskas galėtų tap ti pir-
muoju Lietuvos žaidėju, patekusiu į
aukščiausiąją JAV beisbolo lygą (MLB).
Tuo pačiu post-gazette.com pri minė
labai seniai išmintą takelį, spėjusį pa-
sislėpti istoriniuose met raš čiuose. 1933
metais lietuvių kil mės beisbolininkas,
vardu Joe Zapus tas, žaidė penkias
rungtynes Phila del phijos „Athletics”
klube, o tada dar dvejas rungtynes su
garsiuoju New Yorko „Giants”. Vyko
daug diskusijų, ar J. Zapustas iš tikrųjų
gimė Lietu voje, ir galiausiai buvo nu-
spręsta, kad jis augo šalia Bostono. 

„Nemanau, kad 1933 metais Lie tu-
voje iš viso buvo beisbolas”, – sakė D.
Neverauskas. Tad galimybė tapti pir-
majam priklauso jam. „Jeigu jis ir to-
liau taip augtų ir tobulėtų, turėtu me la-
bai smagią istoriją, – sakė „Pira tes” ge-
neralinis direktorius Neal Hunting-

ton. – Jis savo jėgomis pasie kė tašką,
kai tapo mūsų svarbiu pa sirinkimu. 

D. Neverausko ir „Pirates” klubo
vedybos prasidėjo tikra meilės istori-
ja. Kai Will Gordon dienos Wesleyan
University baigėsi, beisbolininkas su-
tiko viename turnyre prisidėti prie
lietuviško Kauno „Lituanica” klubo.
Tai nutiko 2005-aisiais. W. Gordon žai-
dė, pasiliko ir netgi vedė lietuvę. Jis
greitai įsiliejo ir į beisbolo bendruo-
menę. O su Lietuva W. Gordon susiejo
Thomas Randolph. Kai T. Randolph
2008 metais tapo „Pirates” skautu už-
sienyje, W. Gordon Lietu voje tapo jo au-
simis ir akimis. 

Dabar „General Motors” dirbantis
T. Randolph jau pirmaisiais savo skau-
to metais pastebėjo lietuvį. D. Ne ve-
rauskas tada žaidė Turine (Ita lijoje), ir
jo pozicija buvo kita. Jis bu vo labiau
gaudytojas. Bet kai D. Ne verauskui
suėjo 16 metų, ėmė gerėti jo metimo
įgūdžiai. 

T. Randolph žvilgsnis buvo nu-
 kreiptas į kitą 17-metį beisbolininką,
kurio tėvai – buvę Sovietų Sąjungos

olimpiečiai. Vingiuotame beisbolo
skautų pasaulyje kraujo linija – svar-
bus aspektas. „Jeigu būtum labai pri-
 simerkęs, gal ir būtum galėjęs įsivaiz-
duoti tokią ateitį”, – apie lietuvį sakė
T. Randolph. Bet W. Gordon įkalbėjo T.
Randolph savo laiką skirti D. Ne ve raus-
kui, kurio mama pusiau profesionaliai
žaidė krepšinį. 

Priviliojo ir pinigais 

Ir kai gegužę D. Neverauskas pa si-
rodė kitoje MLB Europos regiono tur-
nyre Prahoje, jį jau sekė keletas ko-
mandų. T. Randolph taip pat. Jis bu vo
ir Rotterdame ir skaičiavo die nas, kai
Dovydas oficialiai taps žai dė ju, kuris
gali pasirašyti sutartį. T. Ran dolph
pamena, kad tada lietuvį aktyviai vi-
lioję Minnesotos „Twins” skautai pa-
sakė: „Sėkmės Lietuvoje. Tu jo negau-
si.” T. Randolph pasiūlė 60 tūkstančių
JAV dolerių. Ir gavo. „Vis dar jaučiu,
kad nusišypsojo sėk mė”, – sakė T. Ran-
dolph.

D. Neverauskas pirmą kartą prie
savo svajonės prisilietė 2006 metais, kai
su jaunimo komanda iškeliavo į Cali-
forniją. Tada dar 13 metų berniu kas
pirmą kartą gyvai pamatė MLB rung-
tynes. Oaklando „Athletics” nu galėjo
New Yorko „Yankees”, o jaunam spor-
tininkui pavyko nufotografuoti Derek
Jeter. Vėliau D. Neve raus kas išsi-
spausdino šią nuotrauką. Da bar jis
pats gali tapti tuo, kurį foto grafuos kiti. 

Jeigu D. Neverauskas prasimuš į
aukščiausią lygį, galės gerokai prisi dėti
prie prieš daugybę metų tėvo pra dėto
žygdarbio. Tikimasi, kad toks šuolis ge-
rokai padidintų beisbolo populiaru-
mą Lietuvoje. Galbūt jiems pavyktų
įkalbėti valdžią finansuoti aikščių sta-
tybą. Puikus to pa vyz dys – kaip Lietu-
voje pajudėjo ledai, kai NHL ėmė žais-
ti Darius Kas paraitis ir Dainius Zu-
brus. 

„Daug kas mano, kad mums iš
viso nereikia beisbolo”, – nuoskaudą at-
skleidė Lietuvos beisbolo asociacijos
administratorius Arnoldas Rama naus-
kas. – „Jeigu D. Neverauskas pa tektų į
pagrindinę ‘Pirates’ komandą, daug
kas pasikeistų. Vilniuje dabar žmo-
nės dar neatpažįsta jaunojo beisboli-
ninko.” 

„Aš dar nesu tas vyrukas. Ti kiuo-
 si, kad ir netapsiu”, – sakė D. Ne veraus-
kas, bet supranta, kad jo atei tis JAV tu-
rės įtakos beisbolo ateičiai Lietuvoje.

Jei D. Neverauskas prasimuš į aukščiausią lygį, tai gerokai padidintų beisbolo populiarumą
Lietuvoje.

Mindaugas Kuzminskas pačiu
lai ku atvyks į New Yorko
„Knicks” – sustiprėjusią ir

pasirengusią po trejų metų pertraukos
grįžti į NBA atkrintamąsias varžybas.
Klubo žvaigždė Carmelo Anthony liko
labai pa ten kintas komandos veiks-
mais vasarą ir kalbėdamas su žurna-
listais dėkojo Phil Jackson.

Šią vasarą „Knicks” pasikeitė iš es-
mės – pasipildė Derrick Rose, Joa kim
Noah, Courtney Lee, Brandon Jen-
nings, Justin Holiday ir kitais krepši-
ninkais. Artimiausius dvejus metus

New Yorke žais ir lietuvis M. Kuz-
minskas, kuris su New Yorko klu bu pa-
sirašė dvejų metų 6 milijonų dolerių su-
tartį.

„Turime ypatingą komandą po-
 pieriuje. Turime puikią galimybę kaž-
 ką nuveikti artėjančiame sezone. Vis-
kas dabar priklausys nuo mūsų pačių.
Svarbu, kaip jausimės kartu, ar ‘susi-
klijuosime’ kaip komanda. Turime
viską, ko reikia”, – pirmojoje JAV
olimpinės rinktinės treniruotėje kal-
bėjo 32-ejų C. Anthony. Puolėjas visą
savo karjerą nebuvo priartėjęs prie

NBA čempiono žiedo ir jį nori laimėti
dabar. „Dėkui tau, Phil”, – Ph. Jackson
padėkojo jis. 

„Knicks” turi visas galimybes tap-
ti rimta jėga Rytų konferencijoje –
nors D. Rose atvykimas gali būti ver ti-
namas skeptiškai, bet visi kiti žai-
 dėjai, papildę komandą, ją tikrai pa da-
rys geresne. Labai svarbu ir tai, kaip to-
bulės latvis Kristaps Porzin gis, suži-
bėjęs praėjusiais metais. 

Į „Knicks” M. Kuzminską atvežęs
Ph. Jackson tikisi, kad šį kartą su ži-
bės ir Lietuvos rinktinės puolėjas. 26

metų M. Kuzminskui numatytas at-
sarginio vaidmuo, tačiau „Knicks”
vadovas neabejoja, kad lietuvis atsi-
 skleis. „Turime labai universalų leng-
 vąjį krašto puolėją, jis gali pa taikyti
iš toli, praplėsti galimybes ata kuojant.
Suprantame, kad jam dar reikės pri-
sitaikyti prie NBA krep šinio. Bet jį tu-
rėdami galėsime žaisti ir žemu pen-
ketu, būsime judresni ir greitesni.
Žmonės dar žavėsis jo žai dimu”, –
pareiškė Ph. Jackson.

Daugiau sporto žinių 14 psl.

Su M. Kuzminsko atėjimu „Knicks” viltys didėja



10 2016 LIEPOS 23, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

LAIMUTĖ LUKOŠEVIČIENĖ

Vilniaus dailės akademijos Anta -
no ir Anastazijos Tamošaičių
galerijoje „Židinys” šiemet vie-

nas kitą kei čia renginiai, skirti Antano
Tamo šai čio 110-osioms gimimo meti-
nėms.  Ko vo mėnesį surengta A. Ta-
mošaičio vardo premijos laureatų stu-
dentų da bų paroda. Po  jos veikė graži
tapybos darbų paroda „Skambinu, įsi-
vaizduoju, piešiu”, kurioje dalyvavo
jaunieji Vilniaus „Ąžuoliuko” muzi-
kos mo kyk los auklėtiniai kartu su Vie-
vio me no mokyklos mokiniais. Matėme,
kad šie vaikai geba ne tik puikiai dai-
 nuoti, bet yra ir talentingi dailinin kai.
Ją pakeitė tradicinė kasmet rengiamų
audimo kursų dalyvių darbų paroda
„Penktadienio vakarai”. Ir štai prista-
tyta spalvinga Ingos Pau liu kevičiūtės-
Wilke šilko tapybos dar bų paroda „Žai-
džiu spalva”, vykusi  iki liepos 16 die-
nos. Pridursiu, kad po jos vyks dar dvi
parodos, kuriose pamatysim fotome-
nininko Vytauto Da raškevičiaus darbus
ir „Urtės” klu bo naujus skiautinių kū-
rinius. Šiuos jubiliejinius Antano Ta-
mošai čio metus vainikuos galerijoje
vyksianti konferencija „Rankšluosčiai:
tarp tradicijos ir inovacijos”. Be to, ga-
lerijos „Židinys” darbuotojai ketina
parengti ir išleisti dar vieną sieninį ka-
lendorių. Šįkart tai bus 2017 metų ka-
lendorius, ir jį pašvęsime Anas tazijos
Tamošaitienės kūrybai.

Tačiau grįžkime prie Ingos Pau liu-
kevičiūtės-Wilke šilko tapybos dar bų
parodos, kurios atidarymas įvyko bir-
želio 9 dieną. Menininkė – vilnie tė, šiuo
metu gyvenanti ir kurianti JAV – eks-
ponuoja 30 darbų, kuriuos sukūrė per

Išskridę paukščiai sugrįžta namo – Ingos Wilke 
šilko tapybos darbų paroda „Žaidžiu spalva” Vilniuje

pastaruosius dvejus su pu se metų. Tai
kabinami darbai – pa veikslai ir vie-
netinių šilko suknelių kolekcija. Visi
jie džiugina akį raiš kiomis maloniomis
spalvomis, dva sin gumu ir gyvenimą
teigiančia te ma tika. Juose atsispindi
menininkės meilė gamtai ir žmogui,
jos paieškos siekiant dvasinio tobulė-
jimo, materialaus ir dvasinio prado pu-
siausvyros. Pažymėtina, kad Ingos gy-
venime sva rbų vaidmenį vaidina Rytų
filosofija ir joga. Todėl nenuostabu, kad
joga, į kurią ji gilinosi viešnagės Indi-
joje metu ir kuri jai yra gyvenimo bū-
das, daro kone lemiamą įtaką ir jos dar-
bams. Šiuo požiūriu ypač įsimena pa-
veikslai „Laikau pasaulį”, „Tylos
paukštis” bei darbų ciklas „Žaidžiu
spalva”, kuriame septyniomis spalvo-
 mis atkartojamas stilizuotas pienės

pū ko vainikas, simbolizuojantis leng-
 vumą. Ne vienas iš šių įsimintinų pa-
 veikslų ant šilko gimė pasitelkus gi lias
filosofines mintis, kaip antai „Nu švit-
imas”, kurį įkvėpė Zen budistų iš-
mintis. Šis paveikslas byloja pa prastą
tiesą, kad žmogaus dvasinis augimas
neturi atitolinti jo nuo kasdienio gy-
venimo realybės ir darbų. Įsimena
vaizdiniai, kuriuos sukurti pastūmėjo
Konfucijaus, Epikteto, Frie drich Nietz-
sche, Henry David Thoreau ir kitų
mąstytojų pasakymai. Žaismingasis
„nenusigąsk – tai aš” įkvėptas to paties
pavadinimo Vytauto Kernagio dainos.

Į parodos „Žaidžiu spalva” atida ry-
mą susirinko gausus dailės mylėtojų
būrys. Visus nudžiugino  improvi zuo-
 tas Ingos Pauliukevičiūtės-Wilke vie-
netinių šilko suknelių kolekcijos pri-

statymas. Modeliais panoro pabūti In-
gos studijų Vilniaus universitete drau-
gės ir jų vaikučiai. Visos šios suk -
nelės vis dar puošia vienos iš galerijos
salių sienas ir džiugina akį lengvumu,
vaiskumu, raiškiomis, har moningomis
spalvomis. 

Tą popietę galerijoje skambėjo ir
malonus Rasuolės Andriukaitienės
sopranas – pritardama sau gitara, ji la-
bai muzikaliai atliko keletą romansų.
Malonu, kad Rasuolės austas že maitiš-
kas tautinis drabužis puošia mū sų ga-
lerijos ekspoziciją. Austi ji išmoko
mūsų galerijoje rengiamuose audimo
kursuose. 

Laimutė Lukoševičienė – Anasta zi-
 jos ir Antano Tamošaičių galerijos ve-
dėja.

„Žalia/žaidžiu spalva” „Nenusigąsk – tai aš” „Nušvitimas” „Laikau pasaulį”              Ingos Wilke nuotr. 

Inga Pauliukevičiūtė-Wilke. Atidarymo metu pristatomos autorinės šilko suknelės.            Gedimino Zemlicko nuotr.

Modeliai pristato Ingos Wilke autorines šilko sukneles. Gedimino Zemlicko nuotr.
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vISI mėGSTA KINą

Darius Udrys rūpinsis Vilniaus veidu

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Šis animacinis filmas yra antrasis iš „Finding
Nemo” serijos. Filmo pradžioje mes susipažįstame
su mė ly nąja žuvim Dory, kuri sapnuoja apie savo šei-

mą. Ji turi problemą – labai blogą atmintį. Todėl pakelia
savo drau gą Marlin ir jo sūnų Nemo (irgi žuvį), ir visi trys
nueina į Nemo mo kyklėlę. Dory prašo Marlin, kad jis bū -
tų mokytojo padėjėjas, nes mokyklėlė vyks į kelionę ste-
bėti plaukiojančių dygliauodegių. Nors Marlin ne leidžia,
Dory užmiršta ir vis tiek prisijungia prie grupelės. Nu-
vykusi gru pelė stebi dygliauodeges. Kai Dory priplaukia
per arti jų, viena į ją atsitrenkia. Ir stebuklas – ji prade-
da atsiminti daugiau apie savo šeimą ir kur ją galima ras-
ti. Ji su Marlin ir Nemo nusprendžia plaukti iki Cali for-

nijos ieškoti jos tėvų. Pakeliui juos už-
puola didelis kalmaras. Jiems pa vyksta
pabėgti. Dory prisimena šią vietą, nes
yra daug krabų. Po kažkiek laiko jie at-
vyksta į Dory gimtinę, kur akvariumo
darbuotojai Dory pagauna ir nuneša į
akvariumą. Marlin ir Nemo lieka lau-
ke netoli akvariumo, jie nežino, kaip su-
rasti Dory. Ar jiems pavyks surasti
Dory, ar jai reikės visą gyvenimą pra-
leisti stiklinėje dėžėje? Teks žiūrėti
filmą!

Filmo aktoriai

Kadangi šis filmas yra multikas,
aktoriai nevaidina, naudojami tik jų
balsai. Dory vaidino komedijų aktorė
ir laidos vedėja Ellen DeGeneres. Mar-

 lin vaidino Albert Brooks („Broad cast News”, „Drive”),
Ed O’Neill („Married with Children”, „Modern Family”)
ir Kaitlin Olson („Curb your Enthusiasm”, „It’s Always
Sunny in Philadelphia”). 

Filmo vertinimas

Apskritai šis filmas buvo geresnis negu aš tikėjausi.
Man pirmasis filmas „Finding Nemo” labai patiko, todėl
ir šį filmą laikiau tokių pat stan dartų. Man patiko pasa-
ka apie kelionę ieškant Dory, bet antrasis ge rokai skyrėsi
nuo pirmojo. Man taip pat patiko, kad filmas šį kartą buvo
daugiau apie Dory, o mažiau apie Marlin ir Nemo. 

Iš dešimties taškų filmui duočiau aštuonis. Nors šis
filmas skirtas vai kams, temos yra tinkamos visiems šei-

 mos nariams. Iš tikrųjų didžiausia
tema fil  me yra šeimos svarbumas.
Dory per visą vandenyną plaukia ieš-
koti sa vo tėvų. Kita tema – draugystė.
Di džiausias pavyzdys, kai Marlin ir sū-
nus Nemo bando padėti, surasti ir iš-
gelbėti savo draugę Dory. Pagal tink-
lalapį www.rottentomatoes.com, 95
proc. kritikų ir 89 proc. žiūrovų tei gia-
mai vertino filmą. 

Jeigu filmo nespėsite pažiūrėti
kino teatre, tikrai verta jį išsinuomo-
 ti ko kią lietingą dieną ir pažiūrėti na-
 muo se. Tik neužmirškite iš anksto
pa  si ruošti spragėsių.

Už tarptautinį turizmą, miesto rinkodarą
ir investicijų skatinimą atsa kingai viešai
įstaigai „GO Vil nius” nuo liepos 22 d. pra-
sidėjo va dovauti Darius Udrys. Naujos
įstaigos vadovas pasiruošęs neleng-
viems, bet įdomiems iššūkiams ir siekia
su burti talentingą Vilniui dirbančią ko-
mandą.

„Greitas ir atviras Vilnius jau
dabar yra patrauklus turis-
tams ir in vestuotojams. „GO

Vilnius” koman dai ir jos vadovui ke-
liamas tikslas – užtikrinti miesto tarp-
tautinį konku ren cingumą, kad Vilnius
taptų dar greitesnis ir atviresnis, pri-
trauktų dau giau investicijų ir užsienio
sve čių. Įstaiga turės rimtą uždavinį
rū pintis, kad čia kuriama infrastruk-
tūra ir investicinė aplinka atitiktų
tarptautinius standartus”, – sako Vil-
 niaus meras Remigijus Šimašius. 

„Kaista konkurencija tarp pasau lio
miestų dėl investuotojų, turistų ir ta-
lentingų žmonių. Turi neatsilikti ir
Vilnius. Su komanda darysime viską,
kad parodyti jiems svetingą, jaukų,
sveiką ir atvirą sostinės veidą. Pra dėtus
gerus darbus tęsime ir plėsime, dirb-
sime petys petin su nacionalinė mis
institucijomis kaip ‘Investuok Lietu-
voje’, ‘Global Lithuanian Lea ders’ ir ki-
tos, taip pat kursime ir įgy vendinsime
naujas iniciatyvas, kad turistai, talen-
tai ir investuotojai turė tų tai, ko reikia,
kad nuosekliai augtume ir klestėtu-
me”, – sakė Darius Ud rys, naujasis
„GO Vilnius” vado vas.

„Iš ‘Go Vilnius’ ir naujojo vadovo
tikimės, kad bus vystomos miesto stip-
rybės skirtinguose verslo sek t o riuose:
sukurta patraukli gamybos lokacija,
‘startuolių kvartalas’, mokslinių tyri-
mų ir eksperimentinės veiklos klaste-
ris, sutraukiantys į sos tinę naujus in-
vestuotojus. Agentūra šiems investuo-
tojams turi teikti visą informaciją apie
savivaldybės paslaugas – darželius,
mokyklas, transportą ir kt. – vieno
langelio principu. Kad šie uždaviniai
būtų įgyvendinti, o įstaiga veiktų sėk-
mingai, būtina su kurti valdybą, suda-
rytą iš pagrindi nių miesto atstovų ir su-
interesuotų šalių”, – teigia „Investuok
Lietuvoje” generalinis direktorius Man-
tas Ka tinas.

Darius Udrys, gimęs JAV Michi ga-
 no valstijoje, lietuvių karo pabė gė lių
šeimoje, Vilniuje gyvena nuo 2011 metų.
Atvykęs į Lietuvą jis prisijun gė prie Eu-
ropos humanitarinio universiteto ko-
mandos, kur ketverius metus dirbo
plėtros ir komunikacijos prorektoriu-
mi. D. Udrys turi nemažai tarptautinės
patirties. Mokėsi Vokie tijos lietuvių
Vasario 16-osios gimnazijoje, stažavosi
LR Seime, studijavo ir dirbo Vokietijo-
je ir Čekijoje, kur bu vo „Laisvosios
Europos radijo” lietuvių redakcijos
narys. Gyvendamas Californijoje, D. Ud-
rys vadovavo tarptautinėms pilietinio

švietimo programoms ir jų plėtrai,
buvo Lietuvos radijo korespondentas
Los Angeles ir šio miesto Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas.

D. Udrys politologijos ir vokiečių
kalbos bakalauro studijas baigė Hills-
 dale koledže, vėliau Californijos Cla re-
 mont universitete įgijo politologijos
magistro bei daktaro laipsnius. Pernai

D. Udrys su partneriu įkūrė prekių
ženklų agentūrą „Neue Unic a”, ku-
rioje žada tęsti savo, kaip agentūros
strategijos vadovo pareigas. Naujasis
„GO Vilnius” vadovas akty viai daly-
vauja visuomeninėje veikloje, yra „Vil-
nius International Rotary” klubo na-
rys, savanorišku pagrindu talkina įvai-
rioms Lietuvos nevyriau sybinėms or-

Darius Udrys – „Go Vilnius” vadovas. Neringos Rekašiūtės nuotr.

ganizacijoms.
„Džiaugiamės, kad dar vienas

tarp tautinę patirtį sukaupęs, JAV gi-
 męs lietuvis profesionalas taps tokios
Vilniui strategiškai svarbios agentū-
ros vadovu. Tikiu, jog Dariui Ud riui jo
globali patirtis padės į Vilnių pa-
žvelgti iš kito kampo bei sėkmingai jį
pristatyti užsienio investuotojams bei
talentams. Mes mielai prisi dėsime at-
randant įdomių sostinės ambasadorių
tarp GLL tinklo narių, kurie padės Vil-
nių išryškinti pasau lio žemėlapyje”, –
sako Kotryna Stan kutė-Jaščemskienė,
Global Lithua nian Leaders profesio-
nalų tinklo vadovė. 

Konkurse į „GO Vilnius” vadovo
pareigas pretendavo 12 kandidatų, į at-
ranką pakviesti 7. Šiuo metu naujoje
agentūroje dirba 26 turizmo, verslo ir
rinkodaros profesionalai, planuoja-
ma, kad komanda plėsis iki 34 dar-
buotojų. Įstaigos veikla bus finan-
suojama iš lėšų, kurias pavyko sutau -
py ti, optimizavus kitas savivaldybės
įmones ir įstaigas, anksčiau menkai
koordinuojamai vykdžiusias su in-
 ves ticijomis susijusią veiklą. Tarp jų
– ir prie UAB „Vilniaus vystymo kom-
panija” jungiama, šiuo metu lik vi-
 duoti planuojama bendrovė „Start
Vil nius”.

vrt@vilnius.lt

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

Animacinis filmas „Finding Dory” 
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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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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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DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
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

www.draugas.org

,,Draugo” sudoku nr. 106
atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Simas Atkočiūnas, San Diego, CA

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. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

ĮVAIRŪS

n  Medikė ieško senų žmonių priežiūros darbo IN,
MI, IL valstijose. Patirtis, rekomendacijos, gali išleisti
atostogų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-280-
3421.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

n  Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeiti-
mai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. 15 metų darbo patirtis, kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-280-1347.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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,,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!

Tarptautinės darbo organizacijos duo-
menimis kasmet visame pasaulyje
daugiau nei 20.9 milijonų žmonių,
tarp kurių yra suaugusieji ir vaikai,
tampa prekybos žmonėmis aukomis.
Šiuolaikinė vergija yra prie jūsų namų
slenksčio. Illinojus yra kilmės, tranzito
ir išnaudojimo valstija daugybei pre-
kybos žmonėmis aukų. Illinojaus vals-
tija taip pat tampa prieglobsčiu tiems,
kuriems pavyksta ištrūkti is vergoviš-
kų darbo sąlygų kitose Amerikos vals-
tijose.

Kas yra prekyba žmonėmis?

Prekyba žmonėmis yra asmens iš-
naudojimas priverstiniam darbui arba
seksualinis išnaudojimas pasitelkiant
fizinę jėgą, apgaulę ar prievartą. Kai
kurių prekybos žmonėmis auką valia
palenkiama panaudojus fizinę prie-
vartą ar apribojus jų judėjimo laisvę.
Dažnai prekybos žmonėmis aukomis
manipuliuojama pasitelkiant ne fizi-
nius valios palenkimo būdus, bet ban-
dant sukelti baimės jausmą, kad au-
koms bus atkeršyta ar su jomis susi-
dorota, jei jos nepaklus nurodymams.
Aukoms grasinama, meluojama, jos
yra psichologiškai izoliuojamos nuo
visuomenės. 

Prekybos žmonėmis auka gali
tapti bet kuris asmuo nepriklausomai
nuo jo amžiaus, lyties ar pilietybės.
Žmogus gali būti parduotas nepažįs-
tamojo, darbdavio, pažįstamo ar drau-
go, o kartais net partnerio, sutuokti-
nio, giminaičių ir tėvų.

Kai kurios prekybos žmonėmis
aukos yra išnaudojamos prostitucijoje,
pornografijoje ar erotinių šokių pa-
sirodymams. Prekyba žmonėmis daž-
nai pasireiškia žmogaus išnaudoji-
mu privačių namų  tvarkymo dar-
bams, restoranuose, fabrikuose, taip
pat darbui plaukų ir nagų priežiūros
salonuose, valymo paslaugų srityje,
viešbučių industrijoje ir kituose sek-
toriuose. Prekybos žmonėmis aukos
dažnai būna nelegalūs imigrantai
arba darbo vizą turintys asmenys,
kurie išnaudojami pelno siekiančių
organizacijų ir individų.

Prekybos žmonėmis aukos gali
gauti nemokamą pagalbą, kuri ap-
ima: teisines paslaugas, apgyvendi-
nimą, maitinimą, įdarbinimo ir fi-
nansines paslaugas bei pagalbą imig-
raciniais klausimais. Humanitarinio
pobūdžio ,,T viza” yra išduodama pre-
kybos žmonėmis aukoms, atvyku-
sioms į Jungtines Amerikos Valstijas
is užsienio valstybių. Nepriklausomai
nuo aukos imigracinio statuso, visos aukš-
čiau paminėtos paslaugos yra nemokamos.

Kaip mes galime padėti

Čikagos metropolinės srities tei-
sinės pagalbos bendruomenės preky-
bos žmonėmis programa yra prieša-
kiniame kovos su šiuolaikine vergove
fronte ir nuo 2012 metų teikia teisinę
pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.
Daugiau apie prekybą žmonėmis ir

prekybos žmonėmis programą rasite
čia: http://www.metrofamily.org.

Kaip atpažinti prekybos 
žmonėmis aukas

Tam tikri ženklai gali byloti, kad
asmuo yra prekybos žmonėmis auka.

Elgesys
• Bijo kalbėti, jaučiasi įbaugintas
• Rodo ženklus, jog jo judėjimo

laisvė yra varžoma
• Elgiasi taip tarsi klausytų kito

asmens nurodymų
• Susirūpinęs, įsitempęs ypač san-

tykyje su teisėsaugos pareigūnais
• Negali nurodyti savo gyvena-

mosios vietos adreso
• Neturi laiko nuovokos
• Pasakojamai istorijai būdingas

nenuoseklumas ir neatitikimai 

Išvaizda ir kiti požymiai
• Rodo ženklus, kad yra įžeidinė-

jamas, kontroliuojamas ir kankina-
mas

• Turi sužalojimų
• Jaunesnis kaip aštuoniolikos

metų asmuo teikia sekso paslaugas už
pinigus

• Atrodo ligotas 
• Atrodo išsekęs, marintas badu
• Neprisižūrėjęs, netvarkingas
• Su savimi neturi beveik jokių as-

meninių daiktų
• Savo dispozicijoje neturi pinigų
• Neturi asmens dokumentų
• Yra priklausomas nuo kito as-

mens, įskaitant darbą, transportavi-
mą, apgyvendinimą

Kitos aplinkybės
• Žmogus jaučiasi neturįs teisės

ateiti ir išeiti kada panorėjęs
• Negauna užmokesčio už darbą

arba gaunamas užmokestis neadek-
vačiai mažas 

• Asmuo dirba labai daug valandų
(neadekvačiai ilgus viršvalandžius)

• Turi didelę skolą
• Sutiko dirbti darbą įtikėjęs me-

lagingais pažadais
• Sustiprintos apsaugos priemo-

nės darbo ir gyvenamojoje vietoje

Jei turite klausimų arba manote, kad
žinote asmenį, kuris galimai yra prekybos
žmonėmis auka, skambinkite mums tele-
fono numeriu 312-986-4200. Taip pat
galite skambinti nacionaliniam pre-
kybos žmonėmis aukų pagalbos cent-
rui numeriu 1-888-373-7888. Tai yra
konfidenciali, nemokama, 24 valandas
per parą, septynias dienas per savai-
tę veikianti linija, kuri taip pat turi
vertėjų. Karštosios linijos operato-
riai padės įvertinti, ar Jūsų apibū-
dinta situacija yra prekyba žmonėmis.
Prekybos žmonėmis atveju, karštosios
linijos darbuotojai padės identifikuoti
vietines organizacijas, kurios gali su-
teikti būtiną pagalbą identifikuotai
prekybos žmonemis aukai. Daugiau
informacijos: http://www.traffic-
kingresourcecenter.org. 

Trafficking Resource Center info

Krepšininko Donato Motiejūno
agentas siekia lietuviui suras-
ti darbovietę NBA. Nors dau-

gelis žaidėjų jau sudarė sutartis ir
NBA vasaros turgus nurimo, po nuga-
ros traumos atsigavęs 25-erių D. Mo-
tiejūnas nie kaip nesusitaria su jokia
komanda.

D. Motiejūnas patvirtino, kad yra
visiškai sveikas, ir vylėsi, kad jo atei-
 tis gali paaiškėti artimiausiu metu. Ko-
kių pinigų vaikosi D. Motiejūnas, nu-
sprendęs neprisijungti prie Lietu vos
rinktinės dėl neaiškios savo atei ties?

Visas šis laukimas tik patvirtina –
D. Motiejūnas neskuba ir tikisi su-
 laukti pelningiausio pasiūlymo iš ki tų
NBA klubų – tada beliktų laukti Hous-
tono „Rockets” sprendimo, ar šie pa-
norėtų pasiūlyti tiek pat ir iš laikyti lie-
tuvį. Šią vasarą jis turėjo pa sirašyti pel-
ningą sutartį, vertą ke lių dešimčių
milijonų JAV dolerių, bet planus su-
jaukė nugaros trauma ir ilga reabili-
tacija. Situaciją dar labiau pablogino
Detroito „Pistons” klubas, atšaukęs
mainus ir pasakęs, kad lie tuvis dėl
nugaros būklės negali žais ti. Tačiau
nuo tada praėjo nemažai laiko, D. Mo-
tiejūnas spėjo grįžti į aikš tę ir pa-
sveikti – bent jau taip tei gia pats.

Tad kokia lietuvio vertė dabar, po
visų traumų ir neįvykusių mainų su
„Pistons”? Atsakymas paprastas – to-
 kia, kiek komandos pasirengusios mo-
kėti. O mokėti gali tik Brooklyno „Nets”
– jie turi labai daug laisvų pi nigų ir turi
juos išleisti. Tačiau tai nereiškia, kad
komanda juos atiduos lietuviui, nors ir
buvo pasirodę gan dų, kad būtent į
Brooklyną gali pa sukti aukštaūgio kar-
jera. Tačiau tada „Nets” susitarė su

Luis Scola, Antho ny Bennet ir prieki-
nėje linijoje paliko mažai erdvės.

„Rockets” D. Motiejūnui pateikė
kvalifikacinį pasiūlymą, vertą 3,5 mln.
dolerių. Galbūt priimti šį pasiūlymą ir
būtų teisingiausias sprendimas – su-
daryti sutartį metams ir per juos pa-
rodyti, kad grįžo senasis D. Motiejūnas.

Sužaidęs gerą sezoną kitą vasarą
aukštaūgis galėtų tikėtis daugybės pa-
siūlymų, vertų apie 50–60 mln. do lerių
už ketverius metus. Tai būtų lo iškas
sprendimas ir dėl to, kad D. Motiejūnas
puikiai tinka „Rockets” trenerio Mike
D’Antoni filosofijai. Jeigu D. Motiejū-
nas bus sveikas, šio trenerio žaidimo
schemos jį gali pa versti žvaigžde. Lie-
tuviui žaidžiant tokiu lygiu, kokį jis
rodė 2014–2015 metų sezoną, 50 mln. gali
tapti že miau sia riba, kurią jis uždirbs.
Tačiau dabar, kai NBA klubai mėtosi pi-
nigais ir visi uždirba pasakiškas su-
mas, D. Motiejūnui gali tekti nuryti kar-
čią piliulę ir susitaikyti, kad savo ver-
tę teks įrodyti iš naujo.

Primename, kad D. Motiejūnas
sva jojo žaisti olimpinėse žaidynėse,
bet šiuos norus jis buvo priverstas ati-
dėti dar bent ketveriems metams. Ko-
 mandos niekaip nerandantis krep ši-
ninkas nenorėjo rizikuoti, o ir Lie-
 tuvos krepšinio federacija (LKF) jam
apsispręsti suteikė dieną. „Mano sva-
jonė buvo patekti į žaidynes. LKF man
paskambino, o vėliau gavau žinutę,
kad turiu apsispręsti per dieną. Teko at-
sakyti, kad negalėjau galutinai nu-
spręsti dėl žaidimo rinktinėje, nes ne-
turėjau sutarties su NBA ko manda. Tai
susiję su sveikatos drau dimu. Negalė-
jau leisti sau žaisti be apsaugos”, – sakė
D. Motiejūnas.

D. Motiejūnas tęsia
NBA komandos paieškas

Brazilija dar labiau sustiprins 
saugumą olimpinių žaidynių metu

Brazilijos vyriausybė nusprendė
dar labiau sustiprinti saugumą
olim pinių žaidynių metu. Šį

sprendimą pa skatino naujas išpuo-
lis Prancūzi joje, Nicoje, kuris įvyko
liepos 14 die ną. Jo metu žuvo ma-
žiausiai 84 žmo nės. Brazilijos vy-
riausybė sako, kad nauji saugumo
reikalavimai gali kel ti daugiau nepa-
togumų žiūrovams, bet tai garantuos
geresnę visų da ly vių ir žiūrovų ap-
saugą. Per olimpines žaidynes pla-
nuojama sulaukti mažiausiai 500 tūks-
tančių užsieniečių turistų. „Išpuolis
Nicoje kelia mums ne rimą. Sugriež-
tinsime patikras, pada rysime dau-

giau barjerų, įrengsime daugiau pa-
tikros punktų lankytojams ir maši-
noms”, – sakė Brazilijos gynybos mi-
nistras Raul Jungmann.

Jau anksčiau Brazilijos vyriau-
 sybė nusprendė riboti eismą vietose,
kur bus dideli žmonių sambūriai. Taip
tikimasi užtikrinti, kad nenumatytais
atvejais šias vietas galėtų lengviau
pasiekti policija, greitoji pa galba ar ki-
tos tarnybos. Rio de Ja nei ro meras
Eduardo Paes sakė, kad bus sustiprinta
apsauga toms olimpi nėms delegaci-
joms, kurių šalys yra didžiausi tero-
ristiniai taikiniai. Dau giau saugumo
detalių meras neat skleidė.

Donatas Motiejūnas 

Pastebėk prekybą žmonėmis!
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties

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
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GIEDRIUS ELIGIJUS

PENČYLA

Po ilgos ir sunkios ligos, su-
laukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos
19 d. namuose, apsuptas šeimos.

Giliame liūdesyje liko: žmona
Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus
Nemūra su žmona Michelle,
anūkai Lauren ir Nicholas; brolis
Rimantas su žmona Rita ir jų
vaikai Romas ir Danutė Udovich
su šei momis; uošvienė Irena Galin-
ienė ir Giedrės sesuo Jūra Kredi-
enė ir jos sūnus Andrius Mikonis
su žmona; giminės Penčylai ir Ta -
mulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje.

Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Sta-
siu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą.

Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje.
Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus  ir įsigijęs magistro
laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral
Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275,
nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak.

Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W.
Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madi-
son St., Oak Brook, Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

Stasys Tamulionis, gyvenantis Saint Petersburg, FL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 60 dol. Jūsų paramos
dėka dar ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Paul C. Mileris, gyvenantis Omaha, NE, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Aldona Grinius, gyvenanti Homer Glen, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Emily Valančius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.
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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 CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
pietūs, užsiėmimai ir įvairios pramogos. Veiks
lietuviška mugė. Daugiau informacijos el.
paštu: aidask@aol.com (šventės ruošos
komiteto pirm. Aidas Kupčinskas).

� Liepos 31 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje (5620 South Claremont, Chi-
cago, Il). Palaikykime šią gražią neseniai at-
gimusią tradiciją kartą per mėnesį susitik-
ti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių
– vaišės Jaunimo centro kavinėje. 

� Rugpjūčio  6–12 d.,  tėvų  pranciškonų
vasarvietėje  (Franciscan Guest House, 26
Beach Ave.,  Kennebunk, ME 04043) vyks
Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio sa-
vaitė. Daugiau informacijos  el. paštu: vygan -

taite.sabaliene@gmail.com (Monika Saba-
lienė). Kambarius vasarvietėje galima užsi-
sakyti el. paštu: info@franciscanguesthou-
se.com arba paskambinus tel. 207-967-
4865.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovykloje
(147 Neringa Rd., Brattlebor, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame vi-
sus registruotis Neringos internetinėje sve-
tainėje:  neringa.org/lt_forms.html. Daugiau
informacijos el. paštu: danguole@kuo-
las.com (Danguolė Kuolienė).

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko ge-
gužinė. Joje skambės muzika, veiks loteri-
ja, bus pardavinėjami gaivūs gėrimai bei lie-
tuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel.
630-257-8787. Visi labai laukiami! 

http://draugokalendorius.org

Kitą savaitę 
,,Drauge” skaitykite:

Sveikiname
dailininkę Magdaleną Stankūnienę

Užtat šiandieną iš širdies mes linkim laimingų metų ir ilgų. 

Prasmingo ir garbingo 90-mečio proga su pagarba ir meile

Margarita ir Zigfridas Jankauskai

Miela ponia Sigute,

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,

Tarsi daina vakarė sutemų,

Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,

Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.

Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,

Jų buvo tarsi akmenys sunkių.

Lai visada Jus lydi Dievo palaima
Ir noras žmoniškumą dovanot.
Te deganti liepsna, kaip žvakė,
Niekada neleis sustot.

Vardo dienos 
proga sveikina

Birutė, Vytautas ir 
dukra Snieguolė Zalatoriai
Marija Remienė

,,Pukštų šeimą vienija sportas” – mara-
tono bėgikė ir sporto žurnalistė Monika
Juodeškaitė pristato Oklahomoje gy-
venančią lietuvių sportininkų šeimą.

,,Jei norime išlikti – privalome virsti ben-
druomene” – poeto ir žurnalisto Rimvy-
do Stankevičiaus pokalbis su Egle Juod-
valke.

Donald Trump – ,,teisės ir tvarkos ga-
rantas”. Ką apie tai mano politikai ir
politologai?

,,Ar jaučiamas kartų konfliktas Lietuvos
versle?” – Algirdas Zailskas kalbina Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitikimo dis-
kusijos dalyvius.

Šventė Vašingtono aikštėje Vilniuje, skirta prisimin-
ti 1940 m. liepos 23 d. JAV valstybės departamento pa-
skelbtą Sumner Welles deklaraciją, pasmerkusią so-
vietų įvykdytą Baltijos šalių okupaciją.

Neapsiribokite vien
šeštadienio ,,Draugu” –

skaitykite visas 
laikraščio laidas. 

107-ąjį gimtadienį
atšventęs ,,Draugas”

tarnavo ne vienai
lietuvių kartai. Šiandien

teateinie jis ir į jūsų
namus! 

RAGUOLIS
2, 3, 5 arba 10 svarų 

Siunčiame į visas valstijas
30 metų patirtis

Juozas Liūdžius 
New Britain, CT

Tel: 860-223-2380, 
Fax: 860-224-3341

El. paštas:
JBL101@webtv.net

LIETUVIŠKAS PYRAGAS
visoms šventėms


