
Praėjusią vasarą Valstybinio
turizmo departamento (VTD)
kvietimu Lietuvoje lankėsi

du žurnalo „Food and Travel” ben-
draautoriai: ne vieną apdovanojimą

pelniusi žurnalistė, 4 kulinarinių
knygų autorė ir Jungtinės Karalystės
maisto rašytojų gildijos vicepreziden-

tė Clarissa Hyman bei pripažintas mais-
to ir gyvenimo būdo fotografas, kino fil-

mų kūrėjas Carl Pendle. 
Kelionės po Lietuvą metu gana išran-

kius bei daug mačiusius britų žurnalistus
stebino daug kas. „Jie negalėjo atsistebėti

tuo, jog lietuviai vis dar moka patys augin-
ti agurkus ir pomidorus ir tokių derliumi gau-

sių sodybų bei daržų pilna Lietuva – 3 psl.

Britų kelionių žurnalas „Food and Travel” naujausiame numeryje net 9 puslapius skyrė
Lietuvai. Įspūdingai iliustruotame straipsnyje „Ladles of Lithuania” (liet.

„Su lietuvišku šaukštu”) pristatomas lietuviškas kultūrų ir vir-
tuvių mišinys, kuris, anot žurnalo, patenkins kiekvie-

ną smalsų kulinarą.

RIMAS ČERNIUS

Gegužės 10 d., šeštadienį, Lietuvių tautinis ansamb-
lis ,,Grandis” suruošė nuotaikingą šokių koncertą
55-erių me tų jubiliejui paminėti.  Koncertas pava-

dintas šūkiu – „Atverkim šokių kraičio skrynią’’. Jis vyko
Downers Grove North gimnazijos teatre.  Scenos dešiniajame
kampe puikavosi lietuviška kraičio skrynia. Tai dailinin-
ko Antano Tamošaičio prieš daugelį me tų sukurtas darbas,
kurį koncertui paskolino Lietuvių tautodailės institutas.
Toje skrynioje trys mergytės kar tu su savo prižiūrėtoja rado
daug dovanų – juostų, audinių, klumpes, Rū pintojėlį.  O sce-
noje ,,Grandies” šokėjai ir šokėjos dalino žiūrovams kito-
kias dovanas – lietuvių tautinius šokius. 

W. Shakespeare vaidinime „As You Like It” (,,Kaip jums
tai patin ka’’)  yra vienas labai žinomas melancholiko Jac-
ques monologas, angliškai vadinamas „The seven ages of
man”. Tas monologas aptaria septynis žmogaus gyvenimo
etapus, kuriuos ,,Grandies” ansamblio šokėjai ir parodė  savo
koncerte, bet tai buvo atlikta labai džiaugs mingai. Sceno-

je šoko patys mažiau si vaiku čiai, pasirodė vaikų, jaunių, jau-
nimo, studentų bei suaugusiųjų rateliai ir pagaliau – pa    gy -
venusiųjų ratelis – veteranai.  Ir visi šoka!  Koncertas su-
būrė visus į vieną, linksmą lietuvių tautinių šokių šeimą,
į vieną lietuviško šokio grandį. – 10 psl.

,,Grandies” ansamblio studentų ratelio šokėjos – šokio sūkury.
Dainos Čyvienės nuotr.
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Stovykla ar 
kompiuteris? – 7 psl.

Rankų lenkimo čempionate 
lietuvius lydėjo sėkmė – 8 psl.

Įtakingas kelionių žurnalas kviečia į Lietuvą

,,Grandies” ansamblis atvėrė šokių kraičio skrynią

Konsulas Marijus Gudynas įteikia ,,Grandies” ansamblio meno
vadovei Violetai Smieliauskaitei-Fabianovich Lietuvos Respub -
likos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą.

Vytenio Lietuvninko nuotr. 
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Jėzus Kristus pasakė mums labai
svarbią tiesą: „Aš esu vartai. Jei
kas eis per mane, bus išgelbėtas”,

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyve-
nimą, kad apsčiai jo turėtų”. Jėzus aiš-
kiai tvirtina, kad su juo gyvenant ga-
lima pasiekti laimės pilnatvę.

Tačiau žmonės laimingo gyvenimo
dažnai ieško ne su Viešpačiu, bet ten,
kur jo negalima rasti. Daugelis ieško kitų
laimės vartų. Vieniems var tai į laimingą gyvenimą
– tai gali mybė turėti daug daiktų ir pinigų. Šito sie-
kiama, nesiskaitant su prie mo nėmis. Kitiems žmo-
nėms vartai į laimę – tai galimybė turėti daug pra -
mogų ir tenkinti visus savo norus bei aistras. Bul-
varinė žiniasklaida aukš tina hedonizmą kaip di-
džiausią siekia mybę. Dar kiti žmonės renkasi ga lios
kelią. Jie siekia valdžios ne dėl bendro gėrio, bet dėl
savo ambicijų ir asmeninės naudos. Šie žmonės
kom promituoja sąžiningus vyrus ir mo teris, kurie
siekia ištikimai tarnauti savo krašto žmonėms.  

Laimės paieškos šalia Kristaus ne tik nesuteikia
žmogui to, ko jis tikisi, bet palieka jį apgailėtinos būk-
lės. Išgyvendami savo ieškojimų nesėk mes, žmonės
tampa irzlūs, pikti, pa ny ra depresijoje. Tuomet jie
griebiasi cigaretės, alkoholio, o kitiems prirei kia net
narkotikų. Kai kuriose Euro pos šalyse žmonės jau
eina demonstracijas, kad būtų įteisinta marihuana.
Šiuo metu Lietuvoje, net tarp mo terų, be saiko iš-
plitęs rūkymas ir al koholizmas akivaizdžiai kalba,
kad žmonės neturi tikro džiaugsmo, o su tinkamus
sunkumus  ir patiriamas ne sėkmes bando nugalėti
pačiomis prasčiausiomis priemonėmis.  

Apaštalai Petras ir Jonas, Jėzaus vardu ste-
buklingai pagydę luošį, bu vo kamantinėjami, kieno
galia jie ši tai padarė. Ta proga Jėzaus mokiniai kal-
bėjo: „Neduota žmonėms po dangumi kito vardo, ku-
riuo galėtume būti išgelbėti” (Apd 4, 12). Šį vardą
Evan gelija nuolat primena – tai mūsų Viešpats Jė-
zus Kristus. 

Jėzaus kalba: „Aš atėjau, kad žmo nės turėtų gy-
venimą, – kad apsčiai jo turėtų” (Jn 10, 9–10). „Ma-
nosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos
seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyveni-
mą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš
mano rankos (Jn 10, 27–28).

Apaštalas Petras, išgyvenęs nuo puolį ir patyręs
Jėzaus gailestingu mą, tvirtina: „Jūs esate išgydyti
jo žaiz domis”, „Jis pats savo kūne u žne šė mūsų nuo-
dėmes ant kryžiaus, kad nu mirę nuodėmėms gy-
ventume  tei su  mui”, „Jūs buvote tarsi paklydusios
avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sar-
gą” (1 Pt 2).

Lietuvos žmonės renka prezidentą, tačiau turbūt
maža yra tokių, ku rie tikėtų, kad prezidentas gali
būti tautos gelbėtoju. Geras prezidentas ga li padaryti
išmintingų ir tautai reikalingų sprendimų, tačiau jis
nėra visagalis. Tikruoju žmogaus gelbėtoju gali
būti tik Dievas. Ar mes priima me Jėzų kaip gerąjį Ga-
nytoją ir vienintelį Gelbėtoją? Jei taip, tuomet turi-
me elgtis panašiai, kaip tie žmo nės, kurie per pir-
mąsias Sekmines klausėsi apaštalo Petro žodžių ir,
jam kalbant apie nukryžiuotą Jėzų, susigraudinę
klausė: „Ką mums daryti, broliai?” (Apd 2, 37).

Petras ragino atsiversti ir pasi krikš tyti, kad būtų
atleistos nuodė mės, nes tik tuomet jie gausią Švento -
sios Dvasios dovaną. Bet gal mums nereikalingas at-
sivertimas? Juk mes esame pakrikštyti ir pažįstame
Jėzų Kristų. Deja, kiekvienam iš mūsų, net ir vys-
kupams bei kunigams, yra rei kalingas nuolatinis at-

sivertimas. Dėl to popiežius Pranciškus
dažnai primena, kad ir jis yra nusidė-
jėlis, žmogus, reikalingas Dievo
gailestin gu mo.

Atsiversti – tai pripažinti, kad esa -
me klystantys ir visuomet reika lin gi
Dievo pagalbos. Atsiversti – tai nelai-
kyti savęs teisuoliu, bet kasdien keistis
į gera.  Lietuva yra pilna tei suo lių, ma-
nančių, kad  jie yra neklys tantys, o klys-

ta tik kiti. Tai labai pavojinga dvasinė nuostata.  Šie
tei suo liai religiją bando pakeisti jokios atsakomybės
nevaržoma laisve ir malonumų medžiojimu. Jie,
prisi deng dami žmogaus teisėmis, siekia įvesti gen-
der diktatūrą, nukreiptą prieš santuoką ir šeimą. Jie
niekina Katalikų Bažnyčią, net patį Jėzų Kris tų, nes
jis yra gyvas priekaištas jų neatsakingam gyvenimo
būdui. 

Tačiau tapti teisuoliais yra gundo mi ir mes, ti-
kintieji. Ir ne dėl to, kad mes tikime į Kristų, pasa-
kiusį apie save: „Aš esu tiesa”, bet dėl to, kad mūsų
nuodėmės sužeistoje pri gimtyje tūno nuolatinis
gundymas „būti dievais”, tai yra išmintingesniems,
didesniems ir geresniems už kitus. Dėl to Evangeli-
ja nuolat primena, kad Dievo akyse patys didžiausi
yra nuolankieji, mažutėliai savo dvasia.  

Atsiversti reiškia neužkasti to dvasinio lobio,
kurį gavome per Krikš tą ir Sutvirtinimą, bet juo da -
lytis su kitais žmonėmis. Mūsų lai kais, kai daiktų ir
malonumų reklama kurtinamai užtvindo viešąsias
erdves, galime būti gundomi susigūž ti ir bijoti pa-
sirodyti Kristaus sekėjais. Šis bailus tūnojimas
būtų pati didžiausia klaida. Sekuliari kultūra gun-
do savo tikėjimą praktikuoti tik bažnyčioje ar na-
muose. Tačiau Dievo žodis apaštalo Petro lūpomis
mus ra gina: „Mes negalime tylėti apie tai, ką esame
matę ir girdėję” (Apd 4, 20). Drą siai išpažinti, kalbėti
ir gyventi, kaip tikime – štai kelias, kuriuo mes tu -
rime eiti. Ir tepadeda mums Die vas.

Kad žmonės 
turėtų gyvenimą
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

New Yorko apygarda balandžio 24
d. New Yorko ir kaimyninėse
valstijose veikiančių apylin-

kių bei apygar dų pirmininkams su-
rengė telekonferenciją apie JAV Lie-
tuvių Bendruome nės (LB) veiklos ypa-
tumus, apygardų ir apylinkių spren-
džiamų klausimų atitikimą organiza-
cijos įstatams. Dis kusijoje dalyvavo ir
į dalyvių klau simus atsakinėjo JAV LB
patarėjas teisiniais klausimais Rimas
Domans kis bei Įstatų komisijos pir-
mininkas Arvydas Barzdukas.

Apygardų ir apylinkių pirminin -
kai turėjo galimybę iš anksto užduoti
klausimus, į kuriuos R. Domanskis ir
A. Barzdukas telekonferencijos metu
pateikė išsamius, organizacijos įsta tais
bei valstijų ir šalies įstatymais pa -
grįstus atsakymus. Valdybų pirmi -
ninkai taip pat turėjo progą pasi da linti
jų apylinkėse taikomais sprendimais.

Telekonferencijoje dalyvavo Cent -
rinio New Jersey apylinkės pirmi nin -
kė Rasa Miliūtė, vicepirmininkas Kos-
tas Maštauskas ir valdybos narė Vida
Lanys-Anton, buvusi Philadel p hijos
apylinkės pirmininkė Teresė Gečie-
nė, New Yorko miesto apylinkės ko-

pirmininkė Rasa Sprindys, Rytinio
Long Islando apylinkės pirmininkė
Rasa Mitrulevičienė, Rochesterio apy -
linkės pirmininkė Skirmantė Juo -
deikytė-Philippone, Connecticuto apy-
gardos ir Hartfordo apylinkės pir -
mininkė Diana Norkienė, Hartfordo
apylinkės valdybos narė Rasa Doo -
ling, Bostono apylinkės pirmininkė
Ri ma Girniuvienė bei Naujosios Ang -
li jos apygardos pirmininkė Regina
Balčaitienė. Konferenciją vedė New
Yorko apygardos pirmininkas Algir das
Grybas.

„Šią telekonferenciją mes, New
Yorko apygarda, inicijavome, nes pa -
stebėjome aiškios, kompetentingos in-
formacijos valdybų nariams rūpimais
veiklos klausimais trūkumą. Taip pat
šiuo projektu siekėme pa ska tinti ak-
tyvesnį apygardų ir apy linkių tarpu-
savio bendravimą bei informacijos
mainus”, – sakė Algir das Grybas.

Pasak jo, aktyviems apygardų ir
apylinkių valdybų nariams dažnai kil-
davo klausimų, į kuriuos nebūdavo
aiškaus atsakymo, taip pat kildavo
sunkumų sprendžiant tam tikras si -
tuacijas, nes jos nereglamentuojamos

Telekonferencijoje aptarta JAV LB veikla
įstatuose. „Tokiose situacijose dažnas
patarimo kreipdavosi į didesnę patirtį
turinčius komandos narius, savaran-
kiškai interpretuodavo organizacijos
įstatus ir taisykles ar taikydavo prie-
laidomis pagrįstus spren di mų būdus.
Nenuostabu, kad tokie sprendimai
greit pasirodydavo esą neefektyvūs,
taisyklės interpretuojamos ne visada
tiksliai, o vyresnių komandos narių in-
formacija – pase nusi ar tiesiog netei-
singa”, – iššūkius vardijo New Yorko
apygardos pirmi ninkas.

Paruošusi telekonferencijos gar so
ir vaizdo įrašą, New Yorko apygarda
juo pasidalins su visomis JAV Lietuvių
Bendruomenėmis. Taip siekiama dalin -
tis sukaupta informacija apie organi-
zacijos veiklą ir padėti kitoms ben-

druomenėms spręsti problemas, su
kuriomis susiduria dauguma apy linkių
ir apygardų visoje Amerikoje.

Telekonferencijai sulaukus didelio
valdybų pirmininkų dėmesio, ją pla-
nuojama organizuoti kiekvienais me-
tais.

JAV Lietuvių Bendruomenėje, vie-
nintelėje visiems JAV lietuviams at-
stovaujančioje organizacijoje, šiuo
metu veikia 10 apygardų ir 58 apy -
linkės, kurios organizuoja kultūri -
nius, švietėjiškus bei sporto rengi -
nius, kaupia bendruomenių veiklos
kultūrinį paveldą bei palaiko ryšį su
Lietuva.

New Yorko Lietuvių Bend ruo menės info,
www.nylithuanian.org
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Galvodamas rašyti apie viltį, ban -
džiau prisiminti, ką mano kaime
senoliai apie tai  sakydavo, bet

nieko neatsiminiau. Tada naršiau in ter -
ne te, ką apie viltį sako lietuvių patarlės
ir priežodžiai. Savo pasipiktinimui te -
radau posakį, kad ,,tikėjimas yra dur-
nių paguoda”, o ,,viltis – tai kvailių mo-
tina”. Nu  raminau save spėda mas, kad
tai – sovietinių laikų palikimas. Mano
kaime taip  niekas negal vojo. Jei galvojo, tai tikrai
viešai ne skelbė.

Pasirinkau temą apie viltį ne iš teologinės ar re-
liginės perspektyvos, bet grynai iš psichologinės.
Tam pag rindą davė pernai metų spalio mėnesio
,,Monitor on Psychology”  žurnale pasirodęs  apžval -
ginis straipnsis apie viltingumą. Jo mintimis ir no-
riu pa si dalinti.

Nuolat įrodinėjama, kad vil tin gumas yra tei-
giamai susijęs su di desne lai me, geresniais  pasie -
kimais moksle, net su mirtingumo atitolinimu. Vil-
tingumas ne tik svarbus dorojantis su sunkiomis gy-
venimo ap linkybėmis, bet taip pat padeda kasdie-
niniame gyvenime. Daroma iš vada, kad viltingu-
mas yra ne tik tei giama savybė, bet tuo pačiu jos ga-
lima išmokti. 

Psichologas Shane Lopez, 2013 m. išleistos  kny-
gos ,,Making Hope Hap pen” autorius,  teigia, kad vil-
tingumas nesiriša su inteligencija ar už darbiu. Tad
kas yra tas viltingumas? Daugumas tuo klausimu
besidomin čių  psichologų sutinka su University of
Kansas profesoriaus Charles Sny der mintimis. Anot
jo sukurto viltin gumo modelio, viltingumas susi-
deda iš trijų dalių: tikslų, pasiryžimo siekti tikslų ir
priemonių tai pasiekti.  Nieko stebėtina, kad opti-
mizmas ir viltingumas yra giminingos sąvokos.  Op-
timizmas yra bendras nusiteikimas, kad  viskas bus
gerai, o viltingumas yra specifinių tikslų išryškini-
mas.  Viltingumas skiriasi nuo svajo nių ar troški -
mo.  Menninger klinikos psichologas Jon G. Allen
mano, kad sva jonės yra tarsi viską apimantis rū kas,
kartais prasilenkiąs su realy be. Tuo tarpu viltin-
gumas  paskatina likti prie užsibrėžto tikslo sie-
kimo.  Psichologas įsitikinęs, kad didelį  pag rin dą
viltingumui suteikia santy kiai su kitais žmonėmis.

Jis dažnai ste bi, kad viltingumui palaikyti pa -
cientams labai svabu   turėti  sociali nį, tarpasme-
ninį palaikymą. Tam pri taria University of  Sout-
hern Missi ssippi  psichologas Randolph C. Arnau.
Reikia patikimų asmenų, ku rie paremtų ir padėtų
įgyvendinti už sibrėžtus tikslus.

Viltingumas ne tik pakelia savijautą, bet tuo
pačiu yra naudingas žmogui. Viltingi žmonės turi
didesnį savo gyvenimo prasmės supratimą.  Įrodyta,
kad viltingumas artimai  sie jasi su teigiamais jaus-
mais.  Beje,  vil tingumas ir optimizmas nėra tas
pats, nors jie abu prisideda prie lai mės ir sveikatos
pojūčio.  Jau minėtas Arnau  ir jo bendradarbiai ty -
ri  nė jo viltingumo ryšį su depresija ir neri mu. Ap-
klausę universitetų studentus, jie priėjo išvados,
kad  didesnis viltingumas  buvo susijęs su mažesne
dep resija ir nerimu.  Pasitikėjimas ry tojumi  gali di-
dinti sėkmę. Prof. John Maltby iš Leicester univer-
siteto per trejus metus  stebėjo studentų pa žangą.
Viltingi studentai  daugiau pa siekė moksle. Viltin-
gumas buvo tikslesnis jų pažangos  rodiklis nei jų
in te ligencijos laipsnis, asmenybė ar ankstyvesni
akademiniai pasiekimai. Kitoje studijoje  Indiana
Univer sity-Purdue University, India napolis psicho-
logas Kevin L. Rand įrodė, kad viltingumo laipsnis
lėmė teisės studentų pažangą moksle. Tuo pačiu pa-
prastas optimizmas tokių ryšių nerodė. Viltingas
mąstymas yra daugiau  surištas su turimais tikslais.
Vil tingumas ypač svarbus ten, kur asmuo  kontro-
liuoja užsibrėžtų tikslų pasiekimą. 

Teigiamos viltingumo  savybės svar bios ir už-
baigus mokslus. Dr. Sha ne Lopez su bendradarbiais
iš ana  lizavo 45 studijas, apimančias 11 000 darbuo-
tojų įvairiuose darbuose. Jie priėjo išvados, kad  vil-
tingumas  tu rėjo daugiau įtakos darbingumui nei in-

teligencija, optimizmas ar veiks mingumas.
Viltingi žmonės  darbe yra  darbštesni. Vil -
tin  gu mas taip pat atitolina mirtį. Pagy ve nu -
sių žmonių  studijoje, apimančioje 800 asme -
nų,  teigiama, kad  per ket ve rius me tus 29
pro centai neviltin gų asmenų mirė. Tarp vil-
tingųjų per tą patį laiką mirė tik 11 procen -
tų.  Pas ta rieji buvo išradingesni, prižiūrė-
dami  savo sveika tą. 

Ištikus krizei, žmonės, kurie turi ma-
žiau vilties, greičiau pasiduoda, o viltingieji imasi
žygių įveikti krizę. Viltingi žmonės nebūtinai kitus
,,už krečia” džiaugs mu. Tuo pačiu jie nė ra naivūs.
Jie linkę būti pragmatiški. Žemiausioje viltingumo
pakopoje yra žmonės, praradę norą gyventi.  Dau -
gelio metų patirtis rodo, kad beviltiš ku mas yra
tamp riau susirišęs su savi žudybe nei depresija.
Viltin gumas yra gelbėjimosi ratas kovojant su savi -
žudybe.  Dr. Jon G. Allen teigia, kad dauguma žmo-
nių išsaugoja viltį, nors ir išgyvena didelę traumą.
Viltin gu mo šaltiniai yra labai įvairūs. Tarp jų daž-
nai  minima šeima, praeities pa siekimai ir tikėjimas
Dievu. 

Dr. Shara Sand, New York miesto psichologė,
savo pacientams suteikia optimizmo ir vilties. Kar-
tais priminimas apie praeities pasiekimus įžiebia
naujos vilties  kibirkštėlę. Daug pa cien tų vengia
pri  sipažinti praradę viltį. Psichologas Lopez skati -
na trimis pakopomis atstatyti optimizmą. Tai susi-
kūrimas tikslo, kurio bus siekiama. Aišku, tikslo pa-
siekimui reikia pastangų.  Be to, tikslui pasiekti
rei kia numatyti įvai rias teigiamas galimybes bei
bū dus tvarkytis su nenumatytomis kliū timis. Žmo-
nės, išgyvenantys trau mas, turi  neprarasti sugebė-
jimo savo tikslus peržiūrėti ir juos atitin kamai pa-
koreguoti. Tai gali parei ka lauti senų svajonių at si -
saky mo ir, atsižvelgiant į naują padėtį, jų pakei -
timo. 

Šis apžvalgos straipsnis baigiamas primenant,
kad  visiems reikia vil ties. Daugelyje religijų ran-
dame tikėjimą, vil tį ir meilę. Ta prasme,  viltingu-
mas yra sena  dorybė, tar si naujai atrandama ir psi-
chologijos moksle. Jei ga lė  čiau, savo kaimo patarlių
ir priežo džių aruode   įpin čiau, kad ,,Viltis yra gyve -
nimo špinatai”. Viltingo rytojaus visiems!
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Viltis – 
tai kvailių motina?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

L A I Š K A I

DRAUGO REDAKCIJAI

Bevartydamas prieškario laik raš čius, užtikau
įdomų Draugo istorijos fragmentą. 1939 metais
komunis tas istorikas Juozas Jurginis (1909–1994)
lankė JAV lietuvių kolonijas, sa koma, rinkdamas
komunistams au kas.  Čikagoje jis aplankė trijų lie-
tuviškų dienraščių redakcijas – komunistinę Vilnį,
socialistines Naujienas, katalikišką Draugą. Kelio-
nei Jurgi nis paskyrė kelis rašinius, paskelbtus Lie-
tuvos žiniose.  Straipsniai apie tris Čikagos dien-
raščius pasirodė 1939 m. rugsėjo 5 d. Visur tos pačios
finansi nės bėdos.  Redaktorių algos kuklios – Vilnies
redaktoriai uždirba po 23 do lerius per savaitę, arti
pragyvenimo minimumo. Draugo Leonardas Šimu -
tis  pabrėžė, kad bendradarbiams ne tik nemokamas
honoraras, bet dar jie patys turi užsimokėti prenu-
meratą.   Tačiau, iš Lietuvos visi prašo honoraro.
Vienas, skaičiuodamas po 3 ame rikoniškus centus
už eilutę, pa siprašė net 79 dolerių. „Tai liudija, kad
Lietuvos laikraštininkai Ameri kos sąlygų visai ne-
pažįsta”. Jis pri dėjo, kad redaktoriaus darbai nie-
kada neužsibaigia: vakarais jam tenka lankytis  mi-
nėjimuose, posėdžiuose, ir taip beveik kasdien.

Kitas ir mūsų laikais dažnai kartojamas skun-
das: senieji skaitytojai išmiršta, o „jaunimas lietu-
viškai ma žai teskaito”. Kiti laikraščiai jau įve dė
angliškus skyrelius, bet Draugas to nedaro.

Esu užtikęs ir kitą Draugo istorijos momentą.
Taisydamas laikraščio finansus Šimutis kartą su-
rengė bok so varžybas. Rodos, kad tai buvo 1933 m.,
bet pamečiau užrašus ir negaliu  tikrinti.

Kęstutis Skrupskelis

Wegener, SC

Atkelta iš 1 psl.

Panemunėje pakeliui sustojus fotografavimui, ūki-
ninkas pasiūlė agurkų pasiskinti tiesiai nuo lysvės.
Priblokšta britų žurnalistė C. Hyman prisipažino tai
daranti pirmą kartą gyvenime. Netoli Pakruojo su-
stoję nufotografuoti, kaip vietinė moteriškė melžia
karvę, žurnalistai buvo pakviesti pabandyti tai pa-
daryti patys, kas vėlgi apie lietuvių nuoširdumą bei
svetingumą paliko neišdildomą įspūdį. Šie maršruto
nuotykiai buvo spontaniški, neplanuoti ir visiškai
atsitiktiniai,” – įspūdžiais dalinosi žurnalistus ly-
dėjusi VTD atstovė Gerda Butkuvienė. 

„Food and Travel” žurnalistus taip pat žavėjo pa-
kelėse stovintys prekeiviai, siūlantys mėlynes,
spanguoles, bruknes, voveraites ir baravykus tiesiai
iš miško, kad Lietuvoje tiek daug natūralumo, pra-
monės ir masinės gamybos nesugadintų dalykų, to-
kių kaip ekologiniai produktai iš mažų ūkių. 

VTD sudaryto kulinarinio maršruto po Lietu-
vą metu britų žurnalistai susipažino su autentiškos
senosios Lietuvos didikų virtuvės valgiais, skana-
vo tradicinių Lietuvos kulinarinio paveldo ir re-

gioninės virtuvės patiekalų, ragavo šviežios ir rū-
kytos žuvies patiekalų Lietuvos pajūryje, vienuolių
gamintų patiekalų ir gėrimų Pažaislio vienuolyne,
tradicinių karaimų patiekalų Trakuose ir lietuviško
alaus Pakruojo dvare. Svečiai dalyvavo edukacinė-
je duonos kepimo programoje Anykščiuose – patys
minkė tešlą bei išsikepė savo duonos kepaliuką, Ig-
nalinoje kepė šakotį, o Žemaitijoje tarkavo bulves
bulviniams blynams. Jie taip pat lankėsi ir išban-
dė kaimo turizmo sodybų, populiarių šiuolaikiškų
sostinės restoranų, senamiesčio krautuvėlių bei tur-
gelių svetingumą ir asortimentą, bendravo ir vir-
tuvės paslaptimis dalinosi su žolininke J. Balvočiūte,
pripažintais lietuvių kulinarijos ekspertais A. Ože-
liu, E. Lapinsku, B. Nicholson, Virtuvės mitų grio-
vėjais ir kt. 

Britų kelionės po Lietuvą publikacijoje taip pat
pristatomos įspūdingiausios aplankytos vietos bei
turistiniai objektai, išvardintos geriausios vietos tik-
ram gourmet apsistoti  bei pavalgyti  ir lietuviškų
maisto produktų žodynėlis.

Valstybinio turizmo departamento 
info ir nuotr.

Žurnalas kviečia į Lietuvą

Ekologiniame vaistažolių ūkyje

Šakočio kepimas



gingumą, atsakin gu mą, gerumą. Gerumas išgelbės
pasaulį. „Vidinis žmogaus gerumas – tai sau lė”
(Hu go). Sėti gerumą aplin kui būtina, jis atneša mil-
žiniškus vaisius. Ta lentingos, energingos mote rys,
susi rin kusios po sunkių darbų bendrauja, atsiveria,
dalinasi, atsipa laiduoja, atgyja – vėl tampa asme-
nybėmis. „Tokios popietės tapo atgaiva mūsų širdims,
šventės laukimu”. Ro mualda pastebėjo ir padarė tai,
ko lau kė ki tos. Lietuvoje draugų paraginta, sugrįžusi
į Čikagą 2009 metų vasario mėnesį atidarė LUMA
Čika gos pa da linį, kuriame pradžioje buvo tik pen kios
moterys. Pirmieji susi rin  kimai vyko kukliame, jau-
kiame jos name Oak Lawn, prie spragsinčio židinio.
Vėliau organizacija augo, to bulėjo. Vy ko pasikeitimai
ir tarp na rių. Pag rindiniai organizacijos tikslai:           

– burti ir skatinti diplomuotų lie tuvių moterų
bendradarbiavimą šia me krašte;

– skleisti kultūrą, dalintis, puo selėti lietuvybę;
– skatinti moteris intelektua li niam darbui;
– rūpintis moterų ir vyrų lygia teisiškumo įgy-

vendinimu;
– ieškoti, rinkti ir skleisti medžia gą apie iškilias

lietuves moteris;
– rūpintis patriotinio piliečio ugdymu.
Romualda,  paaukojusi daug valandų, nemažos

apimties knygoje-albu me „LUMA Čikagos padalinys”
gražiai įamžino padalinio nuveiktus darbus. Nuo-
traukomis ir me niš ku žodžiu ji išreiškė pagarbą iš-
kilioms lietuvių moterims, su kuriomis mie lai ben-
dravome: Čikagos prie mies tyje Glencoe gyvenančiai
didikų Radvi lų palikuonei, 100-metei daili nin kei
Ann Radvila-Grimmer; į tėviš kę iš JAV išvykusiai
Snieguolei Jurs kytei- Akstinienei – Kauno radijo sto-
ties įs teigėjo dukrai; dailininkei mecenatei Magda-
lenai Stankūnienei už jos do vanas Lietuvai, Suvalki -
jos kraštui. Didelę albumo dalį papuošė mūsų LU MA,
padūmavusio gintaro krašto mo terų, penkerių veik-
los me tų nu ei tas kelias. Knygos-albumo su daryme
teko pasidarbuoti ir man.

Mūsų LUMA organizacija Čika go je nedidelė. Da-
bar turime 17 akty viai dalyvaujančių narių. Norime
su stiprinti organizaciją naujomis jėgo mis. Moterys,
turinčios iniciatyvos ir idėjų, kurioms rūpi lietu-
vybės puo se lėjimas, maloniai kviečiamos at vykti į
numatomą susitikimą su vie nuo lėmis seserimis ka-
zimierietėmis ge gužės 25 dieną. Susipažinsime su jų
gyvenimu, o gal ir sužinosime, kodėl moteris savo gy-
venimo pilnatvei iš reikš ti pasirinko vienuolyno ce -
lę. Mes padėsime jums apsispręsti – jūs nuspręsite,
ar patinka mūsų veikla. Informacija teikiama tele-
fonais: 708-745-0524 (Romual da), 847-310-2139 (Rima).

Knygos-albumo išleidimu mūsų veikla nesibai-
gia. Mes turime didelę svajonę  atkurti Lietuvos dar-
želį su mū  sų šalies Prezidentų alėja. Istori niai dar-
želiai yra įkurti Michigan City, Indianoje, „Inter-
national Friend  ship Garden” parke. (Parkas įkurtas
po 1933 metais Čikagoje vykusios tarptautinės pa-
saulio mugės „Cen tury of  Progress”). Mes, LUMA
moterys, norime pagarsinti Lietuvos vardą, supa-
žindinti praeivius ir par ko lankytojus su praeitimi,
su istorijos dalele, su  mažyčiu  mūsų valstybės lo-
pinėliu žemėlapyje. Lietuvių dar želyje yra išlikę ne-
priklausomos valstybės pirmųjų trijų mūsų Prezi -
dentų paminklai: Antano Smetonos, Aleksandro
Stulginskio ir Kazio Gri niaus. Išlikusi džiūstanti pu-
šis. Lie tuvos darželis buvo registruotas apie 1934 me-
tus. Tai graži, nelabai kam lietuvių žinoma vieta,
su  takeliais, jun giančiais  įvairių tautų darželius, iš-
mintais per šimtmečius čiabuvių amerikiečių. Tą tik-
rai verta aplan ky ti. Parkas nepriekaištingai prižiū -
rimas, su gausia įvairove gėlių ir auga lų. Tai tikras
brangakmenis Či kagos apylinkėse, užimantis apie
100 akrų. Ištisus metus žydintys medžiai ir gėlės – tai
įspūdingas reginys. Par kas gausiai lankomas vaikų,
moks leivių ir suaugusių žmonių. Mūsų atkurtas dar-
želis bus vertas dėmesio, patrauks praeivio akį.

Jeigu kas susidomėsite, ar jau turite pa siūlymų,
o gal turite lietuviš ką Rūpintojėlį ar medinį kryžių
ir galite paaukoti ar paremti pinigais, maloniai
prašome rašyti LUMA iž di ninkei adresu:   danu-
teb@att.net
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DANUTĖ BARTULIENĖ

„Kokia moteris, tokia tauta” 
Vydūnas

Pasiruošimas bet kokioms šventėms reikalau-
ja daug darbo. Malonus rūpestingas moterų bū-
relis bendro mis jėgomis nuveikia daug darbų,

kuriais galima didžiuotis. Su pakilia nuotaika šių
metų sausio 12 dieną, sekmadienį, susirinkome į ju-
biliejinę šventę – LUMA Čikagos padalinio penk metį.
Mūsų nueitą kelią apvaini kavome visuotiniu narių
susirinki mu ir pirmininkės Romualdos Lau -
rinaitytės-Rynne pažadu išleisti kny gą-albumą apie
mūsų organizacijos istoriją. Įvyko pasikeitimai  ir
admini stracijoje. Romualda Laurinaitytė Rynne,
MD padėkojo moterims už darbą. Vadovavimą pati-
kėjo mūsų visų gerbiamai LUMA narei Rimai Ka-
šubaitei Binder, PhD, palinkėdama geriausios sėk-
mės, kūrybingų idėjų, energijos. Po to būrelio narės
Birutės Del tuvienės didelio triūso ir pastan gų dėka
įvyko gražus kultūrinis ren ginys. Savo meniniais su-
gebėjimais  ir koncertine programa maloniai ir
nuoširdžiai mus linksmino Algirdas Motūza ir Loreta
Janu le vičiūtė.

Ir štai penkmečio istoriją jau apvainikavo Ro-
mualdos Laurinaity tės-Rynne, MD išleista   knyga-
albumas „LUMA Čikagos padalinys 2009–2014”. Pir-
muosiuose puslapiuose ji šiltai pavaizdavo mūsų il-
gesį gimti nei Lietuvai per visame pasaulyje iš -

garsėjusį M. K. Čiurlionį – jo legendomis apvaini-
kuotu paveikslu „Kara lių pasaka” ir gražiu  poetės
Janinos Degutytės eilėraščiu „Lietuvai”: Tu mažu-
tė, tu telpi visa į Čiurlionio Ka ralių delnus… Romualda
priminė, kad „atvykome į šį didelių galimybių kraš-
tą kiekvienas savo minties vedinas: kas – susitikti su
artimaisiais (50–60 metų neregėtais!), kas – dėl so -
tesnio duonos kąsnio ar tik pamatyti klestinčią už-
jūrio šalį Ameriką, pa bendrauti su tautiečiais…
Už miršo me, kuo buvome, ką dirbome, kuo gy venome,
kuo džiaugėmės. Palengva kei tėsi, blėso mūsų ver-
tybių sistema, dulsvėjome patys…” Išsaugojome as-
menines sa vy  bes: kūrybiškumą, darbštumą, parei-

Pirmasis Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) 
Čikagos padalinio gyvavimo penkmetis

Organizacijos penkmetį apvainikavo R. Laurinatytės-Rynne išleista knyga.,,LUMA Čikagos padalinys 2009–2014”.
LUMA nuotraukos

Malonus susibūrimas Chesterton, IN
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IŠ LIETuvos vyčIų gyvENImo

REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ 

Gegužės 3 d., šeštadienį, įvyko
Centro valdybos pavasarinis
suvažia vimas, kurį globojo Lie-

tuvos Vyčių Vidurio Amerikos apy-
garda. Apygar dos pirmi nin kė yra Al-
dona Zajaus kas. Apygar dą sudaro: 5
kuopa, Chi cago, IL; 16 kuo pa, Chicago,
IL 36 kuopa, Chica go, IL; 38 kuopa, Ke -
nosha, WI; 82 kuopa, Gary, IN; 112 kuo-
pa, Chicago, IL; 133 kuopa, Los Angeles,
CA; 157 kuopa, Lemont, IL ir 158 kuo-
pa, Lake shore, IN. Šis suvažiavimas bu -
vo ypatingas, nes kartu buvo įamžintas
Lietuvos Vyčių organizacijos gyvavimo
šimtmečio jubiliejus Šv. Kazimiero ka-
pinėse, Čika goje pastatant Švč. Mer-
gelės Marijos Šiluvos pa minklą. 

Penktadienį, gegužės 2 d., Centro
valdybos ir Vidurio Amerikos apygar-
dos nariai iš Čikagos, Los Ange les,
Lemonto, Lakeshore kuopų su si rinko
„The Double Tree” viešbučio restora-
ne, Alsip, IL, kur vakarienia vome ir
bendravome. 

Lietuvos Vyčių Centro valdybos
posėdis vyko kitą dieną, viešbučio sa -
lėje. Dalyvavo 20 Cen tro valdybos na -
rių, taip pat garbės na riai ir svečiai iš
Californijos, Con nec ticuto, Ilino jaus,
Michigano ir Ohio. 

Vidurio Amerikos apygardos pir -
mininkė Aldona Zajauskas pasveikino
Centro valdybos narius ir svečius, at-
vykusius kartu su apygardos na  riais
dalyvauti Šiluvos Švč. Mergelės Mari-
jos paminklo pašventinime.  

Posėdžiui vadovavo organizacijos
Centro valdybos pirmininkė, garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė.  Ji pri-
minė, kad gegužės 4 d. užbaig sime Lie-
tuvos Vyčių organizacijos gyvavimo
šimtmečio jubiliejų, dalyvaudami apei -
gose Šv. Kazimiero kapi nėse, o po to –
viešbutyje – iškilmin game pobūvyje.   

Organizacijos šimtmečio komiteto
pirmininkas, garbės narys Robert A.
Martin, Jr. perskaitė patikslintą pra-
nešimą apie  praėjusį šimtmečio jubi-
liejaus suvažiavimą, kuris įvyko 2013
m. liepos 25–28 d., Quincy, Massa -
chusetts. 

133 kuopos, Los Angeles, CA, pir -
mininkė Marytė Šepikaitė pateikė pa-
tikslintą informaciją apie 101-ąjį Lie -
tuvos Vyčių suvažiavimą, kuris lie-
pos 24–27 d. vyks „The Embassy Suites”
– Glendale viešbutyje Los Angeles,
CA. Suvažiavimo atidarymo ir užda-
rymo šv. Mišios bus aukoja mos Šv. Ka-
zimiero lietuvių bažnyčioje, kur kle-
bonauja kun. Tomas Ka ranauskas. Į su-
važiavimą pakviesti garbės sve čiai,
pasauliečiai ir dva siškiai iš JAV bei
Lietuvos. 

Aleksandra Rudmin, trečioji vi ce -
pirmininkė, dirbanti su jaunais vy -
čiais, pranešė apie savo užsiėmimus ir
išvykas su „vyčiukais”. Vyksta kiti
pasiruošimo darbai. 

Registracijos kaina suaugusiam
iki birželio  22 d. – 250 dol., o po birže-
lio 23 d. – 275 dol. (jauniems vyčiams iki
18 m. iki birželio  22 d. – 125 dol.; vėliau
– 150 dol.) Į registracijos kainą įeina
ketvirtadienio susipažinimo vakaras
„Western Night”;  penktadie nio Kul-

tūros vakaras; iškilmingas šeštadienio
pokylis bei sekmadienio suvažiavimo
uždarymo pietūs. Į regi s tracijos kainą
yra įskaičiuota ir transporto paslaugos.
Prieš oficialų suvažiavimą yra ruo-
šiama iš vyka.  Trečiadienį, liepos 24 d.
norintys galės aplankyti buvusio JAV
pre zidento Ronald Reagan biblioteką
bei vykti į ekskursiją autobusu po Los
Angeles ir Hollywoodą –  kaina 60 dol.
asmeniui. Taip pat ti ki mės sulaukti ke-
leto staigmenų!

Garbės narys prelatas Albert Con-
tons-Kontautas, 17 kuopa, South Bos-
ton, MA gegužės 11 d. švęs savo garbin -
gą 90-ąjį gimtadienį. Ta proga Centro
val dyba nusprendė prelatui kun. A.
Contons-Kontautui įteikti kuklią sim-
bolinę dovaną.  

Organizacijos tinklalapio specia -
listas  Alex Fletcher apibūdino savo
veiklą. 

Lietuvos Vyčių organizacijos tink-
lalapis: www.knightsoflithuania.com.,
o šimtmečio tinklalapis: www.knight-
soflithuania100thanniversary.org. Ben-
drame tinklalapyje yra informacija
apie lietuvišką kultūrą, įvairius ren -
ginius, taip pat ir nuotraukos. Suda -
rytas el. pašto adresų sąrašas Centro
valdybos nariams. Pranešta, kad na -
riai, kurie norėtų gauti oficialų žurnalą
„Vytis – The Knight” elektroni niu bū -
du, galės užsiregistruoti suva žiavimo
metu. (Neužsiregistravę žurnalo ir to-
liau  jį gaus paštu). 

Taip pat sužinojome, kad 2013 m.
gruodžio pabaigoje, Vidurio Centro
apygardos pirmininkas Michael Pet kus
su žmona Norma ir keliais 96 kuopos
nariais iš Dayton, OH nu va žiavo į Put-
nam, CT, iškraustyti Lietu vos Vyčių or-
ganizacijos archyvų iš ALKos patalpų
ir laikinai perkėlė į Dayton, OH. Šiuo
metu Norma Pet kus rūšiuoja ir per-
tvarko visą archy vinę medžiagą. Ji
pranešė, kad prieš me tus buvo nu-
pirktas naujas kompiuteris ir spaus-
dinimo aparatas, kurie bus naudojami
registruoti ir invento rizuoti Vyčių or-
ganizacijos knygas, žurnalus, doku-
mentus ir pan. 

Kitas Centro valdybos posėdis nu-
matytas 2014 m. liepos 23 d., 8 val. v.,
Embassy Suites viešbutyje, Glen dale,
CA, per metinį visuotinį narių suva-
žiavimą. 

Lietuvos Vyčių Centro valdybos
pavasarinis suvažiavimas

Lietuvos Vyčių 100-mečio jubiliejų užbaigė ypatingas įvykis – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paminklo Šv. Kazimiero kapinėse pašven-
tinimas.       Jono Kuprio nuotr.

* * *

Po darbingo ir sėkmingo posė džio
važiavome į St. Pius X bažnyčią, Stick-
ney, IL, išklausyti šv. Mišių, ku rias
aukojo kun. ir garbės narys An tanas
Markus. Jis sveikino atvy ku sius Lie-
tuvos Vyčius ir trumpai ap švietė šios
garbingos organizacijos  istoriją.

Po šv. Mišių vykome vaka rie niau -
ti  į „Kunigaikščių užeigą”. Čia mūsų
buvo apie 45 – bendravome su vietiniais
Lietuvos Vyčiais. 

Kitą dieną, sekmadienį, gegužės
4 d., po pusryčių, Lietuvos Vyčių Cent-
ro valdybos nariai, Vidurio Ame rikos
apygardos valdyba ir nariai bei vieti-
niai Vyčiai dalyvavo Šiluvos  Švč.
Merge lės Marijos paminklo at vaizdo
dedikacijoje.  

Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje
visu sveikino Lietuvos Vyčių organiza -
cijos padalinio Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos fondo pirmininkas bei gar-
bės narys kun. Antanas Markus. Bu vo
pa giedota „Pulkim ant kelių”, sukal-
bėtos maldos Švč. Mergelės Ma rijos Ap-
sireiškimų Šiluvoje garbei ir maldos už
žmonių sugrįžimą į baž ny čią; už mūsų
kraštus – Lietuvą ir JAV, už mūsų šei-
mas.  Iš koplyčios procesijoje  giedo-
dami „Sveika Marija, Mo tina Dievo”
ėjome prie paminklo. Mus lydėjo Švč.
Mergelės Marijos paveikslas ir Lietu-
vos Vyčių šimtmečio jubiliejaus šven-
tei specialiai padarytas kryžius. At-
vykus prie pa minklo, kun. Antanas
Markus vi siems paaiškino apie projek -
tą, kuris užtruko metus, bet dabar ga-
lime džiaugtis šiuo ypatingu pamink-
lu, įam žinančiu Lietuvos Vyčių šimt-
metį. Kun. A. Markus pašventino Ši-
luvos Švč. Mergelės Marijos paminklą.
Šv. Kazimiero kapinėse, tai vienintelis
toks paminklas, atvaizduojantis Šilu -
vos Švč. Mergelę Mariją. Naujas pa -
minklas paskendo trispal vėse gėlėse.
Pašventinimo apeigos baigtos visų da-
lyvių sugiedota gar bės nario muz.
Fausto Strolios giesme „Šiluvos Mari-
ja”. 

Po šių gražių apeigų grįžome į
„Double Tree” viešbutį, kur vyko iš -
kilmingi pietūs bei trumpa progra-
ma. Ją sklandžiai vedė garbės narys Ro-
bert A. Martin, Jr. LietuvosVyčių Vi-
durio Amerikos apygardos pirmi ninkė
Aldona Zajauskas sveikino visus su-

sirinkusius į šią ypatingą šven tę. Po
pietų Lietuvos Vyčių Centro valdybos
pirmininkė, garbės narė ir šių eilučių
autorė, buvo pa kviesta tarti kelis žo-
džius – padėką Lietuvos Vyčių Vidurio
Centro apygardai už sėkmingai įvyk-
dytą projektą; garbės nariams kun. A.
Markui ir Robert A. Martin, Jr. už jų
pastangas ir visiems mecenatams bei
aukotojams už finansinę paramą.  

Šiai ypatingai šventei Lietuvos
Vyčių Vidurio Amerikos apygarda iš -
spausdino specialų lankstinuką, ku -
riame buvo pateikta informacija apie
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos pa-
minklą.  Šis paminklas yra Marijos sta-
tulos Šiluvoje kopija, abiejuose Marijos
šonuose budi angeliukai. Kitoje pa -
minklo pusėje anglų kalba išgravi -
ruota Švč. Mergelės Marijos apsireiš -
kimo Šiluvoje istorija. Abiejuose šo -
nuose yra religiniai atvaizdai:  kairė-
je pusėje – Dievo gailestingumo, Že mai -
čių kalvarija, Pažaislio Švč. Mer gelė
Marija ir Kryžių kalnas. Deši nėje pu-
sėje – Šv. Kazimieras, Aušros vartų Ma-
rija, Trakų Švč. Mergelė Ma rija ir Rū -
pin tojėlis. Taip pat iš vardinti pagrin-
diniai paminklo me ce na tai/rė mėjai: a.
a. Aldonos ir a. a. Algirdo Brazių šeima,
Don Petkus šei ma, seselės kazimierie-
tės, Čikagos lietuvių moterų klubas, Ro-
bert Da ma šauskas, Lietuvos Vyčių fon-
das, Regina Juškaitis su šeima, Lietu-
vos Vyčių padalinio Šiluvos Švč. Mer -
gelės Marijos fondas, a. a. dr. Jono ir a.
a. Loretta Stukų šeima, James ir Joann
Vilutis, Joseph ir Mary Zails kis ir a. a.
Glen Peručio šeima. 

Paminklas padarytas iš juodo ir
pilko granito, kryžius – iš nikeliuoto ke-
taus. Šis paminklas yra šešių pėdų
aukš čio ir beveik devynių pėdų plo čio,
sveria  2,5 tonas. Paminklą suprojek-
tavo Maurice Moore Memorials, Chi-
cago, IL.  

Lankstinuke taip pat įdėtas Lie-
tuvos vyčių logotipas bei pri mintas šū-
kis: „For God and Country” („Die vui ir
tėvynei”). 

Buvo surengta ir loterija – pelnas
bus skirtas tvarkyti paminklo aplin ką. 

Atsisveikinome ir palinkėjome
vieni kitiems saugios kelionės grįžtant
į savo namus. Iki kito, 101-ojo, vi -
suotinio narių suvažiavimo Glendale,
California  ir   malonaus   pasimatymo!
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

Šie moksleiviai, išklausę vadovavimo kursus, prižiūrės jaunučius ateitininkus JAS vasaros stovykloje, Dainavoje. Pirmoje eilėje kursų ruošėjos Žibutė Pranckevičienė, JAS centro
valdybos pirm. Laima Aleksienė ir Daiva Kisielienė. Antroje eilėje : Zigmas Kisielius, Lukas Kubilius, Aleksas Kubilius, Mia Petrulytė, Aliukas Anužis, Lilė Sadauskaitė, Andrius
Biliūnas, Nida Aleksaitė, Rimas Barškėtis, Petras Rušėnas. Stovi: Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Ona Žekonytė, Rūta Ulcinaitė, Gabrielė Razmaitė, Greta Radvilaitė, Ariana Žliobaitė,
Ugnė Orentaitė, Laura O’Meara, Marija Čyvaitė, Veronika Gaškaitė ir Gintarė Daulytė.                                                                                                                               Dainos Čyvienės nuotr. 

Moksleiviai pasiruošę vadovauti
Jaunučių ateitininkų stovyklos vadovų kursai

Š.m. balandžio 26–27 d. Ateiti ninkų namuose,
Lemonte, didelis bū rys moksleivių susirin-
ko išklausyti Jau nučių ateitininkų stovyk-

los va do vų kursus. 
Šeštadienio rytą, sukalbėjus mal dą,  prasidėjo

tėvelių simpoziumas.  Jame da lyvavo Justina Dzer -
zanaus kienė, Aud rė Budrytė-Nakienė, Ramunė Pa-

partienė ir Ina Biliūnienė, o dvi – Ni da Tijūnėlytė-
Verachtert iš Texas ir Rita Kuznecovienė iš Kanados,
raštu at sakė į pateiktus klausimus. Vie ni tėvai jau-
nystėje dalyvavo stovyklose, kiti ne tik nėra dalyvavę
patys, bet ir savo vaikus į stovyklą siunčia pirmą kar-
tą. Jie išsakė savo rūpesčius ir lūkesčius – ko tikisi

iš stovyklos ir vadovų.
Audra Kubiliūtė-Daulienė paaiš kino, kaip gali-

ma ateitininkiškus prin cipus pritaikyti vadovavi-
mui. Kad įsisąmonintų pateiktas mintis, vie ni va-
dovai suvaidino  vaizdelius, parodančius netinkamą
stovyklautojų elgesį, o kiti  patarė, kaip į tokį elge-
sį turėtų  reaguoti vadovas. 

Ina Biliūnienė kursantams vaiz džiai paaiškino,
jog ne tik stovyklautojai iš vado-
vų išmoksta, bet ir at virkščiai.
Laima Aleksienė vado vams pa-
pasakojo apie vaikų vystymo ir
bren dimo etapus. Daiva Kisielie-
nė su  pažindino vadovus su jų at-
sakomybėmis – vadovai su savo
būreliu bendrauja visą dieną,
nuo pat ryto padeda vaikams
pasiruoš ti dienai ir pa mokoms,
prieš vakarienę padeda vai kams
sukurti šūkius, o naktį su jais pa -
sikalba, nuramina ir paruošia
poilsiui. Visą dieną vadovai vai-
kams turi rodyti gerą krikščio-
nišką lietuvišką pavyzdį – kalbė-
ti tik lietuviškai, tiek viešai, tiek
tarpusavyje, o svarbiausia, rody-
ti pagarbą vienas kitam.

Vėliau kursų dalyviai gru-
pelėse aptarė rūpestį stovyklau-
tojų gerove, pvz. kaip paskatinti
kalbėti lietuviškai, ką daryti, jei

vaikas pasiilgsta namų, ar jei stovyklautojas kitų yra
atstumtas ir pan. Patyrusieji vadovai Jonas Čyvas
ir Vidas Kulbis pasidalino patirtimi ir patarimais.
Dar keli  da lyviai trumpame YouTube klipe  prista-
tė savo pasiūlymus. 

Vadovai kartu  su kursų  dalyviais dalyvavo šv.

Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Tę-
siant po kalbius Ateitininkų namuose, dr. Aras Žlio-
ba paaiškino apie vaikų sveikatos priežiūrą, Daiva
Kisielienė išdėstė vadovų pareigas prie vandens.
Apie kūrybingumą kalbėjo Asta Zimkienė. Ji pri-
minė, kad savo kūrybingumu ir entuziazmu nevalia
kito įžeisti. Laima Aleksienė aptarė sėkmingą va-
dovavimą, paaiškino  Michi gan valstijos vaikų prie-
žiūros įstatymus, patarė,  kaip elgtis su sunkiai su -
valdomais vaikais. Užpildę anketas, vi si būsimi va-
dovai išvažiavo na mo laukti vasaros stovyklos ir pro-
gos pasinaudoti įgyto mis žinio mis.

Būsimi vasaros stovyklos vadovai klausosi paskaitų. Iš k.: Rimas Barškėtis,
Gre ta Radvilaitė, Zigmas Kisielius ir Petras Rušėnas.

GINTARĖ DAULYTĖ

Šiaurės Amerikos ateitininkų  konferencija

,,Profesionalų kelias”
2014 m. rugpjūčio 15–17 d., 2014 
Marriott Renaissance Washington, DC,

Dupont Circle Hotel

Prieš konferenciją, rugpjūčio 15 d. 
įvyks du ypatingi renginiai

Globėjų / vadovaujančių sąskrydis
Studentų ateitininkų suvažiavimas – simpoziumas

Rugpjūčio 15–16 d. konferencija
ŠAAKalbos (,,TED Talks” stiliaus pristatymai)

Andrius Anužis, Indrė Biskis, Stasys Kuliavas, Marius
Markevičius, Prelatas Edmundas Putrimas, Simona

Smirnova-Minns ir kiti…

Prelegentas: Ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis 

Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

KVIEČIAMA VISA LIETUVIŲ VISUOMENė!

Konferencijos registracija prasidėjo gegužės 15 d.
www.ateitis.org

Užsakyti kambarį viešbutyje Renaissance Hotel ($99):
https://aws.passkey.com/event/10899113/owner/1687/home 

Ruošia: Šiaurės Amerikos Ateitininkų Valdyba

Padėkos vakaronė
Gegužės 23 d., penktadienį, 6:30 val. v.  Ateiti nin -
kų namuose, Lemonte, įvyks ,,Padėkos vakaro-
nė”,  skirta Korp! Giedra narei Indrei Tijūnėlienei,
ku riai šįmet buvo įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės
atminimo medalis ,,Tarnaukite Lietuvai”. 

,,Saulutės vaikų globos” būrelis maloniai
kviečia visus dalyvauti

Čikagos Ateitininkų Šeimos šventė
Sekmadienį, birželio 1 d.  

9 val. r. šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte,
po Mišių iškilmingas posėdis PLC didžiojoje salėje. 

12 val. Gegužinė Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr, Lemont, IL

Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika,
ąžuolų pavėsis ir bendrystė su naujais bei senais draugais
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Stovykla ar kompiuteris?
VITALIJA DUNČIENĖ

Šiandien mes nebegalime įsivaizduoti savo kas-
dienybės  be kompiute rių.  Kompiuteriai, atėję į
kiek vie nus namus, neatpažįstamai išplėtė žmo -

giškąsias galimybes, bet… kėsinasi į savo virtualų pa-
saulį negrįžtamai įtraukti mūsų vaikus.  Vaikai laukia atos-
togų ir svajoja  kaip jie netrukdomi galės ,,bendrauti su
kompiuteriais” visą dieną.  Vis daugiau ir daugiau
skambinama pavojaus varpais, kad vaikai nebemoka
bendrauti su žmonėmis, tampa priklausomi nuo virtualių
žaidimų, vis dažniau turi psichologinių problemų, ser-
ga ,,suaugusių žmonių ligomis”.  Kokią vasarą jūs pasiū -
lysite savo vaikams:  realybę vasaros stovykloje ar vir-
tualų bend ra vimą virtualiame pasaulyje?

Nustebau sužinojus, kad Simas Chacar-Palu-
binskas jau ne pirmą kartą stovyklauti važiuoja į
ateitinin kų stovyklą Berčiūnuose, Lie tuvoje.  Paprašiau
jo pasidalinti savo prisimi nimais apie stovyklavimą
Lietuvoje.

– Simai, man teko girdėti, kad tu stovyklavai Lietu-
voje? Kada?  Ko dėl pasirinkai Lietuvą?  Kokioje stovyklo-
je vasarojai? 

– Aš stovyklavau Berčiūnų ateitininkų stovyk-
loje pereitus kelis me tus.  Pasirinkau stovyklauti bū-
tent Lie tuvoje, nes norėjau plėsti ir at nau jinti  savo
lietuvišką žodyną. Ta čiau greitai pamilau stovyklos
aplin ką, vadovus, kitus stovyklautojus ir pa čią prog-
ramą.

– Papasakok trumpai savo įs pūdžius apie stovyklą Lie-
tuvoje?  Ar Lietuvos stovyklautojai buvo tau draugiški?  Ar
neturėjai proble mų, bendraujant su bendraamžiais, va-
dovais?  Ar nebuvo baisu, ži nant, kad namai yra taip toli?
Ar susiradai naujų draugų Lietu vo je? Ar palaikai su jais ryšį?
Koks įvykis/renginys stovykloje paliko tau didžiausią įspū-
dį?

– Stovykla Lietuvoje yra vienas iš smagiausių
įvykių metuose, kartu su šv. Kalėdų rytu. Žinoma, pir-
ma sto vyklavimo diena paprastai būna vi siems ir vi-
sada sunki, bet man buvo ypatingai sunki. Aš buvau
kitoks ir nelabai pritapau prie stovyklautojų. Kaip
Amerikos lietuvis aš jaučiau, kad Lietuvoje žmonės
yra kovingai nusiteikę  prieš lietuvius, gyvenan čius
užsienyje – laiko juos kažkodėl išdavikais. Bet su ma-
nimi susipaži nę, jie suprato, kad yra labai sunku ir
reikia daug pastangų įdėti, kad iš moktum antrą kal-
bą. Todėl visi va dovai ir vaikai toleravo mano lėtesnį
kalbėjimo būdą ir  šiokį tokį akcentą ir su manimi
bendravo kaip su eiliniu lietuviu. (O jei pasitaikytų
kokių nors pašaipų, tai gali tik atkirsti ir paprašy-
ti, kad su tavimi pakalbėtų angliškai). Man nebuvo
baisu, žinant, kad namai taip toli, nes Lietuva – ma -
no tėvynė. Aš esu  palaimintas, tu rė damas  galimy-
bę lankyti Lietuvą kas met ir tenai jaučiuosi gana ge-
rai. Aš su stovyklos draugais kartas nuo karto su-
sirašau elektroniniu paštu ir visada smagu juos vėl
pa matyti stovykloje. Man stovykoje di džiausią įspū-
dį paliko piligriminis žygis į Panevėžio katedrą. Su
visa sto vykla keliavome  daugiau nei 10 km dainuo-

dami,  kalbėdami rožinį ir gro žėdamiesi apylinkė-
mis. Pasiekę katedrą, dalyvavome atlaiduose.  

– Simai, ar skiriasi (jeigu taip, tai kuo?) stovyklavi-
mas Lietuvoje nuo stovyklavimo Amerikoje?

– Tiesą pasakius, stovykla Lietu voje yra gana pa-
naši į amerikietiškas stovyklas, pavyzdžiui, Neringą
ar Dai navą. Bet Berčiūnuose yra daugiau religijos,
einam į bažnyčią kasdien, medituojam prieš miegą
ir mel džiamės prieš valgius. Dažnai kal ba me su va-
dovais apie religiją mūsų gy venimuose. Bet man visa
tai malonu, ne perdėta. Ir nejunti, kad užsiėmimai
religine tematika užima daug lai ko, nes stovykloje
vyksta daug kitų už siėmimų,

– Simai, ar patartum Amerikos lietuviukams važiuo-
ti stovyklauti į Lietuvą?

– Aš tikrai patarčiau kitiems Amerikos lietu-
viams važiuoti stovyklauti į Lietuvą, ypač į Ber-
čiūnus. Yra labai smagu. Sutinki daug naujų drau-
gų. Laukia dažnos diskotekos ir laužai, ledai kasdien,
maudynės upė je, tinklinis ir krepšinis, naktinis žy -
gis, vakaro žaidynės (stovyklos varian tas – ,,bado”
žaidynės), talentų va karas, vigvamų statymas, sma-
gios pa mokos ir daug daugiau. Stovykla Lietuvoje –
jėga!

– Simai, ar pats dar planuoji kada nors sugrižt sto-
vyklaut į Lietuvą?

– Aš negaliu sulaukti, kada vėl ga lėsiu šią va-
sarą grįžt stovyklaut į Ber čiūnus.

– Simai, aš tau linkiu, kad ne pastebimai greitai pra-
bėgtų likęs laikas iki stovyklavimo Lietuvoje pradžios ir lin-
kiu Dievo palaimintos vasaros nuostabių  įspūdžių. 

Užkalbinu Simo mamą – Mildą Chacar-Palu-
binskas.  

– Milda, jūs gimėte ir augote Ame rikoje, ar nebuvo bai-
su iš siųsti savo vaikus taip toli nuo gim tų namų, praktiš-
kai į jums (ir jiems) nelabai pažistamą kraštą?  Kokiais ar-
gumentais besiremdami jūs savo vaikus siunčiate stovyklauti
į Lietuvą?  

– Kaip moksleivė ir studentė stovyklavau atei-
tininkų stovyklose Dai navoje Michigano valstijoje,
ir nuo stovyklavimo laikų turiu daug draugų ir la-
bai mielus prisimini mus.  Saugios vasaros stovyk-
los  su prasminga programa duoda vaikams progą
paragauti savarankiško gyveni mo, praktikuotis pri-
žiūrėti save, skleisti sparnus.  

Mano tėvai jau dvidešimt dvejus metus gyvena
Lietuvoje ir mes stengiamės kas vasarą pas juos lan-
kytis.   Kadangi vasaroju Lietuvoje, žinau, kad rei-
kalui esant, galiu per kelias valandas nuvažiuoti į sto-
vyklą pas vaikus.  Tai man labai svarbus faktas.  

Man svarbu, kad vaikai galėtų išplėsti pažintis
toliau nei siekia šeimos ir giminių ratas, kad turė-
tų progos bendrauti su bendraamžiais.  Pradėjus ieš-
koti stovyklų Lietuvoje, girdėjau iš draugų ir pa-
žįstamų viso kiausių atsiliepimų. Žinojau apie atei -
tininkų stovyklą Berčiūnuo se, bendravau su  atei-
tininkais, emigra vusiais iš Lietuvos į JAV ir suži-
nojau apie jų patirtį Berčiūnuose.  Buvau sužavėta
jų prisirišimu prie Ber čiū nų,  ir, ieškodama panašių
prisimini mų savo vaikams, išdrįsau paban dy ti.  Šią
vasarą Simas ir Rimas jau tre čią kartą lankys Ber-
čiūnus, o mano dukrytė Nida – pirmą kartą.

– Milda, kuo panaši ir kuo ski riasi ateitininkų stovykla
Lietu vo je nuo ateitininkų stovyklos Dai navoje?

– Berčiūnų stovykla labai primena Dainavos at-
eitininkų stovyklą  savo programa ir organizacine
kul tūra, ir jaučiasi labai sava. Džiau giuo si ją atra-
dus ir kad Simas ir Rimas taip laukia nesulaukia vėl
ją lankyti.  Tikiuosiu, kad Nidos ir ma no jauniausio
Lino patirtis bus taip pat gera.

Linkiu jūsų visai šeimai stebuklingų ir nepakartojamų
atos to gų Lietuvoje.

~ ~ ~ ~

Daugelis jaunų lietuviukų grįžta vasaros atosto-
goms į Lie tu vą pas savo senelius.  Atostogas leis ti su savo
seneliais yra nuos tabu.  Deja, dažnai atsitinka taip, kad
didžiausią dalį laiko vaikai praleidžia ne bendraudami
su seneliais ir močiutėmis, o – prie te levizorių ir kom-
piuterių, klajodami po virtualų pasaulį.  Sugrįžta į na-
mus po atostogų dar liūdnesni ir vienišesni – taip ir ne-
sutikę Lie tuvoje nei vieno savo bendraam žio, neuž-
mezgę jokių naujų pažin čių.

Apie galimybes nors dalį laiko praleisti ateitininkų
stovykloje Lietuvoje kalbu su Jaunųjų ateitininkų sa-
jungos pirmininke Vil helmina Raubaite-Mikelionie-
ne.  

– Vilhelmina,  ar galėtumėte pri sistatyti
mūsų skaitytojams? 

– Esu Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė.
Stovyklas Berčiū nuo se organizuoju ir jose savano-
riauju nuo 1992  m. 

Nukelta į 14 psl.

Simas Chacar-Palubinskas su Ateitininkų vėliava

Stovyklavimo Berčiūnuose akimirkos Nuotraukos iš Simo Chacar-Palubinsko asmeninio albumo
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Parengė Dainius Ruževičius

sPoRTAs

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti nės vyriausiasis
treneris Jonas Kaz lauskas paskelbė, kurie žaidėjai
kvie čiami ruoštis Ispanijoje vyksian čioms planetos
pirmenybėms. Išplėstiniame sąraše įrašytos 24 pa-
vardės (11 gynėjų, 9 puolėjai ir 4 vidurio puolėjai), bet
į pirmą komandos treniruočių stovyklą J. Kazlaus kas
ketina surinkti tik 15–17 žaidėjų.

Kandidatų sąraše yra penki iki šiol rinktinės tre-
niruotėse nedalyva vę žaidėjai: Paulius Dambrauskas,
Marius Grigonis, Tomas Dimša, Vai das Kariniauskas
ir Domantas Sabo nis.

Dauguma jaunųjų rinktinės kandidatų birželį ats -
tovaus rezervinei komandai, treniruojamai Dainiaus
Adomaičio.

Primename, kad planetos pirme nybes lietuviai
pradės Gran Kanari joje. D grupėje taip pat varžysis
An golos, Pietų Korėjos, Slovėnijos, Mek sikos ir Aust-
ralijos krepšininkai. Čempionatas Ispanijoje vyks rugpjū čio 30 – rugsėjo 14 die-
nomis.

Pasiruošimą rinktinės kandida tai pradės liepos 7 d. Palangoje, vė liau sto-
vyklaus Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje ir Klaipėdoje. J. Kazlausko auk-
lėtinių taip pat laukia išvykos į Suomiją ir Slovėniją, o pas kutinė stovykla prieš
planetos pirmenybių  pradžią rugpjūčio 24–27 die nomis bus surengta Kroatijoje.

Per du mėnesius komanda sužais 14 kontrolinių susitikimų, iš kurių devyni
vyks Lietuvoje. Tarp lietuvių varžovų bus Latvija, Gruzija, Ukrai na, Suomija,
Australija, Graikija, Nau joji Zelandija, Slovėnija, Brazili ja, Iranas ir Kroatija.

Prieš ketverius metus Turkijoje surengtame pasaulio čempionate Kęs tučio
Kemzūros treniruojama Lie tuvos rinktinė laimėjo bronzos medalius. 

LKF info

Čikagos lietuviai iš rankų lenkimo čempionato
grįžo su gausybe apdovanojimų

Michigano valstijoje,
Kalamazoo mieste
vykusiame „Michi-

gan State Championship”
rankų lenkimo čempio nate
sėkmingai pasirodė gausiai
šiose varžybose dalyvavę Či-
kagos lietuviai. Sportininkus
į šias varžybas lydėjo ir nema -
ža palaikymo ko manda, kuri
našiai prisidėjo prie aukš tų
mūsų šalies sportininkų re -
zultatų.

Atskirose svorio katego-
rijose varžybose dalyvavo 276
iš įvairių JAV valstijų atvykę
rankų lenkikai.

Moterų grupėje, svorio
kategorijoje iki 176 svarų, da-
lyvavusi lietuvaitė Kristina
Kairiūnienė, besivar žydama
tiek kaire, tiek dešine ranka,
įrodė savo pranašumą ir ne-
patyrusi pra laimėjimo kartėlio dukart
tapo šių varžybų čempione.

Po metų pertraukos varžybose da-
lyvavusi Justina Lekevičienė (daugiau
nei 176 svarų svorio kategorija),
kovoda ma dešine ranka, tik finale, po
atkaklios kovos nusileido praėjusių
metų Michigano valstijos čempionei
Dinai Heines. Šios dvi sportininkės fi-
nale tarpusavyje kovojo ir pernai –
tuomet sėkmė taip pat lydėjo lietuvės
var žovę. 

Toje pačioje, vyrų, iki 198 svarų
svorio kategorijoje dalyvavo Valdas
Andrijauskas ir Robertas Proživals -
kis. Pastarasis patyręs sportininkas
yra daugkartinis Lietuvos ir Ame ri kos
rankų lenkimo varžybų čempio nas bei
daugelio turnyrų nugalėtojas ir prizi-
ninkas, todėl ir šiose varžybose „sma-
ginosi” su savo prieši nin kais. Nenu-
galėtas, tiek kaire, tiek de šine ranko-
mis, Robertas savo gausią apdovanoji-
mų kolekciją papildė dar dviem čem-
piono prizais. 

V. Andrijauskui gana gerai sekė si
kovoti kaire ranka. Jis buvo nenuga-
limas iki pat finalinės kovos, kur susi -
tiko su savo komandos draugu Ro ber -
tu. Po ilgos kovos jis turėjo pripažinti
tautiečio pranašumą ir tapo šių varžy -
bų vicečempionu.

Antrus metus iš eilės šiose varžy-
bose dalyvavęs Rimvydas Bilevičius,
svorio kategorijoje iki 242 svarų ir vėl

buvo stipriausias tiek kaire, tiek de šine
rankomis ir tuo pačiu apgynė šių var -
žy bų čempiono vardą.

Puikiai lietuviai pasirodė ir ko -
man dinėse varžybose: net ir kovojusi
ne pilnos sudėties, Čikagos lietuvių
rankų lenkikų komanda, nuo nugalė-
tojų atsilikusi vos dviem taškais, užėmė
antrąją vietą tarp 5-ių turnyro koman -
dų.

Šiame rankų lenkimo čempiona te
dalyvavusius čikagiškius džiugino di-
delis lietuvių komandos draugų ir sir-
galių palaikymas – teigiama nuotaika
komandoje labai prisidėjo sie kiant
aukštų rezultatų. 

Pasak dukart šių varžybų nu ga -
lėtojo R. Bilevičiaus, pasiekti rezulta-
tai išties džiugina ir skatina toliau
palaikyti gerą sportinę formą. „Džiu gu,
kai varžovai, pamatę mus atvykusius
į varžybas, kiek išsigąsta – jie gerai
žino ir vertina mūsų pajėgumą, apie ką
byloja ir mūsų rezultatai”.

Kitos rankų lenkimo varžybos bus
surengtos rugpjūčio mėnesį – tuomet
Čikagoje vyks „World Of  Armwrest-
ling” komercinis turnyras, į kurį su-
sirinks šios sporto šakos entuziastai iš
viso pasaulio. Čikagos lietuviai pla-
nuoja gerai pasiruošti šioms varžy-
boms. Tai kartu bus ir puiki generali-
nė repeticija prieš rug sėjo mėnesį Lie-
tuvoje vyksiantį pa saulio rankų len-
kimo čempionatą.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas paskelbė išplėstinį na-
cionalinės komandos kandidatų sąrašą. Jame – 10 Lietuvoje ir 14 užsienyje rungtyniaujan-
čių žaidėjų. Spaudos konferencijos metu pasirašyta Strateginės partnerystės sutartis tarp Lie-
tuvos krepšinio federacijos (LKF) ir ,,Elektromarkt”. 

Rugpjūčio 30 – rugsėjo 14 dienomis Ispanijoje vyksiančiame pasaulio čempionate Lie-
tuvos rinktinė žais D grupėje su Angolos, Australijos, Pietų Korėjos, Meksikos bei Slovėnijos
komandomis.

Iš k.: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas, ,,Elek tromarkt”
valdybos pirmininkas Aleksandras Tumakovas ir LKF prezidentas Arvydas Sabonis. 

Gedimino Savickio nuotr.

Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas:

Gynėjai: Mantas Kalnietis (Kras nodaro „Lokomotiv”, Rusija), Marty nas Pocius
(Kauno „Žalgiris”), Re naldas Seibutis (Vilniaus „Lietuvos rytas”), Martynas Gece-
vičius (Vil niaus „Lietuvos rytas”), Adas Juške vičius (Bremerhafeno „Eisbaren”, Vo-
kietija), Žygimantas Janavičius (Prienų „Tonybet”), Šarūnas Vasi liaus kas (Sopoto
„Trefl”, Lenkija), Paulius Dambrauskas (Alytaus „Dzū kija”), Marius Grigonis (Hue-
nos „Huesca”, Ispanija), Tomas Dimša (Kauno „Žalgiris”), Vaidas Kari niaus kas (Pa-
nevėžio „Lietkabelis”); 

Puolėjai: Kšyštofas Lavrinovi čius (Valensijos „Basket”, Ispanija), Do natas Mo-
tiejūnas (Houstono „Rockets”, JAV), Paulius Jankūnas (Kauno „Žalgiris”), Jonas Ma-
čiulis (Atėnų „Panathinaikos”, Graikija), Linas Kleiza (Stambulo „Fenerbahce Ulker”,
Turkija), Mindaugas Kuz mins kas (Malagos „Unicaja”, Ispani ja), Simas Jasaitis (Kras-
nodaro „Lo ko motiv”), Deividas Gailius (Liublia nos „Union Olimpija”, Slovenija), Do-
mantas Sabonis (Malagos „Unica ja”, Ispanija); 

Vidurio puolėjai: Darjušas Lavri novičius (Kijevo „Budivelnik”, Ukrai na), Ro-
bertas Javtokas (Kauno „Žal giris”), Jonas Valančiūnas (Toronto „Raptors”, Kana-
da), Antanas Kava liauskas (Vilniaus „Lietuvos rytas”).

Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės 
kandidatų sąrašas pasaulio čempionatui

Nušluostę nosis kitiems varžybų dalyviams, finale tar-
pusavyje susigrūmė du lietuviai – R. Proživalskis (kai-
rėje) ir V. Andrijauskas.

Čikagos lietuvių rankų lenkikų komanda (iš kairės): V. Andrijauskas, R. Proživalskis, J. Le-
kevičienė, K. Kairiūnienė ir R. Bilevičius rankų lenkimo varžybose Michigane įrodė savo
jėgą.
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Pirmas Gruzijos žingsnis link ES

Tbilisis (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) birželio pabaigoje pa-
sirašys Asociacijos sutartį su Gru-
zija. „Mes sutartį pasirašysime
birželio 27-ąją Briuselyje, daly-
vaujant visų ES šalių vadovams”,
–  Gruzijos sostinėje Tbilisyje pa-
reiškė Europos Vadovų Tarybos
pir mininkas Herman van Rom-
puy.

„Gruzija yra laisva ir de-
mokratiška šalis, kuri pati priima
sprendimus”, – kalbėjo H. van Rompuy, šiuos žodžius greičiausiai skirdamas Mask-
vai. Rusija, kaip žinome, atkakliai priešinasi buvusių sovietinių respublikų su-
artėjimui su ES.

Gruzijos ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis sakė, kad jo šalis nuo-
sekliai vykdo integracijos į Europą kursą. „Tai yra mūsų tautos valia, kuri re-
miasi bendromis vertybėmis”, – pabrėžė jis. 

Rusijos ginkluotės pramonė turi tapti nepriklausoma 

Maskva (ELTA) – Rusijos gink-
luotės pramonė, pasak prezidento Vla-
dimiro Putino, turi tapti nepriklausoma
nuo užsienio tiekėjų. „Mes turime da-
ryti viską, kad visus gynybos srityje rei-
kalingus komponentus gamintumėmės
patys ir nebūtume nuo nieko priklau-
somi”, – pareiškė jis viešėdamas Sočy-
je.

Rusijos ginkluotės pramonė, be
kita ko, ginklų gamybai reikalingas
dalis gauna iš Ukrainos.

Vakarai grasina V. Putinui ekono-
minėmis sankcijomis, jei konfliktas
Ukrainoje toliau aštrės. JAV jau už-
draudė aukštųjų technologijų eksportą
į Rusiją, jei jos gali būti panaudotos ka-
riniams tikslams. 

Geriausiu universitetu išlieka Vilniaus universitetas

Sulaikytas Sausio 13-osios įvykių bylos įtariamasis

Londonas nesidalys svaru su Škotija

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos finansų ministras George
Osborne dar kartą pakartojo, kad Lon-
donas atsisako dalytis svaru sterlingu
su Škotija, jei škotai rugsėjį balsuos už
atsiskyrimą nuo Jungtinės Karalystės.

Referendumas dėl Škotijos nepri-
klausomybės bus rengiamas rugsėjo 18
dieną, tačiau už regiono nepriklauso-
mybę pasisakančios Škotijos nacio-
nalinės partijos atstovai norėtų, kad
svaras net ir po nepriklausomybės
liktų oficiali Škotijos valiuta. Alter-

natyvūs pasiūlymai – tapti euro zonos
nare arba sukurti savo atskirą valiutą
– vertinami kaip pernelyg brangūs ir
finansiškai rizikingi.

Apklausos rodo, kad maždaug treč-
dalis škotų palaiko nepriklausomy-
bės idėją, tačiau didelė dalis būsimų
balsuotojų vis dar neapsisprendžia.

Visos trys Didžiosios Britanijos
parlamento partijos Westminsteryje
Londone laikosi vienos nuomonės – iš-
saugoti 307 metus trukusios Anglijos
ir Škotijos sąjungą.

Vilnius (ELTA) – Generalinėje
prokuratūroje gauta informacija apie
Milano oro uoste sulaikytą Rusijos
Federacijos pilietį, kuris, vadovau-
jantis pirminiais ir šiuo metu dar
tikslinamais duomenimis, gali būti
vienas iš įtariamųjų Sausio 13-osios
įvykių byloje. 

Gavus šią informaciją Generali-
nėje prokuratūroje nedelsiant buvo
pradėtos tokiais atvejais būtinos tarp-
tautinės teisinės procedūros siekiant
užtikrinti, kad, pasitvirtinus pradi-
nei informacijai, dėl sulaikytojo tapa-
tybės jo perdavimas Lietuvai įvyktų
kuo sklandžiau. 

Santuoka Lietuvoje vidutiniškai trunka 13,2 metų

Vilnius (BNS) – Statistikos de-
partamento duomenimis, tokia vidu-
tinė santuokos trukmė buvo 2012 me-
tais. Tuomet šiek tiek daugiau nei
penktadalis (22 proc.) išsituokusių
porų santuokoje buvo pragyvenę be-
veik 10 metų, 14 proc. išsituokė antrą-
jį vedybinio gyvenimo dešimtmetį, 5
proc. – gyvenę santuokoje ilgiau nei 25
metus.

Be to, Lietuvos gyventojai viduti-
niškai tuokiasi vis vyresnio amžiaus.
Vėliau tuokiasi ir vyrai, ir moterys.
2012 metais vidutinis pirmą kartą be-
situokiančių vyrų amžius buvo 29 me-
tai, moterų – 27. Prieš penkerius metus
vyrai vidutiniškai pirmą kartą tuok-

davosi būdami 28 metų, moterys – 26.
Lietuva išlieka tarp valstybių, ku-

riose tūkstančiui gyventojų tenka dau-
giausiai santuokų. Pernai įregistruo-
ta 20,5 tūkst. santuokų, arba vienu
procentu daugiau nei 2012 metais.
2012-aisiais vienam tūkstančiui Lie-
tuvos gyventojų teko 6,9 santuo-
kos.  Europos Sąjungoje dar daug san-
tuokų tūkstančiui tenka Latvijoje – 5,5,
Suomijoje, Švedijoje ir Lenkijoje – po
5,3 santuokos.

Pernai Lietuvoje užregistruota 10
tūkst. ištuokų – išsiskiria kas antra
pora. Šalyje tūkstančiui gyventojų
teko 3,4 ištuokos. 

Net rinkimais nesiliaujam stebinę pasaulį 

Vilnius (BNS) – Per pirmąjį pre-
zidento rinkimų turą pirminiais Vy-
riausiosios rinkimų komisijos duome-
nimis daugiau kaip 20 tūkst. biuletenių
pripažinti negaliojančiais.

VRK pirmininko Zenono Vaigaus-
ko teigimu, 1,53 proc. per rinkimus su-
gadintų biuletenių – problema, išski-
rianti Lietuvą iš kitų Europos Sąjungos
valstybių.

Daugiausia balsavimo biuletenių

sugadino Vilkaviškio rajono žmonės,
kur negaliojančiais pripažinti net 2,3
proc. visų balsadėžėse rastų biuletenių.

Vilniaus apylinkių balsadėžėse ras-
ta per 3,5 tūkst. negaliojančių balsavi-
mo biuletenių, dažniausiai rinkėjai
reiškė protestą išbraukdami kandida-
tų į prezidentus pavardes, įrašydami
„savo” kandidatus, žymius TV laidų
per sonažus,  mėgstamus  sportinin-
kus.

Vilnius (ELTA) – Geriausiu vals-
tybiniu šalies universitetu šiemet dar
kartą pripažintas Vilniaus universite-
tas (VU), paskelbė žurnalas „Reitin-
gai”. 

Antrąją vietą geriausiųjų eilėje
užima Kauno technologijos universi-
tetas (KTU), trečiąją – Vytauto Didžio-
jo universitetas (VDU), į ketvirtąją vie-
tą šiemet pakilo Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas (LSMU), o penk-
toje atsidūrė Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas (VGTU). 

Geriausiais privačiais universite-
tais šiemet pripažinti savo pozicijas
išlaikę ISM vadybos ir ekonomikos
universitetas ir LCC tarptautinis uni-

versitetas. 
Tarp aukštųjų neuniversitetinių

valstybinių mokyklų (kolegijų) ge-
riausia Lietuvos aukštoji jūreivystės
mokykla, ją seka Vilniaus kolegija,
Kauno kolegija, Šiaulių valstybinė ko-
legija, penktąją-šeštąją vietas pasidali-
jo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegija ir Kauno technikos kolegija. 

Geriausiomis privačiomis kolegi-
jomis pripažintos Vilniaus verslo ko-
legija, Tarptautinė teisės ir verslo aukš-
toji mokykla. 

Universitetų reitingas sudarytas
įvertinus 60 kriterijų, kolegijoms jų
naudota 50. 

V. Janukovyčiaus aplinka maitina ir J. Biden sūnų 

Prorusiški protestuotojai siautėjo Berlyne

Berlynas (BNS) – Berlyne prorusiški
protestuotojai sutrikdė Vokietijos kanc-
lerės Angelos Merkel susitikimą su rin-
kėjais, ragindami areštuoti „nacius” Uk-
rainoje.

Maždaug 100 protestuotojų, kurie
buvo užsidėję kepuraites su Rusijos sim-
bolio – dvigalvio erelio – emblemomis, nu-
švilpė kanclerę ir laikė iškėlę plakatus, ant
kurių buvo parašyta: „Areštuokite na-
cius Ukrainoje” bei „Karui su Rusija – ne”.

Ši protesto akcija vyko kitapus už-
tvarų, kuriomis buvo atitverta susitikimo
vieta.

Į susitikimą su kanclere, kurį organizavo A. Merkel konservatorių Krikš-
čionių demokratų sąjunga (CDU), susirinko apie 20 žmonių. Jis surengtas prieš
šio mėnesio pabaigoje įvyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą.

Renginyje kalbėjęs europarlamentaras Joachim Zeller sakė, kad geriau rei-
kėjo tokį protestą surengti Maskvos Raudonojoje aikštėje.

Ukrainos vadovai trečiadienį pareiškė, jog nepasiduos prorusiškų sepa-
ratistų šalies rytuose „šantažui”.

Vilnius (LRT.lt) – Jauniausias
JAV viceprezidento Joe Biden sūnus
Hunter Biden tapo didžiausios Ukrai-
nos gamtinių dujų gamintojos valdy-
bos nariu.

Paaiškėjo, kad „Burisma Hol-
dings”, kuri siejama su nuverstojo
Ukrainos prezidento Viktoro Januko-
vyčiaus aplinka, dirba ir buvęs Len-
kijos prezidentas Aleksandr Kwas-
niewski.

Baltieji rūmai tvirtina interesų
konflikto čia neįžvelgiantys.

J. Biden atstovė Kendra Barkoff   ti-
kino, kad viceprezidentas niekaip ne-
susijęs su naujomis sūnaus pareigo-
mis. Kadenciją baigęs Lenkijos prezi-
dentas A. Kwasniewski, kuris kartu su
Valdu Adamkumi gynė Oranžinę revo -
liuciją, taip pat tikino nematantis nie-
ko bloga savo sąsajose su V. Januko-
vyčiaus aplinka.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETuvA IR PAsAuLIs

galerija.vu.lt nuotr.

http://en.wikipedia.org nuotr.
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Koncertą gražiai vedė Laurynas
Ivinskis. Jam talkininkavo Rima Biru -
tienė.  Po įžanginių sveikinimų matė-
me įdomų filmą – tai prieš daugelį
me   tų įvykusį ,,Grandies” ansamblio
pasirodymą televizijos ekrane, „Bozo
the Clown’’ vaikų programoje bei nuot -
rau kų montažą, kuriame  atsispin dėjo
,,Grandies” šokėjų praeitų pasiro dy mų
akimirkos.  Po vaizdinės įžangos pra -
si  dėjo šokių programa.  Koncerto pra-
džioje – pasveikinimai šokių forma.
Jaunimo ir stu dentų ratelių mergaitės
šoko ,,Kepurinę’’, o veteranų grupė –
„Ketvirtainį’’, kuris prasideda šokėjų
pasisveikinimu. Šokėjai, lenkdami ke -
 pures ir sveikindami vieni kitus, sim-
boliškai pasveikino į koncertą susi-
rinkusius žiūrovus.   

Pirmoje koncerto dalyje kiekvie-
nas ,,Grandies” ansamblio ratelis tu-
rėjo progos pasirodyti, įskaitant ir pa-
čius mažiausius vaikučius, kurie
mums  pašoko „Du gaidelius”, „Pučia
vėjas” ir kitus vaikų žaidimus. Šo-
kiams dažniausiai naudoti muzikos
įrašai, bet malonu buvo kartas nuo kar-
to matyti scenoje akordeonistą Audrių
Polikaitį. Sceną puošė skaidrės su tra-
dicinio lietuviško kaimo vaizdais.  Ta -
me fone ypač įspūdingai atrodė spal-
vingi šokėjų tautiniai rūbai. Vieni šo-
kiai – labai žinomi.  Vaikų ratelis šoko
„Kalvelį’’, o jauniai – „Malūną’’.  Kiek
kartų matome „Malūną’’, bet tas šo kis
niekuomet nenusibosta. Manau, kad ir
jaunių ratelio šokėjams buvo smagu jį
šokti.  

Kiti šokiai mažiau žinomi, bet jų
choreografija įdomi.  Pavyzdžiui, šokis
„Eisim, broliai’’, kurį šoko šeši studen -
tų ratelio vyrai (choreografija A. Ma-
sėno, muzika J. Tallat-Kelpšos).  To šo-
kio choreografija jau buvo beveik mo-
derni.  Įdomus ir nuotaikingas buvo šo-
kis „Šokimėlis” (J. Lingio choreogra-
fija, J. Švedo muzika).  Jį atliko jauni-
mo ratelis. Pradžioje viena šokėja (Dai-
na Polikaitytė) šoko (flirtavo) su septy -
niais vaikinais, kuriuos tada išbarė jų
merginos.  Tuomet vienas šokėjas (Tan-
vilas Kunčas) jai atsilygino tuo pačiu,
šokdamas su septyniomis mergino-
mis, kurias tada išbarė jų vaikinai.  Ži-
noma, du pagrindiniai šokėjai galų
ga le susiporavo, ir po visų intrigų visi
liko laimingi.

Šokiams įvairumo suteikė įvai-
riausi daiktai. Pavyzdžiui, vaikų rate-
lis šoko „Kauškutį’’. Šokėjai laikė ran -
 kose klumpes, kurias šokdami ritmiš-
kai tauškindavo.  Šokyje „Milčius’’
vai kų grupės šokėjai rankose laikė di-
delius maišus  ir tuo būdu vaizdavo
grū dų nešimą į malūną.  O jaunių ir
jau nimo ratelių mergaitės, šokdamos
„Rūtelių darželį’’, rankose laikė gėlių
vainikus.  Šio šokio choreografė – Ire-
na Smieliauskienė, kurį 1964  metais

įsteigė ,,Grandies” ansamblį.  Įdomus
buvo šokis „Oi, tas oželis’’, nes jis su -
jun  gė vaikų ir pagyvenusiųjų rate-
lius.  Vaikai vaizdavo raguotus oželius,
kurie vyresniesiems maišėsi po kojo-
mis, bet kažkaip visi mokėjo labai gra-
žiai sugyventi.  

Koncertui pasibaigus, vyko apdo-
vanojimai ir pasveikinimai. ,,Gran-
dies” ansamblio meno vadovė Violeta
Smieliauskaitė-Fabianovich apdova-
nojo žymenimis ,,Grandies” ansamblio
sukaktuvininkus, kurie šventė 5-erių,
10-ties ir 15-os metų šokimo sukaktis,
o viena  šokėja – Alvida Baukutė-
Rukui žienė – šventė 25-erių metų šo-
kimo sukaktį.  Tada pasipylė širdingi
sveiki nimai meno vadovei.  Jai buvo
įteik ta tiek daug gėlių puokščių, kad
vargu ar visos būtų tilpusios scenoje
stovinčioje kraičio skrynioje.  Be to,
meno vado vei Violetai Smieliauskaitei-
Fabianovich buvo įteiktas Žalgirio me-
dalis, ir ji buvo paskelbta ,,Grandies”
ansamblio garbės vadove.   Scenoje pa-
sirodė ir visų atskirų ratelių mokyto-

jai/mokytojos. Šokėjai ir žiūrovai juos
pasitiko  audringais plojimais. Po visų
sveikinimų koncertas buvo smagiai už -
baigtas: scenoje matėme skaidrių mon-
tažą, kuriame buvo praeities koncertų,
įvairių pasirodymų, išvykų vaizdai.
Ne tik žiūrovai, bet ir patys šokėjai per-
žiūrėjo montažą, ir turbūt dauge liui jis
sukėlė nostalgišką, bet kartu ir malonų
praeities pasirodymų prisiminimą.

,,Grandies” ansamblį sveikino dau-
gelis, kai kurie raštu, kai kurie asme-
niškai.  Sveikino kitų šokių ansamblių
atstovai, Lietuvių opera, JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdybos var-
du – Sigita Šimkuvienė.  Turbūt įspū-
dingiausias sveikinimas įvyko koncer -
to pradžioje.  Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas pasveikino ,,Grandies” an-
samblį, pabrėždamas, kad lietuvių tau-
tiniai šokiai yra dalis mūsų lietuviško
identiteto. Jis pavadino ,,Grandies”
ansamb lio šokėjus Lietuvos ambasa-
doriais. Konsulas Gudynas perskaitė
Žygimanto Pavilionio, Lietuvos Res-

publikos ambasadoriaus JAV, sveiki-
nimą,  taip pat  perskaitė bei įteikė me -
no vadovei Violetai Smieliauskaitei-Fa-
bianovich dar du sveikinimus. Pir-
mas bu vo nuo Lie tuvos Respublikos
kultūros ministro Šarūno Biručio, o
antras – nuo Lietuvos Respublikos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės.  Prezi-
dentė savo sveiki nime priminė, kad šo-
kis žmones jungia.  Ji kvietė visus į šią
vasarą Lietuvoje vyksiančią dainų
šven tę.  ,,Grandies” ansamblis į Pre-
zidentės kvietimą žada atsiliepti.  Ju-
biliejinio koncerto leidinyje yra visų
,,Grandies” ansamb lio ratelių nuo-
traukos, bet yra viena ypatinga nuo-
trauka, kurios  parašas skelbia, kad tai
„2014 Pasaulio lietuvių dainų šventės
Šokių dienos dalyviai’’. Toje nuotrauko -
je ma tome ,,Grandies” ansamblio šo -
 kėjus, kurie šią vasarą žada vykti į Lie-
tuvą ir dalyvauti Dainų šventėje. Daly -
vaudami jubiliejiniame koncerte
,,Gran dies” ansamblio šokėjos/šokėjai
garsiai tarė – „Mes būsim!  Mes pasi -
ruo šę!” 

,,Grandies” ansamblis 
Atkelta iš 1 psl.

Vaikų ratelis šoka ,,Kauškutį” Studentų ratelis užbaigia savo šokį Dainos Čyvienės nuotraukos

Jaunimo ir studentų ratelio mergaitės šoka ,,Kepurinę” 

Jaunimo ratelio ,,Šokimėlis” Vytenio Lietuvninko nuotraukos
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vimo metu jų skaičius svyravo tarp 10
ir 15 žmonių; Tabrize buvo 9 žmonės,
Pahlavi uoste (Endzeli) – 3, Mešede – 6,
Ispaha ne – 4, Bušire – 3, Rešte – 2. Jis
pastebėjo, kad daugelis sutiktųjų buvo
nuolatiniai krašto gyventojai, bet po
minėtus miestus nuolat sukinėjosi ne-
mažai pravažiuo jančių lietuvių, dau-
giausia šoferių, t. y. vairuotojų. Jie, anot
M. Šalčiaus, vienos nuolatinės gyvena-
mosios vietos neturėjo, bastėsi su rei-
kalais po Iraną, todėl buvo sutinkami
tai vienur, tai kitur. Bet juk buvo neį-
manoma susitikti visų tolimoje persų
žemėje gyvenusių lietuvių.

Epochoje iki interneto atsiradimo
keliautojas turėjo mokėti klausytis tų
pa saulio klajoklių lietuvių pasakojimų.
Iš ten atklydo užuominos apie senyvą
lietu vę Kalkutoje, pasilikusią ten iš
karo meto (...) tremtinių, arba kitą Lie-
tuvos pilie tę, ištekėjusią už radžų kil-
mės induso Kolaipūre. Jis girdėjo liūd-
nas istorijas apie lietuves mergaites,
nuo seniau patekusias į Kairo ir Alek-
sandrijos paleistuvystės namus. Ži-

noma, tie nepatikrinami užsiminimai
gali būti keliautojo užrašų ir spaudos
reportažų kolorito paryškinimo prie-
monės. Tačiau vienas dalykas taip pat
neturėtų būti pamirštas: Lietuvos skai-
tytojas (prieš II pasaulinį karą Kaune
gerus lietuviškus ir užsienio laikraš-
čius skaitė daugiau žmonių negu šian-
dien visoje Lietuvoje) kartu su auto-
riumi ir tais būreliais lietuvių formavo
savo erdvi nę vaizduotę. Per juos – tuos
pasaulio lietuvius bastūnus – laisvos
tautos laisvi žmonės prisijaukino visą
pasaulį. Per pirmą nepriklausomybės
dešimtmetį susi stiprinusios savo tapa-
tybės vidinius saitus Lietuvos visuo-
menės horizonte kilo visas pasaulis –
kur tik buvo įspausta lietuvio pėda. Pa-
tys lietuviai vis drąsiau kėlė sparnus iš
Lietuvos vien tam, kad pažintų tą pa-
saulį, kuris kai kada nuo jų būdavo už-
darytas. Jei ne administracinių kliū-
čių, tai bent savo asmeninio ryžto sty-
giaus. Vėliau, sovietinės okupacijos ir
prievartinio uždarumo sąlygomis, ta
užsimezgusi erdvinė jausena buvo iš-
trinta. Gulago lageriai tolimajame Si-
bire buvo stipresni vaizdiniai.

Apskritai Irano lietuvių gyveni-
mas buvo pažymėtas tam tikro laiki-
numo ženklu. Pirmiausia dėl to, kad
mažutė ir marga politinių pabėgėlių iš
Rusijos ko lonija neturėjo didelių dias-
poros perspektyvų. Nebent patikė-
tume, kad Sovietų Sąjungos strategi-
niai tikslai vertė koncentruoti ten savo
žvalgybą ir daryti politi nę įtaką. Bol-
ševikai neapkentė baltųjų – rusų na-
cionalistų. Bet gundanti Persijos įlan-
kos reikšmė turėjo būti dar stipresnė.
Ar ne iš čia kyla M. Šalčiaus pastebėtas

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Lietuvių pasaulio akiračiai ir kal-
bos skambesys čia susiliečia.
Nors diaspo ros lietuvybė di-

desne dalimi buvo stiprinama bendros
atminties, o kalba buvo jautresnis ir
greičiau siaurėjantis tautinės gyvas-
ties išeivijoje elementas, tačiau prieš II
pasaulinį karą ir žydų tragediją – Šoa
arba holokaustą – litvakų-lietu vių ben-
drumai buvo labai ryškūs. Liūdnas pa-
radoksas yra tai, kad Lietuvos žydų
kultūros atmintis geriau išliko atokiau
nuo Europos karo frontų, koncentra-
cijos stovyklų ir masinių kapa-
viečių. Svarbu, kad dabartinė lie-
tuvių atmintis pro tuos karo ir
žudynių dūmus prasismelktų ir
bent akimirkai priimtų anuomet
egzotiš kai besiplėtojantį lietuvių
pasaulį, kuris dar net neįtarė,
kas laukia 1940-aisiais. 

Kitokios priežastys vedė ma-
žyčius lietuvių būrelius ir atski-
rus asmenis per Irano ir Kinijos
erdves. Čia, kaip jau buvo mi-
nėta, dauguma jų buvo nublokšti
rusų pilietinio karo vėtros. Lie-
tuviai pasitraukė kartu su pabė-
gusiais baltaisiais rusais ir įvai-
riakilme minia imperijos apa-
rato tarnautojų, kuriems bolše-
vikų re voliucija grasė kruvinu
teroru. Taigi esame vedami ke-
liautojo, kuris, beje, labai laisvai
elgiasi su Vidurio Azijos politi-
nės geografijos bruožais, pasako-
jimo erdvė je, apimančioje dabar-
tines Irano, Afganistano ir net sovie-
tams nepriklausiusio Turkestano da-
lies teritorijas. Atrodo, kad M. Šalčius,
tarsi holivudinis Indiana Džounsas, ap-
tinka lietuvius neįtikėtinose vietose.
Dar daugiau, jis teigė, jog

... tų kraštų lietuviai kartais tarp
savęs susisiekia ir dėl to prie Irano lie-
tuvių aš (...) visur priskirsiu ir Tur-
kestano su Kaukazu lietuvius. Ir viso
jų čia man pavyko priskaityti į porą
šimtų žmonių.325

Tikint keliautojo užrašais ir jo su-
tiktų lietuvių skaičiais, nebūtina gal-
voti, kad jis galėjo visus Azijos lietu-
vius suskaičiuoti. Bet jei net trumpos
ekspedicijos metu tiek radosi, tai labai
tikėtina, kad lietuvių būta daugiau.
Negali būti mažiau, negu aprašymų
autorius sutiko, bet daugiau tikrai ga-
lėjo būti. Bet viso to greičiausiai mes
niekada nebesužinosime. Paties Irano
(Persijos) miestuose keliautojas liudija
visur radęs lietuvių. Teherane jo bu-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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bruožas, kad kai kurie Irano lietuviai
prenumeravo SSRS leidžiamus lietu-
viškus laikraščius?

Kitas laikinumą lemiantis dalykas
buvo tas, kad lietuvių kolonijoje domi-
navo vyrai. Teherane lyčių santykis
buvo toks: 60 vyrų ir 3 moterys. Anot
keliautojo, jau vien dėl to lietuvių bu-
vimas atrodo laikinas.

Iraniečiai yra musulmonai ir su
kitų tikybų žmonėmis nesimaišo, dėl to
šeimų čia sukurti su vietos moterimis

(lietuviai) negalės, o parsikviesti
savų moterų iš Lietuvos toli ir
brangu; be to, netikri ir uždar-
biai, kad galima būtų ryžtis to-
kiam žingsniui. Yra, tačiau, du
lietuviai priėmę islamą, tokiu
būdu kaip ir natūralizavę si Irane
ir sukūrę savo mišrias lietuviš-
kai-airaniškas šeimas.326

Nors dauguma tenykščių lie-
tuvių neturėjo Lietuvos piliety-
bės, o konsulinės paslaugos buvo
sunkiai pasiekiamos (Maskvoje
arba Tel-Avive), tačiau pleveno
mintys, kad reikia ir šioje plačioje
Azijos erdvėje daugiau Lietuvos
atstovavimo pastangų. Pabrėž-
tina, kad mažoje kolonijoje taip
pat brendo diasporos bruožai, ma-
tėsi pastangų organizuotis ir
veikti kryptingai lietuviškumo iš-
laikymo ir ry šių su protėvių ša-
limi stiprinimo kryptimi. 4 deš.

pradžioje Teherane ir Tebrize buvo
stengiamasi burtis į organizacijas,
buvo steigiama Irano lietuvių draugija,
tačiau per didelis išsibarstymas ir per
mažas kolonijos žmonių skaičius ne-
leido įgyvendinti sumanymo. Galiau-
siai tolimesnis iraniečių lietuvių liki-
mas buvo vi siškai pamirštas.

Rytų Azijos, Kinijos, ypač Šancha-
jaus ir Charbino, lietuvių kolonijos san-
tyki nai buvo gausesnės, garsesnės, ge-
riau Lietuvoje matomos. Pirmiausiai
dėl to, kad prieš karą ir I pasaulinio
karo metais Rusijos rankose buvęs
Rytų Kinijos geležin kelis ir jo priežiū-
ros centras Charbinas lietuvių buvo ge-
rai pažinta erdvė. Per čia traukėsi dau-
gelis bolševikų siaubo vejamų pabėgė-
lių. Rusijos imperijos tarnybo se išsi-
barstę lietuviai iš Vladivostoko, Čitos,
Chabarovsko subėgo į Šanchajų. Šis
miestas daugeliui lietuvių, lenkų, lat-
vių, suomių tapo evakuacijos į tėvynę
vieta. Pakeliui reikėjo apiplaukti kone
visą pasaulį. Lietuvos spaudoje anuo-
met buvo neretai minimas Kinijos lie-
tuvių gyvavimo faktas. Bet ir šios kolo-
nijos spalvin giausias paveikslas buvo
nupieštas M. Šalčiaus. Jis rašė:

Paskutiniais metais Šanchajaus
lietuvių kolonija augo tolyn. Kartas
nuo karto į čia prasiskverbia naujų
žmonių iš Sibiro ir Mandžūrijos, ypač
vykstant šiojoje 1931 m. japonų karui
su kinais. Pablogėjus ūkio būklei Jung-
tinėse Amerikos Valsti jose, Brazilijoj,
Argentinoj ir Kanadoj, vienas kitas lie-
tuvis yra atvykęs į Šanchajų ir iš tenai.
Atklysta čia pravažiuojantys paskiri
lietuviai iš Filipinų salų, Australijos,
Vladivostoko ir kitų Azijos vietų.
Vieni tokių tuojau vėl išvažiuoja, kiti
pasilieka il gesnį laiką. Pasitaiko ir
„pasišalinusių” nuo laivų lietuvių jū-
rininkų, arba „kiškiais” atplaukusių
iš Prancūzijos ir Vokietijos uostų.327

325. Šalčius, Matas. Azijos ir Okeanijos lietuviai.
In: Pasaulio lietuviai, p. 143.

326. Ten pat, p. 144.

327. Ten pat, p. 146.
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSKAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ShIngO yAnO, MD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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 Ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
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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,,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!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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



SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Sudoku Nr. 76 atsakymai

SiŪLo dARBĄ
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

PARdUodA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

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

siu. Tel. 630-340-9604

,,draugo” sudoku nr. 76
atsakymus atsiuntė: 

dalė Blekienė Chicago, IL
Martin ir donna Taoros Findlay, OH

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
ona Rušėninė Findlay, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

išnuomojamas 3/2 vasarnamis (mobile
home) Floridos vakarinėje pakrantėje, St.
James City. Prieplauka prie namo. $550
savaitei. Idealus žvejybai. Skambinti
(561) 809-5763

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Ar jūs turite vasarnamį Michigan
(Union Pier, New Buffalo, t. t.), kuris ne-
naudojamas? Jei norite išnuomoti vasa-
ros savaitgaliams (arba ilgesniam laikui)
visą namą arba tik kambarį, prašau skam-
binkite tel. 773-818-3981.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pi-
lietė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-

nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990. 

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel.773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 
Keller Williams Realty 

Tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pigiai parduodu
naują „full” dydžio lovą su

čiužiniu ir rėmu.
Tel. 312-492-8795

DRAUGAS
773-585-9500

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.



Atkelta iš 7 psl.

– Daugelis jaunų lietuviukų grįžta vasaros atostogoms į
Lie tuvą. Ar jie galėtų stovyklau ti ateitininkų stovykloje Berčiū -
nuo se?  Jeigu taip, tai gal galėtu mėte nurodyti tinklalapį,
kuriame būtų galima gauti visą informaciją apie būsimas
stovyklas, reika lin gus dokumentus ir t. t.

– Labai laukiame vaikų, kurie grįžta į Lietuvą va-
sarai. Daugiau in formacijos ir  kaip įsigyti  keliala-
pius internetu, žiūrėkite   mūsų svetainėje www.ber-
ciunai.lt  Jau nuo gegužės mė nesio vidurio bus ga-
lima įsigyti kelialapius. Visiems vaikams būtina at-
sivežti į stovyklą sveikatos pažymą ir sutartį, kurią
atsiųsime užsiregistravusiems. 

– Mačiau skelbime, kad į Jau nų jų ateitininkų sąjun-
gos (JAS) sto vyklą priimate 10–14 m. amžiaus vaikus.  Ar
vyks vyresniems vaikams skirta stovykla? Jeigu taip, tai kur
būtų galima rasti  informacijos apie tai? 

– Moksleivių ateitininkų sąjunga organizuoja va-
saros akademijas moks leiviams nuo 15 metų. Apie vi-
sus ateitininkų renginius galima sužinoti www.atei-
tis.lt., o ten yra nuorodos į visų sąjungų svetaines. 

– Žinau, kad Jūsų vadovaujamoje stovykloje kviečia-
mi sto vyk lauti ateitininkai.  Bet daugelis JAV gyvenančių
šeimų neturi galimybės prisijungti prie ateitininkų organi-
zacijos, nes gyvena toli nuo lietuviškųjų židi nių.  Ar vaikai,
nepriklausantys atei ti ninkų organizacijai, gali ti kė tis patekti į
ateitininkų sto vyklą?  Jeigu taip, tai ką jiems patartumė-
te daryti?

– Stovyklose paprastai būna tik apie pusė atei-
tininkų ir kita pusė – vaikų, kuriems artimos krikš-
čioniškos vertybės. Taigi laukiame visų, kurie nori
stovyklauti ateitininkiškoje – krikščioniškoje ap-
linkoje. Sto vyk la – tai puiki aplinka mokytis bend -

ruomeniškumo, tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, su-
sipažinti su tradicijomis, susipažinti su Ateiti ninkų
organizacija ir gal tai paska tins įsijungti į kuopos
veiklą. 

– Tėvams visada būna sunku išleisti savo vaikus iš
namų į tolimas keliones, stovyklas.  Kodėl tė vai, neturėtų
jaudintis dėl vaikų saugumo, išleisdami juos stovyklauti į
ateitininkų stovyklą Ber čiū nuose?

– Stovykloje kreipiamas didelis dėmesys į ben-
drą tvarką, į vaikų sau gumą ir jų įsijungimą į
bendruome ninį stovyklos gyvenimą.   Stovyklos
prog  rama sudėliota taip, kad vai kams būtų daug įdo-
mios veiklos. Bū relyje yra 10 vaikų ir vienas vado-
vas, kuris rūpinasi jais. 

Mūsų stovyklos pasižymi tuo, kad netoleruoja-
me vaikų ir vadovų rū kymo, alkoholio ir kitų
psichot ro pinių medžiagų vartojimo.  

Dėkoju Jums už atsakymus.  Tikiuosi, kad Jūsų at-
sakymų pa drąsinti tėvai/ seneliai nebeturės abejonių, ko-
kias savo vaikui pa rinkti atostogas (virtualias ar rea lias) ir
mielai siųs savo vaikus/ vai kaičius stovyklauti į ateitinin -
kų stovyklą Berčiūnuose – rinkti savarankiškumo, nepri-
klausomybės, bendruomeniškumo, tikėjimo, lietuviškumo,
draugiškumo, šeimynikiškumo, intelegentiškumo… bran-
gakmenius, kurie, įsi lieję į augančio žmogaus charakterio
mozaiką, suformuos nuostabias asmenybes.  

sudarė visa eilė principų: Padėk studentui!, Su kurk
entuziazmą mokytis! Diskutuok! Dalinkis žiniomis
ir patirtimi! Vis a tai buvo atliekama seminariniu mo-
deliu, įtraukiant visus studentus į bendrą darbą. Su
ta sistema prof. Černius buvo labai efektingas mo-
kytojas. Aš esu tikras, kad prof. Černius jaustųsi la-
bai gerai ir inžinerijos kolegijose. Tokia jo puoselė-
ta mokymo sistema labai reikalinga ir inži nerinėse
studijose.

Jo įnašai į VDU veiklą buvo labai platūs ir kar-
tu naudingi visai Lie tuvai. Prof. Černius palaikė ak-
tyvius ryšius su VDU daugiau kaip  20 metų kasmet
atvažiuodamas bent sykį į metus savo lėšomis. Daž-
nai praleisdavo VDU vasaras ir kartais ištisus se-
mestrus. Ir tai tęsėsi per 20 metų. Palyginant tai su
30 metų darbo Temple University, tai buvo labai di-
delė jo profesinio gyvenimo dalis – skirta VDU ir Lie-
tuvos labui.

Prof. Černius pats sakydavo, kad jo ryšiai su VDU
buvo labai malonūs, darbingi ir tai jam buvo įsi-
mintinas profesinis laikotarpis. Aš jį buvau sutikęs
Kaune keletą kartų ir tas jo entuziazmas labai matėsi.

Už nuopelnus jam buvo suteikti keli svarbūs at-
žymėjimai, tarp jų:

• Diplomas/padėka su autoriniu auksiniu  ženk-
lu VDU atkūrimo 10 metų jubi liejaus proga (1999)

• VDU garbės profesoriaus vardas (2006)
• LR Švietimo ir mokslo ministerijos premija už

viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus hu-
manitarinių ir sociali nių mokslo srityje (2011)

Prof. Černius išleido apie 50 įvai rių profesinių
spausdinių anglų, lie tuvių ir vokiečių kalbomis.

Jam buvo nesvetima visuomeni nė ir plati skau-
tiška veikla su įvairiomis pareigomis: nuo laužų pra-
vedimo iki vadovavimo stovyklose. Be to, reikia pa-
minėti, kad jis buvo Aka deminio skautų sąjūdžio na-
rys, Sau sio 13-osios fondo Vilniuje iniciatorius, Pa-
saulio Lietuvių Bendruo me nės aktyvus narys, Ame-
rican Psycho logy Association narys, Vydūno Fon do
valdybos pirmininkas. Jam pir mininkaujant, Vydūno
Fondui buvo suteikta Lietuvos tūkstantmečio žvaigž-
dė. Tai buvo gan komplikuotas procesas, reikalau-
jantis plačios dokumentacijos. Prof. Černius taip pat
daug laiko pašventė ruošiant prof. Makausko „Lie-
tuvos istorijos” knygos išleidimą anglų kalba.

Iš šios trumpos prof. Černiaus darbų santraukos
galima lengvai matyti, kad netekome labai darbingos
ir  didelės asmenybės, plačiai pripa žintos Ameriko-
je, Lietuvoje bei kituose kraštuose.

Baigiant noriu pareikšti mūsų šeimos gilią už-
uojautą poniai Marijai ir visai plačiai Černių šeimai.

Ačiū.
Romualdas Kašuba

2014 m. balandžio 16 d.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Atsisveikinimo kalba

Prof. dr. Vytautas Juozas Černius 
1926 m. balandžio 26 d.–2014 m. balandžio 10 d.

Temple University prof. emeritus, Vytautas
Juozas Černius balan džio 26 d. būtų šventęs savo 88
metų jubiliejų. Labai gaila, kad jo jau nėra tarp mūsų.
Netekome įdomios ir pla čios asmenybės bei žy-
maus akademiko mokyklinės psichologijos sociali-
nių mokslų ir pedagogikos srityje.

Prof. Černius taip pat buvo ir VDU garbės pro-
fesorius ir VDU At kuriamojo senato narys. Vakar
VDU bendruomenė jį prisiminė šv. Mišio mis ir
spausdiniais „Kauno dienoje” bei VDU elektroni-
niuose biulete niuo se. Balandžio 25 d. bus 25-tasis
VDU atkūrimo jubiliejus ir aš esu tikras, kad jis ten
bus irgi iškil mingai prisi mintas.

Dabar apie jo akademinį kelią. Prof. V. Černius
1956 metais baigęs Diepholzo lietuvių gimnaziją
pradėjo studijuoti gamtos mokslus Pabaltijo uni-
versitete. Jam užsidarius perėjo į Munsterio uni-
versitetą. Po karo visas laikotarpis buvo labai ban-
guotas, kas atsiliepė visų mokslui, pragyvenimui,
emigraciniams planams bei įsikūrimui. 1953 metais
baigė biologijos studijas bakalauro laipsniu Bos ton
University. Vėliau, matyt pama tęs, kad vis dar yra
ieškoma naujų edukologinių idėjų, susidomėjo socia -
liniais ir pedagoginiais mokslais ir pradėjo naujas
studijas. University of  Chicago 1957 m.  jam suteikė
magi stro ir 1966 me tais daktaro laipsnius mokykli-
nės psichologijos srityje.  Per tą laikotarpį – jis dir-
bo mokytoju, vėliau ir skyriaus vadovu eksperi-
mentinėje University of  Chicago Laboratory School.
Tai buvo labai gera vieta naujiems metodams iš-
bandyti. 1963–1966 metais dirbo Thornton (Čikagos
prie mies čio) mokyklų sistemoje mokyklų psicholo-
gu kartu studijuodamas doktorantūroje.  Be akade-
minių laipsnių, jis įgijo svarbią klini kinę patirtį, ku-
rią vėliau  dalinosi su studentais. 1966 metais dirbo
do centu Indiana State University, Terra Haute, IN,
o po to apie 30 metų Temple University, Philadelphia,
PA mokyklinės psichologijos ir tarptautinio švieti-
mo srityse. Čia jis pasiekė pilno profesoriaus rangą,
kurį laiką vadovavo pedagoinės psichologijos de-
partamentui ir Tarptautinio  švietimo centrui. Su-
darė visą eilę kursų ir seminarų ir jiems vadovavo
Lietu voje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicari jo je, Mek-
sikoje ir Nigerijoje. Išeinant į pensiją 1997 metais
Temple Uni versity už nuopelnus jam suteikė garbin -
gą profesoriaus emerito  titulą.

Prof. Černius buvo visą laiką didelis lietuvis pa-
triotas ir nuo 1989 metų pradėjo važinėti į Lietuvą.
Jis buvo išrinktas į Vytauto Didžiojo universiteto At-
kuriamą senatą ir  buvo vienas iš pirmųjų Amerikos
vi zituojančių profesorių. Jis dirbo VDU vasaromis
ir dažnai  pilnu laiku metų bėgyje visa tai koordi-
nuodamas su savo pareigomis Temple University.
1991 m. jis VDU įsteigė Pedagogikos centrą, kuriam
ilgą laiką vadovavo. Naujų (posovietinių) kartų mo-
kytojų paruošimui jis parašė dvi knygas: „Mokyto-
jo pagalbininkas” (1992 m.), „Tėvų ir mokytojų pa-
galbininkas” (1997 m.). Po to sekė ir kita svarbi kny-
ga: „Žmogaus vystymosi kelias – nuo vaikystės iki
brandos” (2006 m.). Prof. Černiui buvo labai svarbu
pa gerinti mokymo ir mokymosi procesus. Mano nuo-
mone, jis tam tikslui sudarė strateginę sistemą, nau-
dojant įvairius pedagoginių, psichologinių ir so-
cialinių mokslų elementus. Tak tinę tos sistemos pusę

Stovykla
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
LEONAS A. TOMKUS

2013.05.26

„Nuo mažens niekados
Nei skųstis, nei ašarom savo skundos,
Karčiausius skausmus
Jis savo širdyj užrakino

Kame tie brangūs jaunystės sapnai?
Kaip šalčio užgauti pavyto žiedai
Beliko tiktai atminimas.”

(Maironis)

Šv. Mišios bus aukojamos Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo
baž nyčioje (gimtinėje), Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles,
gegu žės 25 d. 8 val. ryto.

Dviejų tūkstančių auka įteikta Juozo Giedraičio Fondui
(Tau tos Fondas) – buvusių Sibiro tremtinių šeimų, kaimo moks-
leivių stipendijoms.

Buvai mums meilė ir stiprybė – ilsėkis Viešpaties ramybėje.

Liūdinčios Tomkų, Puodžiūnų ir Fuerst šeimos

PADĖKA
A † A

NIJOLĖ DARGIENĖ
ILGINYTĖ

Iš širdies reiškiame Jums visiems padėką už Jūsų gerašir -
diškumą, parodytą mums mūsų šeimos netekties valandoje. Po
sunkios ligos a. a. Nijolė užvertė paskutinį gyvenimo knygos
la pą. Pasiilgsime savo brangios žmonos, mamos ir sesutės.

Dėkojame kun. Gavin Quinn už lankymą ligoninėje, maldas
koplyčioje ir šv. Mišias bei apeigas kapinėse ir parodytą mums
rūpestį ir draugiškumą

Dėkojame mielam kun. Gediminui Keršiui už maldas kop -
lyčioje ir prasmingus, raminančius žodžius.

Esame dėkingi sol. Genovaitei Bigenytei už jautrų giedoji-
mą šv. Mišių metu. Jūsų giedojimas suvirpino mūsų širdis, bet
ir davė suprasti, kad Dievo tvirta ranka mus lydi tolyn. Taip
pat esame dėkingi Our Lady of  Mt. Carmel parapijos chorui už
jų parodytą gerumą ir giedojimą šv. Mišių metu.

Esame begaliniai dėkingi giminėms, draugams ir pažįsta -
miems už Jūsų nuoširdumą, už užuojautos žodžius, aukas šv.
Mišioms ir kasos vėžio organizacijai bei aukas šeimos nuo -
žiūrai ir už nuostabiai gražias gėles ir vaišes šarvonės dieną.
Daugiausiai mus jaudino ir tuo pačiu ramino Jūsų parodyta
mums širdies šiluma, pabuvimas su mumis ir švelnūs apka bi -
nimai, kurie yra neįkainojamos vertės. Jūs mus palaikėte ir
pa kė lėte mus,  kai buvome liūdniausiose dienose, kad nepa si -
jus tumėm vieniši. Visa tai vertiname kaip Dievo dovaną ir ta -
riame Jums nuoširdžiausią Ačiū.

Dėkingi esame Donald Petkus ir jo padėjėjams už malonų
patarnavimą ir patarimus, kai buvome pasimetę tuose reika -
luose.

Mes apkabiname Jus visus dar kartą, tardami širdingą
Ačiū. Prisiminkite mūsų a. a. Nijolę savo maldose.

Šeima

Ačiū Tau, Kūrėjau,

Už Saulę, už Žemę, už debesio mėlį,
Už skambantį rytmečio tolimą varpą...

– Bronė Savickienė, Pagėgių kraštas

...už linksmą juoką, kurį aš patyriau,
na ir už skausmą, kurį būdamas žmo -
gumi jutau.
už tai, kad buvau ir už tai,  kad jūs esat.

Prie poetės minčių ir žodžių Vytas Černius
parašė šias eiles, kiek pakeisdamas ir prijung-
damas savo mintis ir žodžius (2008 m.)

PADĖKA
A † A

Prof. emeritas
VYTAUTAS JUOZAS ČERNIUS

Mūsų mylimas ir brangus vyras, tėvas, senelis, brolis ir dėdė buvo
palaidotas 2014 m. balandžio 17 d. Tautinėse lietuvių kapi nėse Jus-
tice, Illinois.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo a. a. Vytauto at-
sisveikinime ir šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi si joje.
Esame dėkingi už išreikštą užuojautą raštu ir asmeniškai, už užsa-
kytas šv. Mišias ir už dosnias aukas a. a. Vytauto atmini mui, per-
duotas „Vaiko Vartai į mokslą”, „Saulutei” ir Vydūno Jaunimo fon-
dui. Nuoširdžiai dėkojame tėvui Algiui Baniuliui už apeigas baž-
nyčioje ir prie kapo, šv. Mišių patarnautojui R. Posko čimui, R. Venc-
lovienei už skaitymus, solistei O. Blandytei-Ja meikienei, vargoni-
ninkei J. Grabliauskienei ir D. Čyvienei už patarimus ir globą ruo-
šiant laidotuves. Dėkojame R. Dirvo niui, A. Marchertui ir P. Mar-
chertui, padėjusiems šeimos nariams nešti karstą.

Per gedulingus pietus, rūpestingai paruoštus Z. Kušeliaus kie nės,
girdėjome įvairių dalyvių asmeniškus prisiminimus apie velionio
pasiekimus, sąžiningumą ir humorą. Širdingai dėkojame visiems už
šiltus žodžius apibūdinant a. a. Vytauto asmenybę.

Esam nuoširdžiai dėkingi Vydūno Jaunimo fondo pirminin kui
fil. G. Plačui už jo parašytą velionio skautiško gyvenimo ap žval gą,
kurią fil. prof. R. Viskanta perskaitė per atsisveikinimą. Taip pat šir-
dingai dėkojame P. Jurkui už gražius atsiminimus iš Vokietijos lai-
kų Hamburg-Pinneberg Pabaltijo universitete.

Nuoširdžiai esame dėkingi prof. emeritui Romualdui Kašubai už
jaudinantį atsisveikinimą ir išsamią a. a. Vytauto biografiją.

Esame dėkingi laidojimo namų direktoriui Donald M. Petkui už
gerą patarnavimą.

Prašome prisiminti a. a. Vytą savo maldose.

Marija Černienė ir šeima

A † A
ŠARŪNAS JULIUS UŽGIRIS

Mirė 2014 gegužės 13 d. po sunkios ligos.
Šarūnas, girininko Ignacio Zaleckio sūnus, gimė 1936 m. gruo-

džio 17 d. Pūžiškėje, Tauragės miškų urėdijoje.
1944 m. Užgirių šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1950-siais

emigravo į Ameriką. 
1958 m. Šarūnas bakalauro laipsniu baigė mechanikos inžine-

rijos studijas University of  Illinois Urbanoje. 1966 m. apgynė dak-
taro laipsnį Illinois Institute of  Technology (IIT). Baigęs studijas,
Šarūnas dėstė IIT ir prisidėjo prie projekto statant greičiausią pa-
saulyje  automobilį.  1970 m. automobilis „Blue Flame” pasiekė pa-
saulio rekordą, išvystydamas  didesnį nei 1 000 kilometrų per va-
landą greitį. 

1970 m. Šarūnas su partneriu įsteigė bendrovę ,,Triodyne”, ku-
riai jis ir vadovavo. Įmonė ypatingai pasižymėjo transporto sau-
gumo srityje. 2011 m. American Society of  Mechanical Engineers
įsteigė apdovanojimą Barnett-Uzgiris Product Safety Design
Award, kuriuo pagerbė Šarūną ir jo partnerį.

Šarūnas buvo ateitinkas,  Korp. Kęstutis narys, Ateitininkų Šal-
pos fondo narys bei fondo tarybos pirmininkas.

Nuliūdę liko: žmona Audronė; sūnus Arėjas su žmona Colleen,
vaikaičiai  Šarūnas ir Kovas;  sūnus Vaidas su žmona Julia, vai-
kaičiai Emma ir Peter; duktė Aidė su vyru David Fitch, vaikaičiai
Linas ir Ūla; sūnus Karolis; brolis Egidijus su žmona Irena ir šei-
ma, sesuo Otilija su vyru Gintaru Barkausku ir šeima; pusbrolis
Algis Kėželis su žmona Ale ir šeima; svainė Dalia Stakytė Anysienė
su vyru Jurgiu bei kiti giminės, gyvenantys Amerikoje ir Lietu-
voje.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, gegužės 23 d., 9 val. ryto Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL,
60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto. Po Mišių Šarūnas
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti a. a. Ša-
rūno laidotuvėse. Šeima pageidauja, kad  vietoje gėlių būtų auko -
jama organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. 

Nuliūdusi šeima
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Birutė Viskanta, gyvenanti
Los Angeles, CA, tapo „Draugo”

garbės prenumeratore. Šią skaity-
toją „Drau gas” lankys dar vienerius
me tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote ir sveikiname tapus
garbės prenumeratore.

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THe LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Lietuvos našlaičių globos ko-
mitetas praneša, kad kovo ir ba lan -
džio mėn. aukojo: $2,715 – Mary,
Mother of God Parish, Scranton, PA.
$1,000 – Nancy Snyder, Fredericks -
burg, VA; Maksiminas Karaška, Fre de -
ricksburg, VA. $200 – Elena ir John  Ra-
das, Livonia, MI. $150 – Stasė Mi -
kelevičius, Hometown, IL; Robert G.
Norbut, Colorado Springs, CO; Knights
of Lithuania, Council 144, Franckville,
PA; Juliana Skur delis, Bronxville, NY; Ve-
ronika ir Ralph Hagewood, Asheville,
NC; Da nutė ir Romas Puodžiūnai,
Lockport, IL. $100 – Aleksandros Alo-
nos Pe sytės atminimui (aukoja Diana
ir Leonar das Norkai, Ashford, CT)
Aleksan dros Alonos Pesytės atmini mui
(au ko ja Irena ir Vytautas Alks niniai).
Reiškiame nuoširdžią padėką vi siems
aukotojams už Jūsų paramą Lietuvos
našlaičiams, nepasiturintiems vai-
kams, kuriems reikia pagalbos. Esame
dėkingi už kiekvieną auką, už jūsų ge-
raširdiškumą. Lie tu vos našlaičių glo-
bos komitetas (Lithuanian orphan
Care), Fed. Tax id #35-412419, 2711
W. 71st St., Chicago, iL 60629, tel.
773-476-2655www.draugas.org

� Gegužės 15 d., po pietų, mirė ilgametė Ci-
cero gyventoja, a. a. dr. Petro Kisieliaus našlė
Stefa Kisielienė. Apie atsisveikinimą ir laido-
tuves bus pranešta vėliau. 

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį penktąjį Velykų sek-
madienį, gegužės 18 d., 10 val. r. Eucharis-
tijos šventimą atnašaus tėvas Antanas Sau-
laitis, SJ. 15 minučių prieš šv. Mišias kalbė-
sime Švč. Mergelės Marijos litaniją.  Šiuo
metu parapija švenčia savo 100 metų jubi-
liejų. Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį,
8 val. r., šv. Mišios yra laikomos lietuvių
kalba. Kviečiame visus dalyvauti.

� Lietuviškos šv. Mišios Waukegan/Lake
County apylinkėje ir šiaurinio Ilinojaus lietu-
viams vyks šį sekmadienį, gegužės 18 d., 2
val. p. p. Santa Maria del Popolo parapijos
kop lyčioje, 116 N. Lake St. Mundelein, IL.
60060. Sekmadienio Mišias celebruos kun.
Jaunius Kelpšas. Kviečiame aktyviai ir gausiai
dalyvauti. Tel. pasiteirauti: 224-717-1463.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gegužės 21 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite 2008 m. dokumentinį filmą
,,The Soviet Story” apie sovietų terorą ir
TSRS-Vokietijos santykius iki 1941 m.

� Gegužės 22 d., per Aldonos ir Elenos var-
dadienius, 10 val. r. PLC skaityklos kamba-
ryje  Lietuvos Dukterų draugijos valdybos na-
rės ruošia arbatėlę. Kviečiame visus atvykti,

pasisvečiuoti, pasivaišinti valdybos narių pa-
ruoštomis vaišėmis, pabendrauti ir pasveikinti
varduvininkes (jei tokių bus).

� Gegužės 23 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Ateitininkų namuose, (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL) įvyks ,,Padėkos vakaronė”,
skirta Indrei Tijūnėlienei, kuriai neseniai buvo
įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medalis ,,Tarnaukite Lietuvai”. ,,Saulu-
tės” vaikų globos būrelis maloniai kviečia vi-
sus atvykti ir kartu pasidžiaugti šiuo apdova-
nojimu.

� Gegužės 31 d., šeštadienį, vyks  JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB)  Vidurio Vakarų
apygardos metinis suvažiavimas. Kviečiami
LB apylinkių pirmininkai, valdybų nariai ir
apylinkių metinio susirinkimo metu išrinkti
delegatai. Suvažiavimas vyks Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte (14911, 127th St. Le-
mont, IL 60439), Maironio lituanistinės mo-
kyklos didžiojoje salėje (# 121), prie rytinio
įėjimo (E). Registracija - 9:30 val. r., suva-
žiavimo pradžia – 10 val. r.

� Lietuvos ambasados taurės krepšinio tur-
nyras, skirtas LR ambasados JAV 90-me-
čiui, vyks birželio 7 d., šeštadienį, nuo 10 val.
r. iki 6 val. v. Southern Regional Technology
and Recreation Complex ( 7007 Bock Road,
Fort Washington, MD 20744). Komandų re-
gistracija – iki gegužės 25 d. el. paštu: rytu-
pakrante@yahoo.com arba tel. 203-895-
7147. Turnyre galės dalyvauti tik tie,  kurie
bus susimokėję žaidynių mokestį ir paštu at-
siuntę savo komandos žaidėjų sąrašą. 

Kapų Puošimo diena
Memorial day šiais metais

įvyks
Lietuvių Tautinėse kapinėse

Lithuanian national Cemetery
Sekmadienį, 2014 m. gegužės 25 d.

iškilmės prasidės 11 val. ryto

Kviečiame visus lietuvius ir draugus 
aplankyti šias lietuviškas kapines 

ir dalyvauti apeigose.

Pavaikščiokite po šias gražias kapines, pamatykite 
ir prisiminkite, kur ilsisi šeimos nariai, 

artimieji draugai bei kiti žymūs lietuviai.

Lietuvių Tautinės Kapinės
Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue
Justice, IL 60458-1720

(708) 458-0638

,,Pro Felikso dureles”
Pirmoji Dovilės Užubalytės-Zduoba naujos

kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles” siunta
buvo išpirkta kaip mat! Ir štai į ,,Draugo” knygynė-
lį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar vienas
siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sutkuvienės
iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba pasakojami
devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso nuotykiai
pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių gėlių ir
gyvūnų.  

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 


