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Į Rio plaukia sportininkai 
ir sirgaliai iš viso pasaulio – 9 psl. 

Išvyka, kuri išliks 
atmintyje ilgam – 4 psl. 

Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė  liepos 27 d.  įteikė ski-
riamuosius raštus Lietuvos ambasa-
dorei Danijoje Gintei Bernadetai Da-
mušis.

Pasak Prezidentės spaudos tar-
nybos, susitikime šalies vado-
vė su ambasadore aptarė pri-

oritetines Šiaurės ir Baltijos šalių
bendradarbiavimo sritis. Pasak Pre-
zidentės, būtina stiprinti ryšius sau-
gumo ir gynybos bei ekonomikos sri-
tyse. Lietuvai svarbi Danijos parama
svarbiems energetiniams projektams
regione.

Šalies vadovė su ambasadore
taip pat aptarė stiprėjantį dvišalį
ekonominį bendradarbiavimą. Pernai
Lietuvos ir Danijos prekyba išaugo 6,5
procento. Pasak D. Grybauskaitės,
svarbu ir toliau išlaikyti panašią di-
namiką.

G. B. Damušis taip pat akredi-
tuota Islandijos Respublikai. Kalbė-
dama apie Islandijos ir Lietuvos dvi-
šalius santykius, Prezidentė pabrėžė,
kad reikia toliau plėtoti ir stiprinti
ekonominius, verslo, mokslo, kultū-
ros ryšius.

Susitikime Prezidentė taip pat

H. Clinton: NATO turi būti pasirengusi
atremti Rusijos grėsmę

Demokratų kandidatė į JAV prezidento postą
Hillary Clinton pareiškė, kad Rusija kelia grėsmę,
ir reikia ruoštis ją atremti stiprinant NATO galią.

,,Mes turime būti pasirengę kartu su sąjungi-
ninkais iš NATO atremti bet kokią grėsmę, taip pat

ir keliamą Rusijos”, – sakė ji ketvirtadienio vakarą
per Demokratų partijos nacionalinį suvažiavimą
Philadelphijoje. H. Clinton patikino, jog jei ji laimės
lapkričio mėnesį įvyksiančius rinkimus, tai sieks to-
liau stiprinti JAV ginkluotąsias pajėgas ir griežtai lai-
kysis įsipareigojimų sąjungininkams iš Šiaurės At-
lanto aljanso. – 14 psl. 

Prezidentė D. Grybauskaitė įteikė įgaliojimus G. Damušis atstovauti Lietuvai Danijoje ir
Islandijoje.                                                                                                             Roberto Dačkaus nuotr.

Gintė Damušis – ambasadorė Danijoje ir Islandijoje

pabrėžė svarbą ambasadorei aktyviai
dirbti su lietuvių bendruomene tiek
Danijoje, tiek Islandijoje. Šiuo metu Da-
nijoje gyvena per 11 tūkstančių Lie-
tuvos piliečių, o Islandijoje – apie 1 600
lietuvių.

1956 m. gimusi ambasadorė yra
baigusi politinių mokslų ir istorijos

studijas. Diplomatinėje tarnyboje pra-
dėjo dirbti nuo 1992 m., ėjo ambasa-
dorės Austrijoje, taip pat prie NATO,
Kanadoje pareigas. Užsienio reikalų
ministerijoje buvo paramos Afganis-
tanui koordinatorė, užsienio lietuvių
departamento direktorė. 

ELTA info

H. Clinton tapo pirmąja moterimi-kandidate į JAV prezidentus šalies istorijoje. EPA-ELTA nuotr.



KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Rašau jums šiandien ypatingą pa moks-
lą, nes rašau iš Krokuvoje vyks  tančių Pa-
saulio jaunimo dienų. Šis sekmadienis
yra svarbus ir tuo, kad liepos 31 d. yra
minimas šv. Ig na cas Loyola. O Ignacas,
kaip žinoma, yra Jėzuitų ordino (kuriam
ir aš priklausau) įkūrėjas bei globėjas.
Šis su tapimas yra nuostabus, nes kaip
tik čia, Krokuvoje, renkasi milijonas
jaunimo pasitikti jėzuitą popiežių ir
su juo šį ypatingą sekmadienį švęsti Mi-
šias! 

Kai galvojame apie šio šventojo
gyvenimą, jis atrodo tikrai neį-
prastas. Ignacas kilęs iš labai

turtingos šeimos Šiaurės Ispanijoje. Jo
svajonė jaunystėje – būti labai žinomu
kariu, turėti labai daug turto ir išgar-
sėti viso je Ispanijoje kaip gražiau-
siam ir nuostabiausiam vyrui. O Die-
vas aiš kiai turėjo Ignacui kitų planų.
Sulau kęs šešiolikos jis buvo pasiųstas
karo tarnybon pas Kastilijos karalys-
tės iždininką, kur matė prabangą. Jam
kartą su ginklo draugais teko ginti

miestą nuo prancūzų. Ispanų būrys
buvo menkutis, palyginus su prancū-
 zų karių pulkais, ir ispanų įgulos va-
das jau ruošėsi atiduoti tvirtovę į sve-
timas rankas. Šiuo momentu įsikišo Ig-
nacas, įtikinęs tęsti kovą ne dėl per-
galės, bet dėl Ispanijos garbės. Iš nau-
jo užvirusių kovų metu Ignacą sužei-
dė patrankos sviedinys, viena jo koja
buvo sulaužyta. Ignacas buvo nu  gaben-
tas namo, į Loyolos pilį. Jo koja buvo
taip sužalota, kad jam teko atlaikyti ke-
lias operacijas, kurias jis didvyriškai
ištvėrė, paskui labai ilgai gulėti lovo-
je gydantis namuose. Besi gydydamas
jis turėjo daug laisvo lai ko. Neturėda-
mas ko nusigriebti, ėmė skaityti. Loyo-
los pilyje nebuvo pasau lie tinių knygų,
tik šventųjų gyveni mų skaitiniai. Kuo
daugiau jis juos skaitė, tuo labiau ža-
vėjosi šventųjų žygdarbiais. Tuo pačiu
metu jam gal vą kvaršino ir svajonės
apie žemišką šlovę, bet jis pajuto, kad
po tokių svajonių jam širdyje lieka tuš-
tuma, nepasitenkinimas. O kai jis sva-
joja tapti šventuoju, pajunta didelę
paguodą ir nusiraminimą. Jis suprato,
kad jam belieka vienas kelias... Eiti
šventumo link! 

Jaunimo dienose esu išklausęs
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daug mūsų jaunimo istorijų. Esu su si-
tikęs su jaunimu iš viso pasaulio, bet,
žinoma, įdomiausia pasikalbėti su
mūsų lietuvišku jaunimu iš išeivijos
ir tėvynės Lietuvos. Kaip panašiai
skamba jų gyvenimo istorijos. Kad
jie irgi yra gundomi pasaulio ir kad pa-
saulis jiems sako – pinigai, garbė, vi-
siška laisvė ir grožis yra svarbiausia.
Bet vieną dieną jie pradeda jausti
tylų, bet galingą Dievo kvietimą į
šven tumo gyvenimą. Ypač būnant jau  -
nimo dienose jie jaučia, ką reiškia
šventoji aplinka ir paskatinimas. Čia,
šiame Lenkijos mieste, susirinkę dau  -
giau kaip milijonas jaunų žmo nių, ir
jie visi yra gundomi pasaulio vilionių,
bet jie kartu vienu balsu renkasi Kris-
tų! Kaip tik per atidarymo Mišias su-
skambo giesmė „Jėzau Kristau, esi
mūsų gyvenimas!” Vienu balsu tas
milijonas plius jaunimo giedojo pilnu
balsu kartu su Ignacu Lojola, kuris gie-
dojo iš dangaus. Jėzau Kristau, esi
mūsų gyvenimas! 

Tai Ignaco Loyolos šventė, ir jau-
nimo dienos nėra pamoka vien tik
čia, Krokuvoje, esantiems, bet ir mums
visiems. Broliai ir seserys, mes visi
esame kviečiame apmąstyti savo gy-

Laiškų kalbos stiliaus 
redakcija netaiso 

venimus ir pagalvoti, kuo esa me gun-
domi ir kuria gyvenimo kryptim ei-
name. Ar mūsų pasirinkimai veda į pa-
guodą, ar liekame toje pa guodoje (Kris-
taus kelyje), ar renka mės laikiną pa-
saulio blizgesį? Junki mės į vieną šven-
tą apaštalinę Kata likų Bažnyčią su
šventuoju Ignacu ir viso pasaulio jau-
nimu, kartu su jė zuitu popiežiumi ir
rinkimės Jėzų, ku ris yra mūsų viltis,
mūsų uola, mū sų gyvenimas. 

Šv. Ignacai Loyola... Melskis už
mus!!!! 

ATVIRAS LAIŠKAS

Rašau šį laišką iš didelio pasiten kinimo, patir-
to perskaičius Gintaro Visocko straipsnį „Į Lukiškių
aikštę pažaisti futbolo” („Draugas”, 2016.06.21). Jis tei  -
singas, prasmingas, įžvalgus ir, dej a, primenantis, kad
būdami laisvi per 25 metus nesugebėjom Vilniuje pa-
statyti už laisvę žuvusiems paminklo. Tad ar tikrai
esame laisvi? Atro do, lyg okupanto šešėlis dar vis
slan kioja Vilniaus gatvėmis.

Prieškario laikinojoje  sosti nėje Kaune taip ilgai
laukti nereikėjo. Tie sa, Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus sodely buvo pastatytas kuklus paminklas-pi -
ramidė nežinomo kareivio kapui simboliškai pa-
gerbti. Bet tada Lietuva, po 123 m. trukusios rusų, vo-
kiečių oku pacijos, nors ir buvo nuskurdin tas kraš-
tas, bet dvasioje laisvas ir tą laisvę sugebėjo įvertinti!
Greitai ne toliese atsirado ir kitas paminklas. Tai J.
Zikaro Laisvės stovyla – ant aukštos papėdės, lyg būtų
verta tokio paaukštinimo.

O Vilniuje, mūsų didingoje, amžinoje sostinėje,
tik dabar sugebėjom nuimti stachanoviečius (bal-
vonus) nuo Žaliojo tilto! Ir gal dar jie būtų ilgiau sto-
vėję, jei nebūtų pripažintas jų pavojingas (avarinis)
stovis. Juk tai tarybinis menas! Istorija!

Taip pat gerai prisimenu, kai po ilgos sovietinės

okupacijos, pirmomis laisvės dienomis buvo nu-
verstas Le nino paminklas. Su pasitenkinimu ste bėjau
per TV, kai su kranu  atplėštas ir aukštai pakilęs Le-
ninas lingavo, o savo pakelta ranka, lyg atsi  sveikin-
damas, mojavo... Ar tikrai at si  sveikino? Gal tik – iki
pasimatymo? Gal dar laukiam sugrįžtant, nes per 25
metus neradom reikalo jį kuo nors kitu pakeisti.

Paminklas turėtų būti pastatytas Lukiškų aikš-

tėje ir niekur kitur. Ne vien dėl to, kad čia daug erd-
vės, bet kad ši vieta Vilniuje, daugiau negu bet kuri
kita, yra Lietuvos didvyrių krauju pašventinta.

Rita Bagdonienė
Southbury, CT

PADĖKA REDAKCIJAI

Raimundo Lapo straipsnis-recenzija apie „Ne-
ringos” restoraną sukū rė tikrą istorinę panoramą,
sukėlė nos  talgiškų prisiminimų. Šia proga noriu pri-
dėti, kad mes jo straipsnius skaitom su malonumu.
Jo stilius leng  vas, bet turinys apgalvotas ir kruopščiai
paruoštas. Raimundo La po tekstai  (įskaitant įžval-
gias informatyvias recenzijas apie  svarbius Čikagos
miesto koncertus ir spektaklius!) yra aukšto kalib-
ro,  suteikia „Drau gui” intelektualinę dimensiją.
Ačiū ir Jums už įvai riaspalvį redagavimą.  

Gražina ir Julius Slavėnai 
Skokie, IL
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JBANC pareiškimas
Jungtiniam Amerikos baltų nacionaliniam ko-
mitetui (Joint Baltic American National Com-
mittee, Inc. – JBANC) didelį rūpestį kelia neseniai
padaryti klaidinantys pareiškimai, liečiantys JAV
įsipareigojimus vykdyti NATO organizacijos pri-
imtas sutartis. JBANC yra nepartinė organizaci-
ja, kuri palaiko ir puoselėja stiprius transatlanti-
nius ryšius tarp JAV ir Baltijos valstybių – Estijos,
Latvijos ir Lietuvos. Mūsų organizacija įsitikinu-
si, kad NATO organizacija ir Amerikos įsiparei-
gojimas NATO sąjungininkams yra būtini Euro-
pos ir JAV saugumo palaikymui. Mes raginame
dabartinę JAV administraciją ir tą, kuri bus  išrinkta
lapkričio mėnesį, toliau remti visus NATO są-
jungininkus, įskaitant Baltijos valstybes, ir pa-
tvirtinti įsipareigojimą laikytis 5-ojo NATO su-
tarties straipsnio.  Pavojingos retorikos tęsimas
abiejose Atlanto pusėse gali pakenkti geriausiems
Amerikos draugams, partneriams ir sąjunginin-
kams NATO organizacijoje.  

Baltijos valstybės savo įsipareigojimus
NATO organizacijoje tvirtai traktuoja ir
gerai supranta jų svarbą ir galimas pa-

sekmes. Per paskutiniuosius 25 metus didelis iš-
šūkis buvo kariuomenių atstatymas, tačiau Bal-
tijos valstybės dėjo ir deda pastangas savo įsi-
pareigojimus NATO organizacijai įvykdyti. Es-
tija skiria daugiau kaip 2 proc. savo bendrojo vi-
daus produkto gynybos išlaidoms. Latvija ir Lie-
tuva šiuo metu skiria truputį mažiau negu 2
proc., tačiau abu kraštai pastaraisiais metais

savo karinį biudžetą didina labiau negu bet kuri
kita NATO organizacijos valstybė ir 2 proc.
slenkstį tikisi greit pasiekti. Baltijos valstybės
tvirtai palaikė NATO ir JAV veiksmus Irake, Bal-
kanuose ir Afganistane ir juose dalyvavo ir anks-
čiau patvirtino savo 5-ojo straipsnio įsipareigo-
jimus ginti JAV po Rugsėjo 11-osios puolimų.  

NATO sąjunga patiria vis daugiau neįpras-
tų pavojų. Sąjungininkams yra būtina dalintis
bendra patirtimi svarbiausiose saugumo srity-
se – ar tai būtų kibernetinės, strateginės komu-
nikacijos, ar energijos saugumo sritys. Visose šio-
se srityse Estijos, Latvijos ir Lietuvos įnašas yra
reikšmingas.  

JBANC smerkia bet kokią užuominą, ypač
pagrįstą ekonominiais sumetimais, kad JAV
gali persvarstyti savo NATO sutarties įsiparei-
gojimą ginti kitus NATO narius. Šiais didėjan-
čio neramumo laikais visų NATO sąjungininkų
tvirtas solidarumas yra būtinas. Transatlantiniai
ryšiai privalo būti tvirti. JAV negali leisti savo
ryžtui ir įsipareigojimui sąjungininkams silp-
nėti. Ilgametis stiprus JAV vadovavimas NATO
organizacijoje yra kritiškai svarbus. Baltijos
valstybių kilmės amerikiečiai ypač supranta,
kaip svarbu, kad JAV efektingai vadovautų pa-
laikant šią sąjungą. Mes didžiuojamės JAV ir Bal-
tijos valstybių bendradarbiavimu ir stiprių san-
tykių išvystymu.  Mes palaikome visas pastan-
gas tuos santykius tęsti. 

JBANC atstovauja Amerikos estų naciona-
linei tarybai, Amerikos latvių draugijai ir Ame-
rikos lietuvių tarybai (ALT’ui).  

Šio pareiškimo angliškas tekstas išspausdintas
2016 m. liepos 21 d. JBANC tinklalapyje:
http://jbanc.org/? page=blog&v=4&id=54

NATO svarbus JAV gynybai

DR. VIKTORAS STANKUS

Respublikonų nacionalinėje konvencijoje (RNC), vy-
kusioje Clevelande š. m. liepos 18–21 d., iš anksto buvo
aišku, kad daugiausiai delegatų balsų surinkęs Donald
Trump bus nuominuotas respublikonų kandidatu į JAV
prezidentus, bet lietuviams, estams, latviams, lenkams,
ukrainiečiams rūpėjo, ką respublikonai galvoja apie
NATO.

JAV Senato daugumos lyderio (Senate Majority
Leader) senatoriaus Mitch McConnell RNC
liepos 20 d. konvencijos Ohio delegacijai su-

rengtoje  trumpoje spaudos konferencijoje (pagrin-
dinis kalbėtojas buvo senatorius Rob Portman), ku-
riame dalyvavo LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė ir JAV LB Ohio apygardos vicepirmininkas
dr. Viktoras Stankus,  pastarasis paklausė senatoriaus
McConnell, ar JAV reikalingas stiprus NATO.  Se-
natorius McConnell atsakė: „Tikrai, ir pabrėžiu, kad
mes, respublikonai, norime išlaikyti stiprų NATO.
NATO – sėkmingiausias karinis aljansas, veikia ne
tik Europoje, bet ir už jos ribų, pavyzdžiui, Afga-
nistane, kur NATO kariai mums padėjo” (ten žuvo
daugiau nei 1 000 ne amerikiečių NATO karių – V. S.).

Ta mintis atsispindėjo ir JAV Clevelando sena-
toriaus George Voinovich (prieš pat mirtį 6-12-16 ),
kaip Respublikonų nacionalinės konvencijos plat-
formos komiteto nario, įteiktoje rezoliucijoje, kad
JAV būtinas stiprus NATO (rašyta dr. Stankaus
laiške laikraščiui Cleveland Plain Dealer Forum sky-
riuje 6-26-16, ir PD internete cleveland.com, 6-23-16).
Senatorius McConnell toliau pabrėžė, kad ypač
svarbu perrinkti Ohio pasišventusį JAV senatorių
Rob Portman (lietuvių ir visų baltų, ukrainiečių  bei
NATO rėmėją), be jo vargiai ar JAV Senate išliktų ne-
didelė respublikonų dauguma ir galimybė respubli-
konams pakelti Ameriką socialine, finansine, eko-
nomine, gynybine prasme.

Kiti kalbėtojai pabrėžė būtinumą apsupti Donald
Trump gerais patarėjais, kad galima būtų įgyvendinti
respublikonų siekius. Bet kelias bus nelengvas, nes
dalis pačių respublikonų nerėmė Trump. Pavyz-
džiui, buvęs kandidatas į JAV prezidentus, senatorius
Ted Cruz konvencijoje kalbėjo, bet nepalaikė Trump;
Ohio gubernatorius John Kasich, nors ir kalbėjo Ohio
respublikonų renginiuose Clevelande, boikotavo pa-
čią konvenciją, nepalaikė Trump, nes nesutinka su
dalimi jo politinės filosofijos. Kasich yra nusiteikęs
prieš Trump užsienio politiką, jis yra už Ukrainos ap-
ginklavimą, bet prieš bičiuliavimąsi su Putinu.
Trump nuogąstauja, kad dėl Kasich jis gali pralaimėti
Ohio, o be Ohio – ir prezidentinius rinkimus. 

Trump negatyvūs pasisakymai apie NATO – jau
atgyvena, ypač dėl Baltijos valstybių – Estijos, Lat-
vijos, Lietuvos, – kad gal JAV neteiks karinės para-
mos, jei jos būtų užpultos, nes esą jos neskiria kari-
niam apsigynimui reikalaujamų finansinių lėšų.
NATO pagrindinis 5-asis skirsnis įpareigoja ginti už-
pultą bet kurį narį. Be to, lietuvių, estų ir kiti NATO
kariai kovojo už Ameriką Afganistane. Estija iš 28
NATO narių dabar kartu su 4 kitais nariais išleidžia

Baltijos valstybės NATO organizacijoje yra svarbios

reikalaujamus 2 proc. krašto pajamų karinei gy-
nybai, o Lietuva – visai arti to tikslo.

Trump rinkimų komanda konvencijoje Cleve-
lande užtrynė siūlymus, kad būsimoji Amerikos
valdžios administracija apginkluotų Ukrainą prieš
Putino Rusijos agresiją,  minėjo, kad suteiks „tin-
kamą” paramą, nors pabrėžė, kad Rusija varžo savo
žmonių demokratines teises. Beje, Trump pasirink-
tas užsienio reikalų patarėjas Carter Page yra pasi-
sakęs, kad Ukraina yra kaip kokia Quebec Kanados
provincija Rusijoje. Bet iš Baltųjų rūmų girdėti pa-
sisakymų, kad JAV rems savo įsipareigojimus NATO. 

Padėtis panaši į Prezidento Gerald Ford laikus,
kai jis kalbėjo: „Rytų Europa  nėra priklausoma nuo
Sovietų Sąjungos”. Ir pralaimėjo rinkimus konku-
rentui Jimmy Carter dėl 12 milijonų Rytų Europos
kilmės bei kitų antisovietiškai nusiteikusių ame-

rikiečių reakcijos į tokį Ford pasisakymą. 
Į Cleveland  RNC  konvenciją  buvo  suvažiavę

55 000 žmonių: delegatų, svečių, 15 000 iš jų buvo ži-
niasklaidos atstovai iš viso pasaulio. Tai buvo pro-
ga iškelti Baltijos valstybių siekius.

Liepos 19 d. Clevelando Public Square, tame is-
toriniame (nuo 1796 m.) viešosios nuomonės forume,
perpildytame demonstrantų, žiniasklaidos atstovų,
fotografų, filmininkų, buvo ir lietuvių: dr. V. Stan-
kus ir tautiniu kostiumi dėvinti Rita Kizytė kartu
nešė Lietuvių Bendruomenės plakatą, Lietuvos vė-
liavą; BAFLE (Baltic American Freedom League) ir
estų National Council atstovas iš Los Angeles Aavo
Reinfeldt ėjo su Estijos vėliava. Žiniasklaidos at-
stovai pastebėjo Lietuvos vėliavą ir dr. Stankų,  vil-
kintį  NATO marškinėlius. Jie paklausė, ko mes no-
rime pasiekti.  Nukelta į 15 psl.

RNC, demonstruojame Public Square: Rita Kizytė, dr. Stankus su  NATO marškinėliais; BAF-
LE ir estų atstovas Aavo Reinfeldt.  

RNC,  trumpa spaudos konferencija Ohio delegacijai (iš k.): dr. Viktoras Stankus, JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas; US Senate Majority Leader Mitch McConnell (Senato dau-
gumos lyderis); LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė. 
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ALDONA M. KRIŠTOLAITIS

Vos užsiminus apie keliavimą
prieš akis iškyla tolių toliai, klas-
tingi kalnų skardžiai, šniokš-
čiantys vandens kriokliai, tar-
pekliai, keturkojų padarų sau-
gomos girios, dykumų mi ražai.
Bet ne tik, – nes „keliauti” pras  -
mė daugialypė ir visada reikš
daug daugiau pažinti, patirti,
pamil ti, prisiminti.

Kai pokario vaikų vasa-
ros sto vyklos vadovai
mano gimtajame mies te

ruošė kelionę Nemunu iki tol ne-
matytu garlaiviu, kelias naktis
akių nesumerkusi, išmeldusi iš
sesės tris rublius kelionei ap-
mokėti lau kiau, laukiau, lau-
kiau...

Vaikystės Nemuno kvapą atme nu
iki šiol. Dar – skaidrų vandenį su nu-
gludintais akmenėliais, tvaskan čio-
 mis kriauklėmis povandeninėje kara-
lystėje ir panemunio pievas su tik
Aukščiausiajam žinomais Jo su kurtų
gėlių vardais. Kelionė buvo nuos tabi,
įsimintina, bet po jos gavau pylos, nes
anuomet buvau nepaklusni keleivė:
svėriausi per laivo turėklus, kai at-
sargumo sumetimais to daryti nebuvo
leista, paslapčiom pasilikau ant de-
nio, nors buvo vėjuota ir mažą mane ga-
lėjo nupūsti (kodėl ir kur?), o visam bū-
riui keleivių krantan pa bi rus dingau
kaip vandenin ir grįžau tik glėbiu žo-
lynų ir šakų nešina. Bet užvis labiau
mokytojos buvau kaltinama už visokių
vabalų, kirminų ir driežų gaudymą vi-
sus kitus gąsdinant ir tikinant, kad gy-
viai yra tikri ir labai gražūs.

...Ir po 6 dešimtmečių JAV Lie-
 tuvių Bendruomenės Marquette Par ko
apylinkės drauge su Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapija organizuotos
kelionės į Indianą, tikslu aplan kyti
Michigano apylinkėje esantį Tau tų
draugystės sodą laukiau su jau duliu, ir
tas jaudulys 2016-ųjų lie pos 20 d. nak-
tį sutrumpino iki 3 val. trukmės.

Autobusas buvo baltas ir idealiai
patogus. Ant šventoriaus laukusieji
kaip mat užpildė 48 vietas. Malonu ir

Gyvenimo kelionėje: viena diena, 
trys sustojimai ir milijonas saulėtų įspūdžių!

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti Michigano,
IN Tautų draugystės sode buvo atgaivintas ,,Lietuvos dar-
želis”, kuriame 1941 m. spalio 12 d. lankėsi  Prez. A. Sme-
tona ir pasodino pirmąją eglę.Autobusas buvo labai patogus, nepavargome jame sėdėti, o ir laikas neprailgo, jį saugiai vairavo Sigitas Kunickas (k.).

gera buvo žinoti, kad į sekretorės Aud-
 ros Zakarauskienės skelbimus „Drau -
ge” (ačiū, bičiuli, „Drauge”!) ir para-
pijos leidinėlyje atsiliepė tiek daug
karščio nepabūgusių, keliauti, pažinti,
patirti, bendrauti pasiruošu sių žmo-
nių – iš Lemonto, Cicero, Brighton Par-
ko apylinkių, artimųjų ir tolimesnių
vietovių pažįstami ir ne  matyti – gražus
būrys besišypsan čių veidų! Dalė Ble-
kienė su viešinčia anūkėle Saule iš
Lietuvos, vienintelis toks nepakeičia-
masis parapijos ūk ved ys John Maier su
paaugliais duk ra ir sūnumi ir, žinoma,
visada besi šypsanti jokioms ligoms nei
bėdoms nepasiduodanti parapijos val-
dybos pirmininkė, nepailstanti, visur

dalyvauti spėjanti Aušrelė Sakalaitė.
O kai baltoji gulbė-autobusas pa ju-

dėjo, tai ir gale sėdėjusieji iš pa sigirdu-
sios maldos suprato, kad ke lio nė bus
nepaprasta, nes drauge vyksta Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčios
klebonas Jaunius Kelpšas ir energin-
gasis kunigas Gediminas Keršys. Vai-
rą kairėn-dešinėn sukiojo, patilčių
aukštį puikiai nustati nėjo, už visas
ypatas atsakingas, la bai nepaprastas
„First Travel” kompanijos vairuotojas
Sigitas Kunickas.

Geru nedulkančiu keliu, žalio mis
Lietuvą primenančiomis pakelė mis
sėkmingai buvome atvairuoti į India-
ną, Michigan City.

Tautų draugystės parko
įkūrimo pradininkais laikomi
trys Indianos gyventojai – bro-
liai Virgin, Joe ir Cla rence
Stauffer. Sumanymui pritaru-
si dr. Frank Warren šeima  lei-
do parkui panaudoti 100 akrų
žemės plotą šalia jų gyvenamos
vietos Michigan mies te, IN.
Gimtadienis – 1936-ieji, kultū-
 rinė paskirtis – savalaikė, pa-
prasta ir patraukli: „Taika ir
draugystė tesieja visas pasau-
lio tautas”.

Anuomet parkas turėjo 14
etni nių darželių, supažindi-
nančių su skir tingų tautų is-
toriniais bei kultū ri niais ypa-
tumais.

Jau prieš kelerius metus
Lietu vos universitetų moterų
asociacijos (LUMA) narės
svarstė, kaip geriau, prasmin  -

giau pažymėti Lietuvos Nepri klau so-
mybės 100 metų sukaktį 2018-aisiais. Po
kažkelinto pokalbio buvo nuspręsta
atkurti ir sutvarkyti lietuvišką darže-
lį. Sulaukus pritarimo iš Draugystės
parko direktorių tary bos, planuoti
(kiek, kaip ir ką...) pra dėta 2013-ai-
siais, kuomet visų naujų idėjų ir kul-
tūrinių užmojų palaikytojas ir stū-
moklis LR generalinis konsulas Čika-
goje Marijus Gudynas su manymą „pa-
laimino”, pažadėjęs jį remti ir visoke-
riopai padėti.

Vaikštynių po parko apylinkes
metu atpažinome ir paglostėme tris
pirmiesiems Lietuvos prezidentams
pa sodintus medžius bei tris Smeto nos,
Stulginskio ir Griniaus garbei sukurtas
skulptūras – stulpus su kol kas kukliais
užrašais. Jau pastatytas koplytstulpis, –
nors be jokio paaiškinamojo užrašo, bet
visi supratome jį esant lietuvišku.

Ir kai visa bus užbaigta, ši maža
Lietuvos salelė taps Atminimo simbo-
liu būsimoms kartoms; savo buvi mu
kalbės, aiškins ir neleis pamiršti Ne-
priklausomybės, okupacijos metų ir vi-
siškai laisvos ir nepriklausomos da-
bartinės Lietuvos.

Kai jau visus darželius išmakli nė-
jome, paaikčiojome ties prūdu su fon-
tanais ir nematyta augmenija, iš klau-
sėm LUMA pirmininkės Rimos Ka šu-
ba-Binder paskaitos (ji buvo dvi kal  bė,

Draugystės parke puikuojasi buvusių nepriklausomos Lietuvos prezidentų garbei  sukurti
paminklai. 

TELKINIAI

Pirmoji kelionė pasisekė – viskas buvo  puikiai suorganizuota. Sigito Kunicko nuotraukos
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RIMVYDAS STANKEVIČIUS

Žinoma lietuvių poetė Eglė Juod val-
kė yra gimusi ir užaugusi JAV –
multinacionaliniame, multikultūri-
 nia me ir multireliginiame katile, ku-
 riame paskiroms tautoms ir kultū-
 roms yra itin lengva ištirpti, jei tik ne-
turi gilesnio santykio su savosio-
 mis šaknimis ir saitų, jungiančių
bendrataučius į tvirtą, vienas kitu be-
 sirūpinančių žmonių bendruome-
 nę. 

Kadangi dėl ES propaguoja-
mos valstybių denacionali-
zacijos ir visuo tinės globa-

lizacijos lietuviai, kaip ir kitos Eu-
ropos tautos, šiandien net ir savoje
valstybėje jaučiasi it tremtyje, ma-
nau, galėtų ir privalėtų pasinaudo-
ti egzodo žmonių patirtimi, padė-
jusia bendrataučiams nenutautėti
pa saulio platybėse. Todėl poetės ir
klausiame – kaip dera mums šian-
dien elgtis, idant neprapultume glo-
baliza cijos skersvėjuose?

– Kada pirmą kartą suvokėte, kad
esate bendruomenės narė?

– Tai jutau nuo pat ankstyvos vai-
 kystės. Lankiau šeštadieninę mo-
kyklą, mano tėvai mane tempė į be
išim ties visus visuomeninius rengi-
nius, žiūrėdavau lietuviškus spek-
taklius, lankiau lietuvišką operą,
bendruo me nėje minėdavome Moti-
nos dieną, tautines ir religines šven-
tes...

Augau nedideliame miestelyje,
kur lietuvių tebuvo vos pora šimtų
žmonių, tačiau sąlygiškai netoli buvo
Čikaga, kur mūsų tautiečių buvo
gau sybė, todėl svarbiausias šventes,
kaip antai Vasario 16-oji, važiuoda-
vome švęsti tenai, kur susitelkdavo
tūkstan čiai...

Taigi, kiek save atmenu, žinojau,
kas esu, kam priklausau ir kuo iš si-
skiriu iš multinacionalinės minios.
Lietuvybės jausmą man įskiepijo ir
išpuoselėjo mano tėvai, todėl tvirtinu
– pirmoji ir svarbiausioji žmogaus

bendruomenė yra (tiksliau – privalo
būti) šeima – tie žmonės, iš kurių iš-
 moksti pirmąjį žodį, gauni pirmąsias
žinias apie save ir pasaulį.

Beje, ir pačios bendruomenės
dė mesys vaikams, jų švietimui bei
auklėjimui (taip pat ir tautiniam)
buvo itin didelis. Suaugusių žmonių
karta tu rėjo bendrą tikslą – kaip ga-
lima ge riau paruošti savuosius vai-
kus grįži mui į Tėvynę, idant jie ten
galėtų pritapti – savo išsilavinimu, pa-
saulėvo kos ir kultūriniu turiniu ne-
nublanktų prieš Lietuvoje augan-
čius lietuviukus. Nė vienas neturėjo
abejonių, kad savo vaikus augina
Lietuvai, – nė minties neturėjo in-
tegruotis svečioje šalyje savo nacio-
nalinio identiteto sąskaita.

– Sakote, pirmoji ir svarbiausioji
žmogaus bendruomenė – šei ma. Ką tad
manote apie ES politi ką, sąmoningai ni-
veliuojančią šei mos instituciją ir netgi mė-
ginan čią keisti pačios šeimos sąvokos pras-
mę?

– Atvirai tariant, tai, ką ES šian-
dien akcentuoja, yra baisu. Kiekvie-
 nas bent šiek tiek matantis ir mąs-
tantis žmogus jums patvirtins, kad es-

mi niai žmogui dalykai, tokie kaip šei-
 ma, moralė, tauta, religija, vaikų
švietimas ir ugdymas, Europos erd-
vėje šiandien yra sąmoningai mar-
ginali zuojami, leidžiami pro pirštus,
o į pa tį svarbos ir visuomenės dė-
mesio centrą yra pastatomos proble-
mos ir reiškiniai, kurie ne tik nėra es-
mingi, bet netgi ne visada egzistuoja
vienos ar kitos valstybės – ES narės
gyveni me.

O šiurpiausia ir pavojingiausia
lietuvių tautos išlikimui yra tai, kad
vaikai Lietuvos mokyklose yra sąmo -
ningai ugdomi ne lietuviais, jie ne mo-
komi lojalumo savajai Tėvynei, nė ra
ruošiami jai dirbti, nejaučia at sako-
mybės dėl Lietuvos ateities, netapa-
tina savęs su tauta, psichologiškai de-
zorientuojami  labiausiai pel niu siais
sėkmę vadinami tie, kuriems pa vyks-
ta „gerai” emigruoti...

Šiemet su „Poezijos pavasario”
renginiais viešėjau Pasvalio krašte,
kal bėjausi su jaunimu, skaičiau jiems
eilėraščius apie Lietuvos partizanus,
kalbėjau apie Tėvynės dva sią... Tad
štai, po renginio gavau vienos šešio-
likmetės moksleivės laiš kutį, kuria-
me ji dėkojo man už išsa kytas mintis
ir pridūrė: „Aš pirmą kar tą gyveni-
me išgirdau, kad galima didžiuotis
būnant lietuve.”

Pamilau tą mergaitę, šitaip para -
šiusią, bet labai užpykau ant jos mo-
 kytojų – juk tai tik mūsų, suaugusių -
jų, kaltė, kad jaunoji Lietuvos karta
nepaveldi jokio nacionalinio turi-
nio. Patikėkite, atimdami vaikams ga-
li mybę turėti savąsias šaknis atima-
me jiems galimybę jaustis pasaulyje
vi sa verčiams, išsipildžiusiems, būti
lai mingiems.

Labai apsidžiaugiau išgirdusi,
kad apie jaunimo išsivažinėjimą, apie
jaunosios kartos nenorą gyventi ir
dirbti Lietuvai, apie didėjantį vi suo-
 menės abejingumą savos valstybės
reikalams jau ima kalbėti ir politikai,
šalies valdžia, kad jau įvardija šiuos
reiškinius kaip šalies proble mą... 

Nukelta į 14 psl.

tad informacija įsitvirtino il gam) apie
visus darželius, o ypač apie sparčiai
vykstančius darbus mū siš kiame ir,
kai tikrai įsitikinome, jog po atviru
dangum valgant daugiau telpa (mūsų
atvykimo garbei lauko stalai buvo pa-
dengti staltiesėmis), supratome, kad pa-
grindinė kelionės dalis jau baigta. Tai
kad sujudo įsiamžinimo ištroškusieji!
Fotografavo mės, vaidinome linksmus,
nors, iš ties, graudumui ir nebuvo prie-
žas ties, – 96 pėdas-pėdukes įmynėme į
par ko kalnelius ir takelius, įspū džiais
pasipildėme, sielų bendrystės džiaugs-
mą patyrėme.

Atsisveikinant LUMA prezidentei
pažadėjau perduoti mano augintų dau-
giamečių gėlių sėklų. Mat Lietu vos dar-
želio žemėlapį planuojama ap želdinti lie-
tuviškų spalvų gėlėmis. Tai kad sužys
mano karališkos  pilna vidurės geltono -
sios! Tai kad prišauks beišnykstančias
peteliškių rūšis iš vi sų pasaulio pašalių!
Ir kada nors kas nors sakys: „tik aš ma-
čiau, kaip lyja peteliškių lietus...”

O karštis oi oi oi koks išskirtinis!
Gal todėl, vėl sugužėjus į vėsina mą au-
tobusą, vieninga balsų dauguma buvo
nuspręsta – dainuosim! Jei teisingai su-
pratau, tai kun. Gedimi nas naktį prieš
išvyką beveik nemie gojo. Bet ne nuo
jaudulio, o todėl, kad po kruopelę rin-
ko ir į puslapius dėjo visas surastas lie-
tuvių dainas. Kiekvienas gavome po
vieną tokį rinkinį, o vėliau ir Salomė-
ja Dau lienė iš Brighton Parko mūsų
dai nyną papildė originaliu savuoju.
Sma  gumėlis! Daugiausia dainuota apie
bernelių ir mergelių santykius ir jaus-
mus, tai gal todėl humoro jausmo ne-
stokojantis kun. Jau nius sakė, kad,
įsiklausęs į dainų žo džius, dėl tarp ei-
lučių paslėptos dvi prasmybės, kai bus
pakviestas į vestuves, tai bernelio-
mergelės suokal biškų dainų daugiau
nedainuos!

Mūsų Audra autobuse sukosi kaip
vijurkas: ištroškusius šaltu van deniu
gaivino, kiekvienam malo nų žo dį pa-
sakė, vaikus rikiavo, gau sią autobuso
liaudį lyg viščiukus skai  čia vo ir apie at-
eityje numatomas išvy kas spalvingai
pasakojo. Ir kad dabar esame pakeliui

į „Billy Boys” ūkį mėlynių rinkti iš jos
sužinojau!.

Kaip bitės iš avilio vėl išbyrėjo po
kalbų ir dainų dar labiau suartėję ke-
 liauninkai. Vieni pirko iš anksto su-
 rink tas uogas, kiti rinko patys, treti pri-
sirpusiomis uogomis pakrūmėse sma-
guriavo.

Bandžiau padėti mergaitei Sau-
 lei. Laiko mažai skirta, gal drauge rin-
 kim? O ji sako: ne, ačiū, nereikia, ačiū,
spėsiu, pati rinksiu. Ir kai po pus valan-
džio iš krūmų išlindo, nepa ti kėjau
savo akimis, – jos kibi rėlis bu vo pilnas!
Ar padėjo kas, – paklausiau.  Taip, mo-
 čiutė, ji labai norėjo, tai penkias uoge -
les įdėjo.

Dar vienas, paskutinis liepos 20-os
vakarop slenkančios dienos pusva-
landis buvo praleistas „Washington
Park Beach”. Kiekvienas ir visi ban dė-
me akimis apglėbti ežero mėlį, savo gro-
žiu taip labai primenantį pasiilg tą,
vien sap nuose matomą Baltijos jūrą,
Kuršių ma rias. Kai kas mau dėsi, gru-
pelė iš tvermingųjų pakrante pėdavo ar
bri do mylią iki švyturio. Lietuvaitė
Sau lė ir šioje dienos atkarpoje „su-
blizgė jo” teigdama, jog ką tik jai pavyko
iš mokti plaukti, o ir nar dymas po van-
deniu buvo sėkmingas – iškilo.

...Turiu prisipažinti, kad daug pa-
stangų man teko įdėti, norint  gauti pa-
vyzdingos keleivės statusą (vardą).
Nes nežmoniškai norėjosi fontane pa-
 braidyti ir kokią nematytą gėlę iš si rau-
 ti. Jau beveik nusprendžiau pa kil ti į
švyturio smaigalį, laimei gele žinės du-
rys nepasidavė atidaromos. Dar la bai
troškau bangomis palakstyti ar bent pa-
sivaikščioti, – susilaikiau. Va, tik, kai
gimtadienio proga vargoni nin  kei Gied-
rei ,,Ilgiausių” linkėjome, tai trečiąjį
ilgą lietuvišką „Valio” už traukiau aiš-
kiai per garsiai. Tebūnie man atleista,
nes ,,Valio” buvo drauge ir ,,Ačiū” ke-
lionės sumanytojai Audrai, mus lydė-
ju siems ganytojams kuni gams ir Tam,
kuris iš aukštai draugaujančius mus
globojo ir laimino.

Iki kitų šiltų susitikimų tiesiuo se
ir vingiuotuose, lygiuose ir ak me nuo-
tuose gyvenimo keliuose!

Kun. Gediminas Keršys (k.) ir kleb. Jaunius Kelpšas gėrisi aplinka, pasibalnoję keturratį ,,žir-
gą”.

Prie vaišių stalo kelionės įspūdžiais dalijasi (iš k.): Vytautas Zalatorius, Aldona  M. Krišto-
laitis ir Kristina Balniūtė. 

Poetė E. Juodvalkė: 
Jei norime išlikti 

– privalome virsti bendruomene

Poetė E. Juodvalkė
Dainiaus Labučio nuotr.
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IŠ ATEITININKų GYvENImO

Papilės ateitininkai su stovyklėlės vadovais Gediminu ir Raimonda Šemekliais prie Birutės kalno koplyčios Palan-
goje. Rimantės Braukylaitės nuotr.

Berčiūnai 
pritraukia
stovyklautojus
iš viso pasaulio 

Prie pat Panevėžio įsikūrusioje Berčiūnų atei-
tininkų stovykloje vasaromis užverda gyve-
nimas – į kasmet čia rengiamas ateitininkų va-

saros stovyklas atvyksta keli šimtai vaikų iš Lietu-
vos ir užsienio bei gausi grupė apmokytų savanorių
vadovų, savo nuoširdžiu darbu džiuginančių vaikų
širdis.

Šiuo metu Berčiūnų ateitininkų stovykloje
vyksta Jaunųjų ateitininkų stovyklos – vienos pa-
mainos metu vaikai stovykloje praleidžia dešimt die-
nų, per kurias stengiasi įsigilinti į stovyklos temą per
žaidimus, pačių kuriamus vaidinimus bei vadovų
ruošiamas pamokėles.

„Žvelk abiem akim” – tokią temą šių metų sto-
vyklai parinko organiztoriai, bandydami vaikams pa-
aiškinti, kad žvelgti į pasaulį vien tik teisingumo
arba vien tik gailestingumo akimi yra per mažai. Kad
matytume neiškraipytą tikrovės vaizdą, reikalingos
abi – gailestingumo ir teisingumo – akys. „Klausimas,

kaip suderinti teisingumą ir gailestingumą visuo-
menėje, kurioje yra daug netolerancijos, patyčių, sa-
vanaudiškumo, yra svarbus kiekvienam augan-
čiam ir bręstančiam žmogui. Būti atsakingu piliečiu,
gebėti pastebėti, kas vyksta aplinkoje, mokėti priimti
kitą, jį gerbti, kurti santykius – to mokytis reikia nuo
mažumės”, – stovyklos temą pristato jos organizatorė
Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė.

Ateitininkai Berčiūnuose stovyklauja ilgiau
nei dvidešimtmetį, užaugo ne viena karta jaunimo,
savo vasaras siejančio su šia vieta ir organizacija. „Il-
gametė patirtis, gebėjimas stovyklos metu derinti
laisvalaikio poilsį su laiku ugdymuisi, didelis dė-
mesys savanorių, dirbančių su vaikais, paruoši-
mui lėmė tai, kad stovyklos programos yra buvę įver-
tintos kaip geriausios Lietuvoje, o į dvi pamainas sun-
ku sutalpinti visus norinčius patekti vaikus. Taip pat
kasmet daugėja stovyklautojų iš užsienio šalių, ku-
riems laikas stovykloje tampa vienu iš tiltų ryšiui su

Lietuva palaikyti”, – sako stovyklavietės direktorius
Artūras Stambrauskas.

www.ateitis.lt

Keliaujantiems į Lietuvą

Jaunųjų ateitininkų stovykloje Berčiūnuose (II pa-
mainoje), vyksiančioje rugpjūčio 4–13 d. atsirado
kelios laisvos vietos, tad 9–15 metų vaikai turi ga-
limybę patirti 10 nepamirštamų ir įspūdžių kupi-
nų vasaros dienų!

Stovyklos programos aprašymą ir informaci-
ją apie registraciją rasite internete:
www.ateitis.lt/naujienos/laisvos-vietos-berciunu-
stovykloje/

Sveikiname Juozą Polikaitį,
kurio veikla įvertinta valstybės
apdovanojimu

Sveikiname ateitininką Juozą Polikaitį, kuris už lie-
tuviškos kultūros puoselėjimą išeivijoje buvo ap-
dovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio
kryžiumi.

Juozas Polikaitis yra buvęs Ateitininkų Federa-
cijos vadas,  ,,Draugo” laikraščio  – Lietuvių katalikų
spaudos draugijos tarybos narys, ilgametis JAV  Lie-
tuvių Bendruo menės prezidiumo pirmininkas, Ame-
rikos Lietuvių Tarybos narys ir lietuviškos bei kata-
likiškos  kultūros puoselėtojas išeivijoje.

LR prezidentė Dalia Grybaus kaitė su Juozu ir Irena Po-
likaičiais Vilniuje liepos 7 d.     Roberto Dačkaus nuotr.

Berčiūnų stovyklos vadovės. www.ateitis.lt nuotr.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv.
Aloyzo kuopos ateitininkai penketą parų
praleido pajūryje, aktyviai poilsiaudami

tradicinėje savo sveikatingumo-kūrybinėje sto-
vykloje. Stovyklautojų poilsiui ir veiklai vadova-
vo savanoriai vadovai, buvę kuopos nariai, gydy-
tojas Gediminas ir psichologė Raimonda Šemek-
liai iš Kauno.

Ateitininkai ne tik pliuškenosi jūroje, klausėsi
įvairių paskaitų, atlikinėjo grupines bei indivi-
dualias kūrybines užduotis, aktyviai sportavo, de-
monstravo savo gebėjimus talentų vakare, šei-
myniškumo principu mokėsi bendravimo meno,
bet ir įgijo daug naujų žinių, papildė šalies istorijos
patirčių kraitį. Papilės vaikai aplankė Gintaro mu-
ziejų, Naglio kalną. Vieno vakaro programa buvo

skirta meilei, tad šis renginys tradiciškai vyko Bi-
rutės kalne, kur buvo pasakojamos didžių asme-
nybių šviesios meilės istorijos, legendos, ateiti-
ninkai dainavo dainas, skaitė posmus, skirtus
šiam tyram jausmui. Programa nepaliko dienot-
varkėje vietos tuščiam, beprasmiškam dykinėji-
mui, telefonų maigymui, nuobodžiavimui ar ki-
tiems negatyviems veiksmams. Tiek daug visko,
kas gera. Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkų lau-
kia nauji vasaros renginiai, ugdantys žygiai, ne-
išdildomi įspūdžiai.

Genovaitė Pundziuvienė – Papilės S. Daukan-
to gimnazijos mokytoja, Šv. Aloyzo ateitininkų
kuopos vadovė

Papiliečiai surengė savo stovyklą
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Dainavos stovyklos 60-mečio proga kalbiname jos stei-
gėjus ir bendradarbius. Šiandien eilė atėjo „Dainavos vai-
kams” (taip vadinami steigėjų kartos vaikai, užaugę Dai-
navoje). Štai ištraukos iš Vytenio Damušio ir Tauros Za-
rankaitės-Underienės pasisakymų.

1997 metais Vacio Rociūno redaguotame Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacijos (ALRKF) Dainavos stovyklos
40-mečio leidinyje Tu, Taura, pasivadinai „Dainavos vaiku”.
Kokie ankstyviausi Tavo Dainavos stovyklos prisiminimai?

Taura: Yra nuotrauka, kurioje 1962 metais, kai bu-
vau 3 metukų, stoviu su broliuku ir mama prie Vik-
toro Veselkos sukurtos Dainavos koplytėlės. Prisi-
menu, kad man, trejų  metų vaikui, įspūdį paliko ne
tiek koplytėlė, į kurią žvelgti būtų reikėję galvą
smarkiai atlošus, o prie takelio, po kojom – maži ak-
menukai. Ir dar – aplink koplytėlę tvorelė, kurios ne-
labai supratau. Man priminė broliuko gardelį.

Adolfas Damušis 1997 m. leidinyje rašė, kad jau 1954
metais vykusiame ALRKF suvažiavime buvo pritarta jau-
nimo stovyklavietės kūrimo idėjai. Pranas Zaranka („Drau-
gas”, liepos 16 d.) papasakojo net apie ankstesnes LRKF
federacijoje kilusias diskusijas ta tema. Kaip jūs, vaikai, su-
pratote stovyklos kūrimą? 

Taura: Kai buvau vaikas, man būdavo labai įdo-
mu klausytis, ką suaugę tarpusavyje kalba. Spėju, kad
todėl nuo mažens žinojau, kad labai daug žmonių įvai-
riai prisidėjo prie Dainavos kūrimo. Žinojau, kad
mano krikšto tėvas, Bronius Polikaitis, daug dirbo
Dainavos labui, kad brolio krikšto tėvas Vacys Lelis
rūpinosi asfalto liejimu, Pranas Baltakis – ežeru. Ži-
noma, ir dr. Adolfo ir Jadvygos Damušių vardai
dažnai buvo minimi kartu su Dainava. Bet Dainavos
istorija labiau susidomėjau ir susipažinau prieš 20
metų, kai šventėme Dainavos 40-metį. Apsiėmiau ves-
ti Dariaus Polikaičio ,,Dainavos” okteto trijų miestų
(Detroite/Clevelande/Čikagoje) koncertus, skirtus pa-
minėti tą sukaktį, ir tam besiruošiant perskaičiau vi-
sus ligi tol išleistus Dainavos leidinius, kai kuriuos
laikraščių staipsnius. Tada pagalvojau ir dabar te-
bemanau, kaip svarbu, kad kuo daugiau žmonių, ku-
rie naudojasi Dainava,  susipažintų su jos istorija, su-
žinotų pavardes visų, kurie ne tik pinigais, bet ir įvai-
riausiais darbais yra prisi dėję prie Dainavos kūrimo
ir išlaikymo. O tų pavardžių yra šimtai... Kaip puiku
būtų, jei tie seni leidiniai ir laikraščių straipsniai
būtų pasiekiami internete ir dar išversti į anglų kal-
bą, kad visa ta Dainavos istorija nedingtų.

Vytenis: Tėvelis (dr. Adolfas Damušis) keitė savo
darbą Clevelande ir perkraustė visą šeimyną į Det-
roito rajoną, kur gavo darbą geresnėmis sąlygomis.
Mums, vaikams, buvo aišku, kad tas persikėlimas tu-
rėjo kitą tikslą.  Jo pagrindinis tikslas buvo imtis at-
sakomybės lietuviškam jaunimui kurti vietą, kur lie-
tuvių prieauglis galėtų palaikyti santykius su kitais
jaunuoliais.  Kaip jo vaikai, mes matėme, kiek dar-
bų ir jėgų jis įdėjo siekdamas to tikslo. Štai su Detroito
lietuvių pagalba jis numatė žemę į vakarus nuo
Manchester, Michigan, ant Austin  kelio. Jis vežė
mamą, brolį ir mane apžiūrėti tos žemės ploto, ir mes
džiaugėmės, pamatę įspūdingą gamtą. Tuo metu
mes, vaikai, nesupratome, kaip tėveliai tvarkė fi-
nansus žemės pirkimui. Tik atsimenam mamos ir tė-
velio rūpesčius surinkti užtenkamai lėšų nupirkti
Dainavos žemę. Tėveliai tam tikslui buvo pasiskoli-
nę pinigų, užstatydami banke savo namus.

Mes prisimename tą laikotarpį, kai mūsų tėve-
liai užsidegė tos vietos pirkimu ir planavimu, ką ir
kaip statyti. Mūsų namuose vyko daug susirinkimų
su žmonėmis, kurie suprato tos stovyklos reikšmę lie-
tuvių gyvenime. Tėvelis aukojo laiką ir jėgas kartu
su kitais Detroito lietuviais. Jam padėjo Bronius Po-
likaitis, kun. Dabušis, Jurgis Mikaila, Benediktas Ne-
verauskas, Vacius Lelis, Vladas Bublys ir kiti.   

Ar jūs dažnai važiuodavote į Dainavą kaip šeima? Į ku-
ria/s stovyklą/as? Ar Dainavos stovykla buvo svarbi jūsų šei-
mos gyvenime, ar planuodavote ten atostogas?

Vytenis: Mes važiuodavome į stovyklą beveik
kiekvieną savaitę – per vasaros karščius ir žiemos šal-
čius. Ten dirbom visus stovyklos išlaikymui reika-
lingus darbus.

Taura: Augau Detroite. Nuvykti Dainavon mums
trukdavo valandą. Gimiau rugpjūčio mėnesį ir, anot

Dainava ir po 60 metų yra jėga!

mamos, jau kitą vasarą tėvai kartu su manimi kas
sekmadienį vykdavo į Dainavą. Po to vasarą prisi-
dėjo broliukas, o po kiek metų – ir sesutė. Oi, kaip
mes, vaikai, laukdavom vasaros sekmadienių! Mama
paruošdavo dienai maisto, sukraudavo į nešiojamą
šaldytuvą, į krepšius – maudymosi kostiumus,
rankšluosčius. Sugrūsdavom bagažan dar  užklotą
ir sulankstomas kėdes. Sulipę mašinon pamodavom
mamutei sudie, ji mus peržegnodavo lyg ilgiausion
kelionėn. Mums, vaikams, ji atrodė labai ilga. Su-
trumpėdavo, kai nuvažiuodavom nuo greitkelio ir va-
žiuodavom laukų keliukais. Tėvelio lydimi gerą
pusvalandį dainuodavome, kol pamatydavome Dai-
navos iškabą. Tada jau dainuodavom „Dainava,
Dainava, Dainava... Dainava cha, cha, cha!”

Kaip šeima važiuodavom į Sendraugių ir Mo-
kytojų stovyklas. Nuo septynerių metų pradėjau lan-
kyti Mergaičių stovyklą, o kai jos jau nebebuvo,
Moksleivių at-kų ir Mokytojų. Nuo 15 iki 18 metų vi-
sos vasaros buvo praleistos Dainavoje, – jei ne sto-
vyklaujant, tai vadovaujant ar dirbant virtuvėje. Dai-
navon detroitiškiai rudenį važiuodavom „jaučio
kepti”; Detroito at-kai esame ten turėję įvairias žie-
mos bei pavasario išvykas. Būdama moksleivė lan-
kiau ten At-kų žiemos kursus. Vėliau At-kų studijų
dienas, įvairias rekolekcijas.  

Tiek augant, tiek sukūrus savo šeimą Dainava
bei jos  stovyklos vis buvo pagrindinė vasaros bei
atostogų – drįsčiau net sakyti – gyvenimo dalis. Sma-
gu, kad dukros Vijos patirtis su Dainava labai panaši
į mano.    

O kai važiuodavote į Dainavą, ar tėvai jus pristatydavo
prie kokių darbų? Kuriam Dainavos kampelyje galėtumė-
te sakyti, kad ir jūs prisidėjote savo darbu?

Vytenis: Pradžioje stovykloje būdavo daug sta-

tybos ir paruošiamųjų darbų. Aš su broliu dažnai bū-
davom skiriami atlikti vienus ar kitus reikalingus
statybos darbus. Su talkininkais iš Detroito mes iš-
kirtome medžius, kad galėtume paruošti sporto
aikštę. Sporto aikštę ir mašinoms privažiavimą į sto-
vyklą nuo Austin gatvės užliejome asfaltu dėka Va-
cio Lelio, kuris suorganizavo ir vedė asfalto klojimo
darbus. Su kitais Detroito jaunuoliais pasodinome
pušyną, naudodami „US Forestry Service” padova-
notus medelius. Aš dirbau kaip pagalbininkas ba-
rakų, svetainės ir baltųjų rūmų statyboje, ruošiau
cementą mūrininkui, padėjau staliui su plaktuku ir
dirbau kitus darbus. Mes sukėlėm barakų stogus.  Pa-
plūdimio smėlį suvežėm ir išskirstėm. Stovykloje
darbų metu dažnai turėjau vienas praleisti naktį.
Miegojau tame svetainės kambarėlyje, kur dabar vi-
rėjų gyvenamasis butelis.  

Taura: Niekas prie darbų nestatydavo. Nuo ma-
žens iš tėvų supratome, kad Dainava „mūsų”, tai joje
elgėmės kaip savo namuose. Žinojom, kad šiukšles
reikia mesti tik į šiukšlių dėžę, stovyklaujant kam-
barį palaikyti tvarkingą. 

Prie Dainavos darbų mudu su vyru Vitu pra-
dėjome  prisidėti, kai susilaukėme Vijos. Pasidarė la-
bai aktualu užtikrinti, kad ji ir jos karta patirtų tai,
ką mes patyrėme Dainavoje. Abu esame nemažai pri-
sidėję prie darbo savaitgalių. Kelis apsiėmėm suor-
ganizuoti. Damušio namo (Baltųjų rūmų) durims pa-
rinkau „Dainavos dangaus” – šviesiai mėlyną spal-
vą. Židinio įrankiai mano nupirkti. Tuo pačiu metu
buvo atnaujintas židinys ir jo plytelės. Esu talkon
įjungusi ir mūsų kartos vaikus, kai jie dar buvo pra-
dinėje mokykloje. 

Prieš maždaug 25 metus apsiėmiau atgaivinti
svetainę. Kelis mėnesius su šeima ir draugėm valėm,
dažėm (jei dar yra viena ar kita šviesiai mėlyna me-
talinė kėdė, tai nuo tų laikų...), siuvom, įrenginėjom
patalpas (baltas metalinis stalas, kuris ten tebesto-
vi, mano „ant gatvės” surastas) ir sukūrėm visai jau-
kų „restoranėlį”, kurį dvejus metus, detroitiškiams
draugams padedant, vedžiau. 

Po to man labai pradėjo rūpėti Dainavos patal-
pų bei aplinkos priežiūra. Taryba sutiko su mano pa-
siūlymu steigti komitetą, kuris rūpintųsi Dainavos
patalpomis ir aplinka. Taip gimė Dainavos Grožio ko-
mitetas, kurio nutarimu Dainavos pastatai ir įvai-
rūs kampeliai buvo paskirstyti savanorių priežiūrai.
Jis veikė porą metų, tuo laiku mano ranka yra lie-
tusi ne tik kiekvieną Damušio namo kambario
kampelį, bet ir skladuką, lentyną bei stalčių.

Vieną vasarą dirbau Dainavos valytoja. Taigi esu
net susipažinusi su kiekvienu Dainavos tualetu bei
šiukšlių dėže....

Kelis metus su seserimi, Nata Zarankaite, bu-
vome atsakingos už Dainavos gėlių vazonus. Tuo pa-
čiu sesuo yra prisidėjusi prie Dainavos gamtos
priežiūros. 

Mano suprojektuotus tris suolus prie kryžkelės
pastatė mano nagingas vyras Vitas Underys. Jisai
Damušio name yra daug dažęs. Su Audrium Rušėnu
iš Čikagos dėjo naujas grindis skalbykloj, su p. Pa-
škoniu iš Clevelando statė šoninį stogelį. Prieš dve-
jus metus antrą sykį perdažė svetainę iš vidaus, mau-
dymosi pusėje tualetų sienas ir grindis, įtaisė nau-
jas duris. 

Nukelta į 14 psl.

Ateitininkų Jubiliejinė stovykla, 1975 m. Jono Kuprio nuotr.

Tautodailininko A. Paskočimo sukurtas kryžius, pastatytas
1975 metais. Damušių šeimos albumo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

URM incidentas Astravo AE – labai rimtas
Vilnius (URM info) – Į Užsienio

reikalų ministeriją buvo iškviesta Bal-
tarusijos laikinoji reikalų patikėtinė
Lietuvoje Liudmila Tatarinovič ir pa-
prašyta kuo skubiau pateikti išsamią
informaciją apie galimai įvykusį jau
trečią incidentą statomoje Astravo
atominėje elektrinėje. 

Šių diplomatinių veiksmų imtasi
po to, kai Baltarusijos žiniasklaida pa-
skelbė informaciją apie liepos 10 d.
Astravo AE įvykusį incidentą, kurio
metu galimai buvo pažeistas atominio
reaktoriaus korpusas. Lietuva trak-
tuoja šitą incidentą kaip ypač pavo-
jingą ir galintį turėti negrįžtamų nei-
giamų pasekmių statomos AE sau-
gai.

Baltarusijos diplomatei buvo įteik-
ta nota, kuria prašoma kuo skubiau at-
likti išsamų šio incidento tyrimą ir su
tyrimo rezultatais supažindinti Lie-
tuvą ir kitas kaimynines valstybes
bei Tarptautinės atominės energijos
agentūrą (TATENA). Lietuva siūlo
Baltarusijai suformuoti tarptautinių
ekspertų komandą, kuri išanalizuotų

šio tyrimo rezultatus ir pateiktų re-
komendacijas. Notoje taip pat išreiš-
kiamas Lietuvos susirūpinimas dėl
Astravo AE projekto skaidrumo ir
saugos kultūros trūkumo bei neati-
tikties tarptautiniams branduolinės
saugos ir aplinkosaugos standartams,
nepakankamo  Baltarusijos branduo-
linės saugos reguliatoriaus ir statybos
generalinio rangovo vaidmens užtik-
rinant statybos darbų saugą.

Baltarusija dar kartą paraginta
Astravo AE aikštelės tinkamumo, sta-
tybos darbų ir jų kokybės vertinimui
pasikviesti nepriklausomus tarptau-
tinius ekspertus.

Tai jau trečias žinomas incidentas
statant Astravo elektrinę per paskuti-
nius keturis mėnesius. 2016 m. balan-
džio 8 d., liejant tarp dviejų reaktorių
statomo korpuso perdangas, buvo pa-
žeistos laikančiosios konstrukcijos.
Spaudoje taip pat buvo pasirodžiusi in-
formacija apie birželio pradžioje gali-
mai įvykusį incidentą, tačiau Balta-
rusijos institucijos šios informacijos
nepartvirtino.

Vilnius (BNS) – Kai kurių spe-
cialybių medicinos studentai iš karto
ruošiami emigracijai, savęs su Lietu-
va nebesieja ir daugiau kaip 70 proc.
Lietuvos profesinėse mokyklose besi-
mokančių specialistų.

„Dabar katastrofiškai trūksta siau-
rų specialybių medikų (neurologų,
okulistų, kardiologų, traumatologų,
LOR gydytojų) ir ypač periferijoje, to-
kiuose miestuose kaip Biržai, Pasvalys,
Pakruojis, Šilutė ar Šilalė. Tas pats ir
kalbant apie slaugytojus – mes juos
puikiai paruošiame, bet jie išvažiuoja”,

– tvirtina Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto narys Antanas Matulas, pasak
kurio, medikai masiškai vyksta į Nor-
vegiją, Švediją, Vokietiją, Angliją ar net
Belgiją. 

Lietuvos darbdavių konfederacijos
generalinio direktoriaus pavaduoto-
jas Vaidotas Levickis sakė, kad Nr. 1
specialybė, kurią besimokantys emig-
ruoja – suvirinimas: „Tai specialistai,
kurie Lietuvoje praktiškai neužsibūna,
nors atlyginimai ir čia jiems siūlomi
pakankamai nemaži. Taip pat masiškai
išvyksta statybininkai, apdailininkai”.

Ankara (ELTA) – Turkijos prezi-
dentas Recep Tayyip Erdogan galimą
mirties bausmės grąžinimą po pučo pa-
grindė žmonių valia. Jis privalo klau-
syti žmonių, o šie nori mirties baus-
mės, pareiškė jis interviu. „Jei mes gy-
vename demokratinėje teisinėje vals-
tybėje, tai žodis priklauso liaudžiai. O
žmonės nori, kad mirties bausmė vėl
būtų įvesta”, – kalbėjo Prezidentas.

Kalbėdamas apie galimus neigia-
mus to padarinius Turkijos ir Europos
Sąjungos (ES) santykiams, R. T. Erdo-
gan pabrėžė: „Tik Europoje nėra mir-
ties bausmės. Visur kitur ji yra”.

Europos Komisijos vadovas Jean-
Claude Juncker dar kartą perspėjo R.
T. Erdogan, kad stojimo derybos su ES
iš karto bus sustabdytos, jei Turkija vėl
ims taikyti mirties bausmę. 

Vilnius (BNS) –
Telšių rajone aptiktas
vienas didžiausių Lie-
tuvoje riedulių, galin-
tis sverti mažiausiai
100 tonų.

Kaip pranešė Ap-
linkos ministerija, apie
radinį Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos de-
partamento Telšių ra-
jono agentūrą dar lie-
pos viduryje informavo
Telšių rajono Tryškių
miestelio gyventojas.
Jis teigia didžiulį rie-
dulį atkasęs, kai tvarkė
senos sodybos teritoriją.

Vyras pasakojo
matęs, kad šalia seno namo kyšo akmuo.
Norėdamas išlyginti sklypą, ėmėsi ak-
menį atkasti, tikėdamasis jį patraukti,
tačiau kasant akmuo vis didėjo.

Po kelių dienų, kai riedulys pasi-
rodė esąs išties įspūdingo dydžio, skly-
po savininkas nutarė apie radinį in-
formuoti aplinkosaugininkus.

Lietuvos geologijos tarnybos spe-
cialistai nustatė, kad milžiniškas rie-
dulys tūno 1,5 metrų gylyje. Jis suda-
rytas iš rausvai pilko granito gneisio
uolienos. Nors tikslai nustatyti riedu-
lio tūrį ir svorį geologams sudėtinga,
nes dalis šio akmens vis dar tūno po
žeme, jo atidengtoji dalis taip pat įspū-
dinga: riedulio ilgis – 6,5 m, plotis – 4,2

m, aukštis – 2,8 m, horizontali apimtis
(perimetras) – net 17,75 metrų. Apy-
tikris riedulio tūris – 40 kubinių met-
rų, o sveria jis ne mažiau kaip 100 tonų.

Geologai teigia, kad vien pagal at-
kastą dalį šis akmuo patenka į Lietuvos
žinomų didžiausių riedulių dvidešim-
tuką. Tiksliau įvertinti riedulio para-
metrus bus galima jį visiškai atkasus.

Netoli vietos, kur rastas šis riedulys,
Kultūros vertybių registre nurodytas ob-
jektas „buvusi Tryškių alkakmenio vie-
ta”. Spėjama, kad atkastas riedulys taip
pat gali būti susijęs su šia pagonių sak-
raline vieta, todėl informacija apie rie-
dulį perduoda Kultūros paveldo depar-
tamentui prie Kultūros ministerijos.

Trump ragina Rusiją šnipinėti
Miami (BNS) – JAV prezidentu

siekiantis tapti respublikonų kandi-
datas Donald Trump sukėlė sensaciją,
paraginęs Rusiją pavogti ir nutekinti
jo varžovės Hillary Clinton elektroni-
nius laiškus, o įtūžę demokratai ap-
kaltino jį kviečiant užsienio šnipus kiš-
tis į šalies vadovo rinkimus.

Atsakinėdamas į klausimus D.
Trump užsiminė, kad Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas išsakė ra-
sinių įžeidimų JAV prezidento Barack
Obama atžvilgiu, taip pat žadėjo, kad
jam vadovaujant Washingtono ir Mask-
vos santykiai suklestėtų.

H. Clinton yra pripažinusi, kad

naudojo privatų elektroninio pašto
serverį tarnybos reikalams ir kad iš-
trynė 30 tūkst. laiškų, argumentuoda-
ma, jog jie buvo asmeninio pobūdžio,
nesusiję su jos darbu.

„Rusija – jeigu klausaisi, tikiuosi,
kad sugebėsi surasti tuos 30 tūkst.
trūkstamų laiškų. Manau, kad mūsų ži-
niasklaida tau dosniai atsilygins”, – pa-
reiškė D. Trump.

H. Clinton patarėjas Jakes Sulli-
van nedelsdamas atsakė: „Tai tik-
riausiai pirmasis kartas, kai didžiosios
partijos kandidatas aktyviai paragino
užsienio šalį vykdyti šnipinėjimą prieš
jo politinį oponentą”.

Trūksta medikų, suvirintojų – jie emigruoja 

Puntukas turi rimtą konkurentą? 

Žmonės prašo sugrąžinti mirties bausmę

Roma (ELTA) – Italijos VRM po te-
roro aktų Prancūzijoje stiprina baž-
nyčių ir paplūdimių apsaugą.

Žinyba parengė specialų potvarkį,
pagal kurį bus sugriežtinta bažnyčių ir
turistų lankomų vietų, pirmiausia – pa-
plūdimių, taip pat mokyklų, kultūros
ir švietimo centrų kontrolė. Miestų pre-
fektams duotas nurodymas pateikti
išsamų masinio žmonių susitelkimo
vietų – kino teatrų, teatrų, aikščių ir
prekybos centrų – sąrašą, taip pat šių

struktūrų planus, kad būtų galima
numatyti potencialių teroristų bėgimo
maršrutus, aikšteles sraigtasparniams
nusileisti ir kelius greitosios pagalbos
automobiliams.

Italijos valdžia taip pat imasi prie-
monių, kurios leistų užkirsti kelią te-
roro aktams. Viena iš svarbių šio dar-
bo sričių – kalėjimų, kuriuose taip
pat plinta ekstremizmas ir funda-
mentalizmas, stebėsena.

Italijoje stiprinama apsauga

Maskva („Draugo” info) – Iš 387
praėjusią savaitę paskelbtos Rusijos
olimpinės rinktinės narių Rio de Ja-
neiro olimpinėse žaidynėse uždrausta
dalyvauti mažiausiai 85 atletams, su-
sijusiems su dopingo skandalu.

Tarptautinė baidarių ir kanojų
irklavimo federacija taip pat šiuolai-
kinės penkiakovės federacija  paskel-
bė, kad Rio olimpiadoje dalyvauti ne-
leista septyniems sportininkams –
dviem penkiakovės atstovams ir pen-
kiems irkluotojams, tarp kurių yra ir

2012 metų olimpinis čempionas bai-
darininkas, kuris Londone laimėjo
200 metrų distancijoje, bei keturi ka-
nojininkai, tarp kurių 2012 metų olim-
pinės bronzos medalininkas.

Anksčiau skelbti draudimai plau-
kikams ir akademinio irklavimo atle-
tams. 

Daugiausia nuo dopingo skandalo
nukentėjo lengvaatlečių – 67-iems ne-
leista dalyvauti Rio olimpiadoje. Ta-
čiau sąrašas, ko nelaukiama olimpia-
doje, papildomas kasdien. 

Kasdien mažėja rusų olimpinė delegacija 

Roma („Vatikano ra-
dijas”) – Romoje mirė
mieste gerai žinomas ir
gerbiamas siuvėjas An-
nibale Gammarelli, ku-
rio šeimai priklausanti
dirbtuvė siuva rūbus po-
piežiams ir kardinolams.

Gammarelli šeimos
siuvyklos istorija siekia
1763 metus. Nuo to laiko
jos siūtas baltas sutanas
dėvėjo beveik visi popie-
žiai. Gammarelli sutanas
vilki ir popiežius Pran-
ciškus. Tik Benediktas XVI nesilaikė tra-
dicijos ir jam sutanas siuvo kita šalia Va-
tikano savo parduotuvę turinti populiari
liturginių rūbų siuvykla.

Gammarelli siuvyklai taip pat su-
teikta garbė siūti sutanas naują popie-
žių renkančios konklavos proga. Ka-
dangi nežinoma kokio kūno sudėjimo
bus naujas popiežius, Gammarelli pa-
siuva tris skirtingų dydžių sutanas, ku-

rios būna pakalbinamos šalia Siksto
koplyčios esančiose patalpose, kuriose iš-
rinktasis popiežius, nusivilkęs kardi-
nolišką sutaną, apsivelka baltą popie-
žiškąją. Tik vieną kartą – 1958 m. išrin-
kus popiežių Joną XXIII – nė viena iš tri-
jų iš anksto pasiūtų sutanų netiko. Teko
praardyti ir paskubomis pritaikyti pa-
čią didžiausią, kad naujasis popiežius ga-
lėtų pasirodyti Šv. Petro aikštėje esan-
tiems žmonėms.

Mirė popiežių siuvėjas

Puntukui gresia netekti didžiausio riedulio karūnos.                  
„Facebook” nuotr.

Mirė popiežiaus siuvėjas.                   „Radio Vaticana” nuotr.



9DRAUGAS 2016 LIEPOS 30, ŠEŠTADIENIS

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Jau kitą penktadienį, rugpjūčio 5
d., Rio de Janeire prasidės vasa-
ros olimpinės žaidynės. Laukimą

temdo susirūpinimas, ar Brazilijai
pavyks laiku baigti pasirengimo dar-
bus, ar tikrai Zikos virusas nekelia pa-
vojaus sportininkams bei turistams ir,
svarbiausia, ar bus užtikrintas sau-
gumas, kai Rio de Janeiro gatvėse
smurtas įprastas, o praėjusią savaitę
net suimta brazilų grupelė, simpati-
zavusi „Islamo valstybei” ir aptarinė-
jusi gali mybę surengti išpuolį per
olimpi nes žaidynes.

2016 metų Rio de Janeiro olimpi-
 nės žaidynės – tai 31-osios olimpinės
žaidynės, pirmą kartą vyksiančios
Pietų Amerikoje ir portugališkai kal-
 bančiame krašte.

Kovoje dėl teisės rengti olimpi nes
žaidynes Rio de Janeiras įveikė Madridą (Ispanija),
Tokijų (Japonija) ir Čikagą (JAV).

Varžybos vyks 35 sporto kompleksuose keturio-
se Rio vietose – Capacabanoje, Deodoro, Maracano-
je ir Baroje.

Žaidynėse bus varžomasi 28 spor to šakose 41 skir-
tingoje disciplinoje. Į olimpinių žaidynių programą
grįžta golfas (pirmą kartą nuo 1904 m.) ir regbis-7
(1900–1924 buvo įprastas regbis).

Olimpiados šeimininkams – didelis iššūkis

Ipanemos ir Copacabanos paplū dimiai ir, ro-
dos, nesibaigiantis karnavalas. Toks Rio de Janeiro
įvaizdis pasaulyje – gyvenimą švenčiančio miesto. Bet
artėjant didžiausiai šventei mieste – olimpinėms
žaidynėms – daugelis pamiršo nerūpestingą gy ve ni-
mą. Pasirengti viso pasaulio lau kia mai sporto šven-
tei Brazilijai, ku rios ekonomika smukusi į gilią re-
cesiją, buvo didelis iššūkis. Ir daug kas kelia susi-
rūpinimą – saugumo pa dėtis, vandens užterštumas,
skubėjimas laiku baigti infrastruktūros darbus ir jau
seniai Braziliją kankinantis Zikos virusas.

Rio de Janeiras nėra Zikos papli timo centre. Ti-
kimybė turistui užsi krėsti Zika čia, Brazilijoje, per
olim pines žaidynes, yra mažiau nei 1 iš pu sės milijo-
no, praktiškai nulinė. Ir dar vienas skaudulys. Gua-
nabaros įlankos vandens užterštumas – stulbinamo
masto. Nors nuogąstauta, kad užteršto vandens bak-
terijos gali kelti grėsmę net sportininkų sveikatai, pa-
 tys sportininkai dabar labiau rūpina si, kad per var-
žybas reikės prisitai kyti ne tik prie oro sąlygų, bet ir
įveikti plaukiojančių šiukšlių kliūtis. Aktyvistai sako,
kad įlanką išvalyti galima nebent per ketvirtį amžiaus.

O kitą darbą Brazilija spėjo lai ku. Visos arenos ir
stadionai jau baig ti, teliko vienas rūpestis – ar bus baig-
ta metro linija, didžiausias infrastruktūros projektas.
Ją atidaryti ke tinama paskutinę minutę – likus vos ke-
turioms dienoms iki žaidynių pra džios. Naujoji lini-
ja turi palengvinti susisiekimą aukštų kalvų, lūšny-
nų ir transporto užkimštų gatvių padalytame mieste. 

O kad mieste sportininkai, turistai ir vietos gy-
ventojai būtų saugūs, Brazilija žada, dirbs 85 tūkst.
polici ninkų ir karių – dvigubai daugiau nei prieš ket-
verius metus Londone. „Ra ginu jus atvykti čia, ar
esate brazilas, ar užsienietis, sportininkas ar turis-
tas. Nes, kai atvyksite į Rio, pama ty site, kad buvo-
me pasiryžę ir mieste smarkiai sustiprinome sau-
gumą”, – kvietė Brazilijos prezidentas Michel Temer.
Ir tai ne tik dėl terorizmo grėsmių, bet ir Rio de Ja-
neirui būdingo smurto gatvėse. 

Pirmą kartą Pietų Amerikoje olimpines žaidy-
nes rengianti šalis ir pats miestas ramina dėl visų
daugiausiai nerimo keliančių klausimų. Bet ar vis-
kas išties pavyks taip sklan džiai, pavyzdžiui, ar bus
užtikrin tas saugumas, kai policininkai streikuoja,
ir ar nekils sumaištis, jei trūks transporto, kuriuo
žmonės galėtų keliauti į varžybų vietas, galima bus
atsakyti tik pasibaigus olimpinėms žaidynėms.

Rusams durys į olimpiadą neužvertos

Sporto pasaulis tiesiog ūžia dėl Tarptautinio olim-
pinio ko mi teto (TOK) sprendimo leisti Rusi jos spor-
tininkams dalyvauti Rio de Janeiro olimpiadoje.

Žmonės visame pasaulyje pasi pik tino priimtu
sprendimu, bet Ru sijos gyventojai gina ir pateisina
tokį TOK sprendimą. Taip pat stebimasi sprendimu
neleisti Julijai Stepano vai dalyvauti olimpinėse
žaidynėse. Būtent ši sportininkė, vartojusi do pingą,
atskleidė, kad Rusijos valdžia buvo sukūrusi ištisą
slaptą dopingo programą.

Iš 387 paskelbtos Rusijos olimpi nės rinktinės na-
rių Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse uždrausta
dalyvauti mažiausiai 85 atletams, susijusiems su do-
pingo skandalu.

Brazilijoje suimta 10 teroristų

Brazilijos policija suėmė 10 te ro ristų, įtariamų
planavus išpuolį per Olimpines žaidynes. Dar dvie-
jų asme nų yra ieškoma. Valdžios atstovai sa ko, kad

Rio olimpinių žaidynių šventė jau kaitina aistras
Nuostabaus grožio Rio šiomis savaitėmis taps sportininkų meka. Aistros netrukus užvirs garsiajame Maracana stadione.

suimtieji nėra teroristinės gru puotės
„Islamo valstybės” nariai, tačiau ban-
dė užmegzti su ja ryšį in ternetu ir
buvo šios grupuotės įkvėpti. Jokie pa-
grindiniai teroristų taiki niai nebuvo
minimi, tačiau tyrėjai iki šiol tiria
įtariamųjų kompiuterius ir mobiliuo-
sius telefonus, siekdami dau giau išsi-
aiškinti apie jų planus.

Olimpinio kaimelio prieigų sau-
 gumą užtikrins pareigūnai, CCTV ka-
meros, sraigtasparniais ir automobiliais
patruliuojantys pareigūnai. Visas į kai-
melį įvažiuojantis transportas bus tik-
rinamas, kaimelis ap tvertas dviguba
tvora, jame dirba po licininkai, kariš-
kiai, žvalgybininkai, išminuotojai, gais-
rininkai, kovos su terorizmu pareigūnai
ir greito reagavimo būrys. Kaimelyje ir
sporto ob jektuose nuolat vyksta praty-

bos, mo deliuojamos įvairios ekstremalios situacijos,
kasdien didinamas saugumo pareigūnų skaičius. Da-
lyviai bus saugomi ir kaimelyje, ir kelyje į ir iš spor-
to bazių. Siekiant užtikrinti sau gumą bus sekamas
kiekvienas jų žingsnis.

Laukiame medalių!

Pastate, kuriame gyvena sporti nin kai jau pa-
kabintos lietuviškos trispalvės. Lietuvos atletai
įsikūrė 5–7 aukštuose. Laikina delegacijos biu rą ras-
ti taip pat nesunku – virš išėjimo gerai matoma Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) vėliava. 

Į olimpinių medalius Rio de Janeire rugpjūčio 5–
21 dienomis tai kysis kanojininkas Henrikas Žustau -
tas (planuojamos 1–6 vietos), baidari ninkas Ignas Na-
vakauskas (3–8), bok sininkas Evaldas Petrauskas ir
Ei mantas Stanionis (3–9), buriuotoja Gintarė Vo-
lungevičiūtė-Scheidt (1–8), treko dviratininkė Simo-
na Krupec kaitė (3–6), irkluotojų dvivietės Sau lius Rit-
teris ir Rolandas Maščinskas (1–7), Donata Vištartaitė
ir Milda Valčiukaitė (1–7), irkluotojas Min daugas Griš-
konis (3-7), vyrų krepši nio rinktinė (1–8), plaukikė
Rūta Mei lutytė (1–3), plaukikas Giedrius Tite nis (3–
8), sunkiaatletis Aurimas Didž balis (1–6), penkiako-
vininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (1–6). 

Iki šiol daugiausia medalius lietuviai laimėjo
2000 m. Sydnėjuje ir 2012 m. Londone – po penkis.
Lietu vos delegacijos vėliavneše atidarymo parade
išrinkta buriuotoja G. Volun gevičiūtė-Scheidt. 

Lietuvos olimpinę rinktinę suda ro 69 sportinin-
kai, įskaitant krep šinio rinktinės 12 žaidėjų. Olim-
pinėje rinktinėje – 16 sporto šakų atstovai: 20 moterų
ir 49 vyrai. Didžiausia gru pė delegacijoje – lengva at-
lečiai. 

Rio de Janeiro vasaros olimpinės žaidynės
vyks 2016 metų rugpjūčio 5–21 dienomis. Olimpinis
kaimelis oficialiai atidarytas liepos 24 d. Rio de Ja-
neire sportininkai didelio klimato skirtumo nepa-
jus – Brazilijoje šiuo metu žiema, primenanti lie-
tuvišką vasarą. Oro temperatūra – 23–25 laipsniai C.

Rio de Janeiro olimpinis miestelis – laikinieji sportininkų iš viso pasaulio namai.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Visi mes žinome, kas yra tualetinis popierius.
Šiandien pasaulyje jis gaminamas įvairiau-
sių dydžių, for mų, spalvų ir storių. Jau  pro-

dukto gamybos pradžioje verslininkai rūpinosi di-
zaino sprendimais, kūrė įvairias rinkodaros idėjas.
Anglijoje 1943 m. ant tualetinio po pie riaus kartu su
antinacistiniu šūkiu buvo spausdinamas Adolfo
Hitlerio atvaizdas. Prieštaringai vertinamų politikų
ar pramogų pasaulio veikėjų atvaizdai spausdinami
ant tualetinio popieriaus ir šiandien (pvz., George W.
Bush, Paris Hilton). Tačiau nepri gijo idėja ant tua-
letinio popieriaus spausdinti reklaminius praneši-
mus – firmos bijojo pakenkti savo įvaiz džiui. Par-
duodamas ir prabangus, iš skirtinio dizaino higie-
ninis popie rius, kuris mažai kuo panašus į tra-
 dicinį. Ant tualetinio popieriaus spausdinami žai-
dimai, galvosūkiai, pvz., Sudoku. Tualetinio popie-
riaus gamyba – didelis verslas. Vien tik JAV metinė
šio produkto rinka vertinama apie 2.4 milijardo do-
lerių. Di džiausi Amerikos tualetinio popieriaus ga-
mintojai: „Kimberly Clark”, „Georgia Pacific”, „Fort
James”, „Mar cal”, „Procter and Gamble”. Pasauly-
je yra apie 5 000 kompanijų, gaminančių tualetinį po-
pierių. Kas dien žemėje sunaudojama apie 83 048 116
ritinėlių tualetinio popieriaus, o tai sudaro 30.6 mi-
lijardo ritinėlių per metus arba po 961,2 ritinėlio per
se kundę. 

Sakysite, kam visa ši statistika? Jeigu jums bent
50, turbūt pui kiai atsimenate žymiąją „Charmin” rek-
lamą per televiziją. Jos autorius –  Amerikos lietu-
vis John V. Chervokas. Ir šis mūsų pasakojimas – apie
jį.

Senųjų lietuvių gyvenimo skerspjūvis

Būsimasis reklamų kūrėjas gimė 1936 m. Nor-
woode, Massachusetts lietuvių emigrantų šeimoje.
Šiek tiek John V. Chervoko šeimos šaknis atskleidžia
kun. William Wolkovich-Valkavičiaus knygoje Lit-
huanians of  Norwood, Massachusetts: A Social Port-
rait in a Multi – ethnic Town (Norwood, MA,1988).
John senelis Vin cas Kudirka (jokių giminystės ry šių
su bendrapavardžiu Lietuvos himno autoriumi
nėra!) buvo vienas pirmųjų lietuvių, apsigyvenusių
Nor woode. Kartu su kitais aštuoniais vy rais 1905 m.
liepos 18 d. įkūrė „D. L. K. Kęstučio” pašalpos broliją.
Maty damas didėjančią socialistų įtaką ir gręsiantį
skilimą šioje organizacijoje, Kudirka 1910 m. ba-
landžio 23 d. nutarė savo namuose suburti katalikus
ir įkurti „Šv. Jurgio Kareivio draugystę”. Į šios
draugijos gretas įsi jungė ir Vinco brolis Pranas. Ka-
ta likai energingai ruošėsi lietuviškos bažnyčios
įkūrimui. Ir štai brolių Kudirkų, Jono Červoko
(John V. Cher voko tėvo) ir kitų bendraminčių svajonė
buvo įgyvendinta – 1913 m. ge gužės 4 d. iš Cambridge

ISTORIJOS UŽKULISIUOSE

Nepaklusnus lietuvis
John V. Chervoko sėkmė reklamos pasaulyje

Niekad nesibaigiantis žvalgybos darbas. ,,Kas bus sekantis, nekaltai pamilęs šią prekę?”
– mąsto Misteris Whipple.

Smalsiosios bobulytės negalėjo atsigėrėti, koks švelnus tas tualetinis popierius. Tokia
reklama pasirodė televizijos ekranuose 1964 m.

lipdavo kunigo Vlado „karietą”, mat tuomet auto-
mobilis Norwoodo miestelio gat vėse buvo retas reiš-
kinys. Dvasiškis neatsisakydavo pavėžinti mažuosius
po apylinkes.  

Anot Valkavičiaus knygos, Anne Kudirka Čer-
vokas taipogi prisimena savo uošvio pasakojimus,
kaip 1919 m. rudenį Norwoodo lietuviai rinkosi pro-
testuoti prieš vietinį socialistą, ku nigu apsimetusį ir
vietinę bendruomenę bandžiusį sukiršinti Pra ną X.
Mockų. Žmonės bijojo net per žengti Norwoodo lie-
tuvių salės, ku rio je jis „pamokslaudavo”, slenkstį. Įtū-
 žę protestuotojai, tarp jų ir Jonas Červokas, mėtė į
revoliucionierių Mockų kiaušinius. Vėliau už anti -
amerikietišką veiklą Mockus Maine valstijos teisė-
jų buvo nuteistas dviejų metų laisvės atėmimu. Ta-
čiau jis išvengė kalėjimo pasprukdamas į Meksiką.
Bostone leidžiamame socialistų savaitraštyje Kelei-
 vis Mockus skelbimėliais apeliavo į žmonių širdis, siū-

John V. Chervokas darbo aplinkoje. Kol nebuvo Misterio Whipple, štai kaip spaudoje buvo
reklamuojamas ,,Charmin”. 1952 m. skelbimas.

atvykęs kun. Juozas Krasnickas Columbia salėje pir-
mą kartą laikė pamaldas Norwoo do lietuviams. Po po-
ros metų, 1915 m. gruodžio 19 d., stebint 800 žmonių
mi niai, Šv. Jurgio bažnyčia buvo pa šventinta. Džiau-
gėsi visi, tarp jų ir Vincas Kudirka!

John tėvas Jonas Červokas buvo vienas iš Šv. Ce-
cilijos choro steigėjų (1913 m. birželį), o švenčiant pa-
rapijos sumanymo šimtmetį jo vardas buvo įkaldin-
tas steigėjų salės atminimo lentoje. Tais laikais Čer-
vokas taipogi vadovavo 50 narių turinčiai „Lithuanian
Knights Association”. John motina Anne Kudirka
Červokas buvo didelė šios lietuviškos parapijos ak-
tyvistė. Vaikystėje su kitais Nor woodo lietuviukais,
kad paremtų ku ni go Vlado Taškūno „Stanley Stea-
 mer” automobilio įsigijimą, ėjo nuo durų prie durų,
rinkdama aukas po dešimtuką ar kvoterį. Jaunimo
pastangos nenuėjo veltui – tam tikslui buvo surink-
ta net 70 dolerių! Vaikai tarsi bitės medaus statinę ap-
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

lydamas pas jį įsigyti Šv. Raštą ir atvi-
rai prašydavo finansinės paramos. Po
ketverių me tų jis sugrįžo į Ameriką.

Pasirinkęs nebūdingą 
lietuviui sritį

Bet grįžkime prie mūsų straipsnio
herojaus John V. Chervoko. Reiktų pa-
 stebėti, kad vaikystės aplinka turėjo
įtakos jo gyvenimo kelio pasirinki mui
tik iš pradžių. 1959 m. jis apgynė ang-
listikos bakalaurą katalikų Fordham
universitete New Yorke. Tačiau baigęs
mokslus iškart įsidarbino reklamos
srityje – „Benton ir Bowles” firmoje.
Ste bėtina, kaip greitai Chervokas kilo
karjeros laipteliais – netrukus vienoje
prestižiškiausių JAV reklamos agen tū-
rų „Warwick Advertising” jis tapo vi-
cepirmininku bei vyriausiu kūrybiniu
vadovu. Vėliau dirbo „William Esty
Company”, „Grey Ad vertising” (da-
bar – „Grey Global Group”) bei
„McCann Erickson” įstaigose. Galop
perėjo į „Sudler & Hennesey”, kur iki
pat pensijos 1994-aisias buvo vicepir-
mininkas bei vy riausias kūrybinis va-
dovas.

Chervokas buvo ir keturių knygų
autorius: Pinstripe Prayers (Winston
Press, 1984), How to Keep God alive
from 9 to 5 (Doubleday, 1986), God lives
in the Suburbs (Doubleday, 1987),  bei
Patient Prayers: Talking to God from a
Hospital Bed (Crossroad Publishing
Company, 1989).

Nesvetimas John V. Chervokui bu -
vo ir visuomeninis darbas. Pvz., 8-aja-
me dešimtmetyje jis tarnavo Ossining,
New Yorko valstijos mokyklos apygar -
doje tarybos pirmininko pareigo se. Iš-
ėjęs į pensiją, buvo išrinktas Ossining
Prekybos rūmų pirmininku (1995 m.).
1998 m. Chervokas tapo Ossining mies-
telio kontrolieriumi. Dėl sušlubavu-
sios sveikatos 2008 m. jis pasitraukė iš
šių pareigų. Pra lai mėjęs kovą su ne-
gailestinga Parkin sono liga Chervo-
kas apleido šį pa saulį 2011 m. liepos 23
d., sulaukęs 74 metų amžiaus. Giliame
liūdesyje liko našlė Roseanna, dukra
Jessica, du sūnūs, Josh ir Jason, bei
trys vaikai čiai.

Atvira išpažintis  

Dirbdamas „Benton ir Bowles”
agentūroje 1964 m. Chervokas sukūrė
televizinės reklamos personažą Mis terį
Whipple, kuris, tarsi papūga, nuo  lat
kartodavo pirkėjams: „Please don’t
squeeze the Charmin”. Rekla ma su-
laukė stulbinančio vartotojų atgarsio.
Tiesa, Chervoko autorystė  nebuvo
viešinama, kol Advertising Age žurnale
1972 m. gruodžio 25 d. nepasirodė jo
straipsnis,  pavadintas „Confession of
a Creative Chief: I Squeezed The Char-
min”. Vėliau šis žinomas rinkodaros
žurnalas įtraukė „Charmin” televizijos
reklamą  į XX a. geriausiųjų šimtuką –
suteikdamas jai 51-ąją vietą. Štai ką
tame straipsnyje išpažino pats Cher vo-
kas: „Tai buvo 1964-ųjų vasa rą. Man
buvo 27-eri. Dirbau rašytoju ‘Benton &
Bowles’ įstaigoje. Buvau pavaldus rau-
donplaukių komandai, kuriai vadova-
vo Fi Fifield, o ji buvo pavaldi kitam
raudonplaukiui kūrybinio skyriaus
prižiūrėtojui Jim Hai nes, kurio virši-
ninkas buvo Al Gold man. Neatsimenu,
ar Al išvis buvo su plaukais... Sėdint to-
kiame korporaci niame torte (corpo-
rate layer cake) buvo sudėtinga ‘atsi-
pjauti sau sėkmės gabalėlį’. Buvo be
galo sudėtinga pačiam sukurti kokią
rinkodaros akciją ar net paprastą rek-
lamą, o juolab būti išskirtam kaip jos
autoriui. Ko gero tik mudu su Johnny
Unitas (lietuvių kilmės amerikietiško
futbolo pažiba  – R. M. L. pastaba), bu-

vom vieninteliai nepa klusnūs lietu-
viai Amerikoje. Tupė damas savo ne-
tvar kin game kabinetėlyje 666 Fifth
Avenue, pateikiau pa sauliui mintį, jog
egzistuoja toks tualetinis popie rius,
kurį verta maigyti. Ir, kas juo kingiau-
sia, praėjo aštuoneri metai, bet niekas
nepasisavino šios reklamos autorystės.
Keista? Nelabai, juolab kai išgirsti, ką
liaudis kalba apie iki šiol anoniminį
reklamos autorių. Štai kaip viskas
įvyko.

1957 m. Green Bay mieste įsikū ru-
 sį ‘Charmin Paper Company’ ma lūną
įsigijo ‘Procter and Gamble’. Nauji sa-
vininkai pajuto, jog jie gali drąsiai
kovoti su savo priešais ‘Scott’, ,Kim-
berly Clark’ ir kitais galiūnais. Tuo
metu malūnas gamino viensluoksnį
‘Charmin’ bei dvisluoksnį ‘White
Cloud’. Kai aš buvau paskirtas kurti
‘Charmin’ įvaizdį, šis tualetinis po-
pierius buvo pardavinėjamas tik vi-
durvakarių valstijose. Niekur kitur –
tik ten! Mano Massachusetts gyve-
 nanti motulė niekada nebuvo negir dė-
jusi apie ‘Charmin’, o dabar sužinojo,
jog tos prekės reklamą sukūrė jos sū-
nelis. Ir gailisi tai sužinojusi! Galima
suprasti, kodėl tuometinė ‘Charmin’
rinka buvo ribota. Vienas malūnas ne-
buvo pajėgus pilnai ap rūpinti tualeti-
niu popieriu visą Ame riką, o pagaliau
ir kovoti su gigantu ‘Scott Paper’ būtų
tarsi Dovydo susirėmimas su Golgotu!
Kai pradėjau dirbti su ‘Charmin’, jis
rinkoje figūravo ne taip jau blogai.

Iki mano įsidarbinimo ‘Benton
and Bowles’ įstaigoje, Bill Tyler (žur-
nalo Advertising Age apžvalginin kas)
buvo šios firmos kūrybinių pa slaugų
vedėjas (director of  creative services).
Bill aiškino ‘Procter’ vado vams, jog visi
tualetinio popieriaus pramonėje dir-
bantys gamintojai tvir tina, jog tik jų
prekė minkšta. ‘Char min’ gaminto-
jams būtų gerai tą patį išreikšti kitais
žodžiais. Prekė tapo ‘švelniu tualetiniu
popieriumi’. ‘Švelnūs’ pieštiniai he-
rojai – švelnūs vaikučiai, švelnūs žong-

lieriai, švelnūs šungaudžiai, švelnios
moterys... – sena me Du Pont televizo-
riaus ekrane pasakojo, koks švelnus
yra ‘Char min’. Šie animaciniai rekla-
mi niai bandymai buvo sėkmingi, ta-
čiau niekas nestovi vietoje. Netrukus
ma lūnų darbuotojai išrado naują ‘CPB
procesą’ (neklauskit nei velionio Cher-
 voko, nei manęs, ką reiškia tie inicia-
lai – R. M. L. pastaba), kuris popierių
darė dar minkštesniu. Kaip išrekla-
muoti tą ‘nereikšmingą atra di mą’?
Juk kiek aš prisimenu, tuomet pasau-
lis nemaištavo, reikalaudamas švel-
nesnio tualetinio popieriaus?”

Kaip gimė idėja

Chervokas bandė aiškinti savo vir-
šininkams: „Išbandykime kažką iš es-
mės skirtingo. Venkime animacijos.
Gal tegu pasaulio gražuolės pra byla
apie subtilų ‘Charmin’ kvapnumą? Ne-
pastebėjote? Juk kiekvienas rulonas
maloniai kvepia. O gal pažvelgti į tai su
humoru? Juk kokie pagaliau yra šnel-
numo standartai? Švelnus kaip pūke-
lis? Kaip kūdikio užpakaliukas? Švel-
nus kaip šilkas? Ir kaip išmatuoti tą
švelnumą? Atsi gulti ant pagalvytes?
Apkabinti pagalvytę? Maigyti…? Pala,
pala – ką maigyti? Bananą? Juk tai kas-
dien daro moterys maisto parduotu-
vėse! Jos maigo ir melionus. Ir pomi-
dorus, ir duoną! Tikrina, ar jie minkš-
ti... Kodėl nepabandžius to su ‘Char-
min’? Maigyti jį! Kvailas pasiūlymas?
Supermarketų vedėjai tikrai išprotės!
OK – tuomet tegul jie nors įspėja pir-
kėjų nemaigyti ‘Charmin’. Tada visi
bus apsėsti ir negalės nemaigyti tokios
nenusakomai švelnios pre kės.”

Chervokas prisimena, kad nebuvo
viskas kaip sviestu patepta, nors ši vi-
suotinai neapkenčiama reklamos kam-
panija gimė per pusantros valandos.
Nebuvo sudėtinga ir parduoti koncep-
ciją ,,Procter and Gamble” vadovams.
Rinkodaros viršininkas Ted Keller pa-
sakė: „Pabandome – juk iš to nieko blo-

Kas gali manyti, jog reklamos kūrėjas neturi teisės maigyti tualetinio popieriaus! John
V. Chervokas 1984 m. Nuotraukos iš internetinių šaltinių

go nebus”, bet niekas nepavadino to lū-
žiu. 

Chervokas savo straipsnyje rašo:
,,Aktorius, parinktas šelmiško maisto
parduotuvės savininko vaidmeniui,
buvo Dick Wilson. Jį televizijos laido-
se, reklamose, kino filmuose atpažįsta
kiekvienas žiūrovas. Iš pra džių šiam
herojui buvau parinkęs Edgar Bart-
holomew pavardę. Vi siems kolegoms
aiškinau, kad žmogaus su tokiu vardu
ir pavarde tikrai pasaulyje nėra. Tačiau
mūsų firmos advokatai tvirtino, kad
mes privalo me tokį asmenį surasti ir
už pavardės naudojimą sumokėti ho-
norarą – vie ną dolerį. Nepavyko rasti
piliečio tokiu vardu. Pradėjome knis-
tis mūsų ‘Benton & Bowles’ personalo
sąraše, tikėdamiesi surasti tokią pa-
vardę, kuri mus pakutens. Užtikome
jau mirusio viešųjų ryšių vadovo Geor-
ge Whipple pavardę. Tiko. Velionio gi-
minaičiams buvo išmokėtas vienas
doleris už teisę panaudoti vardą.

Kas įvyko nuo 64-ųjų iki dabar? Ar
požiūris, o gal žmonės pasikeitė? Iš pra-
džių tik keli piktybiniai laiškai atke-
liavo per Cincinnati paštą. Vieną te-
besaugau ir retsykiais su malonumu
perskaitau. Jį parašė vienas Val paraiso
universiteto profesorius, kuris pikti-
nosi tokiu šiurkščiu ‘Charmin’ mai-
gymu.

Komikas Johnny Carson savo te-
lelaidose šaipėsi iš ‘Charmin’. Ap-
žvalgininkai savo vedamuosiuose nuo-
lat jį linksniavo. Net Nashville apie tai
dainavo! O ką man daryti? Kukuoti?
Slėptis? Gal meluoti?  O gal ieškoti pa-
guodos Gallager Report paskelbtoje
statistikoje, kad ‘Charmin’ užkariavo
net 27 procentus 400,000,000 dolerių
vertės tualetinio poperiaus rinkoje?
Reiškia, jog ‘Scott’ šioje pramonėje
nuo 1971 m. lapkričio 16 d. prarado pir-
maujančią vietą. ‘Charmin’ užpaten-
tuotas gamybos būdas (softening pro-
cess) palenkė pirkėjus, nepaisant įky-
raus kartojimo: ‘Please don’t squeeze
the Charmin’”. Taip savo išpažintį bai-
gia rinkodaros specialistas John V.
Chervokas.

Pagal 1970 m. visuotinę apklausą
Misterio Whipple veidas Amerikoje
buvo labiau pažįstamas nei tuometinio
JAV prezidento Jimmy Carter. Per be-
veik ketvirtį amžiaus (1964–1989) ma-
tėme Misterį Whipple net 500 skirtin-
gose „Charmin” reklamose. Už vaid-
menį Dick  Wilson  kasmet  gaudavo
300 000 dolerių metinės algos. O fil-
muodavosi vos trejetą dienų per metus.
Iš dėkingumo „Charmin” vadovybė
aprūpino aktorių Wilson tualetiniu
popieriumi iki gyvos galvos. Vėliau
Misterio Whipple vietą „Charmin”
reklamose perėmė animacinės meš-
kos. Dick Wilson mirė Californijoje
2007 m. lapkričio 19 d., sulaukęs 91-erių.
Įdomu, kiek „Charmin” rulonų turėjo
pats šios reklamos kūrėjas, šmaikštu-
sis Amerikos lietuvis John V. Chervo-
kas, kurio penkerių metų mirties su-
kaktį minėjome pereitą šeštadienį?
Tikėki mės, jog jam ten minkšta Dan-
guje arčiau Dievo...
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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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,,Surašymo” Nr. 59 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: RAKTAŽOLĖ

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 59
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Dalia Auštrienė, Braintree, MA
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

Albina Žumbakis, gyvenanti S. Richmond HL, NY, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne
vienerių metų paramą.

Vida ir Aurelius Prapuoleniai, gyvenantys Lemont, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Aldona Kudirka, gyvenanti La Crescenta, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius pa -
dėkos žodžius  skiriame Jums.

Stasys Strašius, gyvenantis Ann Arbor, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.

Yolanda Zaparackas, gyvenanti Farmington Hills, MI, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.
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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!

Poetė E. Juodvalkė
Atkelta iš 5 psl.

Tačiau pakanka apsilankyti Lie-
tuvos mokyklose, kad suprastum, jog
iš tiesų politikai meluoja. Manau, kad
betaučius potencialius emigrantus są-
moningai ir sistemingai ruošia Lietu-
vos švietimo sistema, o Lietuva są-
moningai ruošiama būti „netyčia iš-
trinta” didžiųjų ES valstybių.

Jeigu norime ką nors pakeisti,
reikia keisti, o ne aklai priimti viską,
kas mums diegiama ir primetama iš
Briuselio, ir apsimesti nustebusiems,
kodėl jaunimas emigruoja, kodėl tirps-
ta Lietuvos valstybingumas ir nyksta
tautos dvasia.

Iš tiesų Lietuvos žmonės šian dien
susiduria su tomis pačiomis pa gundo-
mis, problemomis ir iššūkiais, su ku-
riais susidūrė pokaryje į JAV emigra-
vusių lietuvių karta. Manau, pagrin-
dinis jų laimėjimas, pagrindinis skir-
tumas nuo nūdienos Lietuvos visuo-
menės yra tai, kad jie nelaikė savo pa-
grindiniu tikslu pritapti.

– Grįžtu prie jūsų minties, kad žmogus,
neturintis nacionalinio turinio, neįstengia
jaustis visavertis. Tai žinote iš patirties?

– Taip. Nemanykite, kad tarp po ka-
 rio emigrantų nebuvo tokių, kurie vos
apsigyvenę JAV sąmoningai nu tolo
nuo savųjų nacionalinių šaknų, lai-
kydami save nebe lietuviais, o ame ri-
kiečiais.

Kurį laiką jiems išties buvo pato-
giau gyventi nei mums, nuolat aiški-
nantiems, kad esame lietuviai, pasa ko-
 jantiems, kur ir kas ta Lietuva... Vienas
tokių buvo mano pusbrolis Rim vydas,
kuris tiesiog įsimylėjo Ameriką, va-
dino ją galimybių šalimi ir skubėjo sau
vietoj prigimtojo susi kurti naująjį
identitetą.

Na, taip – nutautėti jam pavyko
sėkmingai, jo vaikai jau ir nemoka lie-
tuviškai, tačiau pastebiu, kaip yra da-
bar, – jis labai labai norėtų grįžti prie
savųjų šaknų, aplankyti Lietuvą, ben-
drauti su bendrataučiais, jausti žmonių
ir gimtosios žemės bendrystę, tačiau
jaučia, kad prie viso to grįž ti jau ne-
bėra laiko – atėjo senatvė.

Neretai būna ir taip, kad Tėvynės
ilgesys nubunda tokių nutolusių žmo-
 nių vaikuose, ir jie skaudžiai prie-
 kaištauja savo tėvams, nugenėju siems
jų nacionalines šaknis. Būna, kad tokių
žmonių vaikai patys atranda savy tėvų
atmestą tautinį identi tetą ir grįžta į
niekada nematytą Tė vy nę gyventi.

– Šitai vyksta todėl, kad tauta, gene-
tinė jos atmintis, gimtoji vie ta, genties ir
kraujo ryšiai – ne žmo nių išsigalvoti, o iš
aukščiau apspręsti dalykai?

– Esama ir tokių žmonių, kurie ne-
gyvena ir neketina gyventi sąmo ningo,
tam tikra filosofija ir morale grįsto gy-
venimo. Tokiems, deja, Tė vy nė – mig-
lota, abstrakti sąvoka, į ku rią neatsi-
liepia širdis. Jie sau skir tą šiame pa-
saulyje laiką mielai  pralei džia įsikūrę
tarp prekybos centro, patogaus būsto

ir televizoriaus. Tačiau tie, kurie pre-
tenduoja į aukš tesniąją būtį, tokiu be-
tiksliu, beprasmiu gyvenimu nesu-
tinka tenkintis. Štai jiems ir tampa
svarbu jaustis ka ži ko didesnio ir am-
žinesnio už vieną žmogų dalimi. Gy-
venimas tautoje ir valstybėje kaip tik
tokią galimybę ir suteikia – suteikia
prasmę stengtis ir dirbti dėl savosios
šalies ir savųjų žmo nių ateities. Tai ga-
limybė gyventi taurų gyvenimą ir tam
tikra prasme neišnykti po mirties.

O Lietuvos, kaip postsovietinės
valstybės, problemą šiuo aspektu pa gi-
lina dar ir tai, kad viena žmonių kar ta
nespėjo išsilaisvinti, nespėjo net suvokti
santvarkos virsmo ir iš so vietinės dokt-
rinos vienu žingsniu peršoko į vaka-
rietišką materializmą. Ir liūdniausia
yra tai, kad būtent šios kartos atstovai
dabar valdo ir formuoja Lietuvą.

– O kaip elgtis mums, papras tiems, Tė-
vynę mylintiems Lietu vos žmonėms, idant
mūsų tauta ne prarastų savojo turinio, o vals-
ty bė nesutirptų globalizuotose ES erdvėse?

– Pirmiausia pasakysiu, kad sa vą-
 jį turinį rizikuoja prarasti pati ES,
sistemingai griaunanti būtent tas at-
ramas, kurios paskirų individų mi nią
įstengtų sujungti į vieningą bendruo-
menę. ES stengiasi, kad šiuolaiki nis
europietis neturėtų vertybių, dėl kurių
sutiktų paaukoti gyvybę, – neva tai iš-
ugdys visuomenės nekonfliktiškumą.
Galbūt, tačiau jie pa mirš ta, kad toks
europietis lygiai taip pat nematys pras-
mės užpuolimo atveju nuo priešų gin-
ti pačią ES, taip pat ir atsidėti dirbti jos
labui. Man tokia bestuburės visuome-
nės ugdyba atrodo gana pavojinga pa-
čios Europos at žvilgiu.

Na, o mes – lietuviai... Manau, iš-
 mintinga būtų mums pasimokyti iš bi-
tučių, skrajojančių po toliausias pie-
vas, skanaujančių įvairiausių žie dų ne-
ktaro, tačiau medų nešančių bū tent į
savąjį avilį. Tegu lietuviai važi nėja
po pasaulį – tegu mokosi, semia si pa-
tirties, uždirba pinigus, tačiau savuo-
sius talentus ir pasiekimus lai skiria
Lietuvai, lai čia – į savo sielų sostinę –
parneša visą tą intelektuali nį, dvasinį
ir materialųjį medų, idant visa avilio
šeima turėtų kuo misti.

Tikiu jaunimu. Važinėdama po
Lietuvą pastebiu įsiplieskiant labai
gražių jaunimo sambūrių. Antai kad ir
žygeivių klubas „Ąžuolai” Žemai tijoje,
savo iniciatyva ir lėšomis sta tantys pa-
minklus žuvusiems Lietu vos partiza-
nams, budinantys nacio na linę visuo-
menės sąmonę...

Tokios gyvybingos organizacijos,
klubai – tai ir yra bendruomenės, apie
kurias kalbėjau. Tereikia joms palin-
kėti jungtis tarpusavyje, kol bendruo-
mene pagaliau ir vėl taps lie tuvių tau-
ta, Lietuvos žmonių visuo me nė. O tik
į bendruomenę susivienijusi visuo-
menė tegali tikėtis, kad jos interesų
ims paisyti šalies valdžia. Tik tokia vi-
suomenė įgali pasiekti, kad valdžia tar-
nautų žmonėms, o ne atvirkščiai.

Respublika.lt
Parengta pagal pokalbį

savaitraštyje „Respublika”

Dainava
Atkelta iš 7 psl.

Nemažai darbo buvo nugramdy-
ti svetainės/tualetų lauko sienas, už-
tinkuoti plyšius, išdažyti naujai. Kaip
tik vakar tą darbą užbaigė. Taip pra-
leido tris „atostogų” dienas...

Mano šeimos nariai – tik mažytė
dalelė visų tų, kurie iki šios dienos
Dainavai savanoriškai dirba.    

Kokios stovyklos ar kiti renginiai Dai-
navoje lieka atmintyje? Ar buvo koks su
Dainava susijęs ypatingas įvykis, kuris liko
mielu prisiminimu iki šiol?

Vytenis. Dalyvavau pirmoje Jau-
nųjų ateitininkų stovykloje. Vėliau
lankiau Moksleivių ir Studentų atei-
tininkų stovyklas. Kartkartėmis Det-
roito jaunimas atvažiuodavo į Daina-
vą praleisti vakarą prie laužo su dai-
na ir pasikalbėjimais, pasidalinimais
apie mūsų rūpesčius ir apie ateitį. Bū-
davo puiki nuotaika ir liko labai ma-
lonūs prisiminimai. Tokiomis  akimir -
ko mis Dainavoje buvo užmegztos
draugystės. 

Taura: Atmintyje visam laikui pa-
liks Ateitininkų jubiliejinė stovykla
(1975 m.), kurioje stovyklavo daugybė
žmonių ir visą savaitę smarkiai lijo.
Taip pat Bardų festivalis, kurį su
vyru surengėme 2012 metų rudenį
paminėti jo brolio („Ei, drauguži”
dainos autoriaus) a. a. Ramūno Un-
derio mirties metines. 

O pats ypatingiausias įvykis Dai-
navoje, mieliausias iki šiol prisimi-
nimas – tai 2014 metų rugsėjo 20 d., kai
mudu su Vitu už parankių vedėme
mūsų Viją prie altoriaus po Dainavos
senuoju ąžuolu, kur laukė gausus šei-
mos, giminių ir svečių būrys bei jos
pasirinktasis – mūsų mylimas žentas
Tomas Kuras.

Ką jūsų tėvai dabar gal pastebėtų ar
pasakytų apie Dainavą, joje veikiančias sto-
vyklas?

Vytenis: Mūsų tėveliai būtų labai
laimingi, kad Dainava pasiekė savo
tikslą, išsaugojo lietuvių vaikų su-
pratimą apie savo ir tėvelių praeitį.
Kaip ir mes, jų vaikai, tėvelių dvi anū-
kės ir aštuoni proanūkiai kasmet
laukdavo susitikimo su Dainava. Jų

lietuvybė sustiprėjo būnant tarp kitų
lietuvių jaunuolių.  

Ką siūlytumėte „Dainavos vaikams”
(ilgamečiams stovyklautojams ir pirmą kar-
tą stovyklaujantiems) pagalvoti ar prisiminti
įvažiuojant pro stovyklos vartus?

Taura: Išvažiuojant pro stovyklos
vartus būtų idealu, jei kiekvienas
mintyse ištartų „ačiū” visiems, kurių
dėka Dainavą turime, prisimintų, ką
Dainava yra jiems davusi, pagalvotų,
kaip galėtų prisidėti prie jos išlaiky-
mo – savo finansais arba darbais.   

Vytenis: Kad Dainava yra skirta
jiems – galima džiaugtis malonia
gamta ir draugiškumu, kuris jų lau-
kia. Dainavoje yra kitas pasaulis, ku-
riame pristatomi krikščioniški idea-
lai ir kuriame galima gyventi atitolus
nuo kasdienių bėdų.

Ką palinkėtumėte Dainavos stovyklai
jos jubiliejinės šventės savaitgalio metu ir
po to?

Taura: „Dainavos Jaunimo Sto-
vyklos kūrėjų pagrindinis tikslas
buvo sudaryti kuo geresnes sąlygas
lietuviškam jaunimui, kuris atostogų
metu galėtų bręsti savo tėvų ir protė-
vių tėvynės meilėje ir siekti univer-
salinių vertybių Kristaus evangelijos
pagrindu; tuo pačiu išsaugotų tautos
sukurtas gražias religines bei tautines
tradicijas ir jas perduotų ateinan-
čioms kartoms”  (kun. Viktoras Da-
bušis).

Mano linkėjimas, kad Dainavoje
ilgai dar skambėtų lietuviškas žodis,
lietuviška daina, ir kolei ji gyva, kad
ji vis pildytų šios nuostabios jaunimo
stovyklos kūrėjų tikslą. 

Vytenis: Tegul stovykla išsilaiko
dar 60 metų ir vis įgyvendina savo
tikslą ugdyti lietuvių kilmės jaunime
supratimą apie lietuviškumą ir praei-
ties vertybes. Tegul Dainava gyvuoja
kaip mūsų lietuvybės gairė. 

Netoli Manchester, MI, įsikūrusios Dai-
navos stovyklos 60-mečio jubiliejus bus
rengiamas rugsėjo 3–5 d., JAV Darbo sa-
vaitgalį. Vyks iškilmės, užsiėmimai, įvairūs pri-
statymai, bus proga pabendrauti. Visi kvie-
čiami dalyvauti. Registracija jau vyksta. For-
mas ir kitą informaciją galima rasti www.dai-
nava.org

Kalbėjosi Ramunė Kubiliūtė

NATO turi būti pasirengusi... 
Atkelta iš 1 psl.

Demokratų kandidatė taip pat
pažadėjo aktyvinti kovą su tarptau-
tiniu terorizmu. ,,Mes dirbsime kar-
tu su visais amerikiečiais ir mūsų są-
jungininkais, kad nugalėtume tero-
rizmą. Mes susiduriame su atkak-
liais priešais, kurie turi būti sutriuš-
kinti”, – sakė H. Clinton. 

Pasak jos, galingos jėgos grasina
Ameriką suskaldyti, prarandamas
pasitikėjimas ir pagarba. ,,Bet mes ne-
bijome, mes atsakysime į šį iššūkį
taip, kaip visada tai darydavome, – pa-
brėžė ji. – Viskas priklauso nuo mūsų,
mes turime nuspręsti, ar dirbsime
kartu, kad ateityje bendromis pa-
stangomis užtikrintume plėtrą”.

,,Visos amerikiečių kartos susi-
telkė, kad padarytų mūsų šalį lais-
vesnę, sąžiningesnę ir stipresnę. Nie-
kas iš mūsų neįstengs to padaryti

vienas. Todėl mes stipresni, kai esame
kartu”, – pareiškė H. Clinton.

Anot jos, respublikonų kandida-
tas į JAV prezidentus Donald Trump
skaldo Amerikos visuomenę ir truk-
do kovoti su terorizmu.

ELTA

H. Clinton: Iššūkių mes nebijome. 
EPA-ELTA nuotr.

Atitaisymas
Praėjusio šeštadienio (,,Drau gas”, 2016 m. liepos 23 d.) laidoje išspausdintame pokalby-

je su R. Kriau čiūnu apie Dainavos stovyklą įsivėlė klaida. Teisingas sakinys (žr. antrą stulpelį
pirmą pastraipą): ,,Prieš man perimant stovyklą porą metų ji bu vo ant uždarymo ribos dėl įs -
ta  tyme numatytų taisyklių nepai sy mo.” 
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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

Visuomenininkui, ilgamečiam Amerikos Lietuvių
Tarybos atstovui Jungtiniame pabaltijiečių komitete,
Washingtone,

A † A
KĘSTUČIUI ČIŽIŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai MILDAI,
sū nums PRANUI, ANDRIUI, VINCUI PETRUI, jų šei -
moms, giminėms ir artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Taryba

Mylimos mamytės

A † A
JULIJOS GYLIENĖS

netekus, nuoširdžiai užjaučiame vaikystės draugę
AUŠRĄ GYLYTĘ-KARKIENĘ. Kartu liūdime su bro-
 liais LINU ir SAULIUMI bei sese JURGA.

Rūta Bražytė-Ricci
Irena Buitkutė-Caldwell

Virginia Griciūtė-Janušienė
Regina Rauckinaitė-Labanauskienė

Sylvia Šimaitytė-Krumplienė

„Goths and Balts” knygos mecenatui

A † A
inž. dr. ALEKSANDRUI JANKŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuo-
jautą sūnui VYTAUTUI su šeima, visiems

giminėms ir artimie siems reiškia

knygos leidėjas
Vydūno Jaunimo Fondas

Ilgų jaunystės metų draugui

A † A
GIEDRIUI PENČYLAI

Amžinybėn iškeliavus, guodžiame liūdesyje pasi-
likusius žmoną GIEDRĘ, sūnų NEMŪRĄ, brolį RI-
MAN TĄ su šeimomis bei visus artimuosius.

Kartu su jumis pasiliekame maldoje.

Eglė ir Vytautas Dudėnai
Vilnius

Talentingai rašytojai

A † A
JULIJAI GYLIENEI

Amžiams užmigus, visai GILIŲ šeimai, giminėms ir
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Dalia Tallat-Kelpša
Vytautas Šimkus

Atkelta iš 3 psl.

Paaiškinome, kad esame susirū-
pinę Baltijos valstybių saugumu, kad
JAV reikalingas stiprus NATO atlai-
kyti agresorius prieš JAV ir NATO na-
rius. Klausinėjo įvairios informaci-
jos stotys, fotografavo New York media
ir kt.

Saulius Anužis dalyvavo RNC kaip
Respublikonų partijos veikėjas (buvo
senatoriaus Cruz konsultantas). Liepos
19 d. tarp RNC kalbėtojų buvo lietuvių
kilmės profesionali golfininkė Natalie
Gulbis. 

LR garbės generalinė konsulė In-
grida Bublienė taip pat dalyvavo ren-
giniuose, susijusiuose su RNC, rekla-

mavo Lietuvą.  Ji dalyvavo Case Wes-
tern Reserve universiteto prezidentės
Barbara Snyder priėmime „Global
Partners in Diplomacy”, Amerikos
žydų komiteto (AJC) surengtame dip-
lomatų priėmime „Global Cleveland”
Severance Hall, Clevelando orkestro rū-
muose.  

Gerai, kad istoriniame renginyje,
Clevelando RNC konvencijoje, daly-
vavo lietuviai, kad jie reklamavo Lie-
tuvą, kėlė Lietuvai, Latvijai, Estijai ir
Ukrainai rūpimus saugumo klausi-
mus.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas.   

A † A
JULIJAI ŠVABAITEI-GYLIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią užuo -
jautą jos sūnui, Pasaulio lietuvių centro valdybos pir-
 mininkui, ilgamečiam rėmėjui ir savanoriui LINUI GY-
 LIUI, visiems šeimos nariams, giminėms ir drau gams.

Telydi  jus paguoda ir dvasios stiprybė šią skaudžią
netekties valandą.

Pasaulio lietuvių centras

NATO svarbus JAV gynybai

RNC, „Global Cleveland” priėmime Severance Hall, Clevelando orkestro rūmuose (iš k.):
LR ambasados Washingtone ministrė patarėja Lyra Puišytė-Boestrom, JAV senato pir-
mininkas tarptautiniams ryšiams, JAV senatorius iš Tenesee Robert Phillips Corker, Jr.  ir
LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė. 



� Liepos 31 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje (5620 South Claremont Av.,
Chicago, IL). Palaikykime šią gražią nese-
niai atgimusią tradiciją – kartą per mėne-
sįsusitikti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po
Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinėje. 

� Rugpjūčio 6–12 d. tėvų pranciškonų va-
sarvietėje (Franciscan Guest House, 26 Be-
ach Ave., Kennebunk, ME 04043) vyks Atei-
tininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė.
Daugiau informacijos apie programą el. paš-
tu: vygantaite.sabaliene@gmail.com (Monika
Sabalienė). Kambarius vasarvietėje galima už-
sisakyti el. paštu: info@franciscanguest-
house.com arba paskambinus tel. 207-967-
4865.

� Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 1:45 val. p.
p. The Avenue Restaurant (71–22 Myrtle
Ave., Glendale, NY 11385) New Yorko At-
letų klubas ir LR generalinis konsulatas

New Yorke kviečia visus kartu žiūrėti vyrų krep-
šinio rungtynių  Olimpiadoje tarp Lietuvos ir
Brazilijos!

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovykloje
(147 Neringa Rd., Brattleboro, 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. Renginyje skambės muzika, vyks lo-
terija, bus pardavinėjami šalti gėrimai bei
lietuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel.
630-257-8787. Visi labai laukiami! 
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: per Mildą Šatienę a. a.
Leono Šato at mi nimui Povilas Žumbakis $100, Liu cija Hofmanienė $20; a. a.
Romos Mur phy atminimui Melissa Hatha way $10. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun -
light Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-7275.

www.draugas.org

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

Kitą savaitę ,,Drauge” skaitykite:

Neapsiribokite vien šeštadienio ,,Draugu”
– skaitykite visas laikraščio laidas. 

107-ąjį gimtadienį atšventęs ,,Draugas” tarnavo ne vienai lietuvių kartai.
Šiandien teateina jis ir į jūsų namus! 

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį, ,,Lituanica” parke, Beverly Shores, Indianoje, vyks
tradicinė gegužinė. Kviečiame visus, norinčius smagiai praleisti laiką: skaniai
pavalgyti, padainuoti, išbandyti laimę loterijoje, pasidžiaugti atjaunėjusiu ,,Li-
tuanica” parku, prisiminti legendinius lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną. Mu-
zikas Algimantas Barniškis linksmins dainomis, dailininkas Vidmantas Vaitkevičius
rodys, kaip piešti ant šilko. Geras oras užprašytas!

Vykti 12 keliu iki Beverly Shores geležinkelio stotelės, sukti link ežero, va-
žiuoti iki Stillwater St., sukti į dešinę – įveikę porą miškais apaugusių kopų pa-
teksite į ,,Lituanica” parką. Pasiteirauti galite el. paštu: rutasida@hotmail.com
arba tel. 219-512-3493 (Rūta Sidabrienė, Lietuvių klubo pirmininkė).

Kviečiame į gegužinę Beverly Shores

Baltijos šalių padangę skros lietuviai sklandytojai

Algirdas ir Ieva Šimoliūnai

Liepos 31 dieną, sekmadienį, trys lietuviai leisis į nuotykių kupiną kelionę oru
sklandytuvais per Baltijos šalis. Skrydžio tikslas – patirti politinę ir sportinę
vienybę. Sportininkai ketina perskristi Lietuvą, pasiekti Latviją, Estiją, taip pa-

rodydami, kad sklandytuvais galima įveikti didelius atstumus. Ilgasparniai startuos
iš Pociūnų aerodromo.

Imtis projekto „Drauge sklandytuvais virš Baltijos šalių” sumanė patyręs pilotas
Algirdas Šimoliūnas. Jo idėjai pritarė ir į oro žygį ruošiasi dar du sklandytojai: Ig-
nas Bitinaitis ir Sakalas Uždavinys. Nors visi šie aviatoriai dalyvauja sklandymo spor-
to varžybose, toks oro žygis jiems yra naujas sportinis iššūkis. 

Esant palankiems orams, sklandytojai, surengę kelis tarpinius nusileidimus, per
tris dienas finišuos Estijoje. Jeigu orai nelepins, skrydis užsitęs. Į kelionę ruošiasi
ir žemės komanda. Jos priešakyje – projekto autoriaus žmona ir projekto vadovė
Ieva Šimoliūnienė. Moters nebaugina rūpesčiai. Kartu su ja keliaus ir mažametė
dukra.

,,Aviacijos pasaulio” info ir nuotr.

,,Nepaprastas žmo-
gus buvo Juozas” –
Audronės Škiudai-
tės pokalbis su le-
gendinio partizano
J. Lukšos-Dauman-
to žmona Nijole
Bražėnaite-Lukšie-
ne Paronetto.

Algirdo Zailsko pasakojimas
apie Bostone gyvenantį ir dir-
bantį Remį Bistrą, PhD, kuris
turi ilgametę verslų vystymo
patirtį, o šiuo metu vadovau-
ja startuoliui ,,Vittamed Cor-
poration” ir kuria naujus ne-
invazinius smegenų tyrimo
prietaisus. 

,,Jaunimo pasaulio die-
nos 2016” – dalyvių aki-
mis. Naujienos ir įspū-
džiai iš pirmų lūpų. 

Taip pat – mūsų nuolatiniai skyreliai ,,Rytys” (rytinių valstijų lietuvių 
naujienos), ,,Skautybės kelias”, ,,Verslas”, ,,Mano virtuvė” ir kt.


