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Lietuva atsisveikino 
su A.P.P.L.E. – 10 psl. 

Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė. –  Albert Einstein

ŠIAME NUMERYJE:

Leidinys parapijos
jubiliejui – 7 psl. 

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Giedu – vadinasi esu

Nuo Čikagos iki Palangos, nuo Honkongo ir Kijevo Maidano liepos 6 dieną skambėjo „Tautiška
giesmė”. Keliašimtinėje „flash mob” akcijoje Čikagos centre, pėsčiųjų žygyje į Punską Lenkijoje, dvi-
ratininkų žygyje Musninkuose Lietuvoje ir ten, kur už pilietiškumą ir laisvę neseniai liejosi kaimy-
ninės tautos kraujas – Kijevo Maidane. Lietuviai visame pasaulyje būrėsi vienintelei ryškiai mūsų tau-
tos tradicijai švęsti valstybines šventes – kad ir kur būtų, Valstybės dieną giedoti „Tautišką giesmę”. 

Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje Dainiaus Labučio nuotr.

Washingtono, DC lie-
tuviai Valstybės die-
nos proga, solidari-

zuodamiesi su viso pasaulio
lietuviais, užtraukė Lietuvos
himną ant JAV Kapitolijaus
laiptų. Čikagoje, be jau minėto
Millennium Park, lietuviai rin-
kosi prie Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios Marquette
Parke.

Vilniečiai Valstybės, Ka-
raliaus Mindaugo karūnavi-
mo dieną, ,,Tautišką giesmę”
kartu su visa Lietuva ir po pa-
saulį pasklidusiais lietuviais
užtraukė Vinco Kudirkos aikš-
tėje. Palangoje buvo išskleista
rekordinio ilgio Trispalvė.

„Tautiška giesmė aplink
pasaulį jau septintą kartą įro-
do, kad Lietuva yra globali, ji
gyvuoja ir klesti ten, kur dirba,
kuria, mokosi, semiasi patir-
ties lietuviai. Daugybė pasau-
lio lietuvių nesijaučia išvažia-
vę iš Lietuvos ar ją palikę. Jie
domisi Lietuvos ekonomine
raida ir politiniais įvykiais,
skiria laiko ir pastangų, pa-
tardami verslui, reklamuoda-
mi Lietuvą užsienio investuo-
tojams, garsindami šalies var-
dą savo kūryba.– 2  psl. 

Čikagoje Joe Kulys nuotr.

Palangoje K. Pansevič nuotr.
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Giedoti Valstybės dienos proga jiems specialaus
raginimo ir didelio organizavimo nereikia. Po vieną
ar keliese, būrelyje draugų ar su šeima jie sukuria
stiprią žmonėmis Lietuvą ten, kur jų balsais su-
skamba tie esminiai posmeliai”, – sakė lietuvių
profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders” pro-
jektų vadovė Lina Dusevičienė.

Pirmieji „Tautiškos giesmės” kelionę aplink
pasaulį pradėjo lietuviai Naujoje Zelandijoje. ,,Tau-
tiškos giesmės aplink pasaulį” sumanytojai užre-
gistravo bent 500 taškų Lietuvoje ir arti 100 taškų pa-
saulyje, kuriuose liepos 6 d. garsiai skambėjo Lie-

tuvos himnas. Iš tikrųjų jų buvo turbūt žymiai dau-
giau, nes lietuviai būrėsi ir mažomis grupelėmis, ne-
būtinai apie tai pranešdami viešai. Štai Dešimtosios
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės dalyviai –
lietuviai iš Kansas City, MO, Madison, WI ir Des Plai-
nes, IL negalėjo nuvykti prie ,,Pupos”, bet Valstybės
dienos ir susitikimo Čikagoje proga giedojo Lietuvos
himną tiesiog namuose, Des Plaines, IL.  

Mus pasiekė ir nuotrauka iš mažo Lietuvos
miestelio Musninkų. Širvintų rajone musninkiečiai
suorganizavo dviratininkų išvyką į istorinę Čiobiš-
kio apylinkę, Žygyje dalyvavo 51 dviratininkas, dau-

giausia jaunimas. Žygio tikslas buvo aplankyti Čio-
biškio dvaro pastatą, kuriame buvo įsikūręs parti-
zanų štabas ir kuriame slapstėsi partizanas Kraujelis.
Pakeliui žygeiviai aplankė istorinę Barboros koply-
čią. Grįždami sustojo ant Neries kelto, kuriam jau yra
80 metų ir ten giedojo valstybinį himną.

,,Tautiška giesmė” skambėjo daugelyje Vakarų
Europos miestų, kur gyvena lietuviai, o taip pat
Maskvoje, Baku, Izraelyje ir kt.

URM ir ,,Draugo” info

Washingtone, DC

Prahoje

Madride

Maskvoje

Jaffoje, Izraelyje URM nuotraukos

Musninkuose Žygio organizatorių nuotr.
Iš k.: Nijolė Semėnaitė Etzwiler, Valerie Etzwiler, Kristutis Etzwiler, David Etzwiler,
Nancy Stegeman ir Juozas Stegeman. Etzwiler šeimos archyvo nuotr.

Giedu – vadinasi esu
Atkelta iš 1 psl.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dainų šventės metu iš ekrano prabilęs
Vytautas Landsbergis primi nė, kad su
daina prieš 25-erius metus mes iško-
vojome laisvę: „Mūsų atveju, iš pradžių
buvo daina, ir ji tapo mūsų laisve. To-
dėl, kad pati daina yra lais vė”. Apie tą
laisvę visiems priminė specialiai šiai
šventei sukurtas pen kių dalių kūrinys
„Dainuojanti revo liucija”, kuriam mu-
zika parašė Kęs tu tis Daugirdas, žo-
džius – Rugilė Kaz lauskaitė.

Tas kūrinys, mano manymu, ta po
ir liks pagrindiniu X Šiaurės
Ame rikos lietuvių dainų šven-

tės centri niu įvykiu, išgyvenimu. Ši
šventė įvy ko liepos 5 d. University of
Illinois Chicago paviljone ir sutraukė
1 400 dai ni ninkų. Jų pasiklausyti ir pa-
ma tyti sugužėjo apie 5 000 žiūrovų. Iš
ten, kur aš sėdėjau, nesimatė jokių tuš-
čių kėdžių. Tiesa, buvo keletas tuš čių
eilių prie vaikų choristų, bet tai buvo
vietos dainininkams, o ne svečiams.
Noriu prisiminti, kad IX Dainų šven-
tėje Toronte 2010 m. dalyvavo 1 111 cho-
ristų iš Kanados, JAV, Lenkijos, Vo-
kietijos ir Lietuvos. Da bar choristų
skaičius padidėjo 26 procentais. Ste-
bėtinai puiku!

X Dainų šventėje sulaukta 38 cho-
rų iš JAV, 10 iš Kanados, 8 iš Lie tuvos
ir vieno iš Jungtinės Karalys tės.  Nau-
joviškas buvo jų pristatymas – didžiu-
 liame ekrane, virtualiame žemėlapyje
parodant vietovę, iš kur yra atvykęs
choras, jo vadovo ir choristų nuotrau-
ka.  Taip pat naujoviška buvo tai, kad
šventė apsiėjo be  programos vedėjo,
per garsiakalbį aptariančio šventės
eigą. Visa, kas vyko buvo įdomiau ir
aiškiau pristatoma tame di džiuliame
ekrane.  Nors buvo keletas sveikinimų,
įskaitant ir iš anksto  į vaizdajuostę įra-
šy tą LR prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės sveikinimą, jie neužgožė šven-
tės, nepasiglemžė viso žiūrovų dėme-
sio. Kaip ir pridera, šventė buvo pra-
dėta vėliavų įnešimu bei JAV, Kanados
ir Lietuvos himnų giedojimu. Neži-
nau, ar programoje įrašytas choras iš
Jungtinės Karalystės atvyko, bet to
krašto nei vėliavos, nei himno nebuvo. 

Pirmoje Dainų šventės progra-
 mos dalyje girdėjome 21 dainą. Jos
buvo sugrupuotos į keletą skirtingos te-
matikos kategorijų: „Lietuviškos dai-
 nos keliu”, „Mano senelis sakydavo”,
„Pamario dainos”, „Kaip gali bū ti sto-
vykla be dainų?!” Sėdėjau ir atidžiai
klausiausi, stebėjau ir džiaugiausi.
Seselei Ignei pasigedus akor deono,
staiga ant scenos užlipo net 24 įvairaus

amžiaus akordeonistų an samblis, sma-
giai pradėjęs stovyk li nių dainų pynę.
Netrukus pajutau, kaip akys iš nos-
talgiško džiaugsmo sudrėko.  Trumpai,
bet  labai taikliai ir prideramai buvo
paminėtas pernai miręs Faustas Stro-
lia. Paskutinį kartą su juo mačiausi
prieš penke rius metus IX Dainų šven-
tėje. Jau ta da jo sveikata buvo pašliju-
si, bet, ma no nustebimui, jis mane
prisiminė. Jo nebėra tarp mūsų, bet jo
dvasia jautėsi šioje tūkstantinėje mi-
nioje.

Po pertraukos žiūrovai beveik ne-
noromis grįžo į savo vietas.  Dau gumai
pertrauka buvo reta proga bent pra-
bėgomis pabendrauti su retai mato-
mais bičiuliais ir pažįstamais.  Antro-
je programos dalyje lyg ir dominavo
karžygiškos dainos, įskaitant „Guli
žalnerėlis lauke sukapotas”, „Partiza-
no mirtis”, „Balnokit broliai žirgus”,
„Kur tėvynė, kur motulė” ir kt. Paga-
liau išgirdome, pamatėme, išgyvenome
„Dainuojančią revoliuciją (Lietuva, tu
prisikėlei su daina!)”. Šį kūrinį diri-
gavo pats autorius Kęs tutis Daugirdas.
Kūrinys susidėjo iš penkių dalių: „Tiek
metų kentėta”, „Į rytojų keliame akis”,
„Baltijos ke lias”, „Tu prisikėlei” ir
„Tikėkime vie nas kitu”. Tai buvo,

mano manymu, centrinė šios Dainų
šventės ašis tematikos, originalumo ir
technikos atžvilgiu. Prie jo įkūnijimo
scenoje prisidėjo visa grupė talentingų
pagalbininkų ir specialistų.

Likusi programos dalis tęsė tau ti-
nę tematiką. Paminėtinos dainos
„Mano vardas Lietuva”, „Tėvyne mū -
sų”, „Tėvyne dainų ir artojų”, „Daina
aš gyvenu”, „Baltas paukštis”, „Šir džių
kalba”, „Dainų dainelės”. Pri si minimų
bangą sukėlė „Kur giria žaliuoja” (dau-
gelį metų skaitoma neoficialiu „Dai-
navos” ansamblio himnu). Ši daina į
šventinį repertuarą įtraukta tikrai ne-
atsitiktinai, nes šios šventės prog ra mos
vadovas tam an sambliui vadovauja
jau visa eilę me tų. Šventė baigta  su Vy-
tauto Ker nagio „Mūsų dienos kaip
šven tė”.

Šventė prasidėjo laiku. Visa prog-
rama, įskaitant  pertrauką, užtruko
apie keturias valandas. Po šventės keli
dalyviai sutiko su mano pastaba, kad
šioje šventėje buvo užtektinai  dainų ir
įvairovės dvejoms dainų šventėms.
Stebėtina, kiek visas pasi ruošimas pa-
reikalavo kūrybingumo, talentų, ryžto
ir darbo.  Nors jau prie to esame pri-
pratę, bet vis tiek nuo stabu, kad visa tai
atlikta visuome nišku, savanorišku

darbu. Noriu paminėti šventės komi-
tetus ir komi sijas, kuriose buvo  nuo
kelių iki ke liolikos savanorių: organi-
zacinis, re pertuaro, kūrybinis, apran-
gos, poky lio, „Cappella’A” koncerto,
chorų registracijos, chorvedžių semi-
naro, fi nan sų, garbės svečių, jaunimo
chorų savaitgalio, lėšų telkimo, Lietu-
vos chorų koncerto, marketingo, mu-
gės, nakvynės, partijų įrašų, spaudos,
šventės bilietų, šventės leidinio, šven-
tų Mišių, šventės natų knygos, trans-
porto, techninės paramos, tinklalapio,
vadovų pagerbimo ir vertimų. Visų tų
pastangų pagrindinės ašys buvo Darius
Polikaitis – programos – ir Kastytis
Giedraitis – organizacinių reikalų. Pa-
garba jiems ir visam jų vadovautam ko-
lektyvui! 

Paskutinėje šventėje mus džiugino
dviejų anūkų dalyvavimas jaunimo
chore. Šį kartą mums ir visiems ki-
tiems dainavo mūsų anūkė Audra
Kriaučiūnaitė. Per pertrauką sutiko me
daug pažįstamų, kurie irgi džiau gėsi
savo anūkų įsitraukimu į bujojančią
dainų švenčių tradiciją.

Dėmesio vertas X Dainų šventės,
pa vadintos „Padainuosim dainų dai-
 nelę” beveik 200 puslapių leidinys. Prie
jo aptarimo grįšiu kitą kartą.

Daina tapo mūsų laisve

Dainuoja solistė Rasa Serra. 
Lietuvių liaudies dainai ,,Balnokit, broliai, žirgus” diriguoja  Aleksandras Stan-
kevičius (Kanada).                                                                         Jono Kuprio nuotraukos
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Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

RASA MILIŪTĖ

Birželio 20 dieną jau 6-ąjį kartą JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Centrinėje New Jersey (NJ) apylinkėje
(Jackson, NJ) nuaidėjo vasaros – Joninių šventė „Oi
girioj girioj, žalioj girelėj”.

Lietus susirinkusiųjų neišgąsdino

Šventės dieną rengėjus ir svečius bandė išgąs-
dinti vasaros liūtis, bet dan gus susiprato ir pagailėjo.
Juk ki taip ir negalėjo būti, kai tokie ypatingi atlikėjai
šventėje buvo laukiami! Ko gero, svečių iš Lietuvos
– talentu ap dovanotos lietuviškos lakštingalos, ra-
maus būdo dainininkės Rasos Ser ra vokalas ir jos
priešingybės – vietoje nenustygstančio Sauliaus
Petrei kio, virtuoziško instrumentalisto upe liais be-
siveržianti energija bei smuiku griežiančios Rūtos
Pakštai tės-Cole iš Connecticuto valstijos gerano-
riškumas ir pasiryžimas muziki niam bendram pro-
jektui išsklaidė vi sus debesis ir šventė įvyko! Žino-
ma, prie to prisidėjo didelis būrys – daugiau nei pus-
šimtis Centrinės NJ lie tu vių bei mūsų draugų, ku-
rie jau ke letą mėnesių ruošėsi šventiniam koncertui.

Skambėjo šventės šaukinys – „Lie tuviais esame
mes gimę” (Jurgio Zauerveino žodžiai, Stasio Šim-
kaus muzika)! Didelė Trispalvė kilo aukštyn, lydima
Sauliaus Petreikio pučia mo lietuviško rago melo-
dijos.   

Į šventę šeimomis su vaikučiais susirinko beveik
keturi šimtai lietuvių. Sveikinimo žodį tarė garbingi
sve čiai: Lietuvos Respublikos ge ne ralinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius, JAV LB Krašto val-
dybos (KV) pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Už
lietuvybės puoselėjimo veik lą ji įteikė padėkas il-
gametei Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS)
programos vadovei Rasai Ar dytei-Juškienei, JAV LB
KV vicepir mininkui Rimui Bitėnui ir Bendruo-
 menės pirmininkei Rasai Miliūtei. Į šventę atvyko
ilgamečiai lietuvybės skleidėjai iš Philadelphijos Al-
gi man tas ir Teresė Gečiai.

Kasmet vasaros šventės metu pa žymime kurią
nors svarbią Lietuvai datą. Šių metų šventė buvo
skirta Lie tuvos Etnografinių regionų metams pa-
minėti.

Svečius pasitiko mediniai vartai, ąžuolų gir-
liandomis apkaišyti – meis riškų Ginto ir Germos Ba-
nionių šei mos rankų darbas. Ši šeima kasmet ir vi-
siems Jonams ąžuolų vainikus nu pina. Aikštėje
puikavosi lietuvių ran komis suręsta Gedimino pilis
bei ve žimaitis, kupolės medis ir daug skintų žolynų.
Veikė nedidelė lietuviškų dirbinių mugė.

Koncertavo svečiai iš Lietuvos

Šventiniame koncerte grožėjo mės scenoje pa-
sirodžiusios daininin kės Rasos Serra autentišku dzū-
kišku kostiumu. Ypatingai visus žavėjo jos tarmiš-
kai atliekamos lietuvių liaudies dainos. Minkšto tem-
bro balsas lyriškoje „Oi girioj girioj” skambėjo
įspūdingai, o virtuoziški Sauliaus Petreikio impro-
vizacijų intarpai  lumz deliu,  švilpukais  bei Rūtos
Pakš taitės-Cole švelniai besiliejantis pritari-

New Jersey lietuviai Jonines šventė su Rasa Serra ir Sauliumi Petreikiu
 mas  smuiku suteikė dar daugiau gyvybingumo ir
spalvų lietuviškos dainos skambesiui. Pasiklau syti
šią dainą galite apsilankę interneto svetainėje
https://youtu.be/KCQovUF18fw. Liaudies dainos
„Tėtužėli sengalvėli” ir „Rūta žalioji” taip pat palietė
žiūrovų širdis.

Išgirdome naujoviškai, „neofolk” stiliumi, at-
liekamą dainą „Oi bodės bodės”, kai Rasos Serra sva-
jingą dai navimą papildė Sauliaus Petreikio vokali-
nė improvizacija, nuskambė ju si sutartinės motyvais.
Džiaugia mės išgirdę tokio aukšto lygio profesiona-
 lius atlikėjus. Maloniai esame nustebę, kad šis mu-
zikinis trijų atlikėjų pro jektas taip gražiai pavyko,
žinant, jog dėl didelių atstumų atlikėjai ne turėjo ga-
limybės repetuoti kartu prieš koncertą. Beje, Saulius
viso kon certo metu ne tik grojo, bet ir rū pinosi gar-
so efektais. Jam talkino ne pavargstantis mūsų ben-
druomenės technikos žinovas Šarūnas Stančaus-
 kas.

Ąžuolų vainikai – Jonams ir Janinoms

Tautiškais kostiumais pasida binę Centrinės
NJ lietuviai: dzūkai, aukštaičiai, žemaičiai, suval-
kiečiai ir Ma žosios Lietuvos atstovai – vai kučiai ir
suaugę – šventę papuošė bei tarmiška šneka stebino
etnografinėje improvi zacijoje „Lietuvėle tu mana, ša
– la – la  gimtine”. Etnografinį pa si rodymą režisavo
mokytoja Rasa Lu košienė. Nuotaikingai aikštėje
lietuvių liaudies žaidimus žaidė vaikai. Susirin ku-
 siųjų plojimais buvo palydėti ir Viole tos Kundrotie-
nės vaikų muzikos gru pės „Spindulėlis” mažie ji

muzikantai  ir tautinių šokių gru pės „Viesulas” šo-
kėjai su vadove Li vita Skučaite. Skambant „Žemėj
Lie tuvos ąžuolai žaliuos” pasveikinome Jonus ir Ja-
ni nas, dovanodami jiems ąžuolų vaini kus. Gėlių
vainiką tei kėme ir daini ninkei Rasos Serra – juk
Rasų šventė. Koncertą užbaigėme Bendruomenės ren-
 giniuose tradicija jau tapusia smagia lietuviša pol-
ka – šoko visi!

Šventės pabaigai – šokių muzika

Dėl lietaus pasėtų balučių nega lė jome piešti
Lietuvos žemėlapio ir dalyvauti tradiciniame aikš-
tės pieši nių konkurse „Lietuvos šalelėj”, bet balos ne-
sutrukdė dideliam vyrų stip ruolių būriui galynėtis
rąsto metimo varžytuvėse. O vainikų pinti tiek daug
merginų ir moterų susirinko, kad sunku buvo gra-
žiausią vainiko py nėją išrinkti. Kupolio burtais
mer ginos ir moterys ateitį spėjo, vainikė lius „ežeran”
plukdyti skubėjo. Pa parčio žiedo ieškoti leidomės –
tikėki mės, laimingas pataps tą žiedą sura dęs.

Joninių linksmybės tęsėsi, kai į sceną vėl paki-
lo Rasa Serra ir Sau lius Petreikis, tik šįkart – popu-
liarių ir šokio ritmo dainų koncertui. Retas iš mūsų
buvo girdėjęs šiuos atlikėjus atliekant tokio stiliaus
muziką,  bet jų pasirodymas pranoko visų lūkes-
čius! Rasos Serra balsas šįkart skambėjo kitaip nei
šventinio koncerto metu – jau ne lyriškai, bet su ypa-
tinga ener gija ir džiugia nuotaika, o Sauliaus Pet-
reikio trimito improvizacijos ža vėjo dalyvius, kurie
tiek įsišėlo šo kio ritme, jog nenorėjo skirtis su atli-
 kėjais. Puikus, charizmatiškas duetas – didelis ačiū

Didelė Trispalvė kilo aukštyn, lydima Sauliaus Petreikio pučiamo lietuviško rago melodijos.

Vasariško lietučio nepabūgo ir į šventę susirinko beveik 400 lietuvių. Šarūno Stančausko ir Marko Četrausko nuotraukos
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Birželio 20 d. Berisso mieste (Ar -
gentina), Berisso miesto vidu-
rinės mo kyklos salėje, „Nemu-

no” lietuvių jau nimo tautinių šokių an-
samblio 44-ojo gimtadienio proga vyko
Šokių festivalis, į kurį susirinko dau-
giau nei 300 žmonių.

Į šventę buvo pakviesti ir koncer-
tavo italų ir argentiniečių šokių an-
 sambliai. Vėliau koncertavo svečiai
iš kaimyninio Urugvajaus: suaugu sių
šokių ansamblis „Gintaras” iš Urug va-
jaus lietuvių kultūros draugijos.

Spektaklio pabaigoje koncertavo
šio įspūdingo festivalio organizato-
rius – jaunimo ansamblis „Nemunas”
drauge su senjorų ansambliu „Griaus -
 tinis”. Abi grupės – lietuvių draugijos
„Nemunas” nariai.

Spektaklio pabaigoje scenoje 50
šokėjų sušoko dvylika šokių, tarp ku-
 rių buvo ir garsioji „Šventinė polka”.
„Nemuno” muzikos grupė, kuri nuo
šiol nuolat koncertuos kartu su „Ne mu -
nu”, žiūrovus nudžiugino groda ma
gyvai.

Šiuo metu jaunimo ansamblyje
„Nemunas” šoka 50 šokėjų nuo 13 iki
25 metų. Ansambliui vadovauja Ana lia
Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kal-
velis. Tai didžiausia šiuo metu lie-
 tuvių šokių grupė Pietų Amerikoje. Po
„Nemuno” draugijos sparnu dar yra
vaikų ansamblis „Skaidra” ir ve teranų
ansamblis „Pipiras”.

„Nemuno” ansamblis koncertuoja
įvairiuose šokių festivaliuose Ar gen ti-
nos ir Urugvajaus miestuose. 2000 me-
tais lietuvių jaunimo tautinių šokių an-
samblis „Nemunas” dalyvavo šokių
šventėje Toronte (Kanada) ir planuoja
dalyvauti šokių šventėje Lie  tuvoje 2018
metais.

Birželio 27 d. senjorų ansamblis
„Griaustinis” aplankė kaimyninį Urug-
 vajų ir koncertavo Urugvajaus Lietu-
vių Bendruomenės patalpose Joninių
šventėje. Vakare po koncerto vyko žai-
dimai ir šokiai prie laužo.

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Ne-
munas” info ir nuotr.

Birželio 25 dieną draugai Flori doje į amžinąją kelionę palydėjo Biru tę Ralytę-Wilfert.
Bažnyčios ansamblis, kuriame Birutė daug metų giedojo, atliko 4 giesmes. Jos vyras Peter
Wil fert, brolis Viktoras Ralys ir jos geras draugas Dale Jordan pasidalijo prisiminimais apie
Birutę. Viena jos draugių perskaitė savo šiai progai su kurtą eilėraštį.

Kunigas James R. Carter perskai tė maldas. Birutė daug metų gy veno New Yorke ir pri-
klausė „Harmo nijos” dainų ansambliui. Dabar Biru tė dainuoja su angelais. Mes niekada jos
neužmiršime. 

Parengė Laima Lileikienė-Shea

Ansamblis „Nemunas” šventė 44-ąjį gimtadienį

Dainininkę išlydėjo į paskutinę kelionę

Lietuvių senjorų ansamblis ,,Griaustinis” koncerto Urugvajuje metu.

Lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis ,,Nemunas”.

Iš k.: Asta Butkutė, Viktoras Ralys, Birutė Ralytė-Wilfert, Viktor Alfonso ir Rasa
Kaye-Britain. „Harmonijos” archyvo nuotr.

jiems!
Rasos Serra ir Sauliaus Petreikio

koncertinė kelionė po JAV tęsiasi
vi są mėnesį. Jie jau koncertavo New
Yorke, Nantucket (Massachusetts
valstija) ir Portlando (Oregono vals-
tija) Lietuvių Bendruomenėse, taip
pat dalyvavo Šiaurės Amerikos lie-
tuvių dainų šventėje Čikagoje. Liepos
14 die ną atlikėjus bus galima išvys-
ti „Ne ringos” stovykloje Vermonte.
Dė kojame atlikėjų kelionės rėmė-
jams –LR Užsienio reikalų ministe-
rijai, Lietuvių Fondui, JAV LB Kul-
tūros ta rybai ir jos pirmininkei Rū-
tai Pakš taitei-Cole, kuri ir organiza-
vo atlikė jų  pasirodymus JAV.

Šventę rengė būrys 
lietuvių

Kasmetinės vasaros Joninių
šventės Centrinėje NJ rengiamos su
tikslu rinkti lėšas Bendruomenės
veik lai tęsti, patalpų nuomai (neturi -
me lietuvių namų, todėl glaudžia-
mės Estų namuose), lituanistinei
mokyklai „Lietuvėlė” bėdos ištik-
tiems tautiečiams paremti bei ki-
tiems lietuvybės puoselėjimo tiks-
lams čia, Užat lan tėje. Rengiant šią
šventę dalyvavo didelis būrys lietu-
vių. Kad visi būtų sotūs, tuo rūpino-
si Alfredas Benetis su pulku padėjė-

jų. Jauniausios iš jų: Emi lija Ješke-
vičiūtė, Berta Pango ny tė ir Greta
Ketrakytė sėkmingai atlai kė ne-
lengvo darbo išbandymą. Džiau gia-
mės, kad į apsaugos komandą įsi-
traukė jaunimas – Karolis  Šukys ir
Simas Glebavičius. Jau kelerius me-
 tus iš eilės didelius paruošiamuo-
sius šventės darbus atlieka bei šven-
tės metu dirba Gytis Surdokas, Kęs-
tutis Sinkevičius, Rolandas Danile-
vičius, Valdas Kilinskas, Linas Pi-
leckis. Tautinius kostiumus siuvo, žo-
lynus skynė ir vainikus atlikėjams iš
jų pynė Rasa Lukošienė, Kristina
Riš kutė ir Ramu tė Plokštienė su bū-
riu pagalbininkių.

Organizaciniais reikalais net ke-
 letą mėnesių rūpinosi JAV LB Cent-
ri nės NJ apylinkės valdyba, į pagal-
bą atskubėjo ir kai kurios šeimos, ne
vie ną dieną paaukojusios šventės
parengia miesiems darbams, organi-
zaci niams reikalams: Livita Skučai-
 tė, Rasa Ar dytė-Juškienė, Reda Šešel -
gienė, Kos tas Maštauskas, Asta ir Ro-
landas Šu minskai, Virgis, Gitana ir
Monika Bra žinskai, Rimas Jonaus-
 kas, Virgu tė ir Vilmantas Latviai. Jie
ir dar be veik penkios dešimtys Ben-
druome nės lietuvių geranoriškai dir-
bo be atlygio ir sukūrė šią gražią
šven tę. Visiems  jiems padėka ir pa-
garba.

Jonai ir Janinos buvo apdovanoti ąžuolų vainikais.

Dalyvius džiugino vaikų muzikos grupė „Spindulėlis”.

Vaikai, apsirengę tautiškais kostiumais, energingai žaidė lietuvių liaudies žaidimus.
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skaut YBės keLias

Vyr. skaučių ,,Verpsčių” būrelio sueigoje. 1 eilėje iš k.: Irena Grigaitienė, Dalia Povilaitienė, Joana Krutulienė, Vida Ri-
mienė, Ritonė Rudaitienė, Daiva Luneckaitė-Bulicz. Stovi: Rugilė  Šlapkauskienė, Milita Lauraitienė, Rūta Daukienė, Bi-
rutė Nalienė, Gina Luneckaitė- Cabal, Aldona Rauchienė, Nijolė Martinaitytė-Nelson, Aušrelė Sakalaitė.

Daivos Luneckaitės-Bulicz nuotr.

V.S. RITONĖ RUDAITIENĖ

Vyr. skaučių „Verpsčių” būrelio veiklos ratelis nesu-
stodamas sukasi. Rodos, dar taip neseniai buvo ru-
duo, „Verpstės” rinkosi Daivos Lunec kai  tės-Bulicz
na muose pasidalinti pra   bėgusių vasaros atostogų
nuo ty kiais ir prisiminimais, o štai jau ir 2015 metų va-
sara…

Pernai, spalio mėnesio sesių su ei goje dalyvavo
kun. Algis Baniulis, SJ, atvykęs iš Lietuvos
vadovauti Pa laimintojo Jurgio Matulaičio mi-

sijai. Buvo įdomu iš arčiau su juo susipa žinti ir iš-
girsti apie  kun. Baniulio gy venimą ruošiantis ku-
nigystei sovietų okupuotoje tėvynėje. Lapkričio mė-
 ne  sį teko dalyvauti „Aušros Var tų/Ker navės” tunto
jubiliejinėje 20 me tų veiklos šventėje. Tą patį mėnesį
Genovaitės Treinienės dukros farmacininkės sesės
Virgos Rimeikienės paskaita apie vaistus ir vita-
minus su silaukė didelio susidomėjimo ne tik tarp
„Verpsčių”, bet ir jų viešnių. Su eiga vyko vaišin-
guose Danguolės Bielskienės namuose.

Netrukus pasikeitė orai ir užklu po šalčiai.
Gruodžio pirmąjį savaitga lį Pausaulio lietuvių
centre vyko skautų  Kalėdinė mugė, kurioje „Verps -
 tės” prisidėjo prie Kazytės kampelio maisto gami-
nių stalo, skirdamos  piniginę auką.  Artinosi Kalė -
dų šventės. Gruodžio 18 d. Vidos Ri mie nės namuose
vyko Kalėdinė su eiga. Kaip visuomet, laikantis il-
galai kių tradicijų, didžiojoje žvakidėje bu vo uždeg-
tos septynios žvakės, primenančios plačiame pa-
saulyje gyvenan čias lietuvaites skautes ir brolį t.
An taną Saulaitį, SJ. Atskirų žvakelių už de gimu ir
malda buvo prisimintos bū relio sesės, kurias Vieš-
pats pasi kvie tė į Amžinąjį gyvenimą. Atlikus Kū-
 čioms skirtą ritualą, „Verpstės” vaišinosi suneštais
tam vakarui skirtais valgiais, giedojo Kalėdines
gies mes, svečiavosi ir nusifotografavo prie didelės ir
puošnios Kalėdų eglės, papuoštos vien tikrų šiaudų
šiaudi nukais.

Sausio ir vasario mėnesiais suei gų nebuvo.
Kovo mėnesį, minint Va sa rio 16-tąją ir Kovo 11-tąją,
Aldonos Rauchienės namuose buvo rodomas filmas
„Nematomas frontas”. Nema žai sesių buvo jį ma-
čiusios anksčiau, bet mielai žiūrėjo ir antrą kartą.

Velykinė sueiga vyko Pasaulio lie tuvių centre.
Kartu su mūsų tautodailininkėmis Vida Rimiene
ir Aldo na Rauchiene, buvo aplankytas Lietu vių dai-

PIRMASIS ATVIRUKAS
S 18°34’ e 23°29’

Sesės ir broliai –
šiandien pasiekėme Botswanos gilumą, kur neaptverti laukiniai gy vū nai

laisvai gyvena. Mes esame tik svečiai ir laikomės griežtos discipli nos, kad mūsų
buvimas neturėtų nei giamos įtakos gyvūnams ir mes ne papultumėme į bėdą.
Stebėjome pas ti pusį ir jau dvokiantį dramblį. Jis turbūt pastipo natūraliai nuo se-
nat vės, nes nematėme užpuolimo ženklų. Trys jauni liūtai plėšė ir ėdė dramblio
mėsą. Gidas-seklys aiškino, kad liūtai ėda ir gina lobį nuo vakar dienos, o gal dar
anksčiau. Visai ne toli matėme nužudytą grifą, kuris at baidydamas liūtus turbūt
užtenkamai greitai nepakilo į orą. Šie liūtai gal pasiliks visą savaitę, nebent ateis
suaugęs liūtas ir juos nuvys. Po va lan dos keliavome prie Selinda upės, kur mūsų
laukė kanojos. Sukrovus reikmenis išplaukėme keturioms nak tims. Saulei jau nu-
sileidus pasie kėme stovyklavietę. Naktį danguje be galo daug žvaigždžių. Pra-
bėgus ke liems metams vėl regėjau Pietų Kry žių. Tolumoje girdžiu liūtų riaumo-
 ji mą. Rojus!  Linkėjimai.

Brolis Pilkasis Garnys

at v i r u k a i  i š  B o t s wa n o s  

Sesės „Verpstės”
verpia ir budi

lės muziejus, kur Tautodailės galerijoje vyko labai
gausi lietuviškų margučių paroda. Antroje sueigos
da lyje dalinomės įspūdžiais apie dabar tinę mūsų
lietuvišką spaudą. Džiau gėmės kai kurių atsineštų
skaityti straipsnių gražia  lietuviška kalba ir ap-
gailestavome, kad kiti rašinių ir straipsnių auto-
riai nesąžiningai vartodami svetimžodžius ją  labai

darko ir skriaudžia.
Amerikiečiai turi gražią patarlę: „Nauji drau-

gai brangūs kaip sidab ras, bet seni draugai bran-
gesni už auksą.”  Sesės „Verpstės” yra be galo tur tin-
gos, nes jos turi ilgą skautavimo tradiciją ir viena ki-
tos dovaną.  

Smagu kartu verpti ir budėti!

PrimenAme 2015 VASAroS SToVyKLų 
ir SUVAžiAVimų TVArKArAŠTĮ

� rako stovykla: liepos 11–25 d.

� GAm: liepos 26 d. – rugpjūčio 1d. Rako stovykloje.

� Vadovų kursai: rugsėjo 25–27 d. Dainavos stovykloje.

� Kanados stovykla: Romuvoje  rugpjūčio 16–22 d.

� europos rajono stovykla ,,Nemuno šalis” liepos 25 –
rugpjūčio 2 dienomis. 
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REGINA JUŠKAITĖ-
ŠVOBIENĖ

Birželio 28 d., sekmadienį, klebo -
nas kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas kartu su pastoracinės ta-

rybos pirmi ninke Laima Maziliaus-
kiene tuojau po šv. Mišių parapijos sve-
tainėje su rengė parapijos jubiliejinio
leidinio pristatymą. Laimutė Mazi-
liauskienė sveikino parapijiečius ir
draugus, kurie gausiai dalyvavo ir pri-
pildė ne tik parapijos svetainę, bet ir
dalį Kul tūros centro salės. Klebonas
kun. G. A. Jonikas, pakviestas tarti
žodį, džiaugėsi šio projekto – jubilieji-
nio pa rapijos leidinio pabaigtuvėmis.
Dar jis nebuvo šios parapijos klebonas,
kai šis projektas buvo pradėtas. Šiek
tiek ilgėliau užtruko, bet darbo vaisiai
– akivaizdūs. Leidinys skirtas ne tik pa-
rapijiečiams, visiems, kurie no ri dau-
giau sužinoti apie šios parapijos gy-
venimą. 

„Dievo Apvaizdos parapija yra
gyva, energinga ir dar ilgai gyvuos”, –
tarė klebonas kun. G. A. Jonikas ir, įga-
liotas JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkės Sigitos Šimkuvienės, pa rapijos
nariui Vytui Petruliui už jo nenuils-
tamą energiją, pasiryžimą šio je para-
pijoje bei jo lietuvišką pa trio tizmą
įteikė knygą „Lietuvių pa veldas Ame-

rikoje”.
Toliau L. Maziliauskienė pristatė

buvusią parapijos pastoracinės tarybos
pirmininkę ir šio jubiliejinio leidinio
redaktorę Janiną Udrienę, kuri išsa-
miai papasakojo apie leidinio gi mimą
ir parapijos turtingą istoriją nuo 1908
m. iki 2014 m. Švenčiant pa rapijos
šimtmečio jubiliejų tuometinis klebo-
nas a. a. kun. Ričardas Rep šys kartu su
parapijos taryba pavedė leidinio reda-
gavimą Vidai Juškienei. Ji su dideliu
entuziazmu pradėjo dar bą, surinko
daug sveikinimų, nuotraukų ir ke-
liems parapijiečiams už sakė parašyti
išsamią parapijos isto riją. Vyko posė-
džiai su redakciniu ko lektyvu: Liūda ir
Algiu Rugieniais, Vy tu Petruliu, Rasa
Karveliene ir Ja nina Udriene. Vėliau
įsijungė Nijolė Zelwinder. Leidinys iš-
augo iki 750 psl. Reikėjo mažinti leidi-
nio apimtį ir baigti leidinio projektą.
Praėjo 3 me tai. N. Zelwinder perdavė
leidinio me džiagą J. Udrienei. 2011 m.
rudenį pa rapija pakoregavo leidinio
projektą, su mažino leidinio apimtį ir
2014 m. pavedė projektą baigti redak-
torei Ja ninai Udrienei. Ji darbą pra-
dėjo iš naujo. Pasitarė su klebonu kun.
G. A. Joniku, Liūda ir Algiu Rugieniais
ir Rasa Karveliene ir apibrėžė leidinio
tokį turinį: redaktorės žodis, klebono
žodis, Detroito dvasininkų sveikini-

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos jubiliejinio leidinio pristatymas

mai, arkivyskupo Allen Vigneron, Šiau-
 lių vyskupijos vyskupo Eugeni jaus
Bartulio, Lietuvos Vyskupų konferen-
cijos (LVK) delegato užsienio lie tuvių
katalikų sielovadai prelato Edmundo
Putrimo ir South Oakland vikariato va-
dovo kunigo Mark S. Bauer sveikini-
mai, šimtmečio jubi lie jaus aprašymas,
jubiliejaus foto parodos aprašymas.
Parapijos istorija padalinta į keturias
dalis: 1908–1983 m. (75 metų laikotarpį)
ap rašė Liūda Rugienienė; 1983–1998
m. (15 m. laikotarpį) aprašė Andrius
But kūnas (dauguma informacijos bu -
vo spausdinta ankstesniame leidinyje),
1998–2008 m. (10 metų laikotarpį) aprašė
Janina Udrienė ir 2008–2014 m. (6 metų
laikotarpį) aprašė Rasa Kar velienė.

Įtraukti visų veikiančių parapijo-
je organizacijų trumpi aprašymai, ku-
nigų gyvenimo akimirkos bei jų nuo-
traukos, įvardintos visos parapijos ta-
rybos nuo 1970 m. iki 2014 m. 

Kai visa istorinė medžiaga buvo
sukaupta, reikėjo, kad kas peržiūrėtų
teksto kalbą. J. Udrienė kreipėsi į bu-
 vusią dienraščio „Draugo” vyr. re dak-
 torę Danutę Bindokienę, ir ji mie lai su-
tiko padėti. Po to – vertimo į ang lų kal-
bą darbas. Norėta, kad apie Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapiją žinotų ir Det-
roito arkivyskupija, vi kariatas bei visi
tie, kurie priklauso šiai parapijai, bet

Padėkos ženklan parapijos pastoracinės tarybos pirmininkė Laimutė Ma-
ziliauskienė (d.) įteikė jubiliejinio leidinio redaktorei J. Udrienei rožių puokš-
tę ir dovanėlę.Jubiliejinio leidinio viršelį suprojektavo Kęstutis Šonta.

jiems lietuvių kalba nėra gimtoji. Ver-
timui J. Udrie nė pakvietė jaunesnius
talkininkus. Šį darbą atliko: Andrius
Anužis, Vir ga Norkevičienė, Rasa Kar-
velienė ir Narimantas Udrys. Po to rei-
kėjo su rasti, kas galėtų redaguoti nuo-
trau kas ir medžiagą paruoštų spaus-
dinimui. J. Udrienė kreipėsi į parapi-
jos administratorių bei fotografą Juo-
zą Vaičiūną, taip pat į buvusią dienraš -
čio „Draugo” maketuotoją Iną Stan ke-
 vičienę, kurie taip pat sutiko pa dė ti.
Kadangi dalis nuotraukų buvo prastos
kokybės ir dėl kitų techninių reikalų
darbas užtruko. 

Dėl spausdinimo J. Udrienė krei-
 pėsi į Juozą Polikaitį, kuris bendra dar-
biauja su žurnalo „Pensininkas” re-
daktore Danute Bindokiene, žurnalą
spausdinančia patikimoje spaus  tuvėje
netoli Chicagos. Parapi jos leidinio
spausdinimo darbas tos spaustuvės
buvo patraukliai įkainotas. Šiam pro-
jektui buvo skirta 6 000 dol., o visi dar-
bai kainavo truputį dau giau kaip 4 000
dol.

Baigdama savo išsamų praneši mą
apie Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos jubiliejinį leidinį Janina Udrienė
padėkojo parapijos istorijos autoriams
Liūdai Rugienienei, And riui Butkū-
nui, Rasai Karvelienei, pa rapijos is-
torinių faktų tikslintojui Algiui Ru-
gieniui, taip pat vertėjams Andriui
Anužiui, Virgai Norkevičie nei, Rasai
Karvelienei ir Narimantui Udriui.
Buvo padėkota Vidai Juškie nei už su-
rinktas nuotraukas, Danutei Bindo-
kienei už korektūros darbą, Inai Stan-
kevičienei už maketavimą, Juozui Vai-
čiūnui – už techninę pagalbą ir pasta-
rųjų šešerių metų nuotrau kas; Kęstu-
čiui Šontai – už viršelių nuotraukas;
Juozui Polikaičiui – už spaustuvės
pa siūlymą ir kun. Jonikui – už dva sinę
paramą, nes jis nuolat skatino baigti šį
projektą. Už pagalbą redaktorei padė-
kota Ra sai Karvelienei ir Valentinai
Rauc kie  nei. Baigdama savo pra nešimą
re daktorė Janina Udrienė palinkėjo vi-
 siems malonaus skaitymo!

Padėkos ženklan pastoracinės ta ry-
bos pirmininkė Laimutė Mazi liaus-
 kienė Janinai Udrienei įteikė do vanėlę
ir geltonų rožių puokštę. Dievo Ap-
vaiz dos lietuvių parapijos ju biliejinis
leidinys buvo įteiktas kiekvienai šei-
mai. 

Toliau parapijiečiai maloniai ben-
dravo ir užkandžiavo bei dalijosi įspū-
džiais apie parapijos leidinį.

Parapijiečiai, kurie įdėjo daug darbo, laiko ir energijos, kad šis jubiliejinis leidinys išvystų dienos šviesą. Iš k.: Juozas Vaičiūnas, klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, Rasa Kar-
velienė, leidinio redaktorė Janina Udrienė, Narimantas Udrys, Liūda Rugienienė, Valentina Rauckienė, Andrius Butkūnas ir Algis Rugienius. Trūksta Andriaus Anužio ir Virgos Nor-
kevičienės. Juozo Vaičiūno nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva ir PasauLis

Derasi dėl Irano branduolinės programos

Skurdesnės šalys griežtesnės Graikijai

Viena (BNS) – Šešių galingųjų ša-
lių užsienio reikalų ministrai pradėjo
lemiamas derybas Vienoje, siekdami
baigti derinti istorinį susitarimą su Ira-
nu dėl jo branduolinės programos, tu-
rintį užbaigti 13 metų trukusį susi-
priešinimą. Pradžioje buvo planuota
derybas užbaigti ir susitarimą pasiekti
iki birželio galo, tačiau terminas buvo
pratęstas iki liepos 7 d., o po to – iki lie-
pos 10-osios. 

JAV, Rusija, Kinija, Didžioji Bri-
tanija, Prancūzija ir Vokietija nori, kad
Iranas smarkiai apkarpytų savo bran-
duolinę programą ir kad šiitiškai res-
publikai praktiškai užsivertų galimy-
bės pasigaminti atominių bombų.

Jeigu Teheranas sutiktų tai pada-
ryti, pasaulio galybės žada sušvelnin-
ti šiitiškai respublikai paskelbtas sank-
cijas.

Bratislava (BNS) – Mažiau tur-
tingos Rytų Europos euro zonos narės,
kurios pačios turėjo griebtis skaus-
mingų reformų ir vykdyti griežto tau-
pymo politiką, laikosi griežtos pozici-
jos Graikijos atžvilgiu po to, kai šios ša-
lies rinkėjai atmetė tarptautinių sko-
lintojų iškeltas finansinės pagalbos
sąlygas.

Estija, Latvija, Lietuva ir Slovakija
seniai tvirtina, jog nėra tokios pasi-
turinčios, kad galėtų mokėti už klaidas,
kurias padarė turtingesnė Graikija, ir
Atėnams derėjo įgyvendinti reformas
bei taupymo priemones, kurios buvo
numatytos pagal didžiulės, 240 mlrd.
eurų vertės, finansinės pagalbos prog-
ramos sąlygas.

Estijos prezidentas Toomas Hend-
rik Ilves pažymėjo, kad „Graikijos
kreditoriai nėra tik bankai”.   „Už
Graikiją skurdesnės euro zonos vals-
tybės gali netekti iki 4,2 proc. BVP”, –
rašė jis. Vyriausybės vadovas Taavi

Roiv pareiškė, kad dabar Graikijai
liko tik du pasirinkimai – „blogas ir
blogesnis”.  

Estija ir Latvija euro zonos narė-
mis tapo atitinkamai 2011 ir 2014 me-
tais, o netrukus jų pėdomis pasekė ir
kaimyninė Lietuva.

Visos trys Baltijos šalys ėmėsi
drastiškų taupymo priemonių, kad at-
sigautų po gilios recesijos, kurią iš-
provokavo 2008–2009 metų pasaulinė fi-
nansų krizė. Tai atvėrė joms kelią į
euro zoną ir garantavo stabilų ekono-
mikos augimą, kuris šiuo metu regio-
ne siekia apie 3 procentus.  

Estija pritarė pirmajai finansi-
nės pagalbos Graikijai programai, ta-
čiau pasisakė prieš tolesnę finansinę
paramą Atėnams. „Estams iš tikrųjų
nesuprantamas graikų požiūris. Esa-
me įpratę taupyti ir gyventi ekono-
miškai”, – sakė didžiausio šalies dien-
raščio „Postimees” vyriausioji redak-
torė Merit Kopli.  

JAV intensyvina antskrydžius prieš IS Sirijoje
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Barack Obama pranešė apie
aktyvesnę JAV vadovaujamos koalici-
jos kovą prieš ,,Islamo valstybę” (IS),
skelbia BBC.

Kalbėdamas Pentagone B. Obama
užtikrino, kad JAV nesiųs papildomai
karių į Siriją, tačiau bus didinama pa-
rama šalies nuosaikiajai opozicijai.

Neseniai IS kovotojai pranešė iš
kurdų pajėgų perėmę dar vieno mies-
to valdymą. Tačiau pastarosiomis sa-
vaitėmis koalicija įvykdė vienus in-

tensyviausių IS apšaudymų nuo ant-
skrydžių kampanijos pradžios. Ypač
svarbus Rakos miesto, laikomo IS sos-
tine Sirijoje, bombardavimas.

B. Obama pranešė apie kovas prieš
IS bazę Sirijoje bei būsimus antskry-
džius, kurių metu taikomasi į naftos ir
dujų gamyklas, kurios padeda finan-
suoti IS operacijas.

Prezidentas įspėjo, kad norint ga-
lutinai sutriuškinti islamistus, pri-
reiks daugiau laiko. 

Rusijos politikas laikė 100 kg dolerių 

Sank Peterburgas (15 min.lt) –
„City of  Investment Bank” patalpas
Sankt Peterburge, Gagarino gatvėje,
aplankė Rusijos žvalgybos tarnybos
(FSB) ir Tyrimų komiteto pareigūnai.
Dokumentų patikrinimą ketinę atlik-
ti pareigūnai konfiskavo 100 kilogramų
dolerių kupiūrų, kurios priklauso Ru-
sijos Valstybės Dūmos deputatui Alek-
sejui Lisiakovui. 

Iš pradžių pareigūnai bandė susi-
tarti, kad banko filialo vadovas įsi-
leistų juos privalomai patikrai, tačiau
šiam atsisakius šturmavo pastatą ir
rado ten sukrautas dėžes su kupiūro-

mis, kurių vertė 7 milijonai dolerių.
Rasti dokumentai patvirtino, kad

pinigai priklauso kairiosiomis pažiū-
romis išsiskiriančios „Teisingosios
Rusijos” partijos nariui, įtakingam
politikui ir Dūmos deputatui Alekse-
jui Lisiakovui.

Rusijos Dūmos deputatu tapęs A.
Lisiakovas neigė, kad jam priklausė ši
milžiniška suma. Pareigūnai pradėjo
tyrimą, kuriuo sieks išsiaiškinti, iš kur
tokia milžiniška suma atsirado kuklų
Rusijos politiko gyvenimą demonst-
ruojančio A. Lisiakovo sąskaitoje.

Turtingiausi politikai ir valdininkai

„Snoro” savininkai pasislėpė  

Vilnius („Verslo žinios”) – Vals-
tybinė  mokesčių inspekcija paskelbė
39 115 asmenų 2014 m. turto deklaracijų
duomenis.

Turtingiausi visame sąraše – Dar-
bo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho
sutuoktinė Jolanta Blažytė ir versli-
ninkas, Europos Parlamento narys
Antanas Guoga.

J. Blažytės turtas siekia 36,8 mln.
eurų, A. Guogos – 31,7 mln. eurų. Pats
V. Uspaskichas nurodo turįs 2,2 mln.
eurų, Aistės Guogienės turto vertė
yra 61 050 eurų.

Po J. Blažytės ir A. Guogos ri-

kiuojasi konservatorius Palangos sa-
vivaldybės tarybos narys Vaidas Ši-
maitis ir Seimo narys socialdemokra-
tas Bronius Bradauskas. 

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės turtas 2014 m. siekė 760 784 eurus,
beveik pusę jo sudarė vyriausybės
vertybiniai popieriai. Premjero Al-
girdo Butkevičiaus – 86 603 eurus, jo
žmonos Janinos – 96 238 eurus.

Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninko Vito Vasiliausko turimas turtas
vertas 169 882 eurų, generalinio urėdo
Rimanto Prūsaičio – 359 462 eurų. 

Lietuva stabdo vokiškų ginklų įsigijimą
Vilnius (ELTA) – Vokietijoje kilus

abejonėms dėl automatinių ginklų G-
36 patikimumo, Krašto apsaugos mi-
nisterija (KAM) laikinai stabdo šių
šautuvų įsigijimą.

Vokietijos gynybos ministerija
pripažįsta, kad „Heckler & Koch” ga-
minamas G-36 turi „taiklumo proble-
mų” dėl temperatūros svyravimų.
Krašto apsaugos ministras Juozas Ole-

kas patvirtino, kad nauji G-36 įsigiji-
mai bus sustabdyti neribotam laikui,
kol bus įsitikinta ginklo patikimumu.
Lietuvos kariuomenę šiemet planuota
aprūpinti nauja G-36 partija.

Krašto apsaugos ministerijos tei-
gimu, Lietuvos kariuomenė lig šiol
turi įsigijusi G-36 ginklų už maždaug
12,8 mln. eurų. 

Vilnius (15 min.lt) –
Jungtinės Karalystės Ka-
rūnos prokuratūra negali
atsakyti, kur šiuo metu
yra įtariamieji Raimon-
das Baranauskas ir Vladi-
miras Antonovas, kuriuos
dviejų instancijų šios vals-
tybės teismai yra sutikę
perduoti Lietuvai. Jie iš
Didžiosios Britanijos iš-
vyko nežinoma kryptimi. 

Jungtinės Karalystės
institucijos ėmėsi visų
veiksmų užtikrinant, kad
susidariusi situacija būtų
išsiaiškinta ir nagrinėji-
mas teisme būtų baigtas patenkinant
Lietuvos prokuratūros prašymą. 

Lietuvoje teismas yra nusprendęs,
kad šie asmenys turėtų būti suimti, to-
dėl šiandien susidariusi situacija ver-
tinama kaip didelė ir apmaudi Jungti-
nės Karalystės teisėsaugos nesėkmė.

Ikiteisminis tyrimas dėl banko
„Snoras” galimo turto pasisavinimo, ap-
gaulingo apskaitos tvarkymo, doku-
mentų klastojimo, piktnaudžiavimo,
turto iššvaistymo ir pinigų plovimo
buvo pradėtas 2011 m. lapkričio 14 d. Šių
asmenų atžvilgiu buvo išduoti ir dabar
galiojantys Europos arešto orderiai.

Šių metų gegužės 6 d. Jungtinės Ka-
ralystės Aukštasis teismas paliko galioti
dar 2014 metų sausio mėnesį teismo pri-

imtą sprendimą, kuriuo buvo pilnai pa-
tenkintas Lietuvos Respublikos gene-
ralinės prokuratūros prašymas per-
duoti nusikalstamomis veikomis įta-
riamus R. Baranauską ir V. Antonovą
Lietuvai.

Įtariamieji, turimomis žiniomis,
išvyko iš Jungtinės Karalystės pažeis-
dami jiems skirtas kardomąsias prie-
mones. Manoma, kad jie persikėlė į Ru-
siją.

Lietuvos prokurorai yra pateikę
Europos arešto orderį dėl V. Antonovo ir
R. Baranausko suėmimo, jie įtariami
pasisavinę apie 490 mln. eurų „Snoro”
turto. Prokurorai taip pat yra apriboję
jų nuosavybės teises į 233 mln. eurų ver-
tės turtą.

Žadama įrengti ,,Lietuvos žvaigždžių kelią”
Vilnius (ELTA) – Kitų metų rudenį

sostinės Vokiečių gatvėje tikimasi ati-
daryti ,,Lietuvos žvaigždžių kelią”.

,,Per patį Vokiečių gatvės vidurį
įrengsime ,,Lietuvos žvaigždžių ke-
lią”, tiksliau – pirmas penkias įamži-
nimo plyteles. Kasmet ketiname ati-
dengti dar po vieną ar dvi atminimo
plyteles. Tai nebus penkiakampė
žvaigždė kaip Hollywood šlovės alėjo-
je, bet iš betono ir bronzos mišinio iš-
lieta plyta, kurioje bus kažkas nacio-
nalinio, savito mūsų kraštui”, – sako
vienas iš kelio sumanytojų dainininkas

Tomas Augulis.
T. Augulis kartu su šią iniciatyvą

palaikančiais kolegomis „Lietuvos
žvaigždžių kelio” idėją pristatė Vil-
niaus merui Remigijui Šimašiui ir vi-
cemerui Linui Kvedaravičiui.

Vilniaus savivaldybė jau yra pa-
rengusi Vokiečių gatvės rekonstruk-
cijos planą. Jame numatyta, kad deši-
nioji Vokiečių gatvės pusė, einant nuo
Šv. Kotrynos bažnyčios Rotušės link,
bus atiduota pėstiesiems, o kairiąja va-
žinės automobiliai. 

Paslaptingos Rusijos politiko santaupos. ,,Facebook” nuotr. 

Vladimiras Antonovas (d.) ir Raimondas Baranauskas
pa spru ko nuo ekstradicijos. ,,Scanpix” nuotr. 
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Karinė technika NATO gaminama Kaune Pradėtas nagrinėti Lietuvos 
ieškinys „Gazprom” 

Stokholmo arbitražo byla, kurioje nagrinėjamas Lietuvos ieškinys Rusijos
duj  susivienijimui „Gazprom”, įžengė į naują etapą. Paryžiuje prasidėjo

žodinis bylos nagrinėjimas, kuriame dalyvauja ir energetikos ministras Ro-
kas Masiulis. Po žodinio nagrinėjimo svarbiausios arbitražo procedūros bus
baigtos.

Šalys jau anksčiau yra pateikusios savo pozicijas raštu. Žodinis nagrinė-
jimas truks iki liepos 10 dienos. Tuomet arbitražo teismas pradės svarstymą,
po kurio skelbs sprendimą dėl Lietuvos ieškinio. Šio sprendimo laukiama ki-
tąmet.

„Lietuva siekia, kad ‘Gazprom’ atlygintų žalą, patirtą dėl ne vienerius me-
tus taikytos nesąžiningos dujų kainos. ‘Gazprom’ buvo įsipareigojęs tiekti Lie-
tuvai dujas už sąžiningą kainą. Mūsų manymu, ‘Gazprom’ nesilaikė šio įsi-
pareigojimo, todėl mes visi permokėjome už dujas”, – kalbėjo energetikos mi-
nistras R. Masiulis.

Ieškinį Stokholmo arbitražui dėl  „Gazprom” taikytos nesąžiningos gam-
tinių dujų kainos Lietuva pateikė 2012 metais. 2004 metais įsigydamas dalį ben-
drovės „Lietuvos dujos” akcijų Rusijos  susivienijimas „Gazprom” privatiza-
vimo sutartimi įsipareigojo tiekti Lietuvai dujas už sąžiningą kainą. Tačiau
nuo to laiko kaina buvo ne kartą didinama, neatsižvelgiant į „Lietuvos dujų”
akcijų pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus bei sąlygas. 2011 metais
„Gazprom” pareiškė, kad dujų kaina bus sumažinta Estijai ir Latvijai, bet ne
Lietuvai, nes pastaroji įgyvendina ES Trečiąjį energetikos paketą.

Tarptautinių energetikos ekspertų vertinimu, per visą laikotarpį už du-
jas permokėta suma siekia beveik 1,4 mlrd. eurų.

Energetikos ministerijos info

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF) – tai unikalus, didžiausias eko-
nomikos renginys pasaulio lietuviams, suburiantis svarbiausius tarptau-

tinės ir vietinės rinkos ekonomikos  vadovus iš įvairių sričių, leidžiantis užmegzti
vertingų  ryšių, domėtis bei keistis pažangia patirtimi ir prisidėti prie stiprios
tarptautinės Lietuvių bendruomenės pasaulyje kūrimo.

2015 metų spalio 20–21 dienomis PLEF bus rengiamas Izraelyje, Tel Avive.
Renginio metu svarbus dėmesys bus skiriamas inovacijoms, verslo ir mokslo
sinergijai, naujoms technologijoms, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėt-
ros proveržiui, Lietuvos ir Izraelio bei kitų šalių ryšiams.

Rengiamas nuo 2009-ųjų, forumas jau yra vykęs Vilniuje, Čikagoje ir Lon-
done. PLEF kasmet sulaukia per 400 iškilių Lietuvos ir užsienio verslo, politi-
kos, kultūros atstovų iš kelių dešimčių pasaulio šalių.

Su renginio programa, naujienomis ir dalyvavimo galimybėmis galite su-
sipažinti www.plef.lt .                                                                     ,,Investuok Lietuvoje” 

Parduota meno kūrinių už 200 tūkst. eurų

Per keturias meno mugės „ArtVilnius’15” dienas parodų ir kongresų cent-
re „Litexpo” apsilankė 18,5 tūkst. lankytojų, parduota apie 100 meno kūrinių

už 200 tūkst. eurų. Šie skaičiai tik dar kartą liudija, jog šeštą kartą vykusi tarp-
tautinė šiuolaikinio meno mugė stabiliai įsitvirtino vietinėje ir užsienio meno
rinkoje bei meno mylėto-
jų privalomų aplankyti
renginių sąraše.

Mugėje parduotų kū-
rinių skaičius bei suma
dar nėra galutiniai, dėl
daugelio kūrinių derybos
vyksta ir pasibaigus ren-
giniui. Renginį aplankė
ir užsienio kolekcininkų
delegacijos. „ArtVil-
nius’15” patarėjo menui
prancūzo Eric Schlosser
pakviesti prancūzų kolek-
cininkai į Vilnių atskrido
privačiu lėktuvu ir įsigijo keletą meno kūrinių.

Nemažo pirkėjų dėmesio susilaukė daugelis užsienio galerijų: „ArtCo” iš
Vokietijos, Latvijos Dailės Akademija, prancūzų „Le point Fort Galerie”, „Ka-
ravan gallery”, danų „NB galleri”, italų „Ufofabrik”, „Container gallery” iš Gru-
zijos, lenkų „Stalowa” ir konceptualieji olandai iš „Eightfold”.

Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas mugės reklamai užsienyje,
kolekcionierių, žurnalistų, meno institucijų atstovų sukvietimui. 

Alkas.lt 

Karo pramonei skirta elektro-
nika gaminama Kaune, kor-
poracijos „Kitron” Lietuvos

padalinyje. Skandinavų kapitalo įmo-
nės vadovai sako, kad klaidų tikimybė
čia turi būti nulinė. Skandinavų ka-
pitalo įmonė gali pasigirti nemenkais
laimėjimais. 2014 metais jos apyvarta
siekė 51 mln. eurų, o pelnas kasmet
auga apie 20 procentų. Iki šiol visa įmo-
nės produkcija, pramonei, medicinai
ir karo pramonei skirti įrenginiai eks-
portuojami į Vakarų Europą.

Investavus 7,24 mln. eurų, Kaune
pastatytos ir įrengtos naujos 5 tūkst.
kvadratinių metrų ploto gamybinės pa-
talpos ir inžinerinių paslaugų centras.
Papildomai sukurta 60 naujų darbo
vietų. Nuo šiol Lietuvoje bendrovė ne
tik gamins, bet ir vystys naujus pro-
duktus. Inžinieriai teiks prototipų kū-
rimo, gaminių dizaino priežiūros, kom-
ponentų inžinerijos ir projektų val-
dymo paslaugas.

Konkuruoja su visu pasauliu

„Kauną pasirinkome neatsitikti-
nai. Šis miestas ilgus dešimtmečius
buvo pramonės centru. Kauniečių įgū-
džiai bei jų techninis pasirengimas – la-
bai svarbus ‘Kitron’ įmonių grupei.
Šiuo metu darbuotojų skaičius Kaune
viršija žmonių, dirbančių Norvegijoje
skaičių”, – savo sprendimą aiškino
korporacijos vadovas Peter Nilsson.

„Veiklos pradžioje turėjome vos du
klientus. Dabar jų turime virš keturių
dešimčių, su kuriais dirbame tiesio-
giai. Dabar mūsų bendrovė tapo di-
džiausia ‘Kitron’ grupės įmone”, –
sakė įmonės vadovas Mindaugas Šeš-
tokas.

Kauniečių klientai yra pasauli-
nės korporacijos, tokios kaip statybų
pramonei įrenginius gaminanti „Vol-
vo Construction”, aviacijos pramonė-
je dirbanti „SAAB”, greituosius trau-
kinius gaminanti „Bombardier”,
„Husqvarna”, „Emerson” ir kt. dalis.

„‘Husqvarnai’ gaminame žolę
pjaunančių robotų ‘elektronines sme-
genis’, kompanijos ‘Bombardier’ grei-
tiesiems traukiniams – valdymo sis-
temas. Taip pat dirbame medicinos
pramonei, atliekame daugybę užsa-
kymų, Kaune gaminame kraujo ana-
lizei skirtus prietaisus”, – pasakojo M.
Šeštokas.

Skandinavų valdoma „Kitron”
įmonių grupė savo gamybos padalinius
turi Norvegijoje, Lietuvoje, Švedijoje,
Kinijoje, Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose bei Vokietijoje.

„Dirbant su tarptautinėmis kom-

panijomis konkurentai yra ne Lietu-
voje, ar Baltijos šalyse. Konkurencija
yra globali, nes korporacijoms skel-
biant konkursus juose dalyvauja kom-
panijos iš viso pasaulio”, – sakė Kau-
ne veikiančios skandinavų korpora-
cijos padalinio vadovas.

Gamina įrangą ginkluotei

Kaune įsikūrusio „Kitron” pada-
linio specializacija – ne tik pramoninės
elektronikos gamyba. Čia gimsta ir
karo pramonėje naudojami įrenginiai.

Kas konkrečiai gaminama, M. Šeš-
tokas neatskleidė. Jis pripažino, jog pa-
sirašytos itin griežtos konfidencialumo
sutartys.

„Galiu pasakyti tik tiek, jog vienas
pagrindinių klientų šioje srityje – kor-
poracija ‘Kongsberg’. Atleiskite, ta-
čiau daugiau detalių atskleisti nega-
liu”, – sakė bendrovės vadovas.

Rinkos sektoriai labai skirtingi.
,,Gaminame įvairiausią įrangą – nuo
automatizuotų žoliapjovių iki pačių
įvairiausių greičio matuoklių bei bio-
metrinių jutiklių”, – teigė korporaci-
jos „Kitron” vadovas P. Nilsson.

Kokybės reikalavimai 
– milžiniški

M. Šeštokas minėjo, kad jų gami-
niai – gana sudėtingi, taip pat brangūs.
,,Todėl didelių kiekių negaminame.
Jei per metus pagaminama 100 tūkst.
vienetų kokio nors gaminio, tai gana
nemažai”, – teigė ,,Kitron” Lietuvos pa-
dalinio direktorius.

Pasak jo, dirbant pramonei skirtos
elektronikos srityje ypač svarbu ne-
priekaištinga gaminių kokybė, nes
kiekviena klaida gali kainuoti itin
brangiai. Juk sugedus pramoniniam
kompiuteriui ar kontroleriui gali su-
trikti visos gamyklos darbas.

„Taip pat yra įrenginių, kurie,
nors ir nėra brangūs, tačiau montuo-
jami į atviroje jūroje veikiančias naf-
tos platformas ar tanklaivius. Jeigu su-
gestų skysčio lygį ar dujų slėgį ma-
tuojantis jutiklis, jį pakeisti kainuotų
kelis šimtus kartų daugiau, nei vertas
pats gaminys”, – aiškino Kaune vei-
kiančios gamyklos vadovas.

„Tie produktai, kuriuos mes ga-
miname – yra ypač patikimi. Gami-
name detales civilinei bei karo avia-
cijai, šiuolaikinę komunikacijos įran-
gą. Todėl klaidų tikimybė turi būti pati
mažiausia”, – sakė į Kauną atvykęs
korporacijos „Kitron” vadovas P. Nils-
son.

,,Investuok Lietuvoje” 

versLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų liepos 8 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,92 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,72 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,41 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 EUR

Kauniečiai gamina itin tikslią įrangą NATO kariuomenei.         „Kitron” nuotr. 

Meno mugė „Art Vilnius 2015”. MadeinVilnius.lt nuotr. 
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Atsisveikinant su A.P.P.L.E.
ir padėkos, ir ašaros

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vilniuje, Verkių rūmų terasoje surengta 25-ųjų
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talkos Lietuvos švie-
timui programa) vasaros kursų šventinė konferen-
cija, kuri kartu tapo ir atsi sveikinimu su šios orga-
nizacijos veik la Lietuvoje. A.P.P.L.E. prezidentas
daktaras Karl P. Janowitz, „Drau go” koresponden-
to paklaustas, kodėl atėjo laikas baigti programą, at-
sakė paprastai – misija įvykdyta, Lietuvos mokyto-
jai pasiekė puikų profesinį lygį, tad laikas programą
užbaigti, apie ką jau prieš kelerius metus pra dėta gal-
voti.

Tris kadencijas per ketvirtį am žiaus A.P.P.L.E.
prezidentu buvęs specialiojo ugdymo spe-
cialistas K. P. Ja nowitz iš Philadelphijos su-

skaičiavo, kad per tą laiką Lietuvoje jis lankėsi dau-
giau kaip 40 kartų, ir ši šalis iki šiol jį labiausiai žavi
žmonėmis.

„Lietuvoje sutikau labai daug puikių žmonių,
kuriais negali nesiža vėti. Jie pritarė mano ugdymo
idė joms, labai domėjosi mūsų darbu, mū sų patir-
timi. Mes, amerikiečiai, net tik perteikėme savo ži-
nias ir sugebėjimus Lietuvos pedagogams – mes pa-

tys gavome labai daug. Suradome čia puikių draugų,
kurie parodė nuos tabią jūsų šalį, apie kurią anks čiau
mažai žinojome. Man gaila, kad veikla baigėsi, bet ti-
kiuosi, kad žmo giškasis bendravimas išliks, bus
nau jų projektų ir sumanymų”, – graudesio neslėpė
A.P.P.L.E. vadovas baigi mojo renginio metu.

Į jį labai skubėjusi, bet gerokai pavėlavusi Lie-
tuvos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė
pri si minė, kad prieš 15 metų, kai dirbo vienoje ne-
didelio Lietuvos miestelio mokykloje, ji pati tapo
A.P.P.L.E. dalimi – kursų dalyviams rengė lietuviš ką
vakarėlį su dainomis ir šokiais, smagiai pabendravo
su amerikiečių pedagogais. 

„Ši organizacija ir šis projektas – ypatingas reiš-
kinys Lietuvos istorijoje. Tada, kai viskas prasidėjo,
Lietu vos mokyklai labai reikėjo jūsų žinių ir patirties,
nes viskas, ką atsivežėte iš Amerikos, atrodė kitaip,
labai naujoviškai, reikšmingai ir įdomiai. Ma no ži-
niomis, per tą ketvirtį amžiaus daugiau kaip 300 lek-
torių iš Ameri kos ir Kanados buvę atvykę į Lietuvą,
o A.P.P.L.E. kursuose dalyvavo apie pusė visos Lie-
tuvos pedagogų. Tai iš ties įspūdingi skaičiai”, – sakė
minis trė, padėkas įteikusi A.P.P.L.E. prezidentui K.
P. Janowitz, taip pat docentei daktarei Emilijai Sa-
kadolskienei, Amandai Muliolis ir dar keletui as-
menų.

Renginyje dalyvavęs kadenciją baigiantis Lietu-
vos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Žy-
 gi mantas Pavilionis prisiminė apie baigiamąjį
A.P.P.L.E. renginį, kuris ba landžio mėnesį buvo su-
rengtas ambasadoje Washingtone. 

„Padaryta išties labai daug, mes galime di-
džiuotis savo šalimi, taip kaip neseniai pasakė čia ap-
silankęs Amerikos atstovų rūmų pirmininkas John
Boehner, pabrėžęs, jog Lietuva yra įkvepiantis pa-

vyzdys visam pa sauliui. Amerikiečiai labiausiai ža-
vi si būtent mūsų žmonėmis, ir Ameri kos kompanijos
čia investuoja būtent dėl žmonių. Bet ar mes patys pa-
kan kamai vertiname savo žmones?”, – klausė amba-
sadorius, pabrėžęs, kad Amerika būtent dėl to ir stip-
ri, kad la bai daug investuoja į žmogų nuo pat pradžios,
nuo mažumės. 

„Tam, kad ryšys su JAV nenutrūktų švietimo sri-
tyje, reikia labai daug dirbti, reikia investuoti, nes ki-
 taip jis nutrūks. Trejų metų intensyvaus darbo mums
prireikė, kad at si rastų Lietuvos ryšys su trimis
Ame rikos universitetais – Yale, Wa shing ton univer-
sitetu Seattle ir Illinois universitetu Chicagoje. Tai rei-
kia iš laikyti, kaip išlaikoma ir apie 40 lie tuviškų mo-
kyklų. Manau, kad amba sadoje reikia švietimo atašė,
kad šie klausimai būtų koordinuojami. Labai tikiu,
kad bendradarbiavimas tarp abiejų šalių pedagogų ir
toliau tęsis kitomis formomis”, – sakė Ž. Pavilio nis.

Prisiminimais apie tai, kaip kilo A.P.P.L.E. idėja,
pasidalino Darius Kuo lys, pirmasis po Nepriklauso-
my bės atkūrimo Lietuvos švietimo ministras, tada bu-
vęs vos 28-erių metų am žiaus ir 1990-ųjų rudenį ap-
silan kęs Amerikoje, Washingtone Emili jos ir Romo
Sakadolskių namuose ir ten sutikęs dabar jau šviesios
at min ties Vaivą Vėbraitę.

„Tada kalbėjomės, kokios sritys galėtų sulaukti
Amerikos lietuvių paramos ką tik atsikūrusiai vals-
tybei. Nuomonės sutapo, kad turbūt nieko svarbiau
nėra negu mokytojai, švietimas, nes per jį Lietuva gali
su sikurti laisvos visuomenės pamatus. Taip ir kilo la-
bai švari pilietinė idėja iš lietuvių, kurie ieškojo veiks-
mingų būdų, kaip atsikuriančiam kraštui duoti tvir-
tus atsparos taškus. 

Ši idėja kilo iš tikėjimo švietimu, kad jis gali kur-
ti laisvą visuomenę, o Lietuvoje tuomet tokio tikėji-

Kartu atliekamas himnas „Žemėj Lietuvos” A. Vaškevičiaus nuotraukos

Jubiliejinį tortą pjauna pavadi nimą A.P.P.L.E. sugalvojęs
J. Gust.

Švietimo ministrė A. Pitrėnienė įteikia padėką A.P.P.L.E. prezidentui Karl P. Janowitz. A.P.P.L.E. organizacijos kūrėjai D. Kuolys ir E. Sakadolskienė.
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mano virtuvė

Uogos kitaip

Mes, lietuviai, pripratę valgyti pirmąsias vasaros uogas – braškes, žemuoges,
mėlynes, avietes – pabarstytas cukrumi ir užpiltas pienu (kai kas – net grie-
tinėle!), kaip savotišką šaltą sriubą. Žinoma, tai labai gardu, tačiau yra ir kitų,
ne tokių kaloringų būdų išryškinti šviežių prisirpusių uogų skonį. Keliais
paprastais receptais šiandien su mumis dalinasi mūsų skyrelio skaitytoja
Virginija iš Atlantos. Pasitikime išdykėlę vasarą! 

Jūsų indrė

Braškės su 
balzaminiu actu

Dubenyje sumaišyti 4 puodukus išilgai
supjaustytį braškių su 2 šaukštais bal-
zaminio acto, 1 arbatiniu šaukšteliu
cukraus ir žiupsneliu šviežiai sumal-
tų juodųjų pipirų. Leisti pusvalandį pa-
stovėti kambario temperatūroje. Pa-
teikti atskiruose dubenėliuose, galima
– su vaniliniais ledais.

Itališkos 
braškių salotos

Gražiame inde sudėti nu-
plautas ir pusiau arba
ketvirčiais supjaus-
tytas braškes (2 puo-
dukus ar daugiau).
Užspausti pusės citri-
nos sulčių, pabarstyti
čiobrelio lapeliais (nuo dviejų
šakelių). Galima pridėti cuk-
raus pagal skonį. Sumaišyti ir
pateikti desertui arba kaip gaivias
vaisių salotas. 

Keturių uogų salotos

Didokame inde išplakti šaukštą bal-
zaminio acto su dviem arbatiniais
šaukšteliais rudo cukraus. Suberti
perpjautas pusiau barškes, mėlynes,
avietes ir gervuoges (apie 4 puodukus
uogų). Išmaišyti. Tinka pridėti smul-
kintų šviežių mėtos arba baziliko la-
pelių. Patiekti atskiruose indeliuose.
Galima pabarstyti paskrudintais smul-
kintais graikiškais riešutais. 

mo nebuvo daug, nors mūsų garsioji pe-
dagogikos atstovė Meilė Lukšienė dar
1989 metais Sąjūdžio vyrams sakė, jog
jei nebus investuojama į švietimą, tvir-
tos valstybės neturėsime”, – pri si minė
D. Kuolys.  

Jis labai džiaugėsi, kad A.P.P.L.E.
sugebėjo uždegti laisvos Lietuvos kū ri-
mo idėja Amerikos švietimo profesio-
 nalus, kurie dažnai tiesiogiai net ne-
buvo susiję su Lietuva, neturėjo lietu-
viškų šaknų – jiems buvo svarbi pati
laisvos visuomenės kūrimo idėja čia ir
dabar, nors Lietuvoje tuo metu dar
buvo okupacinė kariuomenė, dar buvo
Medininkų muitinės žudynės – tų žmo-
nių pilietinė drąsa buvo įspū dinga. D.
Kuolys dėkojo V. Vėbraitei-Gust ir Jū-
ratei Krokytei-Stirbienei už įgyven-
dintą svajonę, už platų po žiū rį į švie-
timą. Jis pabrėžė, kad ir re gioninių Lie-
tuvos švietimų centrų idėja, plačiai
paremta danų pedago gų, atėjo iš
A.P.P.L.E., nes būtent V. Vėbraitė visą-
laik siekė, kad tokia veikla vyktų ne tik
centre, sostinėje, bet ir regionuose.

Docentė daktarė E. Sakadolskie nė
juokavo, kad A.P.P.L.E. idėjos gim dyto-
jai iš pradžių net neįtarė, kiek daug
žmonių ši idėja įtrauks ir koks masinis
reiškinys tai bus. Ji prisiminė įdo-
miausius organizacijos veiklos epizo-
dus ir sakė net nežinanti, kaip pavyko
įtraukti tuos amerikie čius, kurie tokių
lietuviškų šaknų neturėjo, bet, matyt,
viską lėmė noras dalintis patirtimi, nes
kuo labiau jauti, kad iš tavęs kitas
nori pasisem ti žinių, tuo labiau jomis
daliniesi.

A.P.P.L.E. kursų lektorė daktarė
Anita Scarborough trumpai pristatė la-
biausiai šiai organizacijai nusipelniu-
sius žmones ir jų nuveiktus darbus per
25 metus. Jos pateikta statistika išties
įspūdinga – 453 lektoriai iš Amerikos
ir Kanados dalinosi patirtimi per 25 me-
tus, daugiau kaip 30 tūkstančių Lietu-
vos pedagogų tą patirtį perėmė. Ji pa-
minėjo ir išleistus leidinius, knygas,
sakė, jog iš viso buvo finansuoti 187 pro-
jektai. 

Pasakyti, kiek iš viso finansinės
A.P.P.L.E. paramos buvo suteikta Lie tu-
vos švietimui per tą laiką nėra leng va –
tokios lietuviškos organiza cijos kaip
Lietuvių   Fondas  skyrė  vienkartinę
25 000 dolerių paramą, Akademinio
Skautų sąjūdžio Vydūno fondas kasmet
skirdavo po 1 000 do lerių  bei parėmė
įvairūs kiti fondai, ir, pasak aktyvios
šios organizacijos dalyvės Ritonės Ru-
daitienės, didžiąja dalimi lietuviškoji
visuomenė Ameri koje ir Kanadoje su-
rinko Lietuvos švie timui apie 500 000
dolerių ir tai įgalino A.P.P.L.E. veiklą
Lietuvoje – šie pinigai buvo naudojami
pakviesti Lietuvos švietimo ministe-
rijos pageidaujamiems specialiųjų dis-
ciplinų garsiems profesoriams ir dės-
tytojams, Lietuvos pedagogų konkur-
sams darbe su mokiniais klasėje, mo-
 kykloje, už mokyklos ribų, aprūpi nant

mokyklas specialiomis mokymo prie-
monėmis, knygomis, leidiniais.  Žino-
ma, daug technologijos ir mokomosios
medžiagos su savimi atvežė ir moky-
tojams padovanojo svečiai.   

Labai jaudinanti ir emocinga bu -
vo ilgametės A.P.P.L.E. kursų dalyvės
ir programos direktorės Vidos Anton
žodis. Ji daug kartų padėkojo už gali-
 mybę atvažiuoti į Lietuvą ir čia da-
lintis patirtimi, sakė, jog per tuos me-
tus būta daug akimirkų, kurių neį-
mano ma pamiršti. Ji pasidžiaugė, kad
per tą laiką susikūrė mažiausiai trys
A.P.P.L.E. atstovų šeimos ir pakvietė vi-
sus kartu sugiedoti A.P.P.L.E. him ną –
dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai ža-
liuos”, o po jos visi susikabinę ran ko-
mis padainavo ir „Šių naktį per nak tį”.
Ir V. Anton, ir ne vieno kito akyse su-
spindėjo ašaros, nes išties daugybė
šviesių prisiminimų negali nejaudin-
ti.

Renginio metu buvo ir daugiau pa-
dėkų, kurias išsakė Ugdymo plėtotės
centro direktorius Giedrius Vaidelis,
kuris įteikė padėkos raštus šiemet į pa-
skutiniuosius kursus at vykusiems
Amerikos lektoriams, o A.P.P.L.E. pre-
zidentui Karl P. Jano witz jis padova-
nojo jau sunokusį – stiklinį obuolį, or-
ganizacijos simbolį. Kiekvieną stalą
puošė raudonšoniai kvepiantys obuo-
liai, po Verkių parką sklandė renginio
metu koncertavusio  ansamblio „A
Cappella” atliekamos dai nos, visi vai-
šinosi puikiais užkan džiais, jubilieji-
nį tortą prapjovė A.P.P.L.E. pavadini-
mo autorius, V. Vėb rai tės vyras James
Gust, ir dar visi bendravo tarpusavy-
je, vis kartodami, kad ryšiai tarp abie-
jų šalių pe dagogų, švietimo instituci-
jų negali nutrūkti ir privalo tęstis, te-
gul ir kito mis formomis.  

Obuoliai puošė kiekvieną stalą.
Lektorė A. Scarborough prisiminė iškiliau-
sius organizacijos narius.



daug kalio. Naktinis kojų mėšlungis šiuo laikotarpiu
laikomas normaliu reiškiniu;

� nepatogi avalynė. Tai atsiranda pervarginus ko-
jas avint aukšta kulnius batelius. Blauzdų raumenys
pavargsta, trumpėja ir juos gali su traukti mėšlungis.
Pėdų raumenis dažniausiai traukia dėl sutri kusios
kraujotakos avint taip pat aukštakulnę ar be užkul-
nių avalynę;

� dideli temperatūros po ky čiai. Atšalus raumenims,
ypač plau kioj ant šaltame vandenyje, gali ištikti
mėšlungis, taip pat jis gali atsirasti esant dideliam
karščiui;

� aktyvus sportas gali sukelti mėšlungį. Jis gali at-
sirasti po akty vios sportinės veiklos ar sportuojant,
o taip nepakankamai apšilus prieš sportines treni-
ruotes;

� nejudrumas – žmonės, kurie dėl negalios ar li-
gos priversti ilgą lai ką gulėti lovoje, ir sveikieji, pra-
leidžiantys ištisas valandas vienoje padėtyje prie te-
levizorių ar kompiuterių, dažnai kenčia nuo kojų rau-
menų mėš lun gio. Ilgai padirbėjus kompiuterio kla-
viatūra ar ilgai skaitant bei lai kant rankas toje pa-
čioje padėtyje su trinka plaštakų kraujotaka bei rau-
menų mityba, tad mėšlungis ima traukti rankas;

� amžius. Mėšlungis dažniau vargina vyresnio
amžiaus žmones;

� nervų pakenkimai po įvairių stuburo traumų.

Kaip išvengti mėšlungio?

� Po sunkaus fizinio darbo ar spor tinės treni-
ruotės, ypač šiltuoju metų laiku, būtina gerti daug
skysčių. Tin ka negazuotas mineralinis vanduo, vai-
sių sultys.

� Į valgiaraštį įtraukite kuo daugiau vaisių ir
daržovių. Verta at si minti, kad tik organinėse dar-
žovėse išlieka magnio ir kalio, nes tręšiant jas che-
minėmis medžiagomis nau din gos medžiagos yra
beveik sunaikinamos.

� Jei esate patyrę mėšlungį, varto kite atitin-
kamų mineralinių medžia gų turinčius augalus ar
preparatus. Magnio yra gausu žemės riešutuose, mig-
doluose, bananuose, šokolade ir kituose kakavos pro-
duktuose. Razi nose ir džiovintuose abrikosuose yra
daug kalio. Siūloma magnio paros do zė suaugu-
siems – nuo 300 iki 350 mg parai. Magnio ir vit. B 6
preparatai ga na greitai padeda esant raumenų mėš-
lungiui jauniems ir sveikiems žmonėms, bet vyres-
niems jie yra ma žiau veiksmingi.

� Vitaminų B kompleksas, lido kai  nas, kalcio ka-
nalų blokatoriai (ni fedifinas, verapamilis) gali būti
veiks  min gi gydant mėšlungį. Kartais gali padėti vit.
E, D. 

� Jei mėšlungis kartojasi dažnai, gali pagelbė-
ti pėdų refleksinių zonų masažas (jį turi atlikti spe-
cialistas).

� Nešokite į vandenį įkaitę.

� Dirbant su kompiuteriu dary kite pertraukas,
ir masažuokite ran kas nuo pirštų galiukų iki dilbio
vidurio.

� Stenkitės vengti aukštakulnių bei batelių ly-
giu padu.

� Gali padėti reguliari mankšta, to nizuojanti
raumenis ir gerinanti krau jotaką. Siūloma daug kar-
tų suglausti ir išskėsti kojų pirštus, lėtai ties ti koją
ir kelti pėdą aukštyn, įtempt i ir greitai lankstyti pirš-
tus.

Ką daryti ištikus mėšlungiui?

� Reikėtų pasistengti ištempti su trauktą spaz-
mo raumenų grupę. Jei mėšlungis sutraukia blauz-
dos raume nis siūloma atsigulti ant nugaros, suimti
už kojos  pirštų ir atsargiai pa traukti aukštyn. Prieš
tempiant prie pakinklio kelias sekundes palai kyti ga-
balėlį ledo. Taip pat galima at sistoti, tvirtai atsiremti
pėda į grin dis, pamasažuoti blauzdą, nuprausti ją šil-
tu vandeniu ir kumščiu pastuksenti kojos padą.

� Sutraukus priekinius šlaunies raumenis, ver-
tėtų atsistoti ar atsigulti ant šono, ranka suimti čiur-
ną, ir koją iš nugaros pusės pritraukti prie kūno, o
po to vėl ištiesti. Tai atlikti galima ir sėdint. 

� Esant užpakalinių šlaunies raumenų mėš-
lungiui, reikia ranka suim ti kojos pirštus, ir bandyti
tiesti koją, tuo pat metu kita ranka švelniai spau-
 džiant kelį.

� Jei mėšlungis sutraukė kojos pirštus, galima
atsistoti remiantis vi sa pėda (prieš tai galima pa-
masažuoti pirštus), įtempti pirštus ar pavaikščioti.
Taip pat galima atsisėsti ir ranka lenkti kojos pirš-
tus kelio link bei masažuoti pėdos raumenis.

� Ištikus mėšlungiui naktį siūloma atsistoti ir
pavaikščioti. Galima kelis kartus remtis tai ant
pirštų, tai ant pėdos.

� Jei raumenį sutraukia vande nyje, svarbiau-
sia neišsigąsti, nedaryti staigių judesių, atsipalai-
duoti ir pa sistengti kiek galima daugiau iš temp ti su-
trauktą raumenį. Raumenų mėšlungis nėra paraly-
žius, ir nuskęstama ne dėl raumens sutraukimo, bet
dėl tuo metu atsiradusios panikos ir baimės. Nors
mėšlungio metu jaučiamas skausmas, bet galūnę val-
dyti  ga lima.

� Jei mėšlungis sutraukė ranką, reikia ištiesti
pirštus, spausti jų pa gal vėles, stengtis ištempti rau-
menis ir juos pamasažuoti. Sutraukus dilbį, siūloma
suglausti delnus ir plaštakas pasukti taip, kad pirš-
tų galiukai būtų atsukti į krūtinę. Po to atsukti plaš-
takas atgal ir ištiesti rankas į priekį. Sutraukus žąs-
tą reikia suspausti abiejų rankų kumščius, po to  krū-
tinės lygyje stipriai spausti delnus vieną į kitą.

� Patartina su savimi turėti magnio tablečių.
Prasidėjus mėšlun giui  sukramtyti dvi tabletes.

� Raumenis atpalaiduoja šilta vo nia ir dušas.
Galima naudoti šiltą rank šluostį arba ledą.

� Jei mėšlungis atsiranda po di de lio fizinio krū-
vio, padeda skysčiai ir druska, nes prakaituojant pra-
randa ma ne tik skysčių, bet ir daug na trio druskų.

� Jei mėšlungis kamuoja kiekvie ną dieną ir nak-
tį, reikia kreiptis į gyd ytoją.

� Jei kartu su mėšlungiu atsiranda galvos
skausmai, pakyla tem pe ratūra – būtina neatidėlio-
tina medicinos pagalba. 

Paruošta remiantis: www.Mayoclinic.org, www.WebMD,
www.366lt
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sveikata

Mėšlungis  – raumenų spazmai
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Dauguma iš mūsų yra patyrę skausmingus raumenų
spazmus – mėš lungį. Kas tai yra? Kokios prie žas tys jį
sukelia? Kaip jo išvengti ir ką daryti ištikus mėšlun-
giui, sužino site perskaitę straipsnį.

Kas yra mėšlungis?

Mėšlungis – tai tam tikros grupės rau menų su-
kietėjimas, atsirandantis dėl nevalingo raumenų su-
sitraukimo – spazmo. Raumenų mėšlungis dažnai iš-
tinka naktį, bet jis gali atsirasti bet kokiu paros metu
ypač aktyviai judant, nors pasitaiko ir ramybės bū-
 senoje. Mėšlungis atsiranda nepriklausomai nuo
mūsų valios ir jo negalima valdyti. Mėšlungis pa-
prastai trun ka nuo kelių sekundžių iki ket virčio va-
landos ar net ilgiau.

Mėšlungis pasitaiko gana dažnai. Net 95 proc.
žmonių  tam tikru gyvenimo laikotarpiu jį patiria.
Mėšlungį patiria ne tik suaugusieji, bet ir vai kai.
Senstant mėšlungis dažnėja. Net 40 proc. asmenų po
mėšlungio prie puolio pakenktoje galūnėje jaučia
skausmą, kuris išnyksta po kelių dienų ar tik po sa-
vaitės.

Dažniausiai mėšlungis sutraukia blauzdų rau-
menis, nes jiems tenka  didelis krūvis – jie laiko visą
mūsų kūną, o taip pat kojų pirštus. Kitus raumenis
mėšlungis ištinka rečiau, nors pasitaiko ir rankų
pirštų spazmai ypač ilgai dirbant su kompiute riu.

Mėšlungio priežastys

Mėšlungio  atsiradimo priežastys yra įvairios.
Spazmams atsirasti turi įtakos skysčių netekimas,
nepakan kamas  kai kurių mineralinių medžiagų kie-
kis, sumažėjęs raumenų ap rū pinimas krauju. Mėš-
lungį gali sukel ti: 

� ligos ir traumos. Mėšlungis gali būti kai kurių
ligų požymis ar komplikacija. Dažniausiai su tuo su-
 siję sutrikimai – inkstų, skydliaukės ligos, hipoka-
lemija, hipomagnezija, hipokalcemija, neramių
kojų sindromas, išsėtinė sklerozė.

� Nepakankama kraujotaka. Tai atsitinka esant
venų išsiplėtimui ar uždegimui, kuomet sutrinka
raumenų kraujotaka, juose užsilaiko veninis krau-
jas, susidaro pieno rūgš tis, išsivysto acidozė (pa-
rūgštėja krau jas), į kurią raumuo reaguoja skaus-
mingu, ilgai besitęsančiu spazmu. Spazmai gali at-
sirasti taip pat susiaurėjus arterijoms ir pablogėjus
raumens aprūpinimu krauju esant galūnių arte-
rosklerozei. Tokio pobū džio spazmai  dažniau stebimi
ak ty viai sportuojant ir greitai praeina ramybės
būsenoje. Nuolatiniai raumenų spazmai gali pasi-
reikšti kaip apsaugos mechanizmas patyrus traumas
– spazmas neleidžia pažeistai vietai judėti;

� dehidratacija. Mėšlungis gali atsirasti netekus
daug skysčių gausiai vemiant, viduriuojant, pra-
kaituojant sporto ar sunkaus darbo metu, be saiko
vartojant alkoholį, geriant daug kavos. Prakaito su-
dėtyje yra gausu vandens ir natrio chlorido, ir  jų
daug netekus, raumenų ląstelėse sutrinka osmozinė
pusiausvyra;

� sumažėjęs druskų kiekis kraujyje. Elektrolitų apy-
kaitos su tri kimas organizme atsiranda trūkstant
maiste kalio ir magnio. Šiuo atveju svarbi mityba.
Kalcio gali su mažėti ir dėl šlapimą varančių vais tų,
vėmimo, netinkamos kalcio apy kaitos dėl vit. D trū-
kumo bei pakitusios prieskydinės liaukos veiklos; 

� vitaminų trūkumas. Kai ku rių vitaminų trū-
kumas gali tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti mėšlungį.
Tai vit. B1, B5, B6;

� nervinė įtampa;

� nėštumo periodas. Jo metu vaisiaus kaulų for-
mavimui naudojamas motinos kalcis, o paskuti-
niais nėš tumo mėnesiais su šlapimu pra randama

www.facebook.com/draugolaikrastis



Šiemet mūsų 40 žmonių grupelė pi-
ligrimų atstovavo Lietuvai, vežė mės
nedidelę Lietuvos vėliavėlę. Bir želio 25
dieną  Medjugorje yra šven  čiamos
Dievo Motinos apsireiškimų metinės.
Paskutinę birželio savaitę  mes atvy-
kome kartu su tikinčiaisiais iš viso pa-
saulio padėkoti Dievo Moti nai už jos
nuostabų veikimą šiame kal nų ap-
suptame žemės kampelyje. Kiekvienas
iš mūsų turėjo savo intensijų, kurias
atvežė Marijai, aukojo sa vo kentėjimus
už taiką ir pasaulio iš gelbėjimą.

Per Medjugorje apsireiškimų su-
 kaktį tūkstančiai piligrimų eina 16 km
Taikos žygį nuo Liubuški miestelio iki
Medjugorje. Per apsireiškimus Mari-
ja save pavadino Taikos Karalie ne, Ji
nuolat prašo melstis už taiką savo šir-
dyse, savo šeimose ir visame pasauly-
je. Daugybė piligrimų iš viso pasaulio,
net  Honkongo, Kinijos, Ja ponijos,
Brazilijos, Meksikos  su savo šalių vė-
liavomis troško šiuo žygiu at siliepti į
Dievo Motinos kvietimą tai kai. Ti-
kintieji meldėsi rožinį daugy be skir-
tingų kalbų, giedojo nuosta bias Med-
jugorje giesmes, vietiniai gy ventojai iš-
eidavo ant kelio ir svei kindami ke-
liauninkus, gaivino juos vandeniu,
vaišino savo pagamintais ska nėstais.
Nepaisant nuovargio, šv. Dva sia skli-
do iš piligrimų širdžių ir švytėjo vei-
duose. Į Medjugorje visi grį žo be galo
laimingi. Prie Bažny čios klebonas vi-
sus palaimino švč. Sakramentu. Vėliau
viena iš mūsų gru pelės piligrimių
apie šį Taikos žygį pasidalino vienu liu-
dijimu. Ke lio metu ji sutiko moterį iš
Ukrainos, kuriai turėjo atiduoti vė-
liavą. Kai ji pasakė tai moteriai, kad ji
yra rusė, ta nustėro ir jos veidas per-
simainė. Ta čiau mūsų piligrimė Liud-
mila ją pradėjo tikinti, kad ji gyvena
Lietu voje, kad ji meldžiasi už jų tautą,
kad yra atjaučiančių rusų, nenorinčių
ka ro. Tuomet įvyko mažas stebuklas –
abi moterys apsikabino ir apsiverkė.
Tai buvo toks nuostabus liudijimas už
taiką, kuri prasideda pirmiausia žmo-
nių širdyse.

Medjugorje yra du ypatingi kal nai,
į kuriuos kopia visi piligrimai. Tai
Podbrodo kalnas, ant kurio vai kams
pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina
ir Križevac kalnas, į kurį piligrimai ko-
pia apmąstydami visą Kris taus kan-
čios kelią, Kryžiaus stotis. Šie kalnai
pilni akmenų, tačiau ne pai sant to į
juos kopia net šimtametės močiutės,
net išsuktais sąnariais li go niai, neš-
tuvais yra užnešami paralyžiuotieji.
Šiuose kalnuose dauguma piligrimų
apmąsto visą savo gyveni mą Dievo
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SKAUSMO GYDYMAS

Po Dievo sParnu

Medjugorje – Dangus žemėje

Švęsti Dievo Motinos apsireiškimų metinių į Medjugorje išvyko grupė lietuvių.
Asmeninio albumo nuotr.

Pirkčiau foto aparatus ir objektyvus:
Leica M arba Bessa II, Bessa rangefinder, Pro-
minent, Perkeo rangefinder, Kardon apa-
ratus su Heliar ar Apo Lanthar lenses. Tel.
508-697-6602, romas

nori PirKTi

šviesoje, palieka savo aša ras ir nusi-
leidę žemyn pajaučia troš kimą atlikti
viso gyvenimo išpažintį. Taip įvyko ir
mūsų piligrimų grupelėje, Dievo Dva-
sia perskrodė kai kurių piligrimų gy-
venimo istorijas. 

Be Medjugorje dar aplankėme vie-
ną gražiausių Kroatijos miestų – Dub-
rovniką, kuris vadinamas Vidur žemio
jūros perlu. Lenkijoje aplan kė me du
nuostabius miestus – Krokuvą ir Čens-
tachavą. Krokuva yra gailes tingumo
miestas, čia ilsisi Gailestin gumo apaš -
talės, mistikės s. Faustinos Kowalskos
palaikai. Šis miestas taip pat paženk-
lintas šventojo popiežiaus Jono Pau-
liaus II, kuris čia studijavo, kūrė, vėliau
dėstė universitete ir ga nė savo vysku-
pijos aveles. Krokuva yra taip pat ka-
ralių miestas, Vavelio pilyje gimė Lie-
tuvos globėjas šventasis karalaitis Ka-
zimieras. 

Čenstachava yra Lenkijos piligri-
mų „Meka”. Daugybė tikinčiųjų čia
skuba pažvelgti į stebuklingą Juo do-
sios Madonos ikoną, kuri atkeliavo į
Lenkiją net iš IV amžiaus. Daugybę
šimtmečių prie šios stebuklingos iko-
 nos nenutyla maldos, apie įvykusius
stebuklus liudija šalia sukabinti pa dė-
kos votai, palikti ramentai. Mer ge lė
Marija vadinama Juodąja Madona dėl

to, kad piligrimai šalia jos sudegino la-
bai daug žvakių ir jos veidas pa tamsėjo.
Ant Marijos veido matomi du randai
yra totorių karių bandymo išniekinti
ikoną paliktas ženklas. Yra liudijimų,
kad kariams kirtus per Marijos veidą
kardu, iš ikonos pasi pylė kraujas. 

Šioje šventovėje baigėsi mūsų de-
 šimties dienų piligrimystė, per kurią
patyrėme gausių Dievo malonių ir
stiprių jo palytėjimų. Kartu su Ma rija
norėjosi giedoti „Magnificat” – Mano
siela šlovina Viešpatį, mano dva sia
džiaugiasi Dievu, savo Išgany toju!

RENATA ŽIŪKAITĖ

Praeitais metais „Draugas” rašė apie
nuostabią Dievo Motinos apsi reiš  kimo
vietą Balkanų pusiasalyje, Bosnijoje ir
Hercegovinoje – Medju gorje. Tai vie-
ta, kuri sutraukia tūks tančius piligrimų
iš viso pasaulio, čia įvyksta daugybė
stebuklų: susitaiko  vienas nuo kito nu-
tolę sutuoktiniai, skeptikai ir abejo-
jantys čia pa tiria atsivertimą ir stiprų
Dievo pa lytė ji mą, silpnatikiai sustiprina
tikė ji mą, čia gyja sužeistos širdys,
ypač per šv. Mišias, adoracijas ir išpa-
žinties sak ra mentą. 

Dievo Motinos statula Medjugorje 
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teatrų ir koncertų saLėse

visi mėgsta kiną

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dainininkas Tony Bennett – JAV
estrados legenda. 88-erių vete-
ranas jau 31-erius metus iš ei-

lės pasirodo Ravinia vasaros festiva-
lyje. Nors čia jį esu girdėjęs ne sykį,
šiemet be galo rūpėjo pamatyti daini-
ninką kitoje šviesoje – su Highland
Parko scenoje debiutuojančia pop
žvaigžde Lady Gaga. Nesistebiu, kad  į
jų koncertus birželio 26–27 d. visi bi-
lietai buvo išpirkti gerokai iš anksto.
Susirinko ir jauni Lady Gaga gerbėjai,
ir žilaplaukiai, užaugę kartu su Ben-
nett dainomis. Koncerto pagrindinis
akcentas – klasikiniai džiazo kūri-
niai, amerikietiškos muzikos aukso
fondas. Nenuostabu, kad anuometi-
nės Jerome Kern, Irving Berlin, Geor-
ge Gershwin, Richard Rodgers bei
Cole Porter dainos neprarado savo
žavesio ir Ravinia žiūrovai jas priėmė
itin šiltai. Netrūko koncerte ir pop ele-
mento, kurio nemažą dalį sudarė Lady
Gaga sceninis įvaizdis – kostiumus per
dviejų valandų koncertą žvaigždė kei-
tė bene dešimt kartų.

•••••
Šių dviejų visapusiškai skirtingų

muzikinio žanro atlikėjų keliai suėjo
gana netikėtai – 2011 m. viename be-
nefise New Yorke. Bennett iki tol ne-
buvo susipažinęs su Lady Gaga kūry-
ba. Nuėjęs į užkulisius, Tony ją pagy-
rė, sakydamas, kad jis niekada ne-
matė tokio žiūrovų entuziazmo, to-
kios audringos reakcijos, kaip tą va-
karą jai koncertuojant. Nustebusi,
kad sulaukė tokio komplimento, Lady
Gaga „pasipiršo” veteranui, sakyda-
ma, jog atiduotų bet ką už galimybę pa-
dainuoti kartu. Bennett sutiko, pa -
siūlęs išleisti albumą. Taip ir gimė
„The Lady is a Tramp”, o kiek vėliau
ir „Cheek to Cheek”. Tai gera, ne-
senstanti muzika, kurią nuoširdžiai iš-
pažįsta ne tik Tony Bennett, bet, pa-
sirodo, ir Lady Gaga.

•••••
Tačiau darbas įrašų studijoje ir

koncertavimas kartu yra skirtingi da-
lykai, ir šių albumų populiarumas
nepanaikina klausimo (ar abejonės) –
ar tikrai Tony Bennett ir Lady Gaga
yra tinkama pora scenoje? Aš asme-
niškai po koncerto Ravinia to negalė-
čiau tvirtinti. Vakaro pradžioje gir-
dėjome jų duetus „Anything goes”,
„Cheek to cheek” bei kiek įtikina-
miau nuskambėjusį „Whose got the
last laugh now?” Po to Bennett pradė-
jo dainuoti solo, ir klausytojas iškart
pajuto, kad bus kažkuo ypatingai pa-
malonintas. Tiesa, dainuojant „I’m a
stranger in paradise”, Bennett balse
jautėsi nuovargis (o gal atsirado aki-
mirksnį trukusi baimė prieš dviejų va-
landų koncertą su garsiausia pop diva
jos premjeriniame pasirodyme Ravi-
nia scenoje?). Tačiau Tony greit apši-
lo ir toliau jaunatviškai, žavingai pra-
dėjo traukti vieną po kitos mums vi-
siems atmintinas  dainas. Nuostabiai
nuskambėjo jo atliekama „Oh, the
good  life”. Gal šios dainos žodžiuose
slypėjo tai, ką būtent jis ir juto tą va-
karą scenoje? 

Kas ką puošė tą vakarą?
Įspūdžiai iš Tonny Bennett ir Lady Gaga koncerto 

Reikia pripažinti, jog Lady Gaga
yra tikrai gera solistė. Ypač roman-
tiškai ji atliko „Bewitched, bothered
and bewildered”. Tačiau dauguma
Bennett ir Gaga duetų, deja, nenu-
skambėjo taip nuoširdžiai ir nostal-
giškai, kaip turėjo – išskyrus galbūt „I

can’t give you anything but love, baby”
(apmaudu, kad per šią dainą Lady
Gaga vilkėjo striptizo šokėjos kostiu-
mą, kai tuo tarpu galėjo lengvai pasi-
puošti kokia gražia vakarine suknele,
kurių ji nestokojo ir koncerto metu
dažnai keitė).

Nors Tony Bennett ir Lady Gaga teigia, kad jie – gera pora scenoje, Ravinia žiūrovo tuo
pilnai neįtikino.                           Russell Jenkins/Ravinia nuotr. 

Iš kitos pusės, Bennett – nepakar-
tojamas senosios estrados interpreta-
torius. Puikiai nuskambėjo jo atlieka-
mos Frank Sinatra repertuaro dainos.
Bennett nekopijavo garsiojo pirmtako,
o tik atnešė savo dvasią į tas atmintinas
dainas. To, deja, negalima pasakyti
apie Lady Gaga. Jos pancūziškai su-
dainuota „La vie en rose” buvo savo-
tiškas akibrokštas dainos autorei le-
gendinei Edith Piaf. Atrodė, kad Gaga
nesuprato tikrosios dainos reikšmės. Ji
buvo atlikta  šaltai, be jokios dvasios.
Prisiminiau gerą taisyklę: „Nejudink
švento daikto, ypač kai nežinai, ką lai-
kai savo rankose”. Pasirinkdamas Si-
natra reperturą, Bennett tai puikiai su-
pranta, Piaf  mėgdžiuodama Lady
Gaga– tikrai ne!

Negaliu užbaigti savo patirtų įspū-
džių iš Bennett ir Gaga koncerto ne-
perfrazavęs kadaise populiaraus „Avis”
automobilio reklamos šūkio, kad „rei-
kia labiau stengtis”. Lady Gaga siūly-
čiau tapti dueto dalyve – ne soliste, dai-
nuojančia su kitu, ypač su tokiu le-
gendiniu artistu. Ravinia estradoje jis
puošė ją – tikrai ne atvirkščiai!

•••••
Nors Highland Parko padangėje

kas vakarą sklando nuostabūs garsai,
ypatingai siūlyčiau nepraleisti šių kon-
certų: liepos 15 d. – pianisto Igor Levit
(Bacho kūriniai); liepos 16 d. – kom-
pozitoriaus Berliozo ,,Symphonie Fan-
tastique” (diriguos Nikolai Znaider);
liepos 22 d. – Malerio ,,Pirmosios sim-
fonijos” (diriguos James Conlon); liepos
24–25 d. legendinės grupės „Steely
Dan”. Tegu Ravinia tampa kiekvieno
čikagiečio vasaros muzikine reziden-
cija,  lengvai pasiekiama automobiliu
ar Metra traukiniu. Išsamiau apie šio
sezono repertuarą sužinosite apsilan-
kę festivalio internetinėje svetainėje
www.ravinia.org ar paskambinę į bi-
lietų kasą tel. 847-266-5100.

Ar verta žiūrėti 
„Jurassic World” filmą

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?
Šis filmas yra iš serijos „Jurassic

Park”. Du broliai keliauja norėdami
pasimatyti su savo teta, kuri dirba
pramogų parke. Tame parke yra daug
dinozaurų. Teta sukūrė ypatingą
di no zaurą, kuris yra labai
protingas ir stiprus, bet yra
pavojingas žmonėms. Dinoza-
urui pavyko išeiti iš savo nar-
 vo, todėl iškilo pavojus
žmonėms, nes šis plėšrūnas
gali pulti ir praryti kiek vieną,
kurį tik sutiktų pakeliui. Norė-
dama išvengti nelaimės teta nu sprendė
uždaryti parką, bet tuo metu broliai jau buvo
pakeliui, ir jie susi dūrė su dinozauru... Kas bus toliau? Jums
teks pažiūrėti filmą, jeigu no ri te sužinoti, ar broliai išgyveno
ir ar teta gali sustabdyti dinozaurą, kol jis dar neprarijo vi-
sos žmonijos. 

Kas vaidina filme?
Filme vaidina keletą žinomų aktorių, tarp jų – Chris

Pratt („The LEGO Movie”, „Moneyball” ir „Zero Dark
Thirty”), Bryce Dallas Howard („The Help”, „Spiderman 3”
ir „Surf wise”) bei Jake M. Johnson („The LEGO Movie”, „21
Jump Street” ir „Safety Not Guaranteed”).

Kas labiausiai patiko?
Man labiausiai patiko dviejų di nozaurų kautynės. Ne-

galiu daug pa sakoti, nes tada jums bus neįdomu žiū rėti
filmą, bet ta dalis man labiausiai patiko. Tai padaryta labai
įspū dingai.

Kas mažiausiai patiko?
Man mažiausiai patiko, kad visas filmas sukasi
apie tai, kaip vienoje ma žoje saloje bandoma sug-
auti vieną dinozaurą. Daug kam šis filmas

labai patiko, bet tai ne mano skonio filmas. 

Kam siūlyčiau žiūrėti šį filmą?
Šį filmą siūlyčiau žiūrėti jaunimui –

paaugliams. Kuo vyresnis žmo gus,
tuo jam bus nuobodžiau. Taip pat
nemanau, kad šitas filmas tinka-
mas žiūrėti seneliams su anū kais.
Tai per daug kovinga pramoga.

Filmas pelnė PG-13 vertinimą, o
tai reiškia, kad mažiems

vaikams jo geriau nežiūrėti.

Kur šį filmą geriau žiūrėti?
Manau, kad šį filmą geriau žiū rėti kino teatre. O jeigu

turite galimybės, siūlyčiau žiūrėti 3D formate. Tai reiškia
– žiūrėti su trijų dimensijų aki niais. Aš nežiūrėjau su 3D aki -
niais, bet manau, kad įspūdis būtų bu vęs geresnis. Dabar
šį filmą ver tin čiau 6 iš 10 taškų. Pagal www.rottentoma-
toes.com, 71 nuoš. kritikų ir 83 nuoš. žiūrovų teigiamai verti-
na šį fil mą. Per pirmus tris savaitgalius kino teatruose fil-
mas tapo populiariausiu JAV, taip pat ir kitose šalyse. Per
pirmąjį savaitgalį pasaulyje filmas su rin ko daugiau negu
500 mln. dolerių.
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www.draugas.org/mirties.html

www.facebook.com
draugolaikrastis

Uolaus nario

A † A
Architekto

VYTAUTO PESECKO

netekus, reiškiame gilią užuojautą žmonai JANINAI,
dukterims AUDRAI ir NERINGAI, jų šeimoms, gimi-
 nėms ir arti miesiems.

Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjunga

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
RONALD WESTHOLM

2015 m liepos 15 d. sueina vieneri metai, kai netekome myli-
mo Ronald.

Prašome jį prisiminti savo maldose.

Žmona Palmira Janušonienė Westholm ir šeima

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 

100,000 dol. a.a. Joseph Vilcha (paliki-
mas)

8,000 dol. Lithuanian Foundation, Inc.”

3,530 dol. JC Moterų klubas

2,500 dol. National Lithuanian Society of
America

1,000 dol. James/Grazina Liautaud

700 dol. Donatas Januta

580 dol. Nijole Dedinas

520 dol. Nemira Sumskiene

500 dol. John R. Dainauskas

300 doL. Vaclovas/Margarita Momkus

290 dol. Patricia Nelia Paulauskas

250 dol. Vilija Kilikauskiene

230 dol. Julius/Regina Matonis

210 dol. Aldona Smulkstys

200 dol. Aldona Rekasius; Atlantic
Express Corp.; Juozas/Daila Liubinskas; R.
John Rapsys; Sarunas/Audrone Uzgiris;
Sofia-Zota Mickevicius

170 dol. Jonas/Ruta Spurgis; Marija
Remiene

150 dol. Algirdas Jakstys;
Antanas/Viktorija Valavicius; Birute
Koziciene; Emilija Pretkelis; Ruta Daukus;
Vincent Lukas; Vytautas Markevicius; Zita
Baltramonas

145 dol. Milda/Viktoras Satas

140 dol. Henrikas/Ilona Laucius

130 dol. Brighton Parko LB c/o Viktoras
Kelmelis; Dalia Urbutis; Jurgis/Viligaile
Lendraitis; Martynas/Dalia Trakis; Stase
Bacevicius

125 dol. Victoria Pikelis

120 dol. Kastytis A. Jucas

115 dol. Danguole Bartkus

110 dol. Jonas Krutulis; Marija/John Utz

100 dol. Ada Sutkuviene; Aldona
Mazeika; Ana Jonas; Arvydas/Jonas
Paulikas; Birute Bulota; Chicago
Lithuanian Women's Club; Dana R.
Trotter; Danguole Kviklys; Elena
Aglinskas; Irena/Jonas Valaitis; Jonas/Ona
Daugirdas; Juozas Maciulaitis; Laima
Repeika; Lithuanian Plaza Deli and
Bakery; Nijole Brazenas;
Ramunas/Danguole Vanagunas;
Rimas/Pranute Domanskis; Romas/Birute
Viskanta; Sigita/Gediminas Damasius;
Stasys Strasius; Stepas Stankovicius;
Teodoras/Irena Mitkus; Vaclovas/Asta
Maria Kleiza; Viktoras/Ruta Jautokas;
Vytautas Grauzinis

90 dol. Aldona Venckunas; Birute Zaksas;
Elena Jasaitiene; Frauke Uogintas; Gene
Miglinas; Jonas/Valeria Pleirys

80 dol. Aleksas Lauraitis; Algirdas
Cepenas; Bernard Mikrut; Birute Lintakas;
Kestutis/Dalia Jecius; Laima/Victoria
Milaitis

75 dol. Kestutis Keblys

70 dol. Bronius Nainys; Ina Cygaite-
Nicewander; Jurate Raulinaitis

62 dol. Algirdas/Raminta Marchertas

60 dol. Janina Miknaitis; Jurgis/Danute
Vidziunas; Kestutis/Birute Tautvydas;
Ray/Dana Norvaisas; Teodoras/Ritone
Rudaitis; Vacys/Viktorija Saulys

55 dol. Grazina Kenter

50 dol. Adele Lietuvninkiene; Aldona
Kavaliunas; Alfonsa Paziura; Algis/Jurate
Norvilas; Antanas Lingis; Dalia Saulys;

Faustas/Theresa Strolia; Felix/Dana
Lukauskas; Irena Dirda; Irena/Sabina
Ancerys; Linas Sidrys; Liucija Hoffman;
Maryte Vizgirdiene; Nijole Remeikis; Ona
Gradinskas; Palmira Janusonis;
Petras/Laima Aleksa; Raminta Sinkus;
Ramona Grigorio-Sleivys; Ramune
Kubilius; Ramune Rackauskas; Rasa
Aleksiunas; Rmantas/Jurate Grabliauskas;
Robert/Gaile Vitas; Romualdas
Kriauciunas; Salomeja Dauliene; Silvija
Aleksiunas; Vainutis Vaitkevicius;
Vidmantas Raisys; Vilma Kava (Khodos);
Vladas/Irena Meile; Vytautas Miselis;
Vytautas Pileika

45 dol. Elena Wasilewski

44 dol. Joseph P. Kalvaitis

40 dol. Agnes Bigelis; Alfreda Daubaris;
Audrone Bernatavicius; Audrone
Tamuliene; Ausrele Sakalaite; Jurate
Tamulaitiene; Kostas/Vida Stankus;
Mindaugas   Prackaila; Ramune Papartis;
Reda Blekys

30 dol. Adele Dragunaitis; Aldona
Prapuolenis; Alfonse Alkas;
Algirdas/Ausra Saulis; Antanas Pauzuolis;
Asta Skripkauskaite; Audre Budryte
Nakiene; Birute Navickas; Dainius
Grabliauskas; Danguole Ilginis; Elena
Lapenas; Elvyra Narutis; Grazina
Damijonaitis; Jonas  Ulevicius;
Jonas/Jurate Variakojis; Kristina
Vaicikonis; Liuda Butikas; Nijole
Gierstikiene; Olga Mamaitis; Ona Cepele;
Stase Mikelevicius; Vida Rupsiene

25 dol. Aldona Jesmantas; Ale Namikas;
Alex/Dana Vitkus; Enata Skrupskelis;
Janina/Feliksas Bobinas; Juozas/Birute
Kasperavicius; Rimantas Bitenas; Vida R.
Kasuba

20 dol. Albertas Kerelis;
Algimantas/Stase Damijonaitis; Aniceta
Giedraitis; Arvydas/Daiva Barzdukas;
Birute Ciplijauskas; Birute Podiene;
Daina/Rimantas Dumbrys;
Gediminas/Kaze Indreika;
Gediminas/Rugile Rygertas; Ieva
Kasniunas; Irma Laisvenaite; Jonas/Nijole
Kucenas; Jovita Strikas; Juozas/Irena
Polikaitis; Jurate Jancys; Kazys/Danuta
Razma; Lilija Gelazis; Linas
Marganavicius; Liucija Berzinskas; Marija
Neniskis; Marija/Jurate Arstikys/Medziak;
Mindaugas/Aldona Bielskus;
Narimantas/Janina Udrys; Neringa
Aleksonis; Nora Alonso; Rimas/Alma
Stockus; Rugile Slapkauskas; Sigi/Liz
Nagys; Stase/Daiva Petersonas; Valentina
Gudis; Vytautas Jonaitis; Vytautas/Aldona
Cepenas

10 dol. Nativity BVM baznycia; A./B.
Kuras; Aldona Baltch-Gravrokas;
Andrew/Alice Rasutis; Audra
Zakarauskas; Audrone Sidaugiene; Auste
Mindaugas Vygantas; Constantine
Kliorys; Dainius/Nida Petronis; Dalia
Puskorius; Emma Petraitis; Irena Vilkas;
Jadvyga Kliorys; Julia Vailokaitis; Kazys
Matonis; Kestutis Girdvainis;
Kestutis/Astra Bileris; Laima Urbanowicz;
Mary Collins; Maryte Cernius; Nijole
Stelmokas; Rimvydas Miliunas; Roma
Cepulis; Ruta Dudzik; Sofija Zukas; Tadas
Mickus; Viktoras Motusis; Vladas/Valeria
Plepys; Vytas/Dalia Januskis

5 dol. Joseph J. Warnas

4 dol. Marta Ruikis

2 dol. Richard Urnezis

JAUNIMO CENTRO RĖMĖJAI 2014.05 – 2015.05

Ataskaitiniu laikotarpiu Jaunimo centrui iš viso paaukota $131,282.00.
Jaunimo centro taryba nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams, kviečia ir toliau

nepamiršti šio vieno seniausių lietuviškos kultūros židinių Amerikoje, prisiminti mus
švenčių progomis, paminėti palikimuose.

Taip pat kviečiame prisijungti naujus narius. Aukos nurašomos nuo valstybinių
mokesčių. Fed. tax id # 36-411-3792

Čekius rašykite
„Lithuanian Center”, adresas: 5620 South Claremont Ave., Chicago, iL 60636.

Telefonai pasiteirauti 773-778-7500, 773-507-8692.

Stanley P. Budrys, gyvenantis Mount Pleasant, WI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote ir dosniai remiate mūsų laikraštį.

Audronė ir Linas Norušiai, gyvenantys Homer Glen, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio  lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnią finan si -
nę paramą.

Joana Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

R. John Rapšys, gyvenantis,  Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Genovaitė D. Bauža, gyvenanti Coeur D. Alene, ID, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

Mindaugas Baukus, gyvenantis Cicero, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.
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Pas mus
IR

aPLink mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Psichologinės ir dvasinės pa galbos draugija (PDPD) tęsia ne-
mo kamų susitikimų-konsultacijų ciklą Lemonte kiekvieno mėne-
sio antrą sekmadienį, po šv. Mišių, 12:15 val. p. p., kambaryje „Pas
prelatą” Psichologi nės pagalbos tel. 866-438-7400.

Galerijoje „Siela” – paskutinė sezono paroda. Rinktinę paro-
dą iš ciklo „LDM archyvų turtai” galite pamatyti iki šių metų rugp-
jūčio 30 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

rekolekcijos našliams

„Džiaugsmingas ir vėl” tarnystės programa šių metų liepos 25 ir 26 d. ren-
gia dviejų dienų trukmės rekolekcijas/savipagalbos grupę, skirtą pa dė ti našliams
ir našlėms iš naujo surasti viltį ir džiaugsmą. Rekolek ci jų laikas: šeštadienį – nuo
8:45 val. r. iki 7:30 val. v., o sekmadienį – nuo 8:45 val. r. iki 3:30 val. p. p. Reko-
lekcijos vyks Holy Family Parish, Inverness, IL. Daugiau informacijos  tel. 708-
354-7211 arba www.joyfulagain.org. Bū tina išankstinė registracija. Kaina – 85
dol. (mokestis padengia dviejų die nų mitybos ir reikmenų išlaidas).

S. dariaus ir S. Girėno skrydžio  82-ąsias metines paminėsime
sek ma dienį,  liepos 19 d., 10 val. r. susirinkę   prie lakūnų pamink-
lo Marquette Par ke. Iškilmingos  šv. Mišios bus aukojamos  11 val.
r. Švč. Mergelės  Mari jos Gimimo  bažnyčioje.  Po to parapijos sa-
lėje inž. Rimantas Kunčas-Že maitaitis papasakos savo asmeniškus
prisiminimus  apie Dariaus ir Girėno žūties vietą, šalia kurios jam
teko gy venti. Bus ir pietūs. Kviečia Ameri kos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjunga, Amerikos lietuvių taryba, Vytauto Didžiojo šau-
 lių rinktinė, Generolo Daukanto, Klaipėdos, Bal tijos jūrų šaulių kuo-
pos. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apylinkė dė-
koja Dešimtosios dainų šventės, vykusios liepos 5 d. UIC
Pavilion Čikagoje rengėjams, iš viso pasaulio atvykusiems
choristams, dirigentams, muzikantams, aktoriams ir tech-
niniam personalui už NUOSTABIĄ, ,,SUPER”, 5++ DAINŲ
ŠVENTĘ. AČIŪ! AČIŪ! ŠIMTĄ KARTŲ AČIŪ!   CHO!
CHO!

� Kun. Lukas Laniauskas, SJ liepos 12 d.,
sekmadienį, 11 val r. aukos šv. Mišias Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijoje Lemonte. Po
Mišių bus proga susitikti su kun. Luku. Su-
sitikimą organizuoja Baltic Jesuit Advance-
ment Project. Tel. pasiteirauti: 630-243-
6234.

� Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI)
primena, kad kas ketveri metai rengiamas vi-
suotinis narių suvažiavimas vyks rugpjūčio
12 d. Dainavos stovykloje, Manchester,
Michigan, šokių kursų metu. Suvažiavime gali
dalyvauti visi, kas domisi LTŠI veikla, tačiau
balsuoti galės tik susimokėję nario mokes-
tį. Daugiau informacijos http://www.lttsi.org/.

� 101-sios Lietuvių dienos vyks rugpjūčio

15–16 d., šeštadienį–sekmadienį, Schuyl-
kill Mall, Frackville, PA. Įėjimas nemokamas.
Daugiau informacijos http://kofl144.weeb-
ly.com/.

� Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 11 val. r.
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne Putname
įvyks visuotinis JAV Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos (LKMA) suvažiavimas, kuria-
me bus renkama nauja valdyba. Nariai ga-
lės dalyvauti rinkimuose nuotoliniu būdu, pa-
skirdami savo mandatus dalyvaujančiam as-
meniui. Visi, kurie domisi išeivijos lietuvių
moksliniu darbu, maloniai kviečiami atvyk-
ti į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės
1 val. p. p. Po paskaitų bus galima aplan-
kyti Amerikos lietuvių kultūros archyvą.
Daugiau informacijos http://www.lkma.org/.

Švenčių akimirkos

Kristijonui iš Bostono pasisekė – dalyvaudamas Valstybės dienos šventiniame renginyje
Vilniaus S. Daukanto aikštėje jis atsidūrė šalia Prezidentės Dalios Grybauskaitės!                                                                                                      

Dalios Shilas nuotr.

Muziejininkas, žurnalistas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas,
monografijos ,,Steponas Darius kariuomenėje ir Lietuvos sporte” (2006) autorius Steponas
Gečas Amerikos Nepriklausomybės dieną šventė Lietuvos operos ir baleto teatre, kur prie
JAV vėliavos ir motociklo ,,Harley Davidson” įsiamžino su JAV ambasados kultūros ata -
še Sarah Talalay. S. Gečas su praėjusia Nepriklausomybės diena sveikina visus ,,Draugo”
skaitytojus. Asmeninio albumo nuotr. 

Illinojaus universiteto paviljone, kur vyko Dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šven-
tė, veikė ir jungtinė įvairių dailininkų meno paroda. LR garbės konsulė Ingrida Bublienė
prie sūnaus Tauro Bublio fotografijos ,,Suolas”.                                        Romo Bublio nuotr.


