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Virš sportininkų ateities 
pakibo debesys – 10 psl. 

Mokykla – mažytė
Lietuva – 4 psl. 

Lituanistinio švietimo savaitės ,,Palikime pėdsaką” dalyviai.                                                                                             Paulinos Bražėnaitės nuotr.

Mokytojai žinių sėmėsi Dainavoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Dainavoje (Manchester, MI) rugp-
jūčio 7–14 dienomis įvyko JAV
LB Švietimo tarybos organi-

zuota Lituanistinio švietimo savaitė
,,Palikime pėdsaką”, kurios pagrindi-
niai rėmėjai – Lietuvių Fondas ir Lie-
tuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija. Į stovyklą suvažiavo mo-
kytojai iš 16 JAV ir Kanados lituanis-

tinių mokyklų. Jau pirmą vakarą su-
sitikę mokytojai turėjo apie ką pasi-
kalbėti – džiaugėsi pasiekimais, dalijosi
rūpesčiais, problemomis, piešė būsimą
lituanistinių mokyklų viziją, kalbėjo
apie uždavinius ir tikslus. 

Norisi plačiau supažindinti su sto-
vyklos, kurią suruošė darnus organi-
zacinis komitetas: Audronė Elvikie-
nė, Auksė Motto, Laima Petroliūnienė,
Vilma Alkhas, Kristina Vyšniauskienė,

Asta Čuplinskienė ir šių eilučių auto-
rė, programa.

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė pagal
specialybę – lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoja. Tačiau jau  per 30
metų yra Lietuvos tautodailės sąjungos
narė: karpytoja, grafikė, margučių
margintoja, dalyvavusi šimtuose pačių
įvairiausių parodų, sukūrusi tūks-
tančius kūrinių, kurie pasklidę po
visą pasaulį. – 7 psl. 

„Go Vilnius” sieks pritraukti 
daugiau turistų, verslo ir talentų

ALGIRDAS ZAILSKAS

Prie viešosios įstaigos „Go Vil-
 nius” vairo prieš mėnesį stojo
Ameri koje gimęs ir 10 metų Los

Angeles gyvenęs Darius Udrys, PhD.
Darius šiomis dienomis stalą apsikro-
vęs no rinčiųjų dirbti „Go Vilnius”
kandidatų gyvenimo aprašymais (CV).
Su juo kalbėjomės apie Vil niaus pri-
valumus ir apie tai, kaip Vil nių pada-
ryti dar patrauklesniu. 

– Kada apsigyvenote Los An geles ir kiek
laiko ten praleidote?

– Pirmą kartą Los Angeles apsi-
gyvenau 1998 m. Vėliau buvau išvykęs
dirbti į Laisvosios Europos radiją Pra-
 hoje. Paskui vėl grįžau. Įskaitant per-
trauką Prahoje, Los Angeles gyvenau
maždaug 10 metų.

– Kur esate gimęs?
– Esu gimęs Jackson, Michigano

valstijoje, netoli Detroito ir šalia sto-
 vyklavietės Dainava, kurią Ameri ko je
visi gerai žino.

– 9 psl. Darius Udrys rūpinsis Vilniaus įvaizdžiu. Neringos Rekašiūtės nuotr.



KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Evangelija Lk 14, 25–33. Kartu su Jė-
zumi ėjo gausios minios. Atsi grę žęs jis
tarė žmonėms: Jei kas atei na pas mane,
bet nebrangina manęs la biau už savo
tėvą, motiną, žmoną, vai kus, brolius, se-
seris ir netgi savo gyvybę, – negali būti
mano mokinys. Kas neneša savo kry-
žiaus ir neseka manimi, negali būti
mano mokinys. Kas iš jūsų, norėda-
mas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs
neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar
turės iš ko užbaigti. Kad kartais, padė-
jus pamatą ir nebaigus, žmonės maty-
dami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: „Ši-
tas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia
baigti”. Arba koks karalius, traukda-
mas į karą su kitu karaliumi, pirmiau
atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas de-
šimt tūkstan čių kareivių, pajėgs stoti į
kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt
tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli
esant, siun čia pasiuntinius tartis dėl tai-
kos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris
neatsižada visos savo nuosavybės, ne-
gali būti mano mokinys. 

Evangelijos tekstas šiandien
mums pateikia gana nemaloniai skam-
 bančius Viešpaties Jėzaus žo džius – jei
mes branginame savo pa čius arti-
miausius žmones – tėvus, su tuoktinius,
brolius, seseris ir net vai kus – labiau
nei Jį, mes negalime būti Jo mokiniais.
Kitame vertime ši eilu tė skamba dar
baisiau: (26) „Jei kas ateina pas mane
ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, … ir
net savo gyvybės, negali būti mano mo-
kinys.” 

Kodėl Jis taip kalba? Mes juk esa-
me krikščionys! Mes juk einame į baž-
nyčią! – Gal ir ne kiekvieną sekma die-
nį… gal tik per didžiąsias baž ny tines
šventes… gal tik tada, kai mus užgula
netekties skausmas… ar švęsti krikš-
tynas, vestuves, pirmą ko muniją…
Kaip ten bebūtų, bet mes juk puikiai ži-
nome, kad Bažnyčia ir kunigai mokina
mus, jog šeima yra Dievo duota verty-
bė! DOVANA! Kodėl mes negalime jos
branginti? Ar net turime niekinti, kad
taptume Jėzaus mokiniais!?

Dar keisčiau tampa, kai Viešpats
Jėzus iliustruoja situaciją palygini-

mais apie bokšto statymo išlaidų pa-
 skaičiavimą bei įvertinimu, ar ma-
 žesnė kariuomenė sugebės įveikti dvi-
 gubai didesnę. Ir raginimu atsiža dėti
visos savo nuosavybės… Kodėl?

Atsakymas mums nesusimąstant
skamba mūsų kasdieninėje kalboje:
„Aplankyk savo mamą... parašyk laiš-
 ką savo broliui... perduok linkėji mus
savo žmonai... kur mokinasi tavo vai-
kai?... Ar suremontavai savo na mus?...
Ar čia tavo naujas automobilis?...” To-
kie savininkiški žodžiai: ta vo, mano,
savo, jūsų, mūsų ir t. t. Mes skirstome
net visą pasaulį į mums priklausantį ar
nepriklausantį, kur, suprantama,
mums priklausantysis yra geresnis,
mielesnis, gra žesnis, nei tas kitas. Bet
juk visas pa saulis yra Dievo sukurtas
tam, kad mes turėtume terpę gyventi,
kad pa tenkintų mūsų poreikius. Taigi
vis kas – ir namas, ir automobilis, ir tė-
tis su mama, ir broliai su sesėmis, ir ša-
 lis, kurioje gimiau ar dabar gyve nu, ir
bažnyčia, kurioje meldžiuosi, ir net
mano gyvybė – absoliučiai viskas pri-
 klauso JAM. Viešpats Jėzus yra pa sa-
 kęs, kad jei dangiškasis Tėvas pasi rū-
 pina dangaus paukščiais ar lauko le li-
jomis, tai kaip daug labiau jis pa sirū-
pins savo vaikais!? O juk krikštu mes

APIE KUN. RIČARDĄ MIKUTAVIČIŲ  

2016 m. rugpjūčio 23 d. ,,Drauge”, Audronė Škiu-
daitė pradeda savo straipsnį apie nužudytą Kauno ku-
nigą Ričardą Mikutavičių šiais žodžiais:  ,,Jis gyve-
no kaip mirė”.  Toliau ji pasakoja, kaip kunigas Mi-
kutavičius gyvenime prisikrovė daug turtų, bendravo
su nusikalstamu pasauliu ir per tą bendravimą galą
gavo.  Ir, žinoma, dėl to, kad  jo ta veikla nebuvo iš-
viešinta, tikinčius žmones jis mulkino.

Vasario mėnesį, kai lankiausi Petrašiūnų ka-
pinėse, nebuvo įmanoma nepastebėti sutapimo – Mi-
kutavičiaus antkapio akivaizdaus panašumo į nu-
žudyto Remigijaus Daškevičiaus antkapį.  

Pirmoje  fotografijoje – antkapis su sėdinčio Mi-

kutavičiaus statula.   Pastebėkite, kad jis yra netoli
Salomėjos Nėries kapo ir paminklo. Nėris atvaiz-
duota natūralaus ūgio, o Mikutavičius, net ir sėdė-
damas, žymiai už ją aukštesnis. Jo statula beveik dvi-
gubai aukštesnė už normalaus žmogaus, ir  už paties
Miku ta vičiaus tikrąjį ūgį (lyg Miku tavi čius nepa-
tenkintas tuo ūgiu, kurį jam Dievas davė).

Antroje fotografijoje – nužudyto nusikalstamo
pasaulio autoriteto Remigijaus Daškevičiaus ant-
kapis. Jis  pavaizduotas taip pat sėdintis, tik savo
ūgio, o ne paaukštintas kaip Mikutavičius.

Nužudyto Mikutavičiaus ir nužudyto Daškevi-
čiaus statulos  Petrašiūnų kapinėse yra vienintelės,
kurias pavyko užtikti, vaizduojančias sėdinčius mi-
rusiuosius. Abu paliko šį pasaulį nužudyti (,,taip, kaip

gyveno”), abu bendravo su nusikalstamu pasauliu,
tiktai vienas jų po mirties dvigubai didesnis... 

Žinodamas Mikutavičiaus biog ra fiją (galite pa-
siskaityti Škiudaitės straipsnyje) ir pamatęs Miku-
tavi čiaus antkapio statulą tokioje garbingoje vieto-
je, greta Nėries ir kitų pasižymėjusių žmonių kapų,
tiktai dvigubai didesnę už aplinkinius anka-
pius,  pagalvojau – gėda tiems, kas tai leido.

Donatas  Januta
San Francisco, CA
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esame tapę Jo karalystės pavel dėtojais!
Todėl noriu paklausti tavęs, ar ne

geriau atsisakyti tų daiktų, kurie ati-
traukia tavo dėmesį nuo Dievo, kuris
tave sukūrė, tave išganė, tave veda
link savo karalystės, ir atiduoti savo gy-
venimą į Jo rankas? Jis žino, ko tau rei-
kia šioje gyvenimo ir tikėjimo ke-
 lionėje ir tau gausiai suteikia – ir tėvus,
ir sutuoktinį, ir darbą, ir iš skirtinius
talentus, ir būstą, ir mais tą…

Donato Janutos nuotraukos



valandą, o kitą valandą gali praleisti laboratorijoje
ir gilintis į evoliucijos teoriją. 43 proc. jaunų asme-
nų (gimusių po 1982 m.) nėra lankę jokių katalikiš-
kų mo kyklų ar katekizmo pamokų.

Pusė apklaustųjų sakė, kad jie išėjo iš Bažnyčios
dėl dviejų pagrindinių priežasčių: nustojo tikėję, ką
Bažnyčia moko, ir kad jiems nepatiko Bažnyčios tai-
syklės ir visažinis dogmatiškumas. Tik 13 proc. sakė,
kad yra galimybė, jog jie grįš į Bažnyčią. 30 proc. su-
augusiųjų katalikų, ne lan kiusių katalikiškų mo-
kyklų ar katekizmo pamokų, yra įsitikinę, kad Šv.
Raštą reikia suprasti pažodžiui. To kias mokyklas lan-
kiusiųjų tarpe procentas sumažėja iki 15. Tarp lan-
kiu siųjų katalikiškus universitetus tas procentas dar
mažesnis – vos 7.

49 proc. katalikų be katalikiško švietimo patir-
ties yra įsitikinę, kad žmonės ir kiti gyvūnai išsi-
vystė pa laipsniui. Žemesnes katalikiškas mo kyklas
lankiusiųjų grupėje tas procentas pakyla iki 61, o
tarp turėjusių katalikiškų universitetų patirtį –
procentas pakyla iki 81. Įdomus ryšys ir tarp kata-
likiško mokslo patirties bei įsitikinimo, kad Katalikų
Bažnyčiai priimtina tikėti, jog žmogaus gyvybė iš-
sivystė iš kitų gyvybės pavidalų. 22 proc. neturėju-
sių jokio katalikiško švietimo mano, kad Katalikų
Bažny čia tam pritaria. 32 proc. patyrusių katalikiško

švietimo, bet ne aukštojo mokslo lygio,
galvoja, kad Bažnyčia remia tokią pa-
žiūrą. Pagaliau 42 proc. žmonių su ka-
talikiško universiteto patirtimi mano,
jog Bažnyčiai tinka tikėti bet kokios gy-
vybės (ir žmonių gyvybės) palaipsniu iš-
sivys tymu.

Pabaigai dar keletas skaičių. JAV
katalikų, kurie nelankė jokių katali-
kiškų mokyklų ir nelankė katekizmo pa-
mokų, daugėja. Pateikiami keturių am-

žiaus grupių duomenys. Prieš II Vatikano suvažia-
vimą gimusių (gimę iki 1943 m.) ir gimusių 1943–1960
m. grupėse 23 proc. tokios patirties ne turėjo. Gimusių
po II Vatikano suva žiavimo (1961–1981) grupėje 38
proc. nepatyrė jokio katalikiško švietimo. Paga-
liau gimusių po 1982 m. grupėje tas procentas kyla
toliau – iki 42.

Gerbiamiems skaitytojams, ku riems neįdomi
statistika, noriu pacituoti keletą konkrečių atsaky-
mų, kur išsakoma nuomonė. Atsakydamas į klau-
simą dėl tikėjimo praradimo vie nas atsakovas dės-
tė: „Užaugau ir su pratau, kad tai buvo istorijėlė, pa-
naši į Kalėdų senelio ir Velykų bobutės”. Kitas aiš-
kino: „Katalikų tikėjimas nė ra pagrįstas faktais. Vis-
kas yra prielaidos apie nedokumentuotus įvykius,
tad nieko negalima paneigti, bet tuo pačiu nieko ne-
galima įro dyti”. Dar kitas: „Supratau, kad reli gija
yra priešingybė racionaliam ir moksliškai nusitei-
kusiam pasauliui, ir tikėti būtų absurdas”. 

Visa tai rodo, kad katalikiškas švie timas turi la-
bai svarbios reikš mės ugdant jaunimo religinę ta-
patybę ir sprendžiant likti prie savo tikėjimo ar nuo
jo pasišalinti, palaipsniui atkristi. Šiose studijose ne-
paliesti ki ti svarbūs faktoriai, tokie kaip tėvų, dva-
sininkų, draugų, aplinkos įtaka bręstant ir for-
muojantis asmenybei.

Praėjusių metų pabaigoje  www.vei-
das.lt  skelbtame pasikalbėji me prel.
Edmundas Putrimas pastebėjo, kad

trūksta pašaukimų ir kad tuštėja bažnyčios.
„Taip, bažnyčios per pildytos tik tris kartus
per metus – per Kalėdas, Velykas ir Vėlines,
o likusį laiką saujelei tikinčiųjų  baž ny čios
yra per erdvios”, – teigė pre latas.

Vėliausi moksliniai tyrimai JAV bando
atsakyti į klausimą, kodėl jaunimas tolsta
nuo religijos. „The Cen ter for Applied Re-
search in the Apos tolate” (CARA) atliko dvi studijas.
Jau anksčiau buvo žinoma, kad du treč daliai kata-
likiškai augintų žmo nių, gimusių po 1982 m., lieka
katali kais. Pirmoji CARA studija, užsakyta „Saint
Mary’s Press”, tyrinėjo jau nus, 15 ir 25 metų, žmo-
nes. Jie buvo auginti katalikais, bet savęs tokiais ne-
belaikė. Antroji studija domėjosi 18 metų ir vyres-
nio amžiaus žmonė mis bei jų pažiūromis į religiją
ir mokslą.

Pasirodo, tipiškas jaunuolis, atsitolinęs nuo
savo tikėjimo, tą spren di mą padarė būdamas 13 metų.
Beveik 63 proc. pasitraukusiųjų tą sprendi mą padarė
būdami 10 ir 17 metų. Vie nas iš penkių pasitrauku-
sių nuo ka talikų tikėjimo sakė tai padaręs dėl to, kad
iš dalies nebetikėjo į Dievą ar religiją. 11 proc. tei-
gė, kad jie buvo prie šingi Bažnyčiai ar pačiai orga-
ni zuotos religijos sąvokai.

CARA duomenys rodo, kad nusi ša linimas nuo
religijos yra dažnesnis negu praeityje. Mažesnis pro-
centas šių laikų jaunimo yra lankę kata li kiškas mo-
kyklas, kur religija ir mokslas yra dėstomi lygiag-
rečiai. Pirmo joje studijoje tik 19 proc. asmenų bu vo
lankę katalikišką pradinę  mokyklą, 34 proc. daly-
vavo parapijos veda mose katekizmo pamokose, o 8
proc. lankė katalikišką gimnaziją. Katali kų mo-
kyklose moksleivis apie religiją gali mokytis vieną

Trūksta tikinčiųjų,
ypač jaunimo

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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ALGOS – EMIGRACIJA

Buvo įdomu perskaityti Jeroni-
mo Tamkutonio mintijimus (,,Drau-
gas”, rugpjūčio 30 d.). Jo gyvenimo
kelias  panašus į kitų mūsų, kurie
esam jo bendraamžiai. Ir gaivinantis
yra jo noras ieškoti būdų stabdyti Lie-
tuvos žmonių ,,nukraujavimą”.
30,000–40,000  netektis per metus – tai
greitas išnykimas. Tam kutonis mini že-
mas algas Lietuvoje ir kaimynų kraš-
tų žymiai aukštesnes viliojančias algas.
ES algų vidurkis 4 kartus aukštesnis už
Lietuvos. Tačiau  Lietuvoje pagami-
nama beveik tiek, koks yra   ES vidur-
kis (75 proc. vidurkio). Nei Lietuvos po-
litikai, nei ekonomistai nesiryžta pa-
teisinti šio skirtumo. Negali paaiš-
kinti, kur atsiduria šis skirtumas.
Vien remtis darbdavių konkurecija
dėl darbo jėgos, pasirodo, ne užtenka.

Jei algos prilgytų Europos kai my-
 nų, gal ir kiti nepritekliai ne tokie di-
dūs atrodytų. Gal subliukštų ta trauka
palikti kraštą. Gal nebereiktų praras-
ti savo namus, gimines ir draugus.
Nebeliktų pasiteisinimo, kad „varo”
mus iš namų. Aukštesnis pragyvenimo
lygis kelia ir krašto gamybą, ir darb-
davių bei  jų šeimų gerovę. Tad visi lai-
mi.

O tai įmanoma Seimui paskelbus,
kad kasmet didinamas mė ne si nės algos
minimumas (MMA) tol, – kol algų vi-
durkis pasieks ES vidurkį. ES galima
pavyt per 10 metų. Ir užtektų didinti al-
gas 15 proc. kasmet.

Algis Kazlauskas
Lemont, IL

GERB. REDAKCIJA,

Ačiū už puikų straipsnį apie
John Chervoką (R. Lapas, „Nepa-
klus nus lietuvis” – „Draugas”, lie-
pos 30 d.). Kadangi jis buvo mano
pusbrolis, aš noriu pridėti, kad ji-
sai buvo  labai susipratęs lietu-
vis – laisvai vartojo lietuvių kalbą
ir labai domėjosi Lie tuvos nepri-
klausomybės siekimu 1989–1991
metais. 1990 metais jis net parašė
straipsnį į „New York Times”, pa-
vadintą „Vilnius to Moscow: Pasi-
 švilpk”.

Su pagarba,

Rimas Liutkus
Webster, NY

Vilnius Maskvai:  Pasišvilpk
John V. Chervokas

Nors dar nesu aplankęs Lietuvos
žemės, to krašto kalba buvo mano pir-
moji kalba: pirma kalbėjau lietuviš kai,
o tik vėliau angliškai. Užaugau jau-
kioje ir savo lietuviškumu besidi-
 džiuojančioje bendruomenėje Massa-
 chusetts valstijoje. Mano pirmieji žo-
 džiai buvo ,,mamytė” ir  ,,tėvelis”, ne
,,mommy” ir ,,daddy”.  

Nors mano lietuvių kalboje pasi-
 taiko vis daugiau gramatinių klaidų,
po 50 metų aš vis dar gardžiuojuos ta
kalba, kuri kai kurių mokslininkų
lai koma seniausia pasaulyje tebevar-
tojama kalba. Lietuvių kalba yra keis-
 tai intriguojanti kalba. Daugelis jos žo-
džių giminiuojasi su sanskritu.  Lie-

tuvių kalba yra raiški, gan švelni au-
siai ir spalvinga.  

Vienas lietuviškas išsireiškimas,
kurį prisimenu iš savo vaikystės, at-
rodo labai tinka dabartiniam laiko-
tarpiui. Mano senelis tą išsireiškimą
vartodavo, kai aš jam pradėdavau įky-
rėti sode. Mano močiutė tą žodį var-
todavo, kai pagaudavo mane grie-
 biantį  bulvinius  blynus  iš  keptu-vės.
Jie sakydavo: ,,Pasišvilpk”. ,,Pasi -
švilpk, Jonukai”. Šnekamojoje kal-
boje tai reiškia – ,,eik šalin”, ,,nešdin -
kis”.  

Šiomis dienomis aš tą žodį iš-
spaus dinau ant ženkliuko, kurį ne-
šioju. Žmonės manęs klausia, ką reiš-

kia tas žodis, ir kodėl virš antrosios ,,s”
yra paukščiuko simbolis. Aš jiems
pa aiškinu, kad ,,š” tariasi kaip ang liš-
 kos raidės ,,sh”.  Žinoma, aš mielai pa-
aiškinu žodžio ,,pasišvilpk” reikš mę
visiems, kurie nori paaiškinimo.  

Įdomu, ar šiomis dienomis tas
žodis dažnai vartojamas Vilniuje.  Gal
Prezidentas Vytautas Landsber gis no-
rėtų įsigyti mano ,,Pasišvilpk” ženk-
liuką?  Man atrodo, kad tai būtų tin-
kamas atsakymas ,,perestroikai”.  

John V. Chervoko straipsnį ,,Vilnius
to Moscow:  Pasišvilpk”, iš spausdintą
,,New York Times” laikraštyje 1990 m.
balandžio 10 d., išvertė Rimas Černius.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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VAKARŲ KRANTAS

„Mokykla yra mano mažytė Lietuva”
VITALIJA VIRBUKIENĖ

Atrodo, taip neseniai išsisky rė me va-
saros atostogoms, uždarę mo kyklų du-
ris. Tačiau tik keletas dienų liko iki pa-
simatymo vėl lituanistinėje mokykloje
rugsėjo 10 dieną. Šiemet Los Ange les
Šv. Kazimiero lituanis tinė mokykla pra-
deda 67-uosius mokslo metus. Lau kia-
me sugrįžtant apie 170 mokinių, juos
pasitiks gražus bū rys mokytojų ir jų pa-
galbininkai, mo kyklos direktorė Ma-
rytė Sandanavi čiū tė-Newsom, tėvų ko-
mitetas, vado vaujamas Lino Venc kaus.
Jau su pla nuota daug įspūdingų rengi-
nių ir švenčių.

Tačiau jau negrįš į mokyklą de vy-
 ni abiturientai, kurie baigė 12
kla sę. Kai kurie iš jų į mokyklą

grįš kaip mokytojų pagalbininkai. At-
sisveikin dami su mokykla visi abitu-
rientai mo kyklos metraštyje užrašė
savo atsisvei kinimo žodžius. Naujų
mokslo metų šviesoje norėtume pasi-
dalinti jų gra žiomis mintimis ir prisi-
minimais iš mokyklos gyvenimo.

Abiturientė Kristina McKen na:
„Aš Šv. Kazimiero lituanistinę mo-
kyklą pradėjau lankyti po to, kai pa-
rapijoje priėmiau Pirmąją komuniją.
Devyneri metai pralėkė kaip viena
akimirka. Neretai pagalvodavau, ar
buvo verta važiuoti šeštadieniais tokį
tolimą atstumą, nes gyvename tikrai
toli nuo parapijos? Visada atsakymas
būdavo vienareikšmis – taip, verta.
Aš buvau priversta ne tik skaityti lie-
 tuvišką literatūrą, mokintis sunkią
lie tuvių kalbos gramatiką, Lietuvos is-
toriją, bet ir dainuoti lietuvių liau-
dies dainas, šokti tautinius šokius.

Noriu padėkoti savo mokytojams,
direktorei už jų sunkų ir pasiaukojantį
darbą savaitgaliais, mamai – už tai, kad
vertė mane iš lovos, kai tingėjau keltis,
ir vežė į mokyklą, kai aš tam priešin-
davausi. 

Linkiu mokytojams ištvermės, pa-
siliekantiems mokiniams – kantrybės,
o išeinantiems abiturientams – sėkmės
siekiant savo tikslo gyveni me. Tikiuosi,
kad mes branginsime senelių kalbą ir
neužmiršime savo lie tuviškų šaknų. Su
meile – Kristi na.”

Abiturientas Emilijus Ginta las:
„Nors aš visus metus nelankiau lietu-
vių mokyklos, labai džiaugiuosi, kad
sugrįžau šiais metais ir ją bai giau su
savo draugais. Ši mokykla man padė-
jo išlaikyti savo katalikišką ir lietu-
višką tradiciją.”

Abiturientas Matas Gajaus kas:
„Lietuviška mokykla man nie kad ne-
buvo problema, tiesiog šešta mokslo
diena. Buvo laikas, kai net sek madie-
niais su malonumu ėjau pa tarnauti
bažnyčioje. Problema atsirado tik tada,
kai labai norėjau spor tuoti, o visos var-
žybos vyko šeštadie niais. Šiandieną sa-
kau – AČIŪ, MO KYKLA!.. Ačiū, di-
rektore Maryte. Ačiū, mokytoja Vita-
lija, jūs buvote mano mokytoja net 3
kartus, ačiū už jūsų palaikymą ir su-
pratimą. Ačiū, mokytoja Gida, jūs esa-
te ypatinga. Ačiū, mokytoja Žydra, jūs
mus dar ir tikėjimo išmokėte. Ačiū, mo-
kytoja Gaile, kad jūs geriausia moky-

toja, su pratau, kai dirbau jūsų klasėje
mokytojos padėjėju. Ačiū mokytojui
Dau rui už istorijos pamokas ir įdomius
pokalbius. Ačiū, mokytoja Danguole,
lietuviški šokiai užima svarbią vietą
mano gyvenime. Ačiū šeimininkei Da-
 liai Ragauskienei už lietuviškus pietus.
Ačiū Mamai, kurios dėka aš esu lietu-
vis. Ačiū sesei, kuri su manimi visada
kalba tik lietuviškai. Ačiū visoms ir vi-
siems. Jūsų darbas ne mir tingas, nes tę-
siasi iš kartos į kartą!

Mokykla yra mano mažytė Lietu-
 va, ji lieka manyje, viskas lieka, ką čia
išmokau: lietuvių kalba, istorija, tra-
dicijos, įdomūs žmonės, kuriuos čia su-
tikau, geriausi draugai, skautai, tau-
tiniai šokiai ir netgi pirmas mano ofi-
cialus darbas (mokykla ne tik mokina,
bet ir maitina). 

Ačiū, iki pasimatymo, planuoju
grįžti kaip į darbą!”

Abiturientas Tomas Pečiulis: „Aš
labai dėkingas, kad baigiau Los Ange-
les šeštadieninę lituanistinę mokyklą.
Išmokau gražiai kalbėti lie tuviškai.
Skaitau lietuviškas knygas. Ne taip blo-
gai ir rašau. Važiuoju į Lietuvą atos-

togauti, ir kaip gerai, kad galėsiu su lie-
tuviais kalbėtis lie tuviškai. O jie mane
pagirs, visi sa kys: ‘Tomai, tu nuosta-
bus, tu labai gražiai kalbi lietuviškai’. 

Ačiū tėveliams, kad jie mane šeš-
tadieniais veždavo į lituanistinę mo-
 kyklą. Nelengvas darbas – 15 metų
kiekvieną šeštadienį anksti keltis ir va-
žiuoti į mokyklą. 

Ačiū visiems mokytojams, ačiū
di rektorei Marytei Newsom už tai,
kad mokė ir rūpinosi mumis – mo ki-
niais lietuviukais.

Linkiu šeštadieninei lituanisti nei
mokyklai sėkmės ir dar daug daug
lietuvių vaikų išmokyti lietuviškai.”

Abiturientas Lukas Ragus: „Prieš
15 metų aš pirmą kartą atvažiavau į Šv.
Kazimiero lituanistinę mokyklą. Kiš-
kių klasėje man buvo smagu – ten žai-
dėme, valgėme, skai tėme, o labiausiai
patiko eiti į kieme lį, traukti iš garažo
visokius žaislus ir ten žaisti su vaikais.
Bet kai pradėjau eiti į vyresnes klases,
kur reikėjo mokytis ir daryti namų dar-
bus, man pradėjo nusibosti ta rutina,
nes rei kėjo keltis kiekvieną šeštadienį
ir va žiuoti į mokyklą, kai mano kiti

draugai turėjo laisvą laiką. Aš tada ne-
su sigaudžiau, kad galimybė mokytis
lie tuvių kalbos buvo man dovana. Tik
vėliau, kai tapau vyresnis, su pratau,
kad turiu būti dėkingas tė vams, kad
mane kiekvieną šeštadienį vežė į mo-
kyklą, visoms mokytojoms, kad paau-
kojo savo laiką ir turėjo kantrybės
mus mokyti. Dėkoju direktorei Mary-
tei, kad kūreno lietuviškos mokyklos
ugnį visus 15 metų. Noriu pasakyti ačiū
ir palinkėti, kad ta ugnis niekada ne-
užgestų ir kad prie jos šildytųsi dar
daug lietuviukų!”

Abiturientas Gintas Kazlaus kas:
„Aš lankiau šią lituanistinę mo kyklą
nuo pat mažens... jau 15 metų, nuo
tada, kai dar nebuvau net šešių pėdų.
Pastebėjęs, kad kiti mano draugai šeš-
tadieniais gali miegoti, nela bai norėjau
lankyti mokyklą. Bet tė vai vis vežė, tai
ir lankiau. Dabar ma tau, ką gavau iš
mokyklos... Sužino jau apie savo pro-
senelių kultūrą ir jų ypatingą istoriją.
Išmokau lietuvių kalbos, nors kartais
kalbu ir rašau su klaidomis. Aš ypač
pasiilgsiu mokytojo Dauro Dargio is-
torijos pamokų, šokių su mokytoja

2016 m. prieš pamoką (iš d.): Gintas Kazlauskas, 12 kl., Emilijus Gintalas, 12 kl., Matas Gajauskas, 12 kl., Tomas Pečiulis, 12 kl., Lukas
Ragus, 12 kl., Nina Kasputytė, 12 kl., Arija Empakerytė, 12 kl., Darija Pa kuckaitė, 10 kl., Vytas Martinėnas, 10 kl., Paulė Dargytė, 10 kl.

Pamokos svečias – LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys. Iš k.:  Gintas Kazlauskas, 12 kl., Martynas McKenna, 11 kl., kon-
sulas Darius Gaidys, Kristina McKenna, 12 kl., Arija Empakerytė, 12 kl., Vytas Martinėnas, 10 kl., Lina Žmuidzinaitė, 11 kl., Darija Pakuc -
kaitė, 10 kl., mokytoja Vitalija Vir bukienė.                                                                         Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos
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Danguole, direktorės Marytės entu-
ziazmo dėl mokyklos ir net mokytojos
Vitalijos „boom boom” gramatikos žai-
dimų.

Aš čia turėjau didelę lietuvišką šei-
mą, kuri išsilaikys visą gyvenimą.
Mokyklos draugai taps mano gyveni-
mo draugais. Kultūrą ir kalbą bus
leng viau išlaikyti, nes turiu stiprų lie-
tuvišką pagrindą.”

Abiturientė Nina Kasputytė: „Dvy-
lika metų mokykloje... Atsisvei kinimo
su mokykla žodžius atidėjau paskuti-
niam vakarui... Sunku pati kė ti, kad tai
bus mano paskutinė diena, kaip aš Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos mo-
kinė. Tiek daug šeš ta dienių praleidau
čia, mokykloje, la bai sunku patikėti,
kad kitais metais nebegrįšiu. Lankiau
šeštadieninę mo kyklą nuo penkerių
metų, ir dabar nežinau, ką darysiu
šeštadieniais. Čia lieka daug mano
prisiminimų. Aš čia sutikau savo ge-
riausius draugus, įsimylėjau tautinius
šokius ir pradėjau vertinti lietuvių
kultūrą. Mes čia išmokome apie Min-
daugą, Gediminą, linksniavimą, dvi-
balses, suktinį ir ‘Ty liąją naktį’. Susi-
būrėme prie mo kytojo Dauro Dargio is-
torijos pamo kų ir mokytojos Žydros
‘soap operas’. Būrėmės, palikdami nuo-
šalyje savo kasdieniškus amerikietiš-
kus gyveni mus, kad galėtume būti lie-
tuviais. Da bar atėjo laikas atsiskirti
nuo mokyklos. Dėkoju tėvams, kad ra-
gino mane atlikti pamokas, nors ir
penktadienio vakarą, ir prikeldavo
šeštadie no rytą. Jūs mane ragindavo-
te eiti į mokyklą, nes jūs didžiavotės
savo lietuvybe, ir aš tokia noriu už-
augti. Dėkoju sesutei Julytei už mūsų
kon kurenciją dėl pažymių. Dėkoju vi-
 siems mokytojams. Kiekvienais me tais
jūs įvairinote mūsų mokslus, kad pa-
mokų laikas šeštadieniais būtų sma-
gus. Dėkoju direktorei Marytei už jos
darbštumą, meilę ir džiaugsmą šešta-
dieninei mokyklai. Dėkoju savo kla-
siokėms, labai džiaugiuosi, kad aš jus
sutikau ir galėjau dalintis džiaugsmu
visus mokslo metus. Man la bai sunku
išreikšti savo jausmus, bet tikiuosi, kad
mūsų draugystė nesibaigs.”

Abiturientė Aistė Remeikaitė:
„Negaliu patikėti – jau trylika metų pra-
bėgo! Aš prisimenu, kaip buvo sunku
šeštadienio rytais atsikelti ir eiti į mo-
kyklą. Prisimenu, kaip ket vir toje kla-
sėje galvojau, kad niekados nepabaigsiu
šios mokyklos! Ir štai aš čia stoviu ir gal-
voju, kaip man trūks šios mokyklos,
draugų, mokytojų ir lietuviško maisto. 

Ačiū mamai, kad neklausė mano
norų ir vežė mane į mokyklą kiek vie-
 ną šeštadienį su šypsena veide. Ačiū
mokytojams, kurie mane mokino per
visus šiuos trylika metų. Nuoširdžiai
dėkinga mokytojai Vitalijai už ben-
dradarbiavimą ir kantrybę per visus
šiuos paskutinius metus. Taip pat no-
riu padėkoti direktorei Marytei už
kiekvieno šeštadienio šypseną, kuri
yra labai svarbi mokiniams, ir ypa tin-
gas ačiū už galimybę baigti šiuos, pa-
skutinius metus Lituanistinėje šešta-
dieninėje mokykloje. Ačiū!”

Abiturientė Arija Empakery tė:
„Mes namuose lietuviškai daug ne-
 kalbame. Aš žinau – SKANDALAS.
Visą gyvenimą man buvo sunku kal bėti
lietuviškai. Aš bijodavau, kad blogai at-
rodysiu, jeigu mano gramatika bus
bloga arba kad mano tartis skambės
kaip amerikietės. Dabar aš suprantu,
kad žmonės domisi, ką mes sakome, o
ne, kaip mes ištariame žodžius. Aš tik
žinojau, kad negalėjau sportuoti arba
važiuoti į draugės gi mimo dieną, nes tą
dieną buvo lietuviška mokykla. Kaip

visi kiti Šv. Ka zimiero mokyklos mo-
kiniai, aš neno rėjau važiuoti į lietu-
višką mokyklą.

Mokytoja Vitalija buvo mano mo-
kytoja tris kartus. Kai aš buvau penk-
toje klasėje, galvojau, kad ji bu vo per
griežta ir jos uždaviniai per sunkūs. Aš
irgi nenorėjau būti lietuviškoje mo-
kykloje. Bet kai aš buvau dešimtoje kla-
sėje, prisimenu, pagal vo jau: ‘Aš neži-
nau, kas atsitiko, bet ji yra labai gera
mokytoja’. Aš dabar suprantu, kad ji vi-
sada buvo nuostabi mokytoja, o man tik
reikėjo norėti būti lietuviškoje mo-
kykloje. Todėl aš noriu padėkoti mo-
kytojai Vitalijai. Ji buvo viena iš mano
geriausių mokytojų mokykloje, be jos
aš nebūčiau baigusi šios mokyklos.

Aš lankiau Šv. Kazimiero litua-
nistinę mokyklą penkiolika metų. Ma -
no brolis ir aš kartu paėmus lan kėme
lietuvišką mokyklą devyniolika metų.
Noriu padėkoti savo tėve liams. Po pen-
kiolikos metų aš galiu sakyti, kad jūs
kiekvienais metais pamiršdavote pri-
minti man, kada bu vo nuotraukų die-
na, ir dabar jūsų dukra turi penkiolika
blogų metraš čių nuotraukų. Bet aš
taip pat noriu padėkoti jums, nes jūs ne-
kreipėte dė mesio, kai aš pykau va-
žiuodama į mo kyklą ir nenorėjau at-
likti namų darbų. Viskas prasidėjo čia
– skautai, ateitininkai, ‘Spindulys’ – ir
jūs tai supratote. Aš žinau, kad nors esu
jū sų mylimiausias vaikas, noriu pa dė-
koti ir savo broliui Matui. Tu esi mano
geriausias draugas pasaulyje. Aš ne-
būčiau baigusi seminaro, bet negalėjau
atsilikti nuo tavęs. Jeigu tu baigei, tai
ir aš privalėjau baigti. Ma no myli-
miausia auklė Irma ir aš pri simename,
kaip sėdėdavome virtuvėje ir mokino-
mės: ‘Ten, kur teka Ne mu nėlis’. Ji
daug valandų praleido, padėdama man
atlikti namų darbus. Jūs esate mano
antra mama.

Aš noriu padėkoti direktorei Ma ry-
tei. Jūs buvote mano geriausia anglų
kalbos mokytoja amerikiečių mokyk-
loje, ir aš žinau, esu minėjusi jums, bet
dar reikia pakartoti – jūs bu vote mano
įspūdinga mokytoja, ir aš dabar labai ge-
rai angliškai kalbu. Bet jūs irgi buvote
ir esate nuostabi lietuviškos mokyklos
direktorė. Jūs liksite mano širdyje.

Pagaliau aš negaliu pamiršti sa vo
klasės draugų. Niekada nepamir šiu,
kaip tikybos klasėje užsidegė mo kyto-
jos Žydros sijonas, arba to karto, kai
įjungėme šilumą iki 80 laipsnių. Kartą
nebuvo klasėje mokytojos, ir mes nu-
tarėme patys pravesti pamo ką. Mes
visada buvome sykiu, draugai. Mano
draugės Nina ir Kristina, gal jums ir

Paskutinis skambutis, atsisveikinimo žodį taria (iš k. prie mikrofono):  Arija Empakerytė, Nina Kasputytė, Kristina McKenna, Aistė Re-
meikaitė, Matas Gajauskas, Gintas Kazlauskas, Emilijus Gintalas (trūksta Luko Ragaus, Tomo Pečiulio).

nereikia dar vienos sesės, bet jūs visada
liksite mano sesės.

Kai aš pradėjau mokyklą, negalė-
jau parašyti nei vieno sakinio be pa gal-
bos. Šitą atsisveikinimą aš pa ra šiau be
pagalbos. 

Vaikai, jeigu jūs galvojate, kad jūs
nieko neišmoksite lietuviškoje mo kyk-
loje, palaukite, pamatysite, kaip greitai
jūsų lietuvių kalba pa gerės ir kaip jūs
pamilsite Lietuvą. Aš pradėjau kiškių
klasėje. Po penkiolikos metų aš vėl at-
siradau kiškių klasėje, – ne kaip mo-
kinė, bet kaip mokytojos padėjėja.
Dirbdama su kiš kiais aš supratau,

kiek daug išmokau per paskutinius me-
tus. Aš nebegrįšiu į klasę, bet mano šir-
dis visada liks tarp jūsų visų.”

Laukiame visų, kuriems svarbi lie-
tuvių kalba, Lietuvos istorija, tradicijos,
papročiai, šokiai, dainos ir „lie tu viški“
draugai. Visiems linkime kū rybingų,
gražių, įdomių mokslo metų lituanisti-
nėse mokyklose!

Vitalija Virbukienė – Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokytoja.

Rugpjūčio 18 dieną Lietuvos televizijos kanalo  LRT laidoje „Labas rytas, Lietu-
va” pristatytas reportažas apie New Yorko lietuvius, susirinkusius į brolių dvy-
nių Rimo ir Vyto Kazių restoraną ir „sirgusius” už Lietuvos sportininkus Rio de

Janeiro vasaros olimpinėse žaidynėse. 
Reportaže savo įspūdžiais dalijasi New Yorko lietuvių atletų klubo, įkurto dar 1903

metais, dabartinis prezidentas Jonas Jankauskas ir New Yorko lietuviai. Reportažo
pakartojimą pažiūrėti galima interneto svetainėje: www.lrt.lt/mediateka/ira-
sas/102826. 

„Draugo” info

New Yorko lietuviai – televizijos reportaže
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V a s a r o s  s t o v y k l ų  p r i s i m i n i m a i

Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

IŠ ATeITININKŲ GYVeNImO

RITA BIELIAUSKIENĖ

Jaunųjų ateitininkų stovykla vy ko liepos 16–24
d. Dainavoje. Stovyk los tema – ,,Nepaprastos
lenktynės” pa gal gerai žinomą televizijos laidą

,,Amazing Race”, kurioje komandos rungtyniauda-
mos keliauja po pasau lį. Stovyklautojai kasdien
„persikeldavo” į įvairius pasaulio kampus – Aust-
raliją, Aziją, Europą, Afriką, Pie tų ir Šiaurės Ame-
rikas, susipažindami su tautų kultūromis, papročiais
bei geografija.  

Pirmąjį stovyklos vakarą bū re liai sužinojo, ko-
kiam kraštui atstovaus, ir išsirinko savo būrelių var-
dus. Stovykla kasdien „keliaudavo” į skirtingą že-
myną, ir tie būreliai, ku rie buvo pavadinti pagal to
žemyno kraštus, varžėsi tarpusavyje ir atliko įvai-
rias užduotis. Tos dienos nugalėtojai buvo apdova-
noti kepimo būrelio keksiukais. Būreliai taip pat rin-
ko taš kus už pavyzdingą elgesį, lietuvių kalbos var-
tojimą, už draugiškumą ir pan. 

Kas rytą žemynus apibūdindavo, o vakare prog-

ramas smagiai ir kūrybingai vedė Monika Miku-
lionytė ir Daina Polikaitytė. Kas rytą stovykla su-
sirinkdavo sužinoti daugiau apie tą žemyną, kuria-
me tą dieną lankyda vosi. Monika ir Daina labai įdo-
miai pristatydavo žemynus, ir būreliai, ku rie atsto-
vaudavo tam tikram žemy nui, oficialiai pradėdavo
savo rungtyniavimą – gaudavo spalvotą ,,Nepa pras -
tų lenktynių” „bandana” ir prieš visą stovyklą tu-
rėdavo atlikti pirmąją užduotį. Parinkti uždaviniai
bu vo smagūs bei juokingi ir dalyviams, ir žiūrovams,
todėl būreliai labai lau kė savo užduočių!

Stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairiose pa-
mokose. Stovyklos organizatoriai yra be galo dėkingi
tėve liams ir mokytojams, kurie praleido savaitę su
jaunimu. Rankdarbių mo kė Ugnė Skripkutė-Roper.
Šioje pamo koje vaikai iš molio lipdė karolius bei gy-
vūnus, vėrė šiaudinukus, pynė apy rankes, gamino
muilą. Mokėsi ir audimo meno. Kalbos kampelį vedė
Erika Kunickienė, Renata Dambraus kaitė ir padėjėja
Vaida Narytė. Šioje pamokoje vaikai rašė, piešė ir pri-
pil dė laikraštėlį savo darbais. Kepimo pamokoje Lina
Jameikienė išmokė kep ti ir puošti sausainius ir kek-
siu kus. Meno pamokoje Viktutė Siliūnie nė mokė nau-
doti mišrią techniką mene, kurti skulptūras. Mari-
ja Čyv aitė ir Andrėja Petrulytė vedė sporto užsi-
ėmimus – vaikai žaidė krepšinį, futbolą, kvadratą ir

kitus žaidimus. Tautinių ir liaudies šokių mokė Vio-
 leta Fabianovich. Darius Polikaitis ve dė dainavimą.
Lenktynių ir ieški nio užsiėmimus vedė Aida O’Mea-
ra, Monika Žukauskienė ir Rita Bie liaus kienė su pa-
dėjėju Andrium Bi liūnu.  

Šių metų stovykloje buvo ir naujovė: ateitinin-
kų ideologijos elementus įpynėm į žaidimus, kad vai-
kai ge riau išmoktų principus, Ateitininkų himną, su-
sipažintų su savo krašto šventaisiais. 

Po popietinio laisvalaikio ir mau dymosi sto-
vyklautojams būdavo leis ta pasirinkti jiems mėgs-
tamą užsi ėmi mą. Kasdien stovyklautojai lankė savo
pasirinktus būrelius: žvejybą vedė Andrius Biliūnas,
kepimą – Li na Jameikienė, chorelį – Darius Poli kai-
tis, juvelyrikos mokė Dana Gylie nė, rankdarbių –
Ugnė Skripkutė-Roper, video pamoką vedė Andrėja
Me mėnienė, o išlikimo ir išsigelbėjimo kraštutinė-
se sąlygose pamoką – Aras Tijūnėlis su Artūru Bie-
liausku. Įvairius mokslinius ir gamtos bandymus
rodė Aida O’Meara, puodus ir kitokią keramiką kūrė
Viktutė Siliū nienė, o tie, kuriems neužteko mankš-

 tos, toliau sportavo vedami Ma rijos Čyvaitės ir
Andrėjos Petru lytės. 

Susipažinkime su JAS stovyklos būreliais ir
stovyklos vadovais

Mergaičių būrelio pavadinimai ir vadovės: Šve-
dijos žuvyčių vadovės – Vasara Kulbytė ir Amilija
Petruly tė, Vatikano angeliukių vadovės – Pau lina Be-
leckaitė ir Liucė Šiliūnai tė, Egipto mumijos vadovės
– Ūla Lap kutė ir Daiva Biliūnaitė, Indijos tigrių va-
dovės – Nora Klein ir Marisa Sadauskaitė, Kinijos
pandos vadovės – Aleksandra Katiliūtė ir Kamilė Mit-
kutė, Naujosios Zelandijos kalnų avyčių vadovė –
Laura O’Meara, Bra zilijos olimpiečių vadovė – Ne-
rija Čuplinskaitė, Argentinos tango šokė jos vadovė
– Lilė Sadauskaitė, Ja mai kos jaunučių vadovė – Sa-
byna San doval. 

Berniukų būreliai ir vadovai: Prancūzijos dvi-
ratininkai – Vitas Polikaitis ir Vytis Dunčia, Keni-
jos gy vačių vadovai – Jokūbas Baranaus kas ir Lu-
kas Kliarskis, Japonų pandų vadovai – Aleksas
Anužis ir Vytas Stankus, Australijos smauglių vado -
vai – Arijus Kavaliauskas ir Visman tas Kuznecovas,
Peru lamų vadovas – Matas Stankus, Kanados vis-
mantams vadovavo Andrius Dunčia, Meksikos ,,El

Agua Hermanos” vadovas – Ri mas Barškėtis. 
Stovyklos komendantas buvo Audrius Polikai-

tis. Vyriausios mergaičių vadovės – Ramona Vai-
kutienė ir Andreja Memėnienė, vyriausių berniukų
vadovai – Aras Tijūnėlis ir Artūras Bieliauskas. Svar-
bias medicinos sesers pareigas atliko Lyana Ku bilie-
nė. Alda Polikaitienė vedė stovyklos registraciją.
Vida Žiedony tė-Sasnauskienė padėjo ruošti vado vus.
Julius Gylys mus saugojo nakties metu. 

Virtuvės štabo dėka skaniai valgėme. Šeimi-
ninkės buvo Liucija Ma kovska, Živilė Urbonienė ir
Ina Janu šonienė. Joms padėjo Daiva Daulytė, Gus-
tė Savukynaitė, Ema Šlajutė, Pau lius Vaikutis, Jim-
my O’Meara ir Jonas Pyle. Vaiva Vygantaitė-Mar -
cher tienė buvo stovyklos ūkvedė ir rūpinosi, kad sto-
vyklos metu visko turėtume!

JAS 2016 metų stovykla buvo sėkminga, ir visi
stovyklautojai saugiai grįžo pas tėvelius, kupini įspū-
džių ir pavargę nuo ,,Nepaprastų lenkty nių”. Labai
laukiam visų JAS 2017 metų stovykloje Dainavoje!

Kitą savaitę skaitykite apie Jau nųjų ateitininkų
sąjungos suvažiavi mą, vykusį JAS stovykloje.

,,Švedijos žuvyčių” būrelis Jaunųjų ateitininkų stovyklo-
je Dainavoje. Stovi iš k.: Amanda Vileikytė, vadovė Va -
sara Kulbytė, Vaiva Nainytė, vadovė  Amilija Petrulytė ir
Ka milė Žilinskaitė. Tupi:  Goda Bilevičiūtė, Kristina Šul -
niū tė ir Viktorija Tijūnėlytė.  

Ramonos Vaikutienės nuotraukos

Nepaprastos lenktynės
Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla Dainavoje

Muz. Darius Polikaitis praveda dainavimą Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje.          

Visų Š. Amerikos ateitininkų 
metinis susirinkimas

Šių metų rugsėjo 25 d., sekmadienį, nuo 2 val.
p. p. iki 4 val. p. p. Čikagos laiku (JAV ryti-
niame pakraštyje –  nuo 3 val. p. p. iki 5 val.

p. p., o Los Angeles –  nuo 12 val. p. p. iki – 2 val. p.
p.) vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių su-
sirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Atei-
tininkų namai Lemonte. Planuojama tiesioginė vi-
deo konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti
ateitininkai iš visų Šiaurės Amerikos vietovių. 

Kandidatai į ŠAAT

Metinio susirinkimo metu bus renkami bent
4 nariai į Š. Amerikos ateitininkų tarybą (ŠAAT).
Dabar ieškomi kandidatai. Nariai tarnauja trejų
metų kadenciją. 

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą
(tam asmeniui sutikus), prašome pranešti ŠAAV
sekretorei Vidai Kuprytei el. paštu: vidaku
@gmail.com arba telefonu: 708-447-2036 (vakarais). 

Š. Amerikos ateitininkų valdyba
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Atkelta iš 1 psl.
Autorei suteiktas Meno kūrėjo statusas ir tra-

dicinio meistro sertifikatas. O. Bražėnienė už tra-
dicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą yra ap-
dovanota Kultūros ministerijos premijomis (2009 ir
2014 m.) 2007 m. nominuota geriausia liaudies meist-
re ir apdovanota „Aukso vainiku” – aukščiausiu tau-
todailininkų apdovanojimu. Kartu su dukra Pauli-
na Bražėnaite ji ne tik skaitė paskaitas, bet ir vedė
praktinius užsiėmimus mokytojams ir edukacines
pamokėles vaikams. 

Žinoma vadovėlių autorė iš Lietuvos Elena Mar-
celionienė mokytojus supažindino su nauju mokymo
priemonių komplektu „Aš − pirmokas”, kurį suda-
ro vadovėlis, du pratybų sąsiuviniai ir mokytojo kny-
ga. Tai pirmas toks leidinys, skirtas tik kartą per sa-
vaitę į mokyklą ateinantiems mokiniams. Šis komp-
lektas − Čikagos lituanistinės mokyklos projektas,
kurį inicijavo ir kuriam vadovavo Laima Apanavičie-
nė. Taip pat buvo kalbama dėl vadovėlio ,,Aš – ant-
rokas” programos ir leidimo. 

Elena Marcelionienė baigė lituanistikos ir žur-
nalistikos studijas Vilniaus universitete, apgynė so-
cialinių mokslų daktaro disertaciją. Dirbo mokslinį
ir pedagoginį darbą. Yra lietuvių kalbos vadovėlių au-
torė ir bendraautorė. Parašė daug mokslinių ir me-
todinių straipsnių lietuvių kalbos ugdymo klausi-
mais. Leidyklos „Šviesa” II klasės vadovėlis „Naujasis
šaltinis” pelnė geriausio Europos vadovėlio („Best Eu-
ropean Schoolbook awards 2010”) apdovanojimą (va-
dovėlį parengė autorės Elena Marcelionienė ir Vida
Plentaitė). Lietuvių kalbos pradinio ugdymo turinio
iniciatorė ir kūrėja, aktyvi švietimo reformos daly-
vė Elena Marcelionienė 2010 metais įvertinta ordino
,,Už nuopelnus Lietuvai” medaliu. 

Istorikas, geografas, advokatas, visuomenės
veikėjas,  Lituanistikos tyrimo ir studijų centro val-
dybos pirmininkas Augustinas Idzelis skaitė mokyto-
jams paskaitą apie Prezidento Antano Smetonos pa-
sitraukimą iš Lietuvos ir krašto okupaciją, pateik-
damas naujų, dar nežinomų faktų. Istorikui A. Id-
zeliui šių įvykių eiga žinoma ne tik iš dokumentų,
kurie pokario metu buvo atvežti į JAV. Jam taip pat
teko artimai bendrauti ir su šių įvykių dalyviais. Vie-
nas iš A. Idzelio artimų draugų buvo ir Prezidento
sūnus Julius Smetona. Taigi istorikas galėjo papa-
sakoti ir jam patikėtus asmeninius liudininkų iš-
gyvenimus ir pastebėjimus. 

Amanda Gelažytė-Muliolienė Lietuvoje žinoma iš
A.P.P.L.E. veiklos. Unikalus Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei APPLE (Amerikos pedagogų talka
Lietuvos švietimui) bendrijos projektas prasidėjo 1991
m. vasarą. Per visą tą laiką beveik 19 000 mokytojų
dalyvavo vasaros kursuose ir seminaruose, kurie
vyko įvairiausiuose Lietuvos miestuose. Už nuopel-
nus Lietuvai A.P.P.L.E. veikloje LR prezidentas Val-
das Adamkus 2001 m. sausio 24 d. Amandą Gelažytę-
Muliolienę apdovanojo Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu, o
2013 metais mokytojai Amandai Muliolienei buvo
įteikta JAV LB Krašto valdybos Švietimo premija.

Prelegentė dalijosi patirtimi, kaip tobulinti mo-
kinių gebėjimus pakankamai taisyklingai ir sklandžiai
kalbėti, kaip plėsti jų žodyną. Į šiuos klausimus pre-
legentė atsakinėjo pasitelkusi vaizdines priemones ir
praktinius pavyzdžius. ,,Power Point” programoje pri-
statė dažniausiai netaisyklingai vartojamus prie-
linksnius, įvardžius, sangrąžinius veiksmažodžius. 

Didžiausios už Lietuvos ribų veikiančios JAV LB

Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė – pir-
moji ,,trečiabangė”, kuriai jau antrą kadenciją pa-
tikėta vairuoti JAV LB vairą. Darbų daug, bet ji vi-
sur spėja. Pirmininkė supažindino su naujausia
JAV LB Krašto veikla, ragino mokytojus tapti akty-
viais bendruomenės nariais, dėkojo Lietuvių Fondui
už dosnią paramą lituanistiniam švietimui. 

Kalifornietis Donatas Januta savo paskaitoje kal-
bėjo apie savo keliones, dalijosi gyvenimo patirtimi ir
lietuvybės puoselėjimu įvairių šalių lituanistinėse mo-
kyklose. Vienos iš daugelio minėtų: Kaliningradas, Lat-
vija, Suomija, Estija, Ukraina, Baltarusija ir Lenkija.
Jis – žinomas  straipsnių autorius, savo rašinius su-
dėjo į knygą ,,Lietuviški takai”, kurią padovanojo kiek-
vienam seminaro dalyviui su autoriaus autografu. 

Priešdarželio ir darželio programą, skirtą 4–5
metų vaikams, pristatė Laima Petroliūnienė, Audronė El-
vikienė ir Kristina Vyšniauskienė. Programa buvo pla-
nuojama orientuojantis į komunikavimo, socialinę, pa-
žinimo, meninę ir muzikinę kompetencijas. Pagal šią
programą vaikai bus ugdomi kūrybiniu metodu, in-
tegruotai per žaidimus, sudarant grupėse palankias
ugdymui(-si) sąlygas, žadinančias vaikams motyvaciją
veikti, pažinti, tyrinėti, atrasti.

Savo patirtimi dalijosi Martyno Mažvydo litua-
nistinės mokyklos (Mineapolis, MN) mokytoja Aud-
ra Rudys, ,,Genio” lituanistinės mokyklos (San Fran-
cisco, CA) mokytoja Marija Steiblienė, vyko diskusijos
lituanistinio švietimo klausimais. Mokytojams prak-
tinius užsiėmimus, kurių metu mokytojai mokėsi
karpyti, lipdyti iš molio, vedė O. Bražėnienė, Paulina
Bražėnaitė ir Mindaugas Braslauskas.

Kiekvieną vakarą po seminaro užsiėmimų vyko
kultūrinė programa. Šiemet, kaip ir praėjusioje sto-
vykloje, vakarinėms programoms vadovavo New
Jersey lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” steigėja ir
vadovė Auksė Motto. Auksė – nauja JAV LB Švietimo
tarybos pirmininkė. 

Įsimintinas buvo „Duonelės kelias”. Nuotaikin-
ga mokytojų atliekama „Kepurinė”, puikus A. Mot-
to pasakojimas apie ilgą duonelės kelią, kol ji paten-
ka ant mūsų stalo, linksmi vedami muzikės Jolantos
Ignatovos rateliai, vakaronę padarė nuotaikinga ir įsi-
mintina. O kur dar mokytojų pagamintos vaišės... 

Minint trėmimų 75-metį labai įdomią paskaitą
skaitė Tėviškės parapijos kun. Liudas Miliauskas, pa-

pasakojęs apie mažai žinomus pokario vaikus, vadi-
namus ,,vilko vaikais”. Vakaro metu buvo dainuo-
jamos tremtinių dainos, deklamuojamos eilės. Vaikai
su savo darytais mediniais kryželiais nukeliavo į Dai-
navoje esantį Kryžių kalnelį. Vakaro staigmena – pre-
zidento Valdo Adamkaus sveikinimas stovyklauto-
jams. Renginio pabaigoje buvo parodytas filmas
„Ekskursantė”. 

Kokia stovykla be linksmųjų estafečių, laužo, ta-
lentų pasirodymo, dainų, akordeono garsų (jį smagiai
,,tampė”Jolanta Ignatova)? 

Kol mokytojai dalyvavo seminaro programoje, jų
vaikams buvo paruošta turininga, smagi programa,
kuriai vadovavo Asta Čuplinskienė. Asta – trijų vaikų
mama, Maironio lituanistinės mokyklos  (Lemont, IL)
direktorės pavaduotoja – patyrusi vadovė, daug metų
vadovavusi/ organizavusi ateitininkų stovyklose
Dainavoje, taip pat ir Lietuvoje. Globojami jaunų,
energingų vadovų, vaikai dalyvavo įvairiuose užsi-
ėmimuose: būreliuose mokėsi tautosakos, rankdar-
bių, pažino gamtą ir daug sportavo. 

Šalia veikė ir lietuviškai besimokančiųjų kursai,
kuriems vadovavo Aušrelė Sakalaitė, o jai padėjo Silvija
Radvilienė. Šių kursų dalyviai kartu su mokytojais da-
lyvavo vakarinėse programose.

Na, o kad galėtume puikiai padirbėti daug prisi-
dėjo mums skanų maistą ruošusios Zita Kušeliauskie-
nė, Bronė Abromauskienė, Rita Kušeliauskaitė, joms pa-
dėjo ūkvedys Egidijus Kancleris.

,,Ačiū visiems už puikia stovyklą – organizato-
riams, programų ir pamokų vedėjams, vaikų prog-
ramos organizatoriams ir vadovams, dailininkams,
dainininkams, dalyviams, dar ir – Motinai gamtai.
<…> Buvo smagu ir naudinga man ir vaikams. Iš-
mokau tiek daug iš jūsų visų, be to, atvažiavau vie-
ną iš iš Minneapolio o grįžau turtingesnė draugais ir
bendraminčiais. Savaitė patvirtino mano tautiškumą
ir norą toliau ugdyti kalbą ir meilę Lietuvai mano vai-
kuose ir mokiniuose. Grįžau pilna energijos, vilties
ir paskatos toliau mokyti šiais metais!”, – rašo mo-
kytoja Vijeta Venckienė. 

Na, o mes stovyklos organizacinio komiteto ir JAV
LB Švietimo tarybos vardu nuoširdžiai dėkojame Lie-
tuvių Fondui, Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerijai, visiems paskaitininkams ir dalyviams
už galimybę surengti šią stovyklą. Iki kito susitikimo.

Mokytojai žinių sėmėsi  Dainavoje

Padirbėjus smagu ir prie laužo pašokti.                                              Marijos Steiblienės nuotr. Karpyti smagu ir vaikams.                                                                      Paulinos Bražėnaitės nuotr.

Tautodailininkė Odeta Bražėnie nė (sėdi penkta iš k.) džiaugiasi, kad mokytojams patiko jos daryti karpiniai.



8 2016 RUGSėJO 3, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  IR PASAULIS

Kariuomenės vadas svarsto apie pasitraukimą  
Vilnius (BNS) – Lietuvos

kariuomenės vadas generolas
leitenantas Jonas Vytautas
Žukas sako pasitrauksiantis,
jei „auksinių šakučių” skan-
dalas sukels masinį pyktį ir
panieką kariuomenei, ir jis
liks kaltas dėl sugriauto ka-
riuomenės įvaizdžio.

Kariuomenės vadas
tvirtino, kad skandalas yra
pernelyg išpūstas, nes vir-
tuvės reikmenų pirkta už 4
tūkst. eurų, o ne 1,6 mln.
eurų, kaip nuskambėjo vie-
šojoje erdvėje.

„Labai išpūsta istorija,
už pusantro milijono niekas
sidabrinių ir auksinių indų kariuo-
menėje nėra pirkęs. Kalbama apie 20
daiktų, kurie pakliūva į tą didelį sąra-
šą. Iš viso pirkimas atliktas už 173
tūkst. eurų, ir kai kilo  įtarimas, jis
buvo sustabdytas, sustabdytas minis-
terijos pastangomis”, – sakė J. V.  Žukas.

„Aš labai apgailestauju, kad taip
įvyko, kad padaryta žala kariuomenės
vardui, garbei. Labai atsiprašau tų
žmonių, kurie yra įsižeidę dėl to, kas
vyksta, kurie aukojo pinigų kariuo-
menei”, – dėl kilusio skandalo atsi-
prašė kariuomenės vadas.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pa-
skelbė, kad įvairius virtuvės įrankius
iš bendrovės „Nota bene” kariuomenė
pirko aštuonis kartus brangiau, nei
rinkoje. Tarnyba pranešė, kad 2014-ai-

siais vykdydama 173,8 tūkst. eurų pir-
kimus kariuomenė pjaustymo lentelę
įsigijo už 180 eurų, kai identiška lentelė
parduotuvėje tuo metu kainavo 28 eu-
rus, duonriekį peilį – už 142 eurus, jo
kaina parduotuvėje – 13 eurų. Keps-
niams naudojama šakutė pirkta už
184 eurus, kiaurasamtis – už 70 eurų,
galąstuvas – už 103 eurus, peilis mėsai
kapoti – už 250 eurų. Sietelis įsigytas už
161 eurą, skirtingų dydžių samteliai –
už 243 eurus ir 258 eurus.

Viešųjų pirkimų tarnybai paskel-
bus apie įtartinus kariuomenės pirki-
mus, Prezidentė Dalia Grybauskaitė
sako, kad įstatymai „nenumato gali-
mybės vogti” bei reikalauja atsako-
mybę už tai prisiimti krašto apsaugos
ministrą socialdemokratą Juozą Oleką.

Vilnius (BNS) – Ukrainos Aukš-
čiausiosios Rados spaudos tarnyba
pranešė, kad Lietuvos, Lenkijos ir Uk-
rainos parlamentų vadovai yra sutarę
priimti bendrą pareiškimą apie tra-
giškus savo istorijos įvykius. Doku-
mentą planuojama paskelbti iki rug-
sėjo 17-osios.

Kol kas neaišku, ar tai būtų par-
lamentų vadovų, ar visų parlamentų
pareiškimas.

Praėjusį mėnesį tarp Varšuvos ir
Kijevo kilo įtampa, kai Lenkijos Sei-
mas genocidu pavadino Antrojo pa-
saulinio karo metais ukrainiečių na-
cionalistų vykdytas lenkų žudynes.

Atsakydami į tai, kai kurie Uk-
rainos politikai pasiūlė parlamentui

Kijeve paskelbti, kad lenkai vykdė uk-
rainiečių genocidą.

Iš viso nuo 1943 iki 1944 metų uk-
rainiečių nacionalistai nužudė nuo 30
iki 100 tūkst. lenkų Voluinėje ir ryti-
nėje Galicijoje, tuometinėse Lenkijos,
bet dabar Ukrainai priklausančiose že-
mėse.

Tų pačių metų pabaigoje lenkų bū-
riai surengė atsakomąsias atakas. Skir-
tingais duomenimis, žuvo nuo 2 tūkst.
iki 24 tūkst. ukrainiečių.

Lietuvos ir Lenkijos santykius
taip pat kartais slegia XX amžiaus
įvykių interpretacijos, ypač kalbant
apie Vilniaus krašto aneksiją, „Armi-
jos Krajovos” veiklą Lietuvoje ar Pa-
neriuose vykdytas lenkų žudynes.

„Apple” mokės rekordines baudas 
Dublinas („Draugo” info) – Eu-

ropos Sąjungos (ES) konkurencijos
pareigūnai paskelbė, kad „Apple” gali
tekti sumokėti milijardus eurų Airijos
valstybei.

Nuosprendis, bus paskelbtas arti-
miausiomis dienomis, ir turėtų už-
baigti trejus metus vykusius teismi-
nius ginčus dėl „Apple” mokestinių
prievolių Airijai. Manoma, kad ben-
drovės laukia didžiausia Europos is-
torijoje bauda dėl nesumokėtų mo-
kesčių. 

Tiek „Apple”, tiek Airija nuo-
sprendį galės apskųsti. 

Pagal ES teisę, šalys negali su-
teikti mokestinių lengvatų atskiroms
įmonėms.

Europos komisijos (EK) Konku-
rencijos direktoratas po trukusio ty-
rimo paskelbė, kad Airijos daugiau nei
ketvirtį amžiaus taikytos mokestinės
lengvatos buvo neteisėtos. Ir liepė ša-
liai iš „Apple” išsireikalauti 13 mlrd.

eurų, ir dar palūkanas. Teigiama, kad
1991 ir 2007 m. Airijos vyriausybės nu-
tarimai leido „Apple” minimizuoti su-
mokamus mokesčius. 

ES konkurencijos komisarė Marg-
rethe Vestager turėtų paskelbti apy-
tikslę sumą, kurią „Apple” turės su-
mokėti, konkrečią baudą paskelbs Ai-
rijos vyriausybė. Manoma, kad „Ap-
ple” gali tekti sumokėti 200 milijardų
dolerių. 

JAV politikai aiškiai ir raiškiai iš-
reiškė nepasitenkinimą EK  sprendi-
mu, o JAV Iždo departamentas per-
spėjo, kad toks sprendimas gali pa-
kenkti ne tik ES ekonomikai, bet ir
tarptautiniams santykiams.

Anksčiau šiais metais JAV Sena-
te pasigirdo siūlymų dvigubai apmo-
kestinti Europos bendroves JAV, jei
„Apple” bus priversta sumokėti nesu-
mokėtus mokesčius Airijoje. Gali būti,
kad po milžiniškos sąskaitos tokie pa-
siūlymai bus svarstomi rimčiau.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina pareikš nuomonę

Vilnius (BNS) – Versli-
ninkui Laimučiui Pinkevičiui
priklausantis Lentvario dva-
ras, kuris už negrąžintą 1,16
mln. eurų paskolą įkeistas
SEB bankui, parduotas už pra-
dinę 540 tūkst. eurų kainą.
Dvaro pirkėjas verslininkas
Ugnius Kiguolis.

Dvaro pirkėjas kol kas yra
sumokėjęs tik pradinę įmoką –
54 tūkst. eurų, arba 10 proc.
pradinės turto kainos.

L. Pinkevičius Lentvario
dvarą įsigijo 2007 metais. SEB
bankas šiam sandoriui versli-
ninkui suteikė 1,176 mln. eurų pasko-
lą, tačiau jam nemokant įmokų, 2012-
ųjų sausį bankas vienašališkai nu-
traukė sutartį ir kreipėsi į teismą dėl
priverstinio skolos išieškojimo.

Grafams Tiškevičiams priklausęs
anglų neogotikos stiliaus Lentvario

dvaras pastatytas XIX amžiuje. Ap-
link rūmus pagal žinomo prancūzų
kraštovaizdžio architekto Eduardo
Andrė projektą įrengtas didelis parkas.

Lentvario dvaro rūmai nuo 2008
metų įtraukti į Kultūros paveldo ob-
jektų sąrašą.

Parduotas Lentvario dvaras 

Brazilija (BNS) – Brazilijos pre-
zidentė Dilma Rousseff  buvo pašalin-
ta iš posto per istorinį Senato balsavi-
mą apkaltos procese, užbaigiančiame
13 metų trukusį kairiųjų valdymą di-
džiausios ekonomikos Lotynų Ameri-
kos valstybėje.

Senatoriai 61 balsu prieš 20 priėmė
sprendimą pašalinti D. Rousseff  iš
posto, argumentuodami, kad ji netei-
sėtai manipuliavo nacionalinio biu-
džeto duomenimis.

D. Rousseff  palieka prezidento
postą, bet jai palikta teisė aštuone-
rius metus eiti valstybines parei-
gas. Brazilijai iki 2018 metų pabaigos

vadovaus viceprezidentas Michel Te-
mer. 

Atstatydinta Brazilijos prezidentė Rousseff 

Washingtonas (ELTA) – Mūšiai
Sirijoje tarp Turkijos pajėgų ir kurdų
kovotojų, JAV duomenimis, nuslopo.
Washingtonas tikisi, jog ramybė tęsis
toliau, kad abi pusės galėtų susitelkti
į bendrą kovą prieš „Islamo valstybės”
(IS) ekstremistus.

Turkija praėjusią savaitę iš šiau-
rės įsiveržė į pilietinio karo draskomą
Siriją. Ji esą kovoja su IS ir tuo pat
metu nori neleisti kurdų grupuotėms
perimti regiono kontrolės. Prieš ke-

letą dienų IS ekstremistai paskelbė
apie vieno žinomiausių savo lyderių
žūtį.

Pranešta, kad už grupuotės pro-
pagandą atsakingas Abu Mohammed
al-Adani, kuriam buvo patikėta ir pla-
nuoti išpuolius Europoje bei JAV, žuvo
Sirijos Alepo provincijoje.

JAV gynybos departamento duo-
menimis, JAV per oro antskrydį taikėsi
į al-Adani, tačiau jo žūties kol kas pa-
tvirtinti negali.

Turkų ir kurdų mūšiai nuslopo

Washingtonas („Draugo” info) –
Po 55 metų pertraukos JAV ir Kuba at-
naujina reguliarius lėktuvų skrydžius.
Artimiausiomis dienomis iš Fort Lau-
derdale Floridos valstijoje į Kubos
Santa Claros miestą pakils pirmasis
amerikiečių oro bendrovės „JetBlue”
lėktuvas.

Ateityje kasdien tarp abiejų šalių
numatyta 110 lėktuvų skrydžių – 90-iai
jungčių šalių vyriausybės jau uždegė
žalią šviesą. Į Kubą skraidys šešios JAV

oro bendrovės, jos aptarnaus šešis oro
uostus JAV ir devynis Kuboje.

Planuojama, kad skrydžius į Kubą
vykdys „Alaska Airlines”, „American
Airlines”, „Delta Air Lines”, „Frontier
Airlines”, „JetBlue”, „Silver Airways”,
„Southwest Airlines”, „Spirit Airli-
nes”, „Sun Country” ir „United Airli-
nes” per parą surengs iki 110 reisų.

Reguliarius susisiekimas oro
transportu tarp JAV ir Kubos buvo nu-
trauktas 1961 metais.

Skraidins iš JAV į Kubą

Miunchenas (ELTA) –
Alaus festivalio „Oktoberfest”
organizatoriai Miunchene po
kelių islamistų atakų Europo-
je ir iš dalies Vokietijoje stip-
rina saugumą.

Tarp naujovių – draudi-
mas į festivalį ateiti su kupri-
nėmis ir sustiprinta patikra vi-
suose įėjimuose į alaus šventę.

„Oktoberfest” kiekvienais metais
sutraukia apie 6 mln. turistų. Šiemet

jis vyks nuo rugsėjo 17-osios iki spalio
3-iosios.

Alaus festivalyje draus kuprines

Lentvario dvaras turės naują šeimininką.
Ekspresas.co.uk nuotr.

Alaus mėgėjams reiks rinktis: arba bokalas, arba kup-
rinė. Abcnews nuotr.

Kariuomenė pirko virtuvinius įrankius 8 kartus brangiau,
nei rinkoje.                                                             15min.lt nuotr.

Prezidentė Dilma Rousseff vis dėlto neteko
posto. Huffingtonpost nuotr.
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– Iš Los Angeles persikėlėte tie siai į Vil-
nių? Kokia buvo pag rin dinė to priežastis?

– Taip, 2011 persikėliau į Vilnių.
Priežastys buvo dvi. Pirma, Europos
humanitarinis universitetas man pa-
 siūlė įdomų darbą – tapti universiteto
prorektoriumi, atsakingu už plėtrą ir
komunikaciją. Antra, man, kaip lie tu-
 viui, visada norėjosi pagyventi Lie tu-
voje. Čia niekada nebuvau gyvenęs –
esu gimęs ir užaugęs Amerikoje. Man
patikdavo pabūti Lietuvoje, bet neno-
rėjau atvykti gyventi, neturėda mas
ką veikti profesionaliai. Kai at si rado to-
kia galimybė, su entuziazmu ja pasi-
naudojau.

– Ar patinka Lietuvoje?
– Man patinka, kitaip  nebūčiau li-

 kęs. Pernai išėjau iš Europos huma-
nitarinio universiteto, įkūriau savo
įmonę, kuri siūlo prekių ženklo skaidos
(,,bren dingo”) sprendimus. Prieš mė-
nesį ma ne pakvietė tapti „Go Vilnius”
direktoriumi, kuo aš labai džiaugiuo-
si.

– Papasakokite apie įmonę „Go Vil-
nius”, kokie jos tikslai?

– „Go Vilnius” yra savivaldybės
viešoji, pelno nesiekianti įstaiga, ku ri
buvo įkurta siekiant į Vilnių pritraukti
daugiau turistų, verslo ir in vesticijų bei
talentus.

– Į Vilnių atvyksta nemažai turistų. Kas,
Jūsų nuo mone, svarbiausia norint pri-
traukti jų dar daugiau?

– Galima labai pasidžiaugti, kad
Vilnius šiandien pritraukia daug tu  ris-
 tų (praėjusiais metais Vilniaus ap gy-
vendinimo įmonės sulaukė beveik mi-
lijono svečių). Prie to jau prisideda ne-
mažai įstaigų ir darbuotojų. 

Tačiau manau, kad reikėtų nuo-
 seklesnio darbo ir miesto pristatymo.
Svarbu, kad į Vilnių atvykęs turistas
nuo pat atvykimo iki išvykimo nesi-
jaustų pasimetęs. Dar yra nemažai
spra gų, su kuriomis susiduria turistai.
Kai kuriems tai netrukdo, bet dau-
 guma jų nori didesnio aiškumo. Aš ma-
nau, kad puoselėdami tarpži nybinį
bendradarbiavimą, galėtume paska-
tinti nuoseklesnį Vilniaus pristatymą,
kad turistų patirtis būtų visapusiškai
maloni ir jauki – taip, kaip mes norime,
kad Vilnius būtų ma to mas ir toks,
kokį mes patys jį išgyvename. 

Tačiau kai nesi vietinis, kartais ne-
 žinai kai kurių dalykų, kurie sa vai me
suprantami vietiniams. Prade dant nuo
informacinių ženklų, kurie galėtų būti
geresni, ir baigiant aptarnavimo ko-
kybe, kurią reikėtų gerinti.

Aišku, negalėsime visko labai grei-
tai pakeisti. Bet manau, kad savival-
dybės mintis, kuriant „Go Vil nius”,
buvo sukurti įstaigą, kuri užsiimtų
minėtų dalykų gerinimu ir ne bijotų su-
burti kelių įstaigų vadovus, siekiant už-
pildyti tarpžinybines spra  gas. Jeigu no-
rime, kad turistas ge rai pasijaustų,
spragų neturėtų likti.

Vilnius tikrai galėtų būti geriau
pristatomas reklamoje ir įvaizdžio kū  -
rime būtent tikslinėse rinkose, kurio-
se tikimės didžiausio atgarsio. 

– Kokios rinkos yra tikslinės?
– Pavyzdžiui, Norvegija ir Švedi ja.

Šiose šalyse jau pastebimas pakan ka-
mas susidomėjimas Vilniumi, bet,

„Go Vilnius” sieks pritraukti 
daugiau turistų, verslo ir talentų 

mūsų nuomone, ten taip pat ir daug ne-
išnaudoto potencialo pritraukti dar
daugiau turistų. Taip pat Vokie tija –
kai kurie vokiečiai žino Šiaurės ir
Rytų Europos istoriją, bet, pavyz džiui,
Vokietijos pietuose mes esame žinomi
mažiau. 

Taip pat yra perspektyvių rinkų,
kurių dar nesame pasiekę. Galiu pa mi-
nėti, kad ateinantį mėnesį Valsty binio
turizmo departamento vado vau jama
delegacija vyks į Japoniją. Turistų iš
Japonijos skaičius auga ga na sparčiai
ir jie, atvykę į Vilnių, santykinai daug
išleidžia. Ir nepasa kysi, kad Lietuva Ja-
ponijoje labai ži noma. Ir turbūt tai ne
pirma šalis, apie kurią lietuviai pa-
galvoja, kur reikėtų šalį reklamuoti.
Tačiau mes matome, kad yra susido-
mėjimas ir Japonijos turistai negaili
savo pinigų tam, ką jie čia gali patirti.
O Lietuva japonams – turbūt panaši eg-
zotika, ko kia mums būtų Japonija. Ko
ieško žmonės? Jie ieško naujovių, ki-
tokių patirčių. Azija ieško Europos, o
euro piečiai ieško Azijos. Tai yra nor-
malu, tiesiog kartais apie tai sunku pa-
 galvoti.

– O kaip dėl turistų iš JAV?
– Jungtinės Valstijos yra įvardija-

ma kaip tolimoji rinka ir mums daug
investuoti į reklamą šiuo metu būtų su-
dėtinga. Šalis yra labai didelė, todėl
reklama labai brangiai kainuo-tų, o ti-
kimybė, kad amerikietis at vyks į Lie-
tuvą ir čia praleis savaitę, yra, vis
dėlto, nedidelė. Kol kas mes skirsime
dėmesį kitoms rinkoms.

– Papasakokite daugiau apie Vilniaus
įvaizdžio kūrimą.

– Mūsų organizacijai pavesta puo-
 selėti teigiamą Vilniaus įvaizdį. Sie-
kiame, kad žmonės, pagalvoję apie Vil-
nių, pagalvotų apie visas teigiamas jo
savybes, kurias mes žinome ir kurios
yra reikšmingos ne tik mums, bet ir
tikslinėms grupėms: turistams, verslui
bei talentams.

Lig šiol nebuvo daug investuojama
į Vilniaus prekinio ženklo (,,brendo”)
kūrimą, buvo padaryta šiek tiek pa-
matinių darbų. Reikėtų kryptingai ir
nuosekliai pa žindinti tikslines audito-
rijas su tei giamomis Vilniaus savybė-
mis. Nes, iš tikrųjų, brendas yra ne lo-
gotipas, ne paveiksliukai. Brendas yra
tam tikrų emocijų ir minčių puoselė-
jimas tiks linėse auditorijose, kad jiems
Vil nius reikštų ką nors, ko norėtųsi.

Mes organizuosime sklandesnį in-
formacijos pateikimą leidiniams, duo-
menų bazėms ir reitingų sudaryto-
jams, kad tai, kas jau vyksta Vil niu je,
būtų pastebėta. Nes kai kas mi nė tiems
šaltiniams lig šiol nebuvo pa teikia-
ma.

Galime kalbėti apie galimybes
žmonėms čia įsidarbint, kurių jie gal
net ir neįsivaizduoja. Išvykdami iš
Lie tuvos žmonės galvoja, kad nėra
darbų, o dabar tie darbai atsiranda. Ir
mes tikimės, kad jų ateityje bus dar
daugiau. Ir tam reikės talentų, nes
įmonės ieško talentų, ne tik žemų mo-
 kesčių ar patogios vietos.

– Kas Jums asmeniškai labiausiai pa-
tinka Vilniuje? 

– Aš gyvenu Užupyje, man jis yra
labai mielas. Jis galbūt įkūnija tai, ką
Vilnius reiškia apskritai: kad Vilniu je
yra labai jauku, kad tai yra miestas su
miesto privalumais, bet jame nesijau-
čia, kad gyveni didmiestyje. Ir kad ir
kiek lietuviai kartais norėtų didmies-
čio įvaizdžio, mums pirmiausiai reikia
pasižiūrėti į tai, kaip kiti mus mato ir
kas galėtų būti jiems patrauklu. Ir ne
visi (ypač tie, kurie yra gy ve nę did-
miesčiuose) pasiilgsta to, ką reiškia gy-
venti didmiestyje. 

Kai atsikrausčiau iš Los Angeles į
Vilnių, žmonės manęs klausė, kodėl at-
sisakiau LA. Juk Los Angeles laikomas
svajonių miestu. Taip, Los Ange les
yra tikrai gerų ir įdomių dalykų, bet,
pavyzdžiui, į darbą ir iš jo aš va žiuoda-
vau po valandą. Tai yra dvi va landos
kiekvieną darbo dieną praleistos prie
vairo. Dvi valandos mano gy venimo,
kurias būtų galima panaudoti kur
nors kitur.

Žinoma, ten yra kitų pliusų, bet
kartais pavargsti nuo didelių atstu mų
ir anonimiškumo. Kai kam patinka
anonimiškumas (man ir pačiam tai
kartais patinka), bet taip pat kartais no-
risi jaukumo, kurį jaučiu Vil niuje. Ži-
noma, kaip lietuvis čia jau čiuosi labai
gerai, nes esu tarp savų tau tiečių, man
tai yra labai reikšminga. 

Bet ir kitiems ne lietuviams, ku rie
čia atvykę, Vilnius tikrai patinka ne dėl
to, kad mes esame didmiestis (ar kad
turime tokių svajonių), bet būtent to-
dėl, kad Vilnius yra jaukus miestas, ku-
riame galima pasiekti sa vo tikslą skai-
čiuojant minutėmis, o ne valandomis,
galima labai lengvai po darbo ištrūk-
ti į gamtą (visame mies te ji prieinama

– tai yra išskirtinis miesto bruožas).
Netoli Vilniaus taip pat yra daug gra-
žios gamtos. Prieš atvykstant manęs
klausdavo, ar nebus Vilniuje nuobodu.
Truputį ir pats apie tai tuomet galvo-
jau. Bet man dar nebuvo dienos, kad
trūktų ką veikti. 

Mane Vilniuje taip pat žavi tai, kad
išėjęs į gatvę gali susitikti drau gų ir
spontaniškai prisėsti išgerti ka vos ar
aptarti kažkokią idėją. Artu mas turi di-
delių pliusų, ypač informa cinėje eko-
nomikoje, kai informacija, bendros
idėjos ir bendra kūryba labai daug
reiškia. Tai, kad mes visi galime būti
labai arti, yra didžiulis pri valumas. Iš
dalies dėl šios prie žas ties išaugo Sili-
cio slėnis, bet jis pasidarė labai didelis.
Žinoma, žmonės ten susitinka, bet net
Silicio slėnis nėra taip bendruome-
niškai orientuotas kaip Vilnius.

– Dar norėčiau pakalbėti apie verslo
skatinimą Vilniuje. Ką kon krečiai planuo-
jate daryti?

– Esame atsakingi už užsienio
verslo pritraukimą. Ranka rankon
dirbsime su „Investuok Lietuvoje”,
ku rie jau turi didelį įdirbį šioje srity-
je. 

Kalbant apie įvaizdžio formavi-
 mą, pirmiausia svarbu, kad žmonės, iš-
girdę pavadinimą Vilnius, žinotų, kas
tai per miestas ir nekiltų nei gia mų aso-
ciacijų ir stereotipų. Juk daug kas įsi-
vaizduoja Rytų Europą taip, lyg čia ma-
žai kas galėtų būti įdomu. Mes turime
su tais stereotipais kovoti ir parodyti,
kad nėra taip, kaip daugelis įsivaiz-
duoja Rytų Europą.

Taip pat rūpinsimės, kad sosti nės
teigiamos savybės būtų žinomos, kas
lemtų sprendimą bent jau pasido mėti
verslo galimybėmis Vilniuje. Mūsų
miestas turi atrodyti pa trauk liai ir
turi suintriguoti.

Kai konkrečiai prasidės diskusijos
su viena ar kita įmone dėl įsikūrimo
čia Vilniuje, nuo tos vietos, kur prasi-
deda miesto specifika, „Go Vil nius”
perims bendravimą su įmone iš „In-
vestuok Lietuvoje”. „Go Vilnius” pa dės
susiorientuoti ir sėkmingai įsikurti:
nuo A iki Z. Mes taip pat stengsimės pa-
dėti dirbti su institucijomis, kurių
bendradarbiavimas reikalingas no-
rint įsikurti ir atlikti kitas procedūras.
Stengsimės, kad vis  kas vyktų kuo
sklandžiau ir kad tarpinstitucinės
spragos būtų kiek įmanoma sumažin-
tos.

– Jeigu dabar šį straipsnį skai to in-
vestuotojas JAV, norintis vyk dyti veiklą
Lietuvoje ir būtent Vil niuje. Kur jam reikė-
tų pirmiausiai kreiptis: į „Investuok Lietu-
voje” ar į „Go Vilnius”?

– Kalbant apie verslo galimybes
Lietuvoje, „Investuok Lietuvoje” turi
ga limybių pasiūlyti tam tikras paska-
 tas ar sąlygas verslo įsikūrimui šaly-
je. Tai yra geras pirmas žingsnis. 

Tuo pačiu metu galima kreiptis į
„Go Vilnius” ir mes investuotojui pa-
 teiksime daugiau specifinės informa-
cijos apie miestą. Taip įmonė galės su-
sidaryti geresnį įspūdį apie tai, kur ji
ateina.

– Ir pabaigai klausimas, ar yra kažkas,
ko pasiilgstate Los Ange les ar apskritai Ame-
rikoje, ko nė ra Lietuvoje? 

– „Trader Joe’s”. Ten yra didelė
pre kių įvairovė iš viso pasaulio ir ma-
 žos kainos.

Darius Udrys su Virgiu Stakėnu (k.). Washingtono aikštėje Vilniuje.
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Sporto naujienų žurnalas ESPN išpla-
tino dešimties žaidėjų sąrašą, kurie dar
nėra rungtyniavę NBA „Visų žvaigž-
džių” rungtynėse, tačiau turi didžiau-
sias galimybes ten debiutuoti artėjan-
tį sezoną. Toronto „Rap tors” vidurio
puolėjas Jonas Valan čiū nas į dešim-
tuką nepateko.

Į „Visų žvaigždžių” rungtynes
lietuvis nepateks?

Tarp realiausių kandidatų pirmą
kartą rungtyniauti „Visų žvaigždžių”
rungtynėse įvardijami „Timberwol -
ves” „centras” Karl Anthony Towns,
graikas Giannis Antetokounmpo bei
„Heat” vidurio puolėjas Hassan White -
side. Utah „Jazz” dvejetas Gor don Hay-
ward ir Derrick Favors už da ro pirmą-
jį penketuką, o toliau išsi dėstę DeAnd-
re Jordan, Reggie Jack son, Rudy Go-
bert, Andrew Wiggins bei Kristaps
Porzingis. Lietuvis J. Va lančiūnas buvo
paminėtas po šiuo de šimtuku.

Abejojama „centro” dalyvavimu
„Visų žvaigždžių” rungtynėse, nes To-
ronto komandos puolime jis geriau siu
atveju yra vos trečias variantas po D.
DeRozan bei K. Lowry. Tiesa, pasak
ESPN, nedidelė galimybė yra, tačiau
jam vidutiniškai reikia rinkti bent
jau po 14 taškų ir atkovoti 11 kamuolių
per rungtynes. Tai buvo J. Valančiūno
skaičiai atkrintamųjų varžybų metu. 

Praėjusių metų balsavime į „Vi sų
žvaigždžių” rungtynes lietuvis li ko
vienuoliktas tarp Rytų konferencijos
aukštaūgių ir surinko 73 tūkst. balsų.
Iki pirmojo trejeto bei daly va vimo
„Visų žvaigždžių” rungtynėse jam pri-
trūko maždaug 494 tūkst. balsų. 

Lietuvai NBA „Visų žvaigždžių”
rungtynėse vienintelius du kartus at-
stovavo „Cavaliers” vidurio puolėjas
Žydrūnas Ilgauskas. 2003 metais jis
žaidė vos 4 minutes ir taškų nepelnė, o
2005-aisiais per 17 minučių įme tė net 12
taškų ir atkovojo 7 kamuo lius.

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

JAV sulaikyta Lietuvos beisbolo žvaigždė
Dovydas Neverauskas ne kartą buvo
vadinamas Lietuvos beisbolo vil timi
prasimušti į plačiuosius vandenis, bet
sportininkas JAV gerokai sugadino
savo įvaizdį. Geriausias ša lies beis-
bolininkas JAV priešinosi pareigū-
nams ir buvo sulaikytas. Į in ci dentą 23
metų sportininkas įsivėlė kartu su ko-
mandos draugu.

Lietuvos beisbolininkas, žai-
 džian tis Pittsburgho „Pirates”,
rugpjūčio 30 d. kartu su Gift

Ngoepe įsi vėlė į muštynes bare ir
buvo sulaikyti  Toledo mieste, Ohio
valstijoje. Šis incidentas gali gerokai
pakenkti jo sportinei karjerai.

Abu beisbolininkai bus suspen-
 duoti iki sezono pabaigos. D. Neve-
 rauskui pareikšti kaltinimai dėl pa-
sipriešinimo pareigūnams ir nesu-
gebėjimo paklusti įstatymams. Jis il-
gai areštinėje nesėdėjo ir buvo pa-
leistas už 100 JAV dolerių užstatą.
Abu beisbolininkai turės pasirodyti
teisme rug sėjo 13 dieną. Tačiau pa-
reigūnai atskleidė incidento detalių,
kurios šokiruoja.

Lietuvis su komandos draugais

Viltys dėl J. Valančiūno
Jonui Valančiūnui artėjantis se zo nas bus
lemiamas. Jis gali nutildyti visus kritikus
arba Toronto „Rap tors” turės imtis sun-
kaus sprendimo.

J.Valančiūnas fantastiškai rung-
tyniavo praėjusio NBA sezono
atkrintamosiose varžybose, kai

tiesiog dau žė Indianos „Pacers” ir Mia-
mi „Heat” komandas. Lietuviui – jau 24-
eri. Tai yra būtent tas amžius, kai vi-
durio puo lėjai rodo tokį žaidimą, koks
jis bus per likusią karjerą. J. Valančiū -
nas Toronte ne visada sulaukia pa-
 kankamai perdavimų iš komandos
draugų, bet ir jo paties žaidimas užsi-
imant tinkamas pozicijas aikštėje ne vi-
sada yra tinkamas.

Blyksnius, kai lietuvis vyraudavo
aikštėje, keitė beviltiškas žaidimas,
kurį stebėti būdavo sunku. Bū tent tai
nutiko ir Rio žaidynėse. Tada lietuvį su-
kritikavo net rinktinės tre neris Jonas
Kazlauskas, pataręs jam stipriau dirb-
ti ir mažiau pasikliauti talentu. Tą
pripažino ir pats „centras”. „Žaidžiau
labai blogai, turiu kaž ką daryti su
savo galva”, – sakė jis.

Taip, „Raptors” stengsis skirti
dau giau dėmesio J. Valančiūnui puo li-
me, bet jis pats turi pradėti dirbti, kad
komandos draugai jį pastebėtų. Geri
žaidėjai sugeba patys viską at likti, o ne
laukti ant lėkštutės padėto kamuolio.
Praėjusio sezono atkrintamosiose jis
žaidė puikiai, nes kaip niekad kovojo
dėl kamuolių ir vietos po krepšiu. Su
tokiu nusiteikimu jis turi žaisti ir kitą
sezoną. 

„Raptors” naujokų biržoje pasi-
 rin ko Austrijos talentą – centrą Jakob
Poeltl. Tai yra papildomas spaudi-
mas J. Valančiūnui. Jis turi pra dėti

žaisti gerai. Perdavimai jam daž niau-
siai pasibaigdavo sustojusiu „Rap-
tors” puolimu. „Raptors” sėkmė pra-
ėjusiame sezone naudojant Bis mack
Biymobo rodo, kad klubas sėkmingiau
žaidžia su vidurio puolėju, kuris nėra
stipriai įtraukiamas į puo limą. Tai at-
laisvina kelią klubo puo lėjams. J. Va-
lančiūnas turi išmokti judėti be ka-
muolio, rasti skyles gynyboje ir išlikti
susikaupęs visų rungtynių metu. Jis
jau parodė, kad gali dominuoti, tad ne-
turės pasiteisinimo dėl per mažai įde-
damų pastangų ir susikaupimo sto-
kos. Jonas turi gerai žaisti tiek pul-
damas, tiek gindamasis. Ir nors pra-
ėjusį sezoną jis nepa si žymėjo gera gy-
nyba po savuoju krep šiu, šiemet 24
metų 213 cm ūgio centras turėtų atsi-
griebti.

J. Valančiūno gynyba praėjusį se-
 zoną suprastėjo. 2013–2014 metų sezo-
 ną J. Valančiūnas varžovams leisdavo
įmesti tik 46,5 proc. metimų, o pra ėjusį
sezoną skaičius gerokai išaugo. „Rap-
tors” klubas daug efektyviau gynėsi,
kai aikštėje buvo B. Biyombo. 

J. Valančiūnas praleido daug
rung tynių, nes susižeidė nykštį. Vei-
 kiausiai minučių aikštėje trūkumas ir
lėmė tai, kad jis sulėtėjo gynyboje. Ta-
čiau šį sezoną tikimasi J. Valan čiū no
atgimimo. „Raptors” dabar neturi
gero keitimo, kuris padėtų gynyboje,
nes B. Biyombo išvyko į Orlando „Ma-
gic”. Todėl dabar jiems labai rei kia,
kad J. Valančiūnas taptų gynybos
„monstru”. 

„Raptors” reikia, kad lietuvis ženg-
 tų žingsnį į priekį, nes tada kar tu
žengs ir visa komanda. Jeigu jam ne-
pavyks, „Raptors” gali pradėti dai-
 rytis naujo ateities žaidėjo.

gėrė bare, kai barmenai pranešė, kad
baras užsidaro. Tuomet G. Ngoepe
pra dėjo šaukti ant barmenų ir nesi-

 rengė palikti baro. Beisbolininkai
pradėjo jėga aiškintis santykius su
baro darbuotojais.

Kol pareigūnai bandė sutramdy-
ti vieną iš muštynių dalyvių, D. Ne-
ve rauskas rėkė ant pareigūnų: „Ką
jūs man padarysite, nušausite?”. Lie-
tu vis priešinosi suimamas ir bandė
pa rei gūnus patraukti nuo savo drau-
gų, už lauždamas jiems rankas. Ko-
man dos vadovas Neal Huntington
negai lėjo kritikos beisbolininkams:
„Mes žino me, kas įvyko Tolede, ir
esame la bai nusivylę Dovydo ir Gift
elgesiu”.

Šią vasarą 23 metų lietuvis me ti-
 kas pateko į MLB (Major League Base -
ball) jaunųjų talentų „Visų žvaigž-
džių” rungtynes, vykusias San Diege.
Šiemet komandos draugų vadinamas
„Never” („Niekada”) lietuvis persikė-
lė į Indianapolio „Indians” ko mandą.
Teises į lietuvį šiuo metu turi MLB „Pi-
rates” komanda.

Jei šį sezoną su juo nebus pasi-
ra šyta sutartis, D. Neverauską galės
įsigyti bet kuri kita MLB komanda.
Tačiau po šio incidento spėjama,
kad lietuvis gali taip ir nebūti
įtrauktas į „Pirates” 40 žaidėjų są-
rašą. Jis auto matiškai bus mažiau
patrauklus ir kitoms MLB koman-
doms.

Incidentas bare gali gerokai pakenkti geriausio Lietuvos beisbolininko D. Neverausko spor-
tinei karjerai. Spėjama, kad lietuvis gali taip ir nebūti įtrauktas į „Pirates” žaidėjų sąrašą.

„Raptors” reikia, kad J. Valančiūnas žengtų žingsnį į priekį, o jeigu jam nepavyks, „Rap-
tors” gali pradėti dairytis naujo ateities žaidėjo.



Savo debiutui NBA ruošiasi ir kitas lietuvis Mindaugas Kuzmins kas. Pa-
jėgiausia krepšinio lyga Lietu vos rinktinės krepšininkui pateiks daugy-
bę išbandymų. 

Su New Yorko „Knicks” klubu sutartį dar prieš Lietuvos rinktinės ke-
lionę į Rio de Janeiro olimpiadą pa sirašęs M. Kuzminskas sulaukė
daugybės gerų žodžių iš būsimų bendraklubių. M. Kuzminską vie-

šai drąsino ir „Knicks” prezidentas legendinis NBA žiedų valdovas Phil
Jackson, ži nu tę siuntė ir klubo lyderis Carmelo Anthony, kuris su JAV rink-
tine tapo olimpiniu čempionu. Tačiau dauguma šių padrąsinimų – daugiau
malonūs formalumai ir įprastas svetin gu mas. M. Kuzminskui NBA teks
pra dėti nuo nulio ir atrodo, kad šis skai čius gali šviesti ties jo minutėmis
aikštėje.

Teigiama, kad M. Kuzminskas, nors ir turi garantuotą sutartį 2016–
2017 metams, greičiausiai nepradės artė jančio NBA sezono komandos su-
dėtyje. Jam gali tekti praleisti lai ko NBA Plėtojimosi lygoje, kadangi ko-
voje dėl vietos pagrindinėje sudėtyje „Knicks” yra daug gerų kitų žai dė-
jų.

Krepšinio specialistai „Knicks” klubui didžiojo pakilimo iš pelenų ne-
žada, tačiau jeigu lyderiai nepatirs rimtų traumų, New Yorko klubas gali
tikėtis reguliariajame laimėti 41 rungtynes ir patekti į atkrintamąsias kaip
aštuntoji komanda.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Didėja konkurencija D. Saboniui
Oklahoma City „Thunder”, ku rio je šį se-
zoną debiutuos ir lietuvis Do mantas Sa-
bonis, atliko mainus ir į sa vo komandą
priėmė sunkųjį krašto puolėją Joffrey
Lauvergne. Oklaho mos komandos prie-
kinėje linijoje dar labiau padidėjo kon-
kurencija dėl mi nučių. Tai gali būti
ženklas, kad ne trukus bus atlikti dar vie-
ni mainai.

Oklahomos klubas J. Lauvergne
persiviliojo iš Denverio „Nu-
ggets” mainais už du ateities

antrojo rato šaukimo numerius. 24-
erių prancū zas yra laikomas vienu ge-
riausių Euro pos jaunųjų krepšinin-
kų. Kitą se zoną jis uždirbs 1,7 mln. JAV
do le rių ir po to taps laisvuoju agentu.
D. Sabonio pozicijos žaidėjas NBA jau
yra sužaidęs 83 rungtynes ir viduti-
niškai pelnydavo 6,7 taško ir 4,4 atko-
voto kamuolio.

Rio de Janeiro olimpinėse žaidy-
nėse D. Sabonis per vidutiniškai 18,5
min. pelnė po 5,5 taško ir atkovojo po
4,5 kamuolio, o lietuviai buvo septin-
ti. Tuo metu J. Lauvergne su Prancū-
zijos komanda atsidūrė šeštoje pozi-
cijoje, o Lauvergne per 17 mi nučių rin-
ko po 9,8 taško ir atkovojo po 4,2 ka-
muolio.

Po NBA naujokų biržos pasigirdo
šnekų, jog D. Sabonis bus Oklahomos
komandos starto penketo narys, ta-
čiau po Rio de Janeiro olimpinių žai-
dynių tokios kalbos tyla. Tiems, ku rie
iš anksto liaupsino D. Sabonį ir kal bėjo
apie tai, kad jis tikrai žais Oklahomos
komandos starto penkete, reikėtų pa-
lūkėti. Neverta užmiršti, kad D. Sabo-
nis į NBA keliasi vos po dviejų sezonų

Vietą komandoje reiks 
užsitarnauti ir M. Kuzminskui 

NCAA. Jam reikia dar daug tobulėti.
„Thunder” priekinėje linijoje šiuo

metu yra Steven Adams, Enes Kanter,
Nick Collison, Mitch McGary, Doman-
tas Sabonis ir J. Lauvergne. Tai šeši
aukšti vyrukai, o nė vienas iš jų negali
rungtyniauti lengvojo krašto pozicijo-
je. Teigiama, kad į šią situaciją galima
žiūrėti ramiai arba labai dramatiš-
kai.

Jei ramiai žvelgtume į šiuos mai-
nus, tai N. Collison jau yra tame kar-
jeros etape, kai jis kaip komandos ve-
teranai padeda jai daugiau už aikštės

ribų. M. McGary praleis pirmąsias
penkerias artėjančio sezono rungtynes
už marichuanos vartojimą, o pagrin-
dinėje rotacijoje mes apskritai jį ma-
tėme senokai. Taigi, lieka efektyvi ke-
turių žmonių rotacija, kurioje rung-
tyniautų S. Adams, E. Kanter, J. Lau-
vergne ir D. Sabonis. Vieta starto pen-
kete šalia S. Adams greičiausiai nebus
patikėta naujokui, todėl J. Lau vergne
turėtų rungtynes pradėti nuo pat pra-
džios. Prancūzas yra labai kovingas žai-
dėjas, todėl turėtų tikti pirmajam pen-
ketui, o „du prieš du” galės sėkmingai

žaisti su Russell Westb-
rook ar Cameron Payne.

Dramatiškai žvel-
giant į šiuos pokyčius,
„Thunder” galimai ruo-
šia si dar didesniems
mainams. Jie visą va-
sarą kaupė jaunus ta-
lentus, o šiuo metu su-
dėtyje turi labai daug
perspek tyvių žaidėjų.
Jiems nebereikia nau-
jokų biržos šaukimų ar-
timiausioje ateityje, o
priekinė linija yra stip-
riai perpildyta. „Thun-
der” generalinis vady-
bininkas Sam Presti jau
ne kartą atliko itin di-
delius mainus prieš pra-
 sidedant sezonui, todėl
ir šie metai gali būti ne
išimtis. R. Westbrook
rei kia pagalbos, ir be-
veik nėra abejonių, kad
ji įžaidėjui buvo paža-
dėta.

D. Sabonis su Oklahomos klubu
jau yra sudaręs naujoko dvejų metų
naujoko sutartį. Pasibaigus antra-
jam sezonui, Oklahoma galės  sutar-
tį pratęsti dar vieneriems metams, o
po trečiojo sezono – ir ketvirtajam.
Pir mai siais savo metais NBA Lietu-
vos krepšinio legendos Arvydo Sa-
bonio sūnus uždirbs 2,4 mln. JAV do-
lerių. Antrajame sezone jo uždarbis
pakils iki 2,6 mln. dolerių, o jeigu Do-
mantas klube liks ir ilgiau, trečiaja-
me sezone jis gaus 2,7 mln., o ketvir-
tajame – 3,5 mln. dolerių. 

Patikslinimas

Arvydo Barzduko straipsnyje
apie lietuvius plaukikus (,,Drau-
gas”, rugpjūčio 27 d.) įsivėlė

klaida: pasikliaujant trenerio suteikta
informacija, ten buvo parašyta, kad,
atstovaudamas NC State University,
Simonas Bilis 2016 metų NCAA pirmos
divizijos pirmenybėse laimėjo tris
pirmas vietas. Iš tikro, 50 jardų laisvu
stiliumi rungtyje, Bilis buvo antras,
18.84 laiku, 100 jardų – antras, 41.18
laiku, ir 200 jardų – trečias, 1:32.10 lai-
ku. Jis buvo pirmą vietą laimėjusios es-
tafetės narys. Vis tiek tai buvo istori-
joje pirmas toks puikus lietuvio pasi-
rodymas Amerikos universitetų var-
žybose.

D. Sabonio debiutiniame NBA sezone laukia labai rimti iššūkiai.

Simonas Bilis
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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
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Sudoku Nr. 108
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

,,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

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

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

Parduodu
HOnDA CIVIC 2012

Sidabrinė. Puikios buklės.
Garantinė. Vienas savininkas.

630-202-4802www.draugas.org

S K E L B I M A I
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

4545 W 63 St, Chicago, IL

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.
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Seimo rinkimai 2016 –
„Jei norime rimtų pokyčių, privalome balsuoti gausiai”

Spalio 9 d. vyks naujo Lietuvos Res-
publikos Seimo rinkimai. JAV Lietuvių
Bendruomenė (LB) ta proga vykdo ak-
tyvią pilietinę akciją #DABAR (= Daly-
vaukime ir aktyviai balsuokime atei-
nančiuose rinkimuo se), kurios tikslas –
skatinti JAV ir visame pasaulyje gyve-
nančius tautie čius gausiai dalyvauti
rudenį vyksian čiuose Seimo rinkimuo-
se bei informuoti apie galimybes tap-
ti rin kėju, konkuruojančias partijas,
kandidatus ir jų politines pozicijas lie-
tuvių bendruomenei rūpimais klausi-
mais. Akcijos šūkis – Mūsų metas #DA-
BAR! 

Šįkart Naujamiesčio vienmanda-
 tėje apygardoje, kuriai priski-
riami vi si užsienyje balsuojantys

rinkėjai, rungiasi 14 kandidatų. #DA-
BAR taip pat pabrėžia, kad rinkėjai,
balsuodami už partinius sąrašus bei
aktyviai juos reitinguodami, gali įta-
koti net 70 Seimo narių, renkamų per
daugiamandatę apygardą. Taigi, gau-
sūs pa saulio lietuvių balsai (arba jų ne-
buvimas) nulems net pusę naujo Seimo
sudėties! 

Akcijos #DABAR vadovas Rim-
 vy das Baltaduonis primena, kad pra-

 ėjusiuose Seimo rinkimuose savo bal-
 są atidavė vos 1 500 tokią teisę turin čių
JAV lietuvių: „Norint, kad Seimas
spręstų dvigubos pilietybės klausimą
bei atsižvelgtų į migruojančių lietuvių
interesus, mums reikia parodyti žy-
miai didesnį aktyvumą. 30 000 JAV lie-
tuvių balsų leistų mums turėti savo –
Amerikos regiono – vienmanda tę apy-
gardą jau kituose Seimo rinkimuose.
Jei norime rimtų poky čių, privalome
balsuoti gausiai.” 

Visi rinkėjai, ketinantys balsuoti
užsienyje, iki rugsėjo 14 d. turi užsi re-
 gistruoti į elektroninius rinkėjų sąra-
šus – netgi ir tie, kurie jau dalyvavo

ankstesniuose rinkimuose ar referen-
dumuose bei kažkada buvo įra šyti į
rinkėjų sąrašus. Užsiregis truoti vos
per kelias minutes galima svetainėje
www.rinkejopuslapis.lt, o iškilus sun-
kumams pagalbos galima kreiptis į LR
ambasadą Washingtone tel. 202-234-
5860 arba el.paštu: rinkimai.us
@urm.lt. Užsire gis tra vę pilie čiai galės
patogiai balsuo ti paštu arba atvykę as-
meniškai į artimiausią LR konsulinę
įstaigą.

Visa svarbiausia informacija apie
rinkimų eigą ir kandidatus yra skel-
biama specialiai #DABAR sukurtoje
svetainėje www.musumetasdabar.lt bei

„Face book” (facebook.com/musume-
tasdabar) ir „Twitter” (twitter.com/
musumetasdabar) socialiniuose tink-
luose. R. Baltaduo nis pasakoja: „#DA-
BAR komanda – Laima Liutikienė,
Algirdas Grybas, Diana Plačiakienė,
Valdas Sirutis – pasistengė susisiekti
su Naujamies čio apygardos kandida-
tais ir dalyvaujančiomis Lietuvos par-
tijomis, kad su rinktų jų pozicijas, lie-
čiančias bū tent užsienio lietuvius.
Rinkėjams pateikiame tiek trumpus
kandidatų prisistatymus, tiek atsaky-
mus į Pa saulio Lietuvių Bendruo me-
nės pa ruoštą klausimyną diasporai
rūpimo mis temomis. Na, o rug sėjo 5 d.,
12–1 val. p. p., kviečiame vi sus prisi-
jungti prie gyvos diskusijos su mūsų
kandidatais į Seimą, kurią JAV Lietu-
vių Bendruomenė kartu su LR amba-
sada Washingtone teletilto pagalba
su rengs pirmą kartą.”

JAV LB projektas #DABAR atlie-
 ka svarbius informacijos rinkimo ir
sklaidos namų darbus, tačiau apsi-
sprendimas, kam pavesti Lietuvos val-
 dymą ateinantiems ketveriems me-
 tams, yra individualių rinkėjų valioje.
Amerikos lietuviai, pasaulio lietuviai,
Mūsų metas #DABAR!

JAV LB pilietinės iniciatyvos
#DABAR info

Seminaras „Emocinis gerbūvis mūsų gyvenime”

VILMA KAVA

Rugsėjo 11 d., sekmadienį, nuo 1 val.
p. p. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na-
muose (1380 Castlewood Drive, Le-
mont, IL 60439) vyks seminaras
„Emocinis gerbūvis mūsų gyveni-
 me”. 

Seminare bus pateikti 
trys aktualūs pranešimai 

Tema „Depresija ir nerimas”
kal bės  psichologė Aušra Taugi-
naitė (LCPC). Depresijos požymiai
dauge liui yra pažįstami: energijos
stoka, svo rio padidėjimas arba su-
mažėjimas, liūdesys, kaltės ir be-
viltiškumo jausmas, mintys žudy-
tis... Kaip padė ti sau? Kas gali pa-
dėti? Kur ieškoti pa galbos? 

Psichologė Saulena Antanavi -
čie  nė (NCC, LCPC) gvildens temą
„Tar pusavio santykiai: problemos
ir galimi sprendimai”. Nesusikal-
bėji mas, nesusipratimai, konfliktai
gali kilti bendraujant, tik svarbu,
kaip į juos reaguoti ir spręsti. 

„Streso valdymo bei mažini-
mo būdai” – apie tai kalbės Inga
Wilke, psichologė, jogos instruk-
torė. Ar stre sas yra pavojingas?
Kaip valdyti stresą? Inga Wilke su-
pažindins su kon krečiomis streso
mažinimo stra te gijomis ir techni-
komis bei praktiš kai pristatys vie-
ną iš jų – „Progresy vios raumenų
relaksacijos” techniką. 

Renginys skirtas padėti mo te-
 rims integruotis į aplinką, dau-
giau pasitikėti savimi, surasti po-
zityvius saviraiškos kelius, pasi-
justi įvertintomis, sugebančiomis

rasti išeitį iš su siklosčiusių situa-
cijų. 

Seminarą organizuoja Lietu-
vos universitetų moterų asociacija
(LUMA) bei Psichologinės ir dva-
sinės pagalbos draugija (PDPD). 

LUMA – tai nevyriausybinės
tarp tautinės organizacijos, remian -
čios diplomuotų moterų bendra-
darbiavimą, skatinančios moteris
inte lek tualiam darbui ir profesi-
niam to bu lėjimui, padalinys. Lie-
tuvoje ši orga nizacija įkurta dar
1927 metais rašytojos Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės ir prof. Vandos
Tumėnienės iniciatyva. 

PDPD pagrindinė veikla lietu-
vių bendruomenei žinoma pagal
tris sritis: pagalbos telefonas, sa-
vitarpio pa gal bos grupės ir pas-
kaitos. Nuo drau gijos įkūrimo pra-
džios 2008 metų lapkritį, jai vado-
vauja kunigas Valdas Aušra. Drau-
gijos veikloje savanoriš kai daly-
vauja psichologai, dvasinin kai, so-
cialiniai darbuotojai, teisinin kai,
žurnalistai, pedagogai ir kitų sri čių
atstovai. 

Renginį ves ir dalyves pristatys
Rima Kašubaitė-Binder, PhD,
LUMA Vidurio Amerikos skyriaus
pirmi nin kė ir Pranutė Domans-
kienė, PhD, psichologė, PDPD narė. 

Seminaras yra nemokamas ir į
jį kviečiami visi – ir moterys, ir vy-
rai.

Gyvenimas keičiasi pažįstant
save ir mokantis rasti pagalbą. 

Lietuvių bendruomenėje dir-
bantys psichologai visada pasi-
rengę padėti.

Vilma Kava – Psichologinės ir
dvasinės paramos draugijos atstovė.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jaunų

dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje;
3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos.
Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun timo iš-
laidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Adelės Dir-
sytės fondą. 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 
arba el. paštu: administracija@draugas.org

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

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

www.draugofondas.org

www.draugas.org/mirties

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Nuo pat Vydūno jaunimo fondo įkūri-
mo 1952 metais fondo pagrindinis
aukų rinkimo vajus yra kalėdinių atvi-
rukų siuntimas mūsų rėmėjams.   Kiek-
vienais metais fondo valdyba kvie čia lie-
tuvius menininkus ir foto grafus pa-
teikti savo atvirukų projektus, iš kurių
atrenka tinkamiausius metų vajui.

Norėdama paįvairinti atvirukus
ir paskatinti didesnį susi do-
 mėjimą projektu, Vydūno jau-

nimo fondo valdyba skelbia 2016 metų
kalėdinių atvirukų konkursą. Ragi-
name visus meninin kus ir fotografus,
jaunus bei prityrusius, dalyvauti.

Konkurso gairės:

Kategorijos
Fotomenas – religinės ar tauti nės te-

mos, žiemos gamtos, gyvūnijos nuo-
traukos meniškai sukurtos ir tinkamos
kalėdinių atvirukų virše liams.

Meno kūriniai – tapybos, grafi kos,
kompiuterio pagalba sukurtas me nas
panašiomis temomis.

Premijos
Keturios pirmosios vietos po 150

dol.
Keturios antrosios vietos po 100

dol.
Menininko ar fotografo vardas pa-

vardė bus įrašyti atviruke.

Pageidaujamos temos
Kalėdos, religija, tautodailė, žie-

 mos gamta ir gyvūnija.

(2008–2010 ir kiti fondo atvirukų
pavyzdžiai yra fondo tinklapyje –
www.vydunofondas.net)

Projektų pristatymas įvertinimui

Projektus pristatyti Vydūno jau-
nimo fondui iki š. m. rugsėjo 10 d.
Kiek vienas dalyvis turi nurodyti sa vo
vardą, pavardę, adresą, telefono nu-
merį, el. pašto adresą, ar yra skautas (-
ė). Siunčiant paštu vardą ir pa vardę už-
rašyti kūrinio antroje pusėje pieštuku.

Projektus siųsti: Vydūno jaunimo
fondui, 14911 E. 127th  St., Le mont, Il-
linois 60439 arba el. paštu vyduno.fon-
das@sbcglobal.net (kaip ,,attachment”).

Papildoma informacija

Meno ir fotomeno kūriniai gali
būti bet kurio dydžio, tik ne mažesni už
standartinių atvirukų dydį 4 1/2 x 6 1/2.
Svarbu, kad sumažintas projekto vaiz-
das tilptų nustatyto atviruko dydžio for-
mate.

Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti
kiek nori projektų, bet tik vienas da ly-
vio projektas bus premijuotas.

Projektai nebus grąžinami, taps
Vydūno fondo nuosavybe.

Laimėtojus paskelbsime spaudoje;
premijos bus išsiųstos konkurso an-
ketoje nurodytu adresu.

Kviečiame visus dalyvauti ir lin-
 kime daug kūrybingumo bei sėk-
mės!

Vydūno jaunimo fondo valdyba

Vydūno jaunimo fondo 
2016 kalėdinių atvirukų 

KONKURSAS
Vydūno jaunimo fondas

14911 E. 127th Street, Lemont, Illinois 60439
vyduno.fondas@sbcglobal.net  (630) 243-0865

www.vydunofondas.net 
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Vydūno jaunimo fondas
maloniai kviečia Jus dalyvauti

JAMES „BIG JIM” LIAUTAUD ATMINIMO POPIETĖJE 
IR VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIME

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.,
Lietuvių dailės muziejuje 

Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL

Vietas užsisakyti tel. 708-598-7438 
(Aldona Rauchienė)

aldrauch@gmail.com

JAMES LIAUTAUD
VARDINIŲ STIPENDIJŲ ĮTEIKIMAS

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Jūratė Maurukienė $50 dr.
Teresės Kaz laus kienės gimtadienio proga; Jadvy ga Sa vickaitė $200 a. a. Reginos Sa vic -
kaitės Val atminimui; Alytė Simo natienė ir Gražina Gražienė $50 a. a. Romos Murphy
atminimui; Victoria Arthur $50 a. a. Jokūbo Gražio atmi nimui; Robert Duda $5,600 stu-
dentų paramai; Rosemarie Ignash $8, Daiva Šaulys $50; tęsiant vaiko metinę pa ramą
Medea Mondro $360; AT &T $30.50. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun light Orphan Aid), 1133
Am ber Dr., Lemont, IL 60439, tel. 630-243-7275.

A. a. Leono Sabaliūno atmini mui Onutė Sabaliūnienė ir dukros Imsrė Brūzgienė ir
Medea Mondro „Saulutei” atsiuntė Dievo Apvaizdos bažnyčioje suaukotus $515, kuriuos
suaukojo R. Mikaila, V. Barkauskas, I. ir B. Sverai, A. ir Y. Zaparackai, D. Stonienė, J. Gilvydis,
D. Komas, L. Schlissel, Brūzgų šeima, G. Mačiulis, I.  Žukauskas, B. ir D. Honrani, J. Moore, D.
Lawson. „Saulutė” dėkoja už aukas, reiškia užuojautą šeimai bei artimiesiems.

� Sietuvos draugovės sueiga vyks rugsėjo
15 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre, konferencijų kambaryje. Narės
kviečiamos gausiai dalyvauti. 

� Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 1 val p. p. ir
rugsėjo 25 d., sekmadienį, 11 val. r. New
Yorko Lietuvių atletų klubas ir Apreiškimo pa-
rapija ruošia tradicinį metinį pikniką. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčios ad-
resas: 259 N 5th Street  Brooklyn, NY
11211. Apreiškimo parapijos salės adresas:
70 Havemeyer Street  Brooklyn, NY 11211.
Bus skanaus maisto, loterija, skambės dai-
nos, šokiai. Dalyvaus DJ Rimantas Samis,
New Yorko šokių grupės ,,Tryptinio” ir New
Yorko Maironio mokyklos šokėjai.  Šeštadienio
pikniką ruošia NY Atletų klubas, o sekma-
dienio – Apreiškimo parapija.

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

Pittsburgho 
lituanistinė 

mokykla
skelbia naujųjų mokslo metų pradžią

– rugsėjo 10 d., šeštadienį, 
nuo 9 val. r.  iki 10 val. r. 

Užsiėmimai vyks 
St. Ambrose School patalpose, 

1025 Haslage Ave., 
Pittsburgh, PA 15228. 

Laukiami vaikai
nuo darželio iki 6 klasės. 

Daugiau info tel.
412-613-5582

pghmokykla@yahoo.com

� Rugsėjo 24–25 d. Neringos stovykloje
(147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301)
vyks grybų ir gamtos savaitgalis suaugusiems
(18+). Registruotis iki rugsėjo 18 d. Anke-
tas siųsti Reginai: regina@neringa.org, tel.
978-582-5592) arba Danai: dana@ne-
ringa.org. Daugiau informacijos ir registra-
cijos anketą rasite: www.neringa.org

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, Lietuvos Duk-
terų draugijos (LDD) valdyba pristatys filmą
apie LDD veiklą nuo pat Draugijos įsikūri-
mo pradžios. Filmo ištrauka bus rodoma Pa-
saulio lietuvių centro salėje Lemonte po 11
val. r. šv. Mišių. Įėjimas – auka. Bus galima
įsigyti filmo DVD. Po 9 val. r. šv. Mišių visi
kviečiami kavutei ir vaišėms. 

www.draugas.org

Lietuvių Bendruomenės pirmininkė East Chicago, IN Birutė  Vilutienė ir
Antanas Vilutis, iš Schereville, IN, atsiuntė 100 dol. ir laišką: ,,Norime prisidėti
prie Draugo fondo ruošiamos istorinės knygos, siunčiame savo auką”.  Draugo
fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką.   

Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu:
Draugas foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus skelbiamos knygoje.

ltdays.com

Drąsučiui Krupovisovui iš Chicago Ridge, IL, 
Gimtadienio proga žmona Irena užsakė ,,Draugą”. 

Sveikiname su Gimtadieniu ir džiaugiamės, 
kad tapote šaunios mūsų skaitytojų šeimos nariu.

ŠILUVOS ATLAIDAI IR POKYLIS
Kviečiame dalyvauti kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje, kuriuos praves kunigas Remigijus Veprauskas iš Lietuvos. Ši-
luvos atlaidai prasidės rugsėjo 4 d., sekmadienį, 11 val. r. šv. Mišiomis. Savai-
tės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r.

Paskutinę atlaidų dieną, rugsėjo 11-ąją, sekmadienį, 11 val. r. iškilminga pro-
cesija iš klebonijos kiemo eis į bažnyčią, kur bus aukojamos šv. Mišios. Kviečiame
šaulius, skautus ir kitų organizacijų atstovus dalyvauti eisenoje su savo vėliavo-
mis.

Po Mišių, 1 val. p. p., parapijos salėje vyks metinis pokylis. Muzikinę progra-
mą atliks viešnios iš Lietuvos – operos solistė Giedrė Kelpšaitė ir pianistė Daiva
Šumskienė. Daugiau informacijos ir bilietai į pokylį tel. 773-776-4500. 


