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„ D R A U G A S ”  S VE I K I N A  
X V  Š O K I Ų  Š V E N T Ė S  D A L Y V I U S !

Nors Nepriklausomybės diena Jungtinėse Vals-
tijose švenčiama liepos 4-ąją, Lietuvoje šiai
šventei skirti renginiai prasidėjo gerokai

anksčiau. Birželio 28-osios vakarą jubiliejinis, 240-asis
JAV gimtadienis iškilmingai buvo paminėtas Vilniuje,
Belmonto pramogų ir poilsio centre. Minėjimo daly-
vius pasveikino JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah
McCarthy, Jungtinių Valstijų ir Lietuvos himnus at-

liko grupė ,,Ditties”. ,,Demokratiškesniu”, masiš-
kesniu renginiu birželio 30-osios vakarą JAV Nepri-
klausomybės metinės atšvęstos netoli Vilniaus esan-
čiame Verkių parke. Čia šventę Lietuvoje gyvenan-
tiems Amerikos piliečiams bei jų svečiams surengė
,,American Chamber of  Commerce” (Amerikos pre-
kybos rūmai). 

ELTA info

Lemonte dunksėjo krepšinio
kamuolys ir stalo teniso

kamuoliukai – 9 psl. 

Dainava ir po 60 metų 
yra jėga! – 6 psl.

L. Linkevičiaus susitikimuose Washingtone
– dėmesys saugumui

Tęsdamas vizitą JAV, užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius su JAV prezidento patarėja
nacionalinio saugumo klausimais Avril Haines

ir Washingtone įsikūrusių analitinių centrų vadovybe
bei ekspertais aptarė transatlantinio saugumo didi-
nimo ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo Var-
šuvoje klausimus. 

Susitikime su A. Haines aptartas artėjantis NATO
vadovų susitikimas, JAV ir sąjungininkų žingsniai už-

tikrinant NATO rytinių narių saugumą. Daug dėmesio
skirta Minsko susitarimų įgyvendinimui ir būtiny-
bei remti Ukrainą, aptarti informacinio saugumo ir
kovos su propaganda klausimai.

A. Haines dėkojo Lietuvai už indėlį kovoje prieš te-
rorizmą ir šią savaitę priimtą sprendimą siųsti į Ira-
ką karinius instruktorius ir civilius tarnautojus, ku-
rie prisidės prie JAV vadovaujamos koalicijos kovo-
je su teroristine grupuote ,,Daesh”. – 3 psl. 

L. Linkevičius su JAV prezidento patarėja na-
cionalinio saugumo klausimais Avril Haines.

URM nuotraukos

Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus diskusija su Bloomberg, WSJ, Was-
hington Times, Weekly Standard, Associated Press, Huffington Post, Euro News ir Foreign
Policy žurnalistais.

Minėjimo dalyvius pasveikino JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah McCarthy, Jungtinių Valstijų ir Lietuvos himnus atliko grupė
,,Ditties”. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

LIETUVA SVEIKINA AMERIKĄ SU NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA!



,,NeRiNgos”  KAViNė  VilNiuje

2000 metų birželį Kudirkos Nau miesčio kapinėse,
keli žingsniai nuo garsaus Varpininko amžino guo-
lio, palaidojau motiną, rašytoją Petronė lę Orin-
taitę-Janutienę. Kitą savai tę  po motinos laidotuvių,
Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje  krikštijome ma -
no jauniausią dukrą –  Orintą Meg Janutaitę. 

Krikštynoms atšvęsti užsakiau visą „Neringos”
salę su vaišėm, su vy nu ir šampanu, su folkloriniu
an sambliu ir su orkestru šokiams.   

Atvykęs iš Palangos, savo ener gin gomis linksmų
estradinėmis dainomis dar mus palinksmino ir
Stasys Povilaitis. 

Pirmą kartą lankiausi „Neringo je” sovietiniais
laikais. Kiek kartų po to esu buvęs „Neringoje” neat-
sime nu, bet ne vieną ir ne du.  Sovietiniais  lai kais
neretai apsistodavau Nerin gos viešbutyje, tai į kavi -

nę būdavo tiktai liftu žemyn.  Jonušaitės knygą apie
Neringos kavinę, atidarytą 1959 metais, skaičiau
prieš kokį pusmetį, ir rekomenduoju ją visiems.   

Įdomiai aprašyta dalis lietuvių kultūrinio pavel-
do – ta vieta ir tas laikas ir to laiko žmonės bei veik-
la. Da bar jau tai nyksta istorijos mig lose.  

Donatas Januta
San Francisco, CA

APie ,,NeRiNgos”  KAViNĘ 

Š. m. birželio 18 d. ,,Draugo” numeryje Rai-
mundas M. Lapas gražiai pristatė Vilniaus ,,Nerin-
gos” kavinę. Toji kavinė buvo ir turbūt visiems lai-
kams išliks visų mėgiama vieta susiburti, pabend-
rauti. Straipsnyje buvo paminėta ir Violeta Juozė-

naitė-Pulikienė. Tik ji klaidingai buvo pristatyta kaip
rašytojo Juozo Baltušio podukra. Iš tikrųjų ji buvo
jo tikra duktė. Reikia žinoti, kad rašytojo tikroji pa-
vardė buvo Albertas Juozėnas, o Juozas Baltušis –
tik jo plunksnos slapyvardis. Violetos tėvai po karo
išsiskyrė, mama su dukra Violeta liko gyventi Kau-
ne, Marylando gatvėje, o tėvas su kita dukra Akvi-
le išvyko į Vilnių. Vėliau studijuoti į Vilnių persikėlė
ir Violeta, ten ir liko gyventi. ,,Neringos” kavinėje
padavėja niekad jai neteko dirbti, o tik joje vakaro-
davo su kitais menininkais, intelektualais, kas buvo
tais laikais labai priimta.

Nijolė Nausėdienė, 
Homer Glen, IL

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Praėjusį sekmadienį girdėjome žinią,
kad Jėzus ryžtingai pasuka Jeruzalės –
žmonijos išganymo link.

Viskas keičiasi, prie apaštalų,
kurie simbolizavo Izraelio 12
giminių, priskiriami dar sep-

tynios dešimtys Luko minimų moki-
nių, kurie primena apie septyniasde-
šimt seniūnų, sudarant sandorą lydė-
jusių Mozę prie Sinajaus kalno. Ši mi-
sija pranoksta Izraelio ribas ir skiria-
ma septyniasdešimčiai tautų, kurios,
pasak Pradžios knygos įvaizdžio, sim-
boliškai apima visus pasaulio gyven-
tojus. Taigi Geroji žinia plečia savo ma-
lonės ratą. Jėzaus misija yra išgelbėti
viso pasaulio žmones. Viskas tarsi pra-
sideda nuo pradžių. Pakeliui į Jeruza-
lę Kristaus sekimas keičiasi. Nebebus
tik susižavėjimas garsiu stebukladariu,
turi ateiti ryžtas, drąsa ir pasitikėjimas
priimti mokinystės kai ną – „kryžiaus
kvailystę”. 

Viešpaties nurodymas varginan-
 čio je kelionėje pėsčiomis iš miesto į
miestą neapsikrauti net būtiniausių
daiktų krepšiu reiškia kvietimą besą-
lygiškam pasitikėjimui. Juk pats Dan-
 giškasis Tėvas apsiima administrato-
riaus ir rūpintojėlio pareigas. Jis mai-
tina ne tik lauko žvirblius, bet ir savo
vaikus – pasiuntinius, nešan čius Die-
vo žodį miestams ir kai mams.

Šiandienos visuomenėje yra la bai
daug kalbančių, mokančių, pa ta rian-
čių, kaltinančių, juodinančių vie nas
kitą, bet labai mažai darančių ką nors
konkrečiai teisinga ir gera. Jėzus siun-
čia mus kaip Ramybės nešėjus. Nevel-
tui Serafimas Sarovie tis yra pasakęs:
„Prisijaukink Ramy bės dvasią, ir ap-
link tave išsigelbės tūkstančiai”. Mūsų
Viešpats yra Ra mybės Dievas. Pranašų
knygose skai tome, jog Jis ateina „kaip
švelnus tylos dvelksmas”. Įėjus į vidi-
nę Mal dos ramybę pailsėsime nuo kas-
dienybės sukrėtimų ir suvoksime, ko-
kius sprendimus turime įgyvendinti,
kad visiems sutiktiesiems mūsų gyve-

ni me spindėtų žodžiai: „Jums prisiar-
tino Dievo karalystė”.

Jėzus vėliau kalba apie pjūtį. Tai
užbaigtumo simbolis. Jėzus tęsia pra-
 na šų mintį ir imasi darbo. Jis yra tas
pirmasis pjovėjas. Tai jis atskiria, kas
yra gera ir tinkama į aruodus, o ką rei-
kia padegti. Bet jam labai rei kia pa-
galbos. Čia pasirodo tas nuo stabus
Dievo veikimas, kai Jis pasi tel kia kitų,
nors ir žemesnių už jį, ben dradarbiavi-
mą. To Jis visada sie kė ir troško. Ir
tada, kai Jėzus kviečia melsti pjūties
šeimininką darbinin kų, parodomas
žmogaus laisvo apsisprendimo gar-
bingumas. Visi turi būti vienos minties,
širdies ir tikslo.

Septyniasdešimt du mokiniai iš
misijos grįžo spindėdami džiaugsmu.
Jie buvo Dievo karalystės atėjimo liu-
dininkai, matė, kaip Dievo galybė įvei-
 kia blogio jėgas. Viešpaties vardu jie iš-
varydavo demonus. Jėzus pa tvirtina
mokiniams, kad valdžia piktosioms
dvasioms kyla iš jo.

Biblijoje dažnai pasitelkiamas der-
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liaus įvaizdis. Šiame Evangelijos skai-
tinyje mus kiek stebina prašymas
melsti derliaus šeimininką dar binin-
kų. Dievas negali apsieiti be mū sų? Ži-
noma, gali, bet jis nori įtrauk ti mus į
savo darbą. Mes esame Dievo bendra-
darbiai.

Laiškų kalbos stiliaus 
redakcija netaiso 

Orinta Meg Janutaitė ant motinos rankų su savo krikštynų
svečiais ,,Neringos” kavinėje 2000 m. birželio 16 d.

Asmeninio albumo nuotraukos

Pietūs ,,Neringoje” Orintos Janutaitės krikštynų proga. Iš
k.: Stasys Povilaitis, dr. Mečys Vitkus ir Edmundas Kuli-
kauskas. 2000 m. birželio 16 d.

Dainuoja Stasys Povilaitis, klausosi keturios jaunos Ja-
nutaitės, šoka Donatas  Januta su viešnia. 2000 m. birželio
16 d.



leidžiantis pra dėjau krauti malkas vakaro laužui.
Įdo miu sutapimu kaip tik tą vakarą buvo Joninės.
Prisiminiau Jonus ir Janinas, sutiktus savo gyve-
nime. Iš jų išsiskyrė Jonas Masaitis, mano vestuvių
vyriausias pabrolys, kuris su manimi dalijasi tuo pa-
čiu gimtadieniu. 

Pagaliau uždegiau Joninių laužą. Keistoka – Jo-
ninės be kartu esančių Jonų ir Janinų. Joninės be
gyvos dvasios! Visa laimė, kad turėjau radijo apa-
ratėlį, kurį paprastai laikau po ranka, norėdamas
sužinoti orą. Ten radau ir muzikos stotį, kuri tą va-
karą kaip tik transliavo Mozarto 39, 40 ir 41 (Jupi-
terio) simfonijas. Grojo be reklamų ir pertraukų. Jo-
ninių laužas su Mocartu. Tikra atgaiva ne tik
akims ir ausims, bet ir dūšiai. 

Kitą rytą patraukiau į mūsų va sarnamiuką
„Laudagą”, esančią už apy tikriai 50 mylių į šiaurę.
Mies telyje nusipirkau Lake apskrities savaitraštį
„The Lake County Star”, leidžiamą nuo 1873 m. Su
šiuo laik raščiu susipažinau prieš 39 metus. Dabar
jį pirkdamas galvojau, kad gal paskutinį kartą jį

skaitysiu. „Lau dagoje” viską radau, kaip
buvau pa likęs prieš gerą mėnesį, kai su sū-
numi Aldu viską sutvarkėme parda vi-
 mui. Miškas žaliuoja, ežerėlis – mėlynas,
o dangus – saulėtas. Lauko temperatūra,
spėju, kaip Vilniuje. Tačiau namelio viduje
buvo bent 15 laipsnių vėsiau. Tad langų ne-
atidariau, bet prisėdau su elektrine
„plunksna” deginti savo lentutes. Įsijun-
giau tą pačią radijo stotį, kuri vakar prie
laužo transliavo Mozarto simfonijas. Šį

kartą mane džiugino Richardo Strausso
opera „ Der Rosenkavalier”. Išdeginau dvi
lenteles. Pavarčiau nusipirktą laikraštį.
Rašoma apie įvyksiantį medžių pramonės
festivalį Luther miestelyje, kur gal prieš šim-
 tą metų buvo ir lietuvių ūkininkų tel kinys.
Netrukus ten vyks daug įvairių rąstų pjo-
vimo varžybų, bet nema čiau jokių užuo-
minų apie malkų skal dymą. Skaldymo tra-
dicija prasidėjo mūsų šeimoje prieš dvide-
šimt ar daugiau metų ir tik neseniai baigė-
si. Taip pat skaičiau apie Baldwin miestelyje
vykusį golfo lazdų laimi nimą, kurį atliko
vietos katalikų pa rapijos klebonas. Tai tur-
būt pirmi tokio laiminimo metai, kurie
gali virsti tradicija. Tame miestelyje dau gelį

metų vasaros pradžioje vyksta motociklų laimini-
mas, sutraukiantis tūkstančius motociklininkų.
Man įdomiausia, tiesiog stebėtina, kad tuomet neį-
vyksta jokių areštų dėl netvarkos, alkoholio ar
narkotikų piktnaudojimo.

Dar radau laiko ir lietuviškos spaudos pavar-
tymui. „The Lithua nian Museum Review” žurnalas
pla čiai mini Balzeko muziejaus 50-mečio sukaktį.
Įdomiu sutapimu radijo stotis „Blue Lake Music”,
per kurią klau siausi Mozarto ir Strausso kūrybos,
šiemet irgi švenčia savo auksinį jubiliejų. Tai skir-
tingos, bet svarbios kultūrinės sukaktys.

Sekmadienį nuvykau į Šv. Onos bažnyčią šv. Mi-
šioms. Po Mišių nu tariau susipažinti ir kartu at si-
 sveikinti su daugelį metų „pažįstamu” giesmių ve-
dėju. Tose pareigose jis – jau 27 metai. Tai geros šir-
dies, be pretenzijų giedorius su gitara, vedantis ti-
kinčiuosius į susitikimą su Tvėrėju.  Įdomus mo-
mentas – su žmo gumi susipažinti ir per porą mi-
nučių su juo atsisveikinti, žaibo greičiu sumuojant
kartu prabėgusius metus.

Ką tik prasidėjusią vasarą nuta-
 riau sutikti gamtoje. Į savo
„Baltąjį aviną” (motornamiu-

ką) sumečiau ką reikia, – maistą, gė-
rimus, krūvą įvai rių skaitinių ir įran-
kius lentelių de ginimui. Čia kalbu ne
apie malkas ir degtukus lauželiui, bet
apie elektrinę „plunksną”, kuri išde-
gina ką tik no riu. Vakare, prieš išva-
žiuodamas, ge rą valandą praleidau
bandydamas internetu užsiregistruoti nak-
vynei už 40 mylių esančiame valstijos par-
 ke. Kompiuteris sakė, kad vietų ne bėra. Ne-
tikėjau. Kitą dieną ten nu vykus daili pa-
tarnautoja pakartojo tą patį ir su užuojau-
ta nusišypsojo. 

Traukiu toliau į šiaurę, į Newago par-
ką. Parke, netoli Hardy užtvankos, kur
prieš daug metų užtvenkta Mus kegon upė
„sukūrė” šešių mylių ilgumo ežerą, yra 99
stovyklavietės. Die na karštoka, bet mano
„Avinas” sto vyklavimui turi šalto oro pa-
togumus. Tereikia tik elektros srovės. Už-
sire gistruojant Newago parke tarnautojui
paaiškinau, kad man reikia sto vyklavietės
su elektra. Beveik atsi pra šydamas jis man
pasakė, kad tokio malonumo visame parke nėra.
Kiek susigėdau, kad važiuodamas į gamtą noriu
elektros, ir likau ten vienai nakčiai. Čia buvo gra-
žu, ramu. Išsitiesęs savo minkštoje kėdėje iš namų
atsivežtame dienraštyje matau, kad kitą dieną In-
dianapolyje bus 87 laipsniai F; Minneapolyje – 84
laipsniai. Netoli tų miestų gyvena mano sūnūs.
Dėl įdomumo patikrinau Las Vegas, kur pranašau-
jama 108 laips niai. Kitoje Atlanto pusėje, Maskvoje
– 79 laipsniai C, o Varšuvoje – net 95 C.  Vilniuje tem-
peratūra turėjo būti  kažkur per vidurį tarp dviejų
minėtų sostinių.

Malkų atsivežiau iš namų. Neįsi vaizduoju sto-
vyklavimo be laužo. Šias eilutes rašau 4:45 po pietų.
Dan gus mėlynas, pučia švelnus vėjelis, kur ne kur
praskrenda musė. Drėgmė maža. Gal šį vakarą nei
uodų nebus? Be elektros, galvojau, reikės valgyti šal-
tą vakarienę, bet prisiminiau, kad „Avine” turiu  du-
jinę viryklę, ant ku rios galiu šildyti (net prisvilin-
ti) ką tik noriu. Žmona pasirūpino skaniu maistu.
Apetitas pasivijo. Atsirado ir vyno taurė… Saulutei

Prie joninių laužo
su Mozartu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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L. Linkevičiaus susitikimuose Washingtone  – dėmesys saugumui

L. Graužinienė pasveikino Šiluvos M. Marijos
koplyčios  parodos atidarymo dalyvius

Su darbo vizitu JAV viešinti Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė pasveikino parodos, skirtos Ši-
luvos Mergelės Marijos koplyčios pašventinimo
penkiasdešimties metų jubiliejui, dalyvius. 

Pasak parlamento vadovės, ši koplyčia yra pui-
kus Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių ir religinių
jausmų įrodymas, liudijantis stiprų ryšį su Lietuva,
su jos kultūrinėmis ir religinėmis tradicijomis. Ši-
luvos Mergelės Marijos koplyčia yra Nekaltojo Pra-
sidėjimo Nacionalinės Šventovės Bazilikoje, talpi-
nančioje 70 įvairaus dydžio koplyčių, Washingtone.

Seimo pirmininkė padėkojo Šiluvos Mergelės
Marijos koplyčios 50 metų jubiliejaus komitetui, va-
dovaujamam Viktoro Nako, ir palinkėjo, kad tokie
renginiai kaip šis koplyčios jubiliejaus minėjimas

tvirčiau suvienytų lietuvių tautą visame pasaulyje.
1961 m. pastatyta Nekaltojo Prasidėjimo Na-

cionalinės Šventovės Bazilika yra didžiausia kata-
likų bažnyčia Šiaurės Amerikoje, joje telpa per 2 500
žmonių. 1962 m. Amerikos lietuvių katalikų ben-
druomenė nusprendė bazilikoje įsirengti savo kop-
lyčią. Idėjos vadovas buvo vyskupas Vincentas Briz-
gys (1903–1992). Koplyčią rengė garsūs išeivijos me-
nininkai: skulptorius Vytautas Kašuba (1915–1997),
vitražistas Albinas Bielskis-Elskus (1926–2007), gra-
fikas, vitražistas Vytautas Kazimieras Jonynas
(1907–1997). Šiluvos Mergelės Marijos koplyčia buvo
pašventinta 1966 m. rugsėjo 4 d. 

Renginyje taip pat dalyvavo užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius ir kultūros ministras Ša-
rūnas Birutis. 

ELTA

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė tarė sveikinimo žodį parodos, skirtos Šiluvos
koplyčios Washingtone pašventinimo jubiliejui, atidaryme. 

Ministro L. Linkevičiaus interviu ,,Amerikos balso” rusų redakcijai.        URM nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Ministras L. Linkevičius taip pat dalyvavo ap-
skritojo stalo diskusijoje su Washingtone įsikūrusių
įtakingų nevyriausybinių organizacijų vadovybe ir
ekspertais. Diskusijoje aptarti saugumo, Rusijos ke-
liamų grėsmių, agresijos prieš Ukrainą klausimai ir
referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų įtaka
transatlantinei bendruomenei. Diskusijos dalyviai dė-
kojo Lietuvai už jos aktyvų vaidmenį ir principingą
poziciją dėl Rusijos agresijos ir pagalbos Ukrainai bei
kitoms ES Rytų partnerystės šalims. 

L. Linkevičius lankėsi nacionaliniame radijuje
,,National Public Radio”, ,,Voice of  America” Rusi-
jos redakcijoje ir davė interviu saugumo, NATO, sank-
cijų prieš Kremliaus agresyvią politiką ir ,,Brexit”
klausimais. Ministras taip pat susitiko su nevy-
riausybinės organizacijos ,,Carnegie Endowment
for International Peace” prezidentu W. J. Burns.
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Rašytoja Dalia Staponkutė:
„Grįžusi į Lietuvą, bandžiau ieškoti savo praeities”

Papasakokite apie savo naująją knygą,
Jūsų ryšį su Lietuva ir ateities planus.

Knyga yra autobiografinis roma nas, o tuo pačiu
ir pasakojimas apie mano kartos žmogų, kuris išvyko
iš savo istorinės Tėvynės ir du dešimtmečius pra-
gyveno už jos ribų. Kny goje pateikiu daug tikrų fak-
tų iš savo asmeninio gyvenimo, knygos herojų var-
 dai nėra išgalvoti, aprašyti įvykiai – tikri. Knyga –
lyg savotiškas api bendrinimas emigranto išgyve-
nimų, dilemų, pasakojimas apie žmonių kartą, kuri
žlugus Sovietų Sąjungai, ieškojo kelių į platųjį pa-
saulį. Kiek vienas mūsų yra sutikęs tokių žmo nių la-
bai daug – jų buvo ištisa karta. 

Savo knygoje taip pat liečiu sugrį žimo į Lietu-
vą problemą – kas lau kia žmogaus, bandančio grįž-
ti į Lie tuvą, kokią Tėvynę jis atranda, kas labiausiai
jį jaudina. Nauja aplinka keitė iš Lietuvos emigra-
vusius žmo nes, tačiau kito ir pati Lietuva. Grį žusi
į Lietuvą, aš vis bandžiau ieškoti savo praeities, ką
manau, daro kiek vienas iš savo šalies išvykęs žmo-
gus. Tačiau Lietuvoje keitėsi ne tik aplinka, bet ir jos
gyventojai bei jų santykiai. 

Mane žavėjo naujos, jau nepriklausomos šalies
gyvenimas. Lietuvoje ieškojau savo veiklos nišos,
mąsčiau, kuo galėčiau būti savo Tėvynei nau dinga
– kaip jos pilietė, kaip svetur įsigijusi patirties spe-
cialistė. Noras bū ti naudingam juk yra labai žmo giš-
kas. Aš stengiausi priimti tą naująjį Lietuvos gyve-
nimą, bet su laiku supratau, kad gyventi Lietuvoje
jau nebegalėčiau. Tą suvokti buvo labai skausmin-
ga. Keista – saviniesi tą ša lį, vadini Tėvyne, o ji jau
visai kita… 

Aš iškeliavau, įpratau gyventi kitoje šalyje, ta-
pau kitos kultūros žmo gumi ir sugrįžimas man
būtų kaip dar viena emigracija. 

Lietuva ir mes keičiamės, bet mū sų tautiškumas
išlieka ir kalba pa deda mums jį išlaikyti. Ką mums
reiškia gimtoji kalba, kodėl ji svarbi, kodėl mes ja kal-
bame? Į pasaulį žmogus ateina iš motinos, girdėda-
mas jos kalbą. Tas perduodamas pirmapradis lie-
tuviškas garsas suteikia mums jėgų ir stiprybės, uni-
kali mūsų motinų kalba padeda išgyventi pasauly-
je išliekant lietuviais. 

Savo knygoje  pateikiu daug prisiminimų, ke-
lionių fragmentų, joje daug nostalgijos. Aš ilgus me-
tus gy venau tarp Kipro ir Lietuvos, tarsi kokiame tu-
nelyje, kuriuo dažnai vy kau pirmyn ir atgal. Tapau
dioge niš ku žmogumi, kuris jaučiasi priklau sąs
dviems valstybėms iš karto, nors širdis žino, kam iš
tikrjųjų. Aš dažnai vadinu save pasaulio piliete, bet
kai tik ištariu tuos žodžius, tuojau pa gal voju, ar tik-
rai yra taip. Pasaulio gy ventojas – dar besiformuo-
jantis as muo. Gal naujoji karta taps pasaulio pilie-
čiais, o mes tuo tarpu esame pa talpinti į tam tikras
apibrėžtas bendruomenes, jaučiamės joms priklau-
są. 

Apmąstymai apie Kiprą ir Lietu vą mane tarsi
perkelia į trečiąją erd vę, todėl vis dar puoselėju sva-
jonę iš vykti padirbėti į kokią kitą, trečiąją šalį, gal-
būt į Vokietiją. Tai būtų mano profesinių siekių iš-
sipildymo erdvė. Jau daug metų dėstau vertimų teo-
riją universitete, tačiau vis norisi išban dyti save  ki-

tokioje aplinkoje, norisi pokyčių. Kol kas tai – tik sva-
jonė. Taip pat svajoju padirbėti ir litera tūros srity-
je, norėčiau daugiau ra šyti. Gyvenu tikrai drama-
tiškoje ap linkoje. Kipras yra visai kitokioje geopo-
litinėje situacijoje nei Lietuva, jis yra netoli Arti-
mųjų Rytų, kur vyksta daug karų, yra daug pabė-
gėlių. Jei mane kas jaudina, aš noriu ap mąstyti ir pa-
sidalinti savo jausmais, kurių kitiems gal ir neten-
ka išgyventi.  

Mano emigracija iš Lietuvos buvo gana unika-
li – iš mažos šalies išvykau į dar mažesnę. Lietuva
man buvo tarsi mano imperija. Tapatinau save su
Lietuva, ten su vaikais pra leisdavau vasaras, dažnai
net nepritariant mano kipriečiui vyrui. Vis atrodė,

kad grįšiu į Lietuvą ir tik pastaruoju metu supratau
– Kipras tapo mano namais. Ta sala mane pasisavi-
no, nors procesas truko labai ilgai. Be abejo, įtakos
darė amžiaus branda, patrauklus neįtemptas kip-
riečių gy venimo būdas. Kipro visuomenė yra gana
mišri, žmonės svetingi, šilti, ne trukdantys kiek-
vienam gyventi savo gyvenimo. Mane ten supa
daug mielų žmonių bei kolegų. Toks gyvenimo bū-
 das yra palankus apmąstymams, susikaupimui, o
gana kosmopolitiška Kipro aplinka tapo tikrai ar-
tima ma no sielai. Ta sala – tai vieta, kur turiu būti.

Užrašė Audra Šerpytytė-Worcester

Neseniai Jungtinėse Amerikos Valstijose lan-
kėsi Kipre gyvenanti lietuvių rašytoja, ver-
tėja, dėstytoja ir humanitarinių mokslų

daktarė Dalia Staponkutė, kurios 2014 metais iš-
leistas esė rinkinys „Iš dviejų renkuosi trečią: mano
mažoji odisėja” pripa žin tas kūrybiškiausia metų kny-
ga. Už šią knygą autorei buvo paskirta Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos instituto premija. 

Viešnagės JAV metu D. Stapon kutė dalyvavo
Baltų konferencijoje Philadelphijoje, susitiko su žy-
miais lietuvių išeivijos atstovais bei turėjo progos
pabendrauti su savo gerbėjais. Po vieno tokių su-
sitikimų Palo Alto mieste, Californijoje, rašytoja da-
linosi mintimis su „Draugo” skaitytojais.   

Kipre gyvenanti Dalia Staponkutė ką tik išleido savo esė knygą. Asmeninio albumo nuotr.

Sveikiname Los Angeles abiturientus 2016

Birželio 11 dieną gražus būrys šeimos narių, mokytojų ir draugų susirinko į išpuoštą Šv. Kazimiero parapijos (Los
Angeles, CA) salę pasveikinti ir pagerbti šių metų lietuvius abiturientus. Tokie tradiciniai abiturientų garbei skirti
pokyliai vyksta jau per 40 metų. Šiais metais į platų gyvenimo kelią buvo išleisti (iš k.): Nina Kasputytė – baigė
Mayfield Senior School ir lankys Catholic University of America, Washington DC, kur studijuos verslą; Aleksas
Rugienius – baigė Servite High School ir Chapman University, CA  studijuos verslą; Kristina McKenna – baigė
Bakersfield High School ir studijuos verslą Bakersfield Community College; Matas gajauskas – baigė Santa Monica
High School ir studijuos filmų kūrybą Santa Monica City College; Danielle stančikaitė – baigė Yorba Linda High
School ir lankys San Diego State University, ruošis būti mokytoja.

Visiems jiems linkime kuo geriausios sėkmės!

Virgio Kaspučio nuotr.
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ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Imigracija – karščiausia politi kos aktualija abipus At-
lanto. Regis, jog pasaulio be sienų idėja nebėra to kia
patraukli kaip buvo prieš dešimtmetį ar dar anksčiau,
bet žmonės mig ruoja. Bėga nuo karų, skurdo, prie var-
tos ir prietarų arba tiesiog ban do laimę ar randa
meilę kitose ša lyse. Daugumai imigracijos problemos
tėra skambios antraštės naujie nų sraute, lietuvei
imigrantei Jovitai Klovas imigracijos problemos –
kasdienybė.  Ji – imigracijos teisininkė.

Su Jovita susitikome jai svarbių permainų metu,
todėl ir mūsų pokal bių temos kito, kol pirmo-
jo mūsų po kalbio įrašas gulėjo „Google” doku-

mentų puslapyje. Šiomis dienomis Jovita su savo šei-
ma ir tūkstančiais kitų lietuvių bus Baltimorėje Šo-
kių šventėje, kurioje šoks jos vyresnė duk ra. Ji taip
pat padėjo tvarkyti vizą garsiam Lietuvos muzikan-
tui Jurgiui Didžiuliui, kuris koncertuos Šokių šven-
tės renginyje ir pratęs turą Ame rikoje po šventės.  

Klausantis vienuolika metų JAV gyvenančios,
Kaune gimusios bei stu dijavusios Jovitos, vis dar gir-
džiu lengvą dzūkišką tarmę, mat ji augo Alytuje, kur
jos tėvai dirbo po paskyrimo, pabaigę mokslus. Jo-
vita  baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto tei-
sės fakultetą 2004 m., ir prieš iš vyk dama į JAV, dirbo
teisininke Kau no miesto savivaldybėje.

Jovita   juokauja, jog „pasiėmė vy rą su žalia
korta”, mat pirmasis į JAV atvyko jos tada dar būsi-
masis vyras Marius Klovas, kuris čia studijavo ir prieš
išvažiuodamas į Lietuvą, patei kė dokumentus „ža-
liosios kortos” lo terijai. Laimėjęs teisę legaliai atvykti
gyventi Amerikoje, Marius sakė: „Ar ba važiuojame
kartu, arba nė vie nas.” Išvažiavo kartu. 

Jovitos ir Mariaus istoriją galima apibūdinti kaip
amerikietiškos sva jonės įsikūnijimą. Dvi nuosta-
bios dukros, namas keliolika mylių nuo JAV sostinės
esančiame Vienos mies telyje. Marius jau dešimtme-
tį dirba ne pelno siekiančioje organizacijoje, ku ri pa-
deda įdarbinti akluosius ir silp naregius visoje Ame-
rikoje. Jovita prieš kelias savaites įsteigė savo imig-
racijos advokato kontorą.

Aišku, jog nei namo, nei darbų nie kas jiems ne-
padėjo ant lėkštutės, kaip sakoma, jiems padėjo jų pa-
čių valia, darbas ir planingas tikslo sie kimas.    

Norint dirbti teisininke JAV ir gauti advokatūros
licenziją, Jovita vėl turėjo studijuoti. Ji prisimena, jog
pažįstami ją atkalbinėjo vėl grįžti į studijų suolą, esą,
bus sunku ir bran gu. Tačiau jauna šeima paėmė pa skolą,
o dokumentus studijoms pa teikė kone paskutinę dieną.
O kitą dieną po to, kai Jovita  gavo laišką, patvirtinan-
tį, jog ji priimta studijuoti, gimė jos vyresnėlė dukra Eva

lietuvė imigracijos teisininkė: 
„Norite imigruoti, studijuoti ar dirbti Amerikoje, 

ieškokite profesionalo pagalbos”

Kotry na. Viskas vyko pagal planą, pasak J. Klovas. 
2010 m. ji The George Washing ton University įgi-

jo teisę užsiimti advokato veikla ir porą metų dirbo ad-
vokatų kontoroje Washingtone, kur užsiėmė tarp-
tautine ir kompanijų teise. Tačiau advokato padėjėjos
darbas jos netenkino, nes suprato, jog ga li ir žino dau-
giau.

Jovita nusprendė specializuotis imigracijos tei-
sėje, perėjo dirbti į ki tą advokatų kontorą netoli Was-
hing tone esančiame ir sparčiai augančia me Ty-
son’s Corner. Kai pirmą kartą susitikome, J. Klovas
dar dirbo toje kontoroje ir buvo itin užimta, turėjo
šimtus bylų, buvo pats kasmetinio verslo imigraci-
jos bylų atidavimo įkarštis, ir, pasak jos, situacija kon-
toroje atrodė nekontroliuojama.

Birželio mėnesį, paskatinta šei mos, J. Klovas ati-
darė savo advokatų kontorą ir dabar užsiims išskir-
tinai imigracijos teise: šeimos ir darbo imigracija,
vizų, suteikiančių gali mybę koncertuoti, studijuoti,
dirbti bei investuoti į naują ar veikiantį verslą JAV,
gavimu. Ji sako, jog pradėti naują verslą JAV nėra
sunku, iš šū kiai prasideda verslą jau įregistra vus,
ypač griežtai prižiūrimoje advo katūros srityje, tačiau
nepanašu, jog tai lietuvę advokatę baugintų. Ji jau
turi klientų, akivaizdu, jog gerai iš mano savo sritį ir
supranta atsako mybę prieš ir už savo klientus. 

J. Klovas gyvena netoli Washing tono, bet turi tei-
sę konsultuoti ir dirb ti su bylomis klientų, gyvenan -
čių bet kurioje JAV valstijoje ar tik ieškančių gali-
mybių legaliai atvykti į šalį ir čia įsitvirtinti. Nors
jos klientai anaiptol nėra lietuviai, bet ji tikrai gali
padėti ir tautiečiams. 

Pasak Jovitos, dauguma lietuvių yra gerai išsi-
lavinę, gal netgi geriau nei vidutinis amerikietis, ir
jie mano, kad patys gali susirasti visus atsakymus į
imigracijos klausimus. Ir ne tik lietuviai taip mano.
Internete apstu informacijos, imigracijos temomis ra-
šančių blogų, ir lietuvė teisininkė sako pati juos pas-
kaitanti, bet dažnai internete veltui dalijami pata-
rimai jai kelia šypseną. 

„Imigracija, kaip jokia kita teisė, yra labai in-
dividuali, nes kone kiek viena byla yra kita istorija,
ir jai rei kia individualaus sprendimo” – aiš kina J.
Klovas. Kartais menka klaidelė gali kainuoti šeimos
išskyrimą ar brangiai kainuosiančias advokato pa-
slaugas teisme.

Kaip pavyzdį jį pateikia tokią situaciją. Asmenys,
susituokę Ameri ko je, privalo  laukti du mėnesius, kol
gali priduoti prašymą lega liam imigranto statusui.
Bet tai rei kia žinoti, ir viena pora pakliuvo į bėdą vien
todėl, jog dokumentus pridavė viena diena anksčiau.

Jovita Klovas

Kita pora pasikonsultavo su kitu teisininku, patys už-
sipildė privalomas formas, nuėjo į privalomą inter-
viu, atrodė, jog viskas praėjo puikiai, tačiau ne tru-
 kus gavo kvietimą papildomam pokalbiui. Šeimai,
aišku, įtampa, bet Jovita pasikalbėjusi su pora,
rado net kelias priežastis, kurios imigracijos tar-
nyboms galėjo sukelti įtarimų. To dėl kitą mėnesį nu-
matomam pokal biui ruošis atsakingai.

Atrodytų, smulkmenos, bet imigracija nėra tik
formų pildymas, tai daugialypė ir sudėtinga teisės
sritis.  Dažnai žmonės mano, jog sutaupys pinigų, už-
teks pasitarti su draugais ar pažįstamais, paieško-
ti informacijos internete, bet dažnai tai ir bai gia si
didesnėmis problemomis ir dides nėmis išlaidomis.  

Kitas pavyzdys, liudijantis, jog profesionalo pa-
galba yra vertinga, yra investicijomis paremta imig-
racija. Daugelis mano, jog reikia investuo ti šimtus
tūkstančių dolerių, kad galėtum įgyti legalų statusą
JAV, tačiau, anot imigracijos teisininkės, yra daug kitų
galimybių, pvz., pirkti frančizę ar Amerikoje atidaryti
biurą ar perkelti verslą, jei jau turite vei kiantį vers-
lą Lietuvoje ar kitoje valstybėje. Bet tokias detales gali
žinoti tik imigracijos teisę išmanantys profesionalai. 

Jovita sako, kad nepaisant Lie tu vos narystės Eu-
ropos Sąjungoje, Amerika išlieka patraukli šalis vers-
lininkams, ypač technologijų srityje, kurie jau turi
biurus ES, bet vis tiek nori įsikurti JAV rinkoje.
Trau kia ir rinkos dydis, ir tai, kad JAV tebėra sva-
jonių šalis. Ir veikti čia nori ne tik Lietuvos, bet ir
Ukrainos ir Rusijos verslininkai.   

Jovita sako, kartais suteikianti in formacijos, ku-
rios kiti advokatai nedalija už dyka, visgi ji pakar-
toja, jog  imigracija nėra tik formų pildymas, tai pa-
tirtis ir subtilių teisės da lykų išmanymas.

Jovitos ir Mariaus Klovų šeima puikiai integ-
ravosi Amerikoje, jie aktyvūs vietos bendruomenės
nariai, daug bendrauja su kaimynais, tačiau, aiš-
ku, namuose kalba lietuviškai, šven čia visas lietu-
viškas šventes ir dalyvauja aplink vykstančiuose lie-
tuviškuose renginiuose. 

Jovita mano, jog svarbu nepa mirš ti savo kilmės,
bet svarbu ir integruotis naujoje šalyje, jei ketinti čia
gyventi ilgiau nei kelerius metus. „Turi pasirinkti, ar
nori įsilieti ir čia gyventi, ar tenori pagyventi kelis me-
 tus ir grįžti atgal, iš kur atvažiavai” – sako J. Klovas. 

Vienuolika Jovitos metų JAV liu dija, kad ji ir jos
šeima čia įsitvirtino ilgam, ir dabar ji yra pasiruošusi
profesionaliai padėti tiems, kurie norėtų Amerikoje
pradėti naują gyvenimo etapą, studijuoti, kurti šeimą
ar verslą, tapti legaliais svajonių šalies imigrantais.

Jovitos Klovas advokato kontora:
jklovas@jklovasimmigration.com

703-638-5838

Palaikymo komanda per išleistuvių iškilmes – vyras
Marius ir dukrytė Eva Kotryna.     Asmeninio albumo nuotr.

Jovita prie savo namų su vyru Mariumi, dukrelėmis Eva
Kotryna (7 m.) ir Nora Maria (2 m.).
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– 1997 metais Vacys Rociūnas redagavo  Ameri-
kos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos (ALRKF) jau-
nimo stovyklos Dainava  40-mečio leidinį, kuriame rašė,
kad jau aštuntą kartą spausdintu žodžiu buvo sveikinami
stovyklos kūrėjai, mecenatai, rėmėjai, nepa vargstantys
darbuotojai... Tame leidinyje Taura Zarankaitė-Unde rienė
pasivadino „Dainavos vai ku”. Jūs taip pat galite taip pa-
siva dinti. Kokie ankstyviausi Jūsų pri siminimai Daina-
vos stovykloje?

– Pirmieji prisiminimai susiję su gamta, vė-
liau – žmonėmis (ir net gyvūnais). Labiausiai iš
vaikystės pri simenu Dainavos Spyglio ežerą, lau-
kus, miškus ir pievas, kuriose būdama vai kas taip
smagiai leidau laiką. Dai navoj pagavau pirmąją
žuvį ir pirmą lauko pelytę (nieko negalvodama tą
pelytę pasidėjau ant delno, į kurį ji įkando iki krau-
jo, – gyvenimo pamoka neišprusėliui vaikui), pa-
mačiau pirmą žaltį, pirmą kartą ten žiemos metu
čiuožiau ant ledo ir su rogu tėmis leidausi nuo kal-
no, vasarą Spyglyje išmokau plaukti, dainavau prie
pirmojo laužo, valgiau gardžiausius gyvenime nak-
tipiečius, užmezgiau pirmąsias pažintis su lietu-

viu kais iš kitų Šiaurės Amerikos vieto vių. Kai žvel-
giu į šį rojaus kampelį po tiek dešimtmečių, jį dar la-
biau vertinu, nes Dainava sudarė aplinką ne tik pri-
siliesti prie nuostabios gamtos, bet ir pažinti kitus lie-
tuvius, apskritai – gerus žmones, kuriuos iki šios die-
nos laikau savo draugais ir bendraminčiais.

– Jūsų tėvas Adolfas Damušis 1997 m. leidinyje rašė,
kad jau 1954 metais vykusiame ALRKF suvažiavime buvo
pritarta jaunimo stovyklavietės kūrimo idėjai. Galima tik spė-
lioti, kiek Jūsų tėvams ir visiems, kurie su pasi šventimu dir-
bo jos labui, truko stovyklavietės ieškojimo ir įsikūrimo pro-
cesas. Kaip jūs, vaikai, supratote šį procesą? 

– Kai stovykla kūrėsi, tuomet aš dar nebuvau gi-
musi, todėl šiuo klau simu negaliu daug ką pasaky-
ti, tačiau galiu konstatuoti, kad man augant Daina-
vos reikalai ryškiai vei kė mūsų šeimos gyvenimą. Ir
Dai navos misija buvo labai aiški ir kryp tinga: su-
daryti sąlygas bei suteikti aplinką lietuvių jaunimo
tautiniam ir krikščioniškam ugdymui. 

– Ar dažnai važiuodavote į Dainavą su šeima? Ar Dai-
nava figūravo Jūsų šeimos atostogų planuose?

– Į Dainavą važiuodavom kas savaitę, nes mano
tėvai dešimtme čius administravo stovyklavietę, pa-
 tys sunkiai dirbo išlaikydami stovyklą saugią ir šva-
rią pagal valdžios reikalavimus ir patrauklią sto-
vyklautojams. Viską jie darė visuome niniu pagrin-
du ir iš įsitikinimo. Jie abu mylėjo jaunimą, – tėvas
buvo universiteto profesorius, dažnas paskaitininkas
įvairiuose ateitininkų seminaruose ir suvažiavi-
muose, mama – labai populiari ir mylima pedagogė,
jaunučių ateitininkų globėja. Jie ti kėjo Dainavos mi-
sija – skatinti jaunimo lietuvišką tapatybę, krikš-
čioniš kas vertybes ir ugdyti ateities va dovus ne tik

lietuvių bendruomenėse, bet apskritai visuomenės
ir gyvenamosios šalies gyvenime. Jie labai didžiavosi
ir buvo dėkingi, kad šias pastangas suprato ir palaikė
detroitiškių komanda, be kurios Dainavos sklandus
veikimas būtų sunkiai įsivaizduojamas. Vasaros
atostogų nelabai buvo, nes vasaras praleisdavom Dai-
 navoj stovyklaudami ir dirbdami įvairius darbus.
Dažniausiai stovyklaudavau jaunučių ir moksleivių
ateitininkų stovyklose, su šeima stovyklaudavome
sendraugių ateitininkų stovykloje (pastarojoje va-
dovavau), taip pat „angliukų” (Lithuanian Heritage)
stovykloje.

– Ar Dainavoje tėvai ir Jus pristatydavo prie darbų? Ku-
riame Dainavos kampelyje galėtumėte sakyti, kad ir Jūs savo
darbu pri sidėjote?

– Ir dar kaip! Šluodavau ir plaudavau barakų
grindis, valydavau virtuvę ir tualetus, 5:30 val. ryto
kepdavau blynus jaunučiams, grėbdavau šieną, so-
dindavau medelius, stovyklautojų laisvalaikio metu
pardavinėdavau ledus svetainėje ir t. t. Kai ku riuos
darbus vykdžiau nenoriai, bet reikėjo... Taškas. 

– Daug kam tikriausiai žinoma, kad Jūsų mama buvo
„Lithu anian Heritage” stovyklos iniciatorė, tai gal ta sto-
vykla liko jai ypatingai miela? O kokios stovyklos ar kiti ren-
giniai Dainavoje lie ka Jūsų atmintyje maloniu atsitikimu iki
šiol?

– Pirmąją „Lithuanian Heritage” stovyklą pri-
simenu kaip vakar. Ma ma buvo pažangaus mąstymo
ir su prato, kad tokia lietuviško paveldo stovykla la-
bai reikalinga mišrioms šeimoms, antros ir trečios
kartos Amerikos lietuviams. Buvo nepapras tai gra-
ži pradžia: įspūdį paliko lietuvių kilmės vaikai, ku-
rie, nemo kėdami lietuvių kalbos, domėjosi savo lie-

Dainava ir po 60 metų yra jėga!
Ramunės Kubiliūtės pokalbis su ginte Damušyte Dainavos 60-mečio proga

Kun V. Dabušis, A. Damušis, neatpažintas asmuo ir
kun. K. Pugevičius Dainavoje prie koplytstulpio.

Vyksta ,,Baltųjų rūmų” statybos. 1966 balandis

Iš k.: seselės Arkadija, Michaele, Tareizija ir Paulė. 1959 m. vasara Damušių ir Klimų šeimos, poilsiaujančios Dainavoje. 1965 m. 
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tuviškomis šaknimis. Koks tryškantis
entuziazmas išmokti lietuviškų žo-
džių ir dainų, šokti tautinius šokius,
pažinti Lietuvos istoriją, geo grafiją ir
papročių! Ir su kokiu pasididžiavimu
jie paskui savo tėvams rodė ką išmo-
ko. Po šios stovyklos mama sulaukė
gražių padėkos laiškų nuo vaikų:
„Mrs. Damusis, we love you and can’t
wait  to come  back to  Dainava  next
sum mer!” Mama labai džiaugėsi, kai
po 25 metų stovyklos organizavimo
Rima Polikaitytė-Biru tienė perėmė
šią atsakomybę. Ir šian dien Rima su-
maniai tęsia šį darbą jau daugiau
kaip 20 metų. Tai nuo stabu. 

Sunku įvardinti vieną įsimintiną
akimirką  stovyklos gyvenime, nes
jų buvo tiek daug. Smagios buvo Dai-
 navos metinės šventės, nes suvažiuo-
davo daugybė žmonių, o bendrystės
jausmas labai stiprus. Kaip smagu
buvo savanoriauti su kitais prie mais-
to gaminimo ir suvažiavusių svečių ap-
tarnavimo, bendrauti su draugais prie
ežero gražioj gamtoj ir pan. 

Galbūt vienas išskirtinis prisi-
minimas yra susijęs su gyvūnu, t. y.,
pamestinuku šuneliu, kuris vieną die-
ną pasirodė stovyklos teritorijoje. Tuo-
metinė virtuvės šeimininkė se se lė
Juozapa šuns pasigailėjo, jį pamai-
 tino ir pavadino Jurgeliu. Vėliau su-
 pratom, kad tai ne Jurgelis, o Jurga.
Jurga puikiai pritapo prie stovyklau-
tojų – nekreipė dėmesio, kai buvo
tampoma už uodegos, su vaikais kar-
tu iškylaudavo. Kai pasibaigė sto vyk-
los vasaros sezonas, ji buvo palikta vie-
na, nes galvojome, kad susiras naujus
namus ar grįš iš ten, iš kur atėjo. Po sa-
vaitės atvažiavę į stovyklą ją radom
budinčią kaip žvakę prie Baltųjų
rūmų. Parsivežėm ir pri ėmėm į savo
namus, o vasarą grąžinome į stovyk-
lą. Kaskart, kai mano tėvas automo-
biliu įvažiuodavo į sto vyklos teritori-
ją, Jurga pajusdavo ir kaip kulka lėk-
davo jo pasitikti san kryžoje, prie kry-
žiaus. O jam atsisėdus ant suoliuko
prie Baltųjų rūmų, Jurga atsiguldavo
prie jo kojų ir lai žydavo jo batus. Ji ži-
nojo, kas yra jos ir stovyklos šeimi-
ninkas!

– Dainavos 60-mečio „Face book” pa-
skyra labai greitai išpopuliarėjo, ir žmonės
ten pradėjo dėti nuotraukas, daug nuotrau -
kų... Kodėl kiekviena Dainavos sukaktis su-
kelia tiek nostalgijos?

– Manau, kad atsakymas labai
paprastas: geri prisiminimai bei su-
brendusių žmonių nuovoka, jog Dai na-
va turėjo didelės teigiamos  įtakos jų
gyvenime; iki šios dienos išlaikomi ry-
šiai ir bendravimas su kitais stovyk-
lautojais; supratimas, kad Dai nava
padėjo įtvirtinti lietuvybę ir krikš-
čioniškąsias vertybes; ir noras, kad
mūsų vaikai tą patį patirtų, išgyven-
tų, pasisemtų.

– Ką siūlytumėte „Dainavos vaikams”
(ilgamečiams stovyklautojams ir pirmą kar-
tą stovyklaujantiems) pagalvoti įvažiuo-
jant pro stovyklos vartus?

– Linkėčiau neužmiršti, kad Dai na-
vos idėjos įgyvendinimą nulėmė aukos
dvasia ir tikėjimas jos misija. Dainavos
idėja ir toliau telkia bendraminčius iš-
laikyti šį nuostabų gam tos ir lietuvy-
bės kampelį. Linkiu prisiminti visus –
mūsų tėvus ir se nelius, kurių pasiau-
kojimo ir ryžto dėka stovykla gimė ir
tiek dešimtme čių gyvuoja. Raginu Dai-
navos vaikus toliau tęsti šias tradicijas
– aukoti ne tik savo laiką, bet ir skirti
finansinę paramą – ne tik stovyklos iš-
laikymui, bet ir gerinimui (remontui,
pan.). Pa dėkite surasti papildomų fi-
nansavimo šaltinių, siųskite savo vai-
kus ir anūkus į Dainavos jaunimo sto-
vyklas, seminarus ir savaitgalius.

– Pavarčius Dainavos 50-mečio leidi-
nį galima pastebėti, kad daug kas pasikei-
tė net per dešimt metų, iki dabartinės su-
kakties. Kai ku rios stovyklos Dainavoje
jau ne berengiamos, o rengiamos kitos,

vyksta kiti renginiai, kurie ne egzis tavo,
kai Jūsų tėvai tvarkė stovyklą. Įdomu, ką
Jūsų tėvai apie Dainavą pasakytų šiandien?

– Kol jie buvo gyvi ir gyveno Lie-
tuvoje, jie stebėjosi, kad Dainava tiek
laiko gyvuoja. Jie nepaprastai didžia-
vosi Dainavos projektu (tai buvo vienas
iš jų svarbiausių gyvenimo pasiekimų),
dar labiau tuo, kad atėjo naujoji karta,
kuri perėmė rū pestį ir atsakomybę už
Dainavos gy vavimą. Manau, kad jie
naujas sto vyklas ir renginius vertintų
teigiamai, nes tai liudija, jog gyveni-
mas žengia pirmyn, veikla nesustaba-
rė jusi ir stovykla atsiliepia į naujus po-
reikius.

– Ką palinkėtumėte Dainavos stovyk-
lai jubiliejaus proga?

– Linkėčiau nepamiršti ir neati-
 trūkti nuo lietuvybės kamieno – Lie tu-
vos. Be jos lietuvybė užsienyje sunkiai
išsilaikys. Būtina tamprinti tą ryšį su
Lietuva, pvz., numatant Dai navos sto-
vyklose ir dalyvius iš Lietuvos. Džiugu,
kad ateitininkai kviečia jaunus dvasi-
ninkus ir ateitininkus iš Lietuvos į savo
stovyklas. Rašytojas, kino režisierius

Vytautas V. Landsbergis keliauja po už-
sienio lietuvių stovyklas ir vaikams
veda žaidimus Lietuvos istorijos te-
momis.  Įvairių sričių ekspertai iš Lie-
tuvos gali praturtinti stovyklines prog-
ramas, pvz., pedagogė Austėja Lands-
 ber gienė yra kviečiama dalintis švie-
timo ir vaikų auklėjimo patirtimi už-
sienio auditorijose. Kodėl jos ne pa-
kvietus į mokytojų stovyklą? JAV gy-
vena IT srityje prasimušęs inovato-
rius Ilja Laursas iš Lietuvos. Kodėl ne-
pakvietus jo pakalbėti apie inovacijas
ir verslo galimybes Lietuvoje? Polito-
logas Laurynas Peluritis, vienas iš
knygos „Lietuva, kurios nebuvo” su-
darytojų, gali skaityti paskai tas jau-
nimui apie XX amžiaus jaunų katalikų
indėlį į Lietuvos politinę mintį.  „Glo-
bal Lithuanian Leaders” (GLL) nuolat
ieško ryšių su išeivija: GLL komandą
sudaro jauni, aktyvūs žmonės, kurie
gali teigiamai ir įdomiai pristatyti
Lietuvą ir jos galimybes studentams
bei ypač jauniems profesionalams.
Kvieskite ir įtraukite šiuos prelegen-
tus, mokytojus ir kitus į savo stovyk-
lines programas. Ieško kite daugiau
ryšių su analogiškomis organizacijo-
mis Lietuvoje. Ir nors ne kiekvienas iš
Lietuvos pajėgia atvykti savo lėšomis
ir ne kiekvienas užsie nyje pajėgia ar
nori skirti finansavimą svečių kelio-
nėms, galima tam tikslui surasti kito-
kio finansavimo, tik reikia ryžtingai jo
ieškoti – Lie tu voje ir gyvenamose ša-
lyse. Toks tarpusavio bendravimas
praturtins vi sus:  dalyviai iš Lietuvos
savo akimis pamatys ir prisilies prie
lietuviško gyvenimo, išgirs ir patirs lie-
tuviškos tapatybės ir krikščioniško
ugdymo iššūkius diasporoje, o išeivija
pajus Lietuvos pulsą, sužinos apie prie-
mo nes, institucijas ir žmones, kurie
gali prisidėti prie diasporos išlaikymo
ir stiprinimo. Nepakanka aiškinti iš to-
liau, svarbu ir prisiliesti. Tokiu bū du
išsiplės draugų ratas, nes Lietuvoj per
mažai yra žinoma apie užsienio lietu-
vių institucijas, juolab Dainavos sto-
vyklą ir jos svarbų vaidmenį. Vis dėl to
Lietuva ir jos žmonės turėtų geriau pa-
žinti Dainavą ir jos svarbų vaidmenį iš-
laikant ir ugdant lietuvišką krikščio-
nišką tapatybę užsie nyje. Nesikuklin-
kite! Dainava ir po 60 metų yra jėga!

Atsisveikinama su seselių stovykla Dainavoje. Iš k.: kun. A. Tamošaitis SJ, seselė Paulė, kun.
K. Žemaitis. 1978 m. liepa. Kalba J. Damušienė.

1958 m. liepos 22 d. Indrės Damušytės laiškas mamai, siųstas iš Dainavos.

Loreta Stončiūtė, Gintė Damušytė ir Petras Kisielius.

Dainavos rudens pokylis Detroite 1966 m. gegužės 8 d.

„Dainavos” stovyklos 60-me-
čio jubiliejus bus rengiamas rug-
sėjo 3–5 d., JAV Darbo šventės sa-
vaitgalį. Bus iškilmės, užsiėmi-
mai, įvairūs pristatymai, proga pa-
bendrauti. Visi kviečiami daly-
vauti. Regis tracija prasidėjo bir-
želio 26 d. Formas ir kitą infor-
maciją galima rasti www.daina-
va.org.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Nebeliks amžinųjų viršininkų 
Vilnius (Ūkio mi-

nisterijos info) – Vyriau-
sybė pritarė siūlymui
nustatyti 4 metų kaden-
ciją valstybės įmonių ir
savivaldybės įmonių va-
dovams. Jeigu įmonė pa-
siekė jai nustatytus veik-
los tikslus per įmonės
vadovo pirmosios ka-
dencijos laikotarpį, įmo-
nės vadovo darbo sutar-
tį bus galima pratęsti dar
vienai 4 metų kadencijai
be konkurso.

„Iki šiol nebuvo nu-
statytas valstybės įmo-
nių ir savivaldybės įmo-
nių vadovų kadencijos terminas, todėl
parengėme Valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo pakeitimus, kad pa-
skatintume lyderio savybių turinčių
profesionalų pritraukimą į valstybės
įmones ir savivaldybės įmones, taip pat
kad pagerintume įmonių valdymo ko-
kybę ir būtų pasiekta geresnių įmonių
veiklos rezultatų”, – sako ūkio mi-
nistras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, statistika
rodo, kad daugiau kaip pusė valstybės

įmonių vadovų šias pareigas eina 10
metų ir daugiau, o beveik trečdalis
valstybės įmonių vadovų šias pareigas
eina 20 metų ir daugiau. Nustačius ka-
dencijas, kas 4 metus arba kas 8 metus
privalomai turės būti rengiamas kon-
kursas įmonės vadovo pareigoms eiti.
Taip bus sudaromos sąlygos periodiš-
kai tikrinti įmonių vadovų tinkamumą
eiti pareigas.

Planuojama pakeitimų įsigalioji-
mo data – 2017 m. sausio 1 diena.

Vilnius (ŠMMinfo) – Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM), įvertinusi
šiuo metu egzistuojančius lietuvių
kalbos mokėjimo vertinimo būdus,
pasiūlė sukurti vieningą lietuvių kal-
bos vertinimo sistemą, skirtą užsienio
lietuviams ir užsieniečiams. Ši sistema
bus kuriama orientuojantis į Ben-
druosius Europos kalbų mokymosi,
mokymo ir vertinimo metmenis, atsi-
žvelgiant į Lietuvos kultūrines tradi-
cijas, kalbų mokymosi poreikius, švie-
timo sistemos ypatumus ir specifinį li-
tuanistinių mokyklų, veikiančių įvai-
riose užsienio šalyse, kontekstą.

Apie vieningos lietuvių kalbos
vertinimo sistemos kūrimą buvo dis-
kutuota per ŠMM ir užsienio Lietuvių
Bendruomenių (LB) Švietimo tarybų
pirmininkų susitikimą. Susitikime da-
lyvavo Australijos, JAV, Kaliningrado
srities, Vokietijos, Airijos, Jungtinės
Karalystės LB Švietimo tarybų atsto-
vai. Diskusijos metu buvo pristatytas
ŠMM užsakymu, bendradarbiaujant

su JAV LB Švietimo taryba, Vilniaus
universiteto Lituanistinių studijų ka-
tedros parengtas ir keliose JAV litua-
nistinėse mokyklose 2016 m. pavasarį
išbandytas Bandomasis lietuvių kalbos
mokėjimo lygio įvertinimo testas pagal
Bendruosius Europos kalbų mokymo-
si, mokymo ir vertinimo metmenis
(A1, A2 ir B1 lygiams nustatyti).

Vertinimo sistema lituanistinių
mokyklų mokytojams padės suskirs-
tyti mokymą pagal atitinkamus ly-
gius. Tai bus pagalba lituanistinių
mokyklų mokiniams bei jų tėvams: jie
aiškiai, pagal objektyvius kriterijus ži-
nos, ką vaikai jau moka, o kur dar rei-
kia pasistengti.

Lietuvių kalbos vertinimo sistema
pagal Europoje pripažintus kalbų mo-
kymo lygius bus naudinga ir užsie-
niečiams, kurie Lietuvoje turi išlaikyti
lietuvių kalbos egzaminą ir nusistatyti
kalbos mokėjimo lygį (A – pradedan-
čiojo, B – savarankiškojo vartotojo, C
– gero vartotojo).

Vilnius (VRM info) –
Vyriausybė priėmė spren-
dimą pratęsti Lietuvos
Respublikos piliečių, lie-
tuvių kilmės asmenų ir jų
šeimos narių, gyvenan-
čių Ukrainos Krymo Au-
tonominėje Respubliko-
je, Sevastopolio mieste,
Donecko ir Luhansko sri-
tyse, perkėlimą į Lietuvą
ir valstybės paramą jų
integracijai.

Įvertinus tai, kad pa-
dėtis šiose teritorijose ne-
pagerėjo, pratęsiamas per-
kėlimo programos terminas iki 2016 m.
gruodžio 31 d. Tai sudarys galimybę iki
šiol nesikreipusiems LR piliečiams ir
lietuvių kilmės asmenims, gyvenan-
tiems nesaugiose teritorijose, kreiptis
į Lietuvos ambasadą Kijeve, kad būtų
organizuotas jų perkėlimas.

Iš viso norą persikelti iš Ukrainos
į Lietuvą iki 2015 m. gruodžio 31 d.
buvo pareiškę 162 asmenys, iš jų 124 jau
perkelti į Lietuvą. 

Ukrainoje gyvena apie 10 tūkst. lie-
tuvių kilmės asmenų ir apie 1,5 tūkst.
Lietuvos Respublikos piliečių.

Paryžius (ELTA) – Britų spren-
dimas pasitraukti iš Europos Sąjungos
(ES) taps tikra katastrofa šalies eko-
nomikai, tačiau kitoms ES valstybėms
„Brexit” poveikis bus mažesnis. Tokią
nuomonę pareiškė Prancūzijos finan-
sų ministras Michel Sapin.

„Žinoma, padarinių bus – pir-

miausia Britanijai. O kai tokia stam-
bi ekonomika kaip Britanija regist-
ruoja ekonominio aktyvumo nuo-
smukį, tai, be abejo, turi įtakos ir jos
kaimynams. Ar šie padariniai bus la-
bai rimti? Nemanau, tai neišblaško
mūsų augimo prognozių”, – sakė jis. 

Londonas („Drau-
go” info) – Europos Są-
junga (ES) neves su Di-
džiąja Britanija neofi-
cialių derybų, kol šalis
nepasinaudos 50-uoju
ES sutarties straips-
niu, atkakliai tvirtino
Vokietija, Prancūzija
ir Italija.

Vokietijos kancle-
rė Angela Merkel Ber-
lyne tarėsi su Prancū-
zijos prezidentu Fran-
cois Hollande ir Italijos
ministru pirmininku Matteo Renzi. Su-
sitikimą apibendrino A. Merkel: Jung-

tinė Karalystė derybose su ES neturė-
tų tikėtis prisirinkti razinų iš pyrago.

Paryžius (ELTA) – Rusija sutinka
susitikti su NATO atstovais po kitą mė-
nesį Varšuvoje įvyksiančio Aljanso
viršūnių susitikimo, pranešė Prancū-
zijos užsienio reikalų ministras Jean-
Marc Ayrault. Abi pusės siekia su-
mažinti susidariusią karinę įtampą,
kurią stiprina ir Ukrainos krizė.

NATO pirmąjį per dvejus metus
susitikimą su Rusija surengė šiemet
balandį, tačiau derybų metu pasiekta
mažai. Prancūzija ir kitos šalys ragino

surengti dar vieną susitikimą, kurio
metu būtų bandoma atkurti pasitikė-
jimą tarp abiejų pusių.

Tai padaryti bus bandoma po vir-
šūnių susitikimo Varšuvoje, kai bus ga-
lima aptarti ten priimtus sprendimus.
Liepos 8–9 dienomis Varšuvoje vyk-
siančio viršūnių susitikimo metu
NATO sąjungininkės spręs, kaip ge-
riausia elgtis su Rusija, kai ši 2014 me-
tais aneksavo Krymo pusiasalį.

Maskva (Faktai.lt) – Rusijos pre-
zidentas Vladimiras Putinas pasirašė
dekretą, kuriuo pratęsiamas maisto
produktų importo iš Europos Sąjungos
(ES) ir kelių kitų šalių draudimas.
Maisto embargas pratęstas iki 2017
metų gruodžio 31 dienos.

„Pagal Rusijos prezidento pasira-
šytą dekretą pratęsiamos specialios
ekonomiką ribojančios priemonės, sie-

kiant užtikrinti nacionalinį Rusijos
saugumą”, – rašoma dokumente.

Rusija į Vakarų sankcijas, įvestas
dėl Ukrainos konflikto ir Krymo anek-
sijos, atsakė 2014 metų rugpjūčio 6
dieną uždrausdama jautienos, kiau-
lienos, paukštienos, žuvies, sūrio, vai-
sių, daržovių ir pieno produktų im-
portą iš Australijos, Kanados, ES, JAV
ir Norvegijos.

Berlynas (LRT.lt) – 49 proc. Vokie-
tijos gyventojų neatmeta Rusijos įsi-
veržimo į Estiją, Latviją ir Lietuvą pa-
gal Krymo aneksijos scenarijų galimy-
bės. Maskvos agresijos galimybe netiki
apie trečdalis respondentų – 30 proc.

Viso labo tik 9 proc. apklaustųjų
pritaria Vokietijos vyriausybės pla-
nams nusiųsti į Baltijos šalis šimtus
kariškių. 64 proc. tyrimo dalyvių remia

Vokietijos užsienio reikalų ministrą
Frank-Walter Steinmeier, kuris stoja
prieš tai, kad NATO prie rytinių Al-
janso sienų vykdytų Rusijos atgrasymo
politiką. ,,Nereikia komplikuoti si-
tuacijos ginklų žvanginimu ir kovos šū-
kiais”, – neseniai pareiškė Vokietijos
diplomatijos vadovas.

Apklausoje dalyvavo apie 2 tūks-
tančiai Vokietijos piliečių.

Trump išrinkimas neatneš gero ES
Paryžius (BNS) – Jeigu JAV res-

publikonų kandidatas Donald Trump
bus išrinktas Prezidentu, tai gali su-
kelti pavojingų padarinių ir apsun-
kinti ryšius tarp Europos bei Jungtinių
Valstijų, perspėjo Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hollande.

„Tie, kas sako, kad Donald Trump
jokiu būdu negalėtų tapti nauju Jung-
tinių Valstijų prezidentu, yra tie patys,
kurie galvojo, kad niekada negalėtų
būti nubalsuota už ‘Brexit’”, – pažy-
mėjo F. Hollande, turėdamas omenyje
praeitą savaitę Britanijoje įvykusį re-

ferendumą, kuriame buvo nubalsuota
už pasitraukimą iš Europos Sąjungos.

D. Trump per savo kampaniją nau-
doja panašius šūkius, kaip ir kraštu-
tiniai dešinieji Prancūzijoje bei kitose
Europos šalyse. Ir vieni, ir kiti išnau-
dojo nuogąstavimus dėl migracijos
bangos, siūlė atsiriboti nuo islamo,
reiškė abejones dėl atstovaujamosios
demokratijos, smerkė elitą, komenta-
vo Prancūzijos vadovas.

Paklaustas, ar D. Trump prezi-
dentavimas būtų pavojingas, F. Hol-
lande atsakė: „Taip”.

Kurs lietuvių kalbos vertinimo sistemą 

Perkeliami lietuviai iš Ukrainos teritorijų

Valstybės įmonei nebegalės vadovauti iki gyvos galvos.
„Facebook” nuotr.

Pratęsta galimybė iš pavojingų Ukrainos teritorijų grįžti į
Lietuvą.                Slideshare.net nuotr.

Blogos žinios Lietuvai iš Vokietijos 

„Brexit” taps katastrofa britų ekonomikai

Jokių neoficialių derybų su D. Britanija

Rusija susitiks su NATO šalių atstovais

Be vakarietiško maisto – iki 2018 m. 

ES atmetė JK norą derėtis neoficialiai. Scanpix nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

6-ąją sTT taurę laimėjo svečias iš Lietuvos – M. Vilkas
Birželio 25 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte
dunksėjo te niso kamuoliukai. Tradiciniame, jau 6-ąjį
kartą surengtame stalo teniso taurės (STT) turnyre da-
lyvavo 26 šios dinamiškos sporto šakos atstovai.

Kartu su Čikagos lietuvių stalo teniso lygos
(ČLSTL) tenisininkais dėl STT taurės, pini-
ginių prizų ir originalių medalių varžėsi ir sve-

čiai iš Lietuvos – Matas Vilkas (8-as pagal pajėgumą
Lietuvos stalo tenisinin kas) bei Gediminas Mickus
(76-as). Būtent šių sportininkų nepaprasto grožio tar-
pusavio susitikimas finale tapo šio STT turnyro
puošmena.

Finale stalo teniso meistrai vi siems susirinku-
siems pademonstravo išties aukšto lygio stalo teniso
mo mentus, po kurių salėje nuaidėdavo griausmingi
aplodismentai. Lemia mo je kovoje stipresnis buvo dau-
giau patirties turintis 24 metų svečias iš Šilutės M. Vil-
kas, kuris įveikė savo kolegą G. Mickų rezultatu 3:1
ir džiaugėsi organizatorių įteikta STT taure bei me-
daliu. Šie čempioniški prizai pirmąkart iškeliaus į
Lietuvą.

„A” sportininkų pajėgumo klasėje bronzos medalį
iškovojo Gedimi nas Žilys, kuris rezultatu 3:1 įveikė
Mindaugą Bieliauską. 

„B” grupėje pajėgiausias buvo Renatas Lapinskas,
kuris rezultatu 3:2 nugalėjo itin gražius ir originalius
medalius STT varžybų prizinin kams pagaminusį
Dainių Mocių. Jo rankų darbo bronziniu apdovano-
jimu džiaugėsi kartu su vyrais stalo teniso turnyre
dalyvavusi vienintelė moteris – Raimonda Šimko-

Stalo teniso taurės turnyro nugalėtojai džiaugėsi iškovotais prizais. Pasirodo, kad stalo tenisą puikiai galima žaisti ir ...keptuvėmis. Šio improvizuoto turny-
ro nugalėtoju tapo G. Žilys (d.).

nienė. Dvikovoje dėl trečiosios vietos ji re zultatu 3:0
paklupdė Renatą Gurską.

„C” varžybų dalyvių grupėje pa jėgiausias buvo
Karolis Abromavi čius, kuris rezultatu 3:1 įveikė
šio tur nyro organizatorių bei ČLSTL vadovą Tomą
Povilanską. Trečioji vie ta atiteko Dariui Karaliūnui,
ku ris tokiu pat rezultatu įveikė Kęstą Rekašių.

Aštuonios stalo tenisininkų po ros rungėsi dve-
jetų varžybose, kuriose sėkmė lydėjo šilutiškių due-
tą – M. Vilką ir T. Povilanską. Šie sportininkai re-
zultatu 3:0 nugalėjo G. Žilio ir M. Biel iausko porą. Tre-
čia liko L. Bytauto ir D. Mociaus pora, kuri rezulta-
tu 3:2 nugalėjo M. Bindoko ir G. Mickaus duetą.

Stalo teniso varžybų pertrau kė lių metu STT tau-
rės dalyviai pade monstravo, kad stalo tenisą galima
žaisti ne tik raketėmis, bet ir ...keptuvėmis. Šių žais-
mingų varžybų nuga lė toju tapo G. Žilys, kuris į namus
parsivežė laimėtus varžybų įrankius – dvi keptuves. 

O tolimiausio stalo teniso k amuoliuko smūgio
turnyre nepralen kiamas buvo D. Karaliūnas, iš to li-
 miausio atstumo persmūgiavęs ka muo liuką per sta-
lo teniso stalo tinklelį.

ČLSTL vadovas ir STT varžybų organizatorius
Tomas Povilanskas nuoširdžiai dėkojo šio turnyro rė-
mėjams – „Boxer Express”, LB „Euro craft Ltd.”,
„VILA Corp.”, „Illinois Bar & Grill”, Mindaugui ir
Vytautui Bindokams, Zenonui Šimkevičiui, Dariui
Kumpiui, Rolandui Pupšiui, šio tradicinio turnyro
vyr. teisėjui bei daugelio ČLSTL varžybų nugalėto-
jui Gintautui Krivickui bei vi siems, kurie padėjo su-
rengti šį gražų stalo teniso turnyrą.

STT turnyro nugalėtojas M. Vilkas (d.), kartu su savo žemiečiu
T. Povilansku laimėjo ir dvejetų varžybas.

Dar vienas lietuvis NBA klube – egidijus Mockevičius
JAV studentų lygoje praėjusį sezoną rungtyniavęs Egi-
dijus Mocke vičius pasirašė sutartį su NBA lygos Brook-
lyno „Nets” komanda. Tiesa, 23-ejų metų krepšinin-
kas sutarė dėl vie nerių metų negarantuotos sutarties.
Tai reiškia, kad E. Mockevičius gali būti atleistas bet
kada. Tačiau dabar jis jau laukiamas „Nets” komandos
vasaros lygos varžybose.

E. Mockevičius gali tapti jau ket virtuoju krepši-
ninku iš Lietuvos, kuris kitą sezoną žais NBA.
Neseniai po naujokų biržos Oklahoma City

„Thunder” komandos gretas papildė Domantas Sabo-
nis. Toronto „Rap tors” rungtyniaus Jonas Valančiū nas.
Sutartį su nauja komanda arba esamu Houstono „Roc-
kets” klubu pasirašys Donatas Motiejūnas.

Praėjusį sezoną E. Mockevičius atstovavo NCAA
lygos Evansville „Purple Aces” komandai. Aukštaū-
gis įspūdingai kovojo dėl atšokusių ka muolių ir vi-
dutiniškai kiekvienose rungtynėse rinko po 14-a ka-
muolių. Vienintelis krepšininkas, kada nors turėjęs
aukštesnį vidurkį NCAA (14,7), buvo Tim Duncan. 

Vidurio puolėjo pozicijoje rungtyniaujantis E.

Mockevičius vidutiniškai per 32 žaidimo minutes pel-
nė po 15,7 taško ir krepšį atakavo 63,7 procentų taik-
lumu. 

Kitą sezoną stipriausią NBA krepšinio lygą

gali papildyti dar du lietuviai. Klubai domisi Min-
daugo Kuzminsko kandidatūra. Vasaros ly goje rung-
tyniaus Artūras Gudaitis.

Daugiau sporto 14 psl.

Lietuvis E. Mockevičius rungtyniaus NBA – Brooklyno „Nets”.
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LEONIDAS RAGAS

Po 67-erių metų buvo įdomu dalyvauti Franzo
Leharo operetes ,,Paga nini” antrajame pasta-
tyme. Šį sykį, 2016 m. gegužės 15 d., ją atliko Lie-

 tu vių Opera Čikagoje. Pirmasis susidū rimas su šia
operete įvyko 1949 m. Salzburg Mozarteum, prieš ap-
leidžiant Austriją (ir Europą), pakeliui į Šiaurės Ame-
riką. O pirmoji pažintis su pagrindiniu operetės vei-
kėju, prieš du šimtmečius Italijoje gyvenusiu visų lai-
kų didžiausiu smuiko virtuozu, įgudusiu gitaristu,
vaisingu kompozitoriumi ir pirmuoju ,,pop žvaigž-
de” Niccolo Paganini buvo ki ne – stebint 1946 m. ang-
lų filmą, su kurtą pagal 1940 m. Anglijoje išleistą kny-
gą ,,Magic Bow”. Filme išgirsti Paganini kūriniai pa-
liko neišdildo mų pėdsakų, tačiau Leharo šios ope retės
muzika nei tada, nei dabar didelio įspūdžio nepali-
ko (visai kas kita – smuikininkės Lindos Veleckytės-
Nussbaum pasigėrėtinai sugriežta Paganini kom-
pozicija š. m. Čikagos Operos pastatyme).

Šių eilučių autorius pirmuosius muzikos garsus
išgirdo vaikystėje, Plungėje, kai seserys skambin-
davo pratimus, užduotus gydytojo Levino žmonos pia-
nino studijoje. Bolševi kams okupavus Lietuvą, buvo
pa naikinta tėčio notaro kontora, ir mūsų šeima per-
sikėlė Kaunan, tikėdamasi geresnių įsidarbinimo są-
lygų šeimos galvai. Po metų rudoji okupacija pakeitė
raudonąją. Netrukus kartu su Plungėje muzikos pra-
džia mokslį gavusiomis sesėmis Irka ir Dulka (Irena
ir Aldona) pradėjau lankyti pianino pamokas pas mo-
kytoja Silvą Sabinskaitę. 

Po poros metų, deja, mano mu zikos pamokos nu-
trūko dėl rankas apsėdusių karpų. Kol jos buvo nai-
kinamos Raudono kryžiaus klinikoje, priartėjo fron-
tas iš rytų. Bėgdami nuo Sibiro tremties žiaurumus
ne šan čio fronto, atsidūrėm Austrijoje, vokiečių per-
vadintame Markt Pon gau miestelyje. Kaip vėliau pa-
aiškėjo, dėl gretimai esančio belaisvių lagerio apy-
linkė išvengė dienos metu aukštai virš galvų pra-
skrendančių ameri kiečių bombonešių atakų. Po
pusmečio, 1945 m. gegužę, besibaigiančio karo die-
nomis, iš vakarų su džipais, nepatyrusi jokio pasi-
priešinimo, pa sirodė amerikiečių kariuomenė. Per-
važiavusi tiltą per labai sraunią Salzach upę (įte-
kančią į Dunojų), prieš užimdama miestelį, pasku-
bo mis pasuko kilometrą į kairę ir iš laisvino sąjun-
gininkų, įskaitant ir sovietų, belaisvius. Tarp jų buvo
ir keletą mėnesių ten kalėjęs 20-metis Amerikos lie-
tuvis  Stanley Balzekas, Jr., šiemet 50-ąjį jubiliejų
švenčiančio The Balzekas Museum of  Lithuanian
Culture prezidentas ir Lietuvos garbės konsulas
Palm Beach, Floridoje. 

Miesteliui atgavus tikrąjį St. Jo hann im Pongau
vardą ir iki rudens sutvarkius buvusias pabėgėlių
apgy vendinimui užleistas klases, prasi dėjo mokslas.
Pradėjau lankyti 5-ąją klasę. Svetingame miestely-
je, pagautas Mozarto gimtinės Salzburgo krašto
gamtos grožio ir paveiktas Alpių citros bei akordeono
garsų, nedaviau tėvams ramybės, kaulydamas pia-
nino klaviatūrą turinčio akordeono. Netrukus pra-
šymas buvo iš dalies patenkintas. Iš dalies, nes
dvyliktojo gimtadienio proga vietoj pageidaujamo po-
puliaraus akordeono iš mu ziką garbinančių tėvų su-

laukiau vie no sunkiausiai įveikiamų instrumentų –
Niccolo Paganini amžiną šlovę pelniusio smuiko. Pra-
džioje didelio entuziazmo neparodžiau. Nežinau, ar
tėvai žinojo, kad karštai religingai Pa ganini motinai
angelas buvo iš pranašavęs jos sūnų būsiant gar-
siausiu pasaulyje smuikininku, bet visai neabejoju,
kad pirkdami smui ką su viduje įklijuotu žymekliu,
ap gaulingai nurodančiu, kad smuiko autorius yra
Stradivarijaus mokytojas Niccolo Amati iš Cremona,
tikėjosi antrojo Pa ganini.

Kaip ten bebūtų, pro mūsų trijų asmenų vieno

Per gyvenimą – Paganini dvasia

P. ir L. Ragai ruošiasi sutikti Naujuosius 1961-uosius metus karininkų ramovėje. 
Asmeninio albumo nuotraukos

Būsima žmona Praurimė – Adelė 1955 m. „Pirmyn” choro J. Strausso operetės
„Šikšnosparnis”  pastatyme. Jos dešinėje – Albertas Snarskis, kairėje – Algerd (Algirdas)
Brazis (nusisukęs). Paskutinį kartą Adelės vaidmenį Praurimė atliko apie 1970 m. 

kambariuko (įskaitant ir virtuvę) ,,buto” langą gir-
dėjosi pia noforte garsai. Daug nelaukdamas muzikos
mylėtojas tėtis nuėjo ieškoti pažinčių, ir netrukus ta-
pau muzikos pedagogo mokiniu. Pasirodo, profesorius
buvo neseniai atbėgęs iš sostinės Vienos – kaip ir mes,
vengdami 1940–1941 metais patirtos okupacijos spąs-
 tų, pabėgome iš Lietuvos. Profeso riaus begalinis
muzikinis ir gilus bendrų žinių bagažas sudomino
ma ne ir pamokas ėmiau lankyti su už sidegimu, ne-
pasiduodamas kaliau už duotus etiudus. Apytikriai
tuo pa čiu metu kino teatre pasirodė minėtas filmas
apie Paganini gyvenimą. Aktoriaus Stewart Granger
įtikinamai pavaizduotas Paganini smuikavimas ir vir-
tuozo smuikininko Yehudi Menuhin (1916–1999) įgro-
tas įrašas sužavėjo, tiesiog užbūrė mane. Viena  iš dau-
gelio nepamirštamų scenų: Napoleono kariuomenė
užėmė mies telį tuo metu, kai Paganini koncertavo
sausakimšoje salėje. Vienas pul kas drausmingai
įžygiavo į salę ir su stojo priešais grojantį orkestrą ir
į visas puses siūbuojantį solistą Pa ganini. Orkestras
nutilo, Paganini pasisveikino su pulko vadu ir, pa-
mojęs orkestrui, užtraukė žygiuoti verste verčiantį
žaismingą Rondo iš savo pirmo D-dur koncerto. Va-
das, sužavėtas muzikos, įsakė pulkui apsisukti ir visi
iškilmingai pagal taktą išžygiavo iš salės.

Paganini smuikavimas, mano akyse tapęs ga-
lingesniu už ginkluotą koloną, paskatino dar inten-
syviau mokytis. Darydamas akivaizdžią pa žangą, vis
dažniau buvau kviečiamas kartu su savo pirmąja
meile tapusiu smuiku dalyvauti miestelio judrioje
muzikinėje veikloje. Trejų metų ku pinas iššūkių
smuikavimas, deja, bai gėsi 1949 metais, emigravus
į JAV nuolatiniam gyvenimui. 

Pasiekę Čikagą, apsistojom Bridge porto kolo-
nijoje, kur pirmaisiais metais religinių švenčių
metu (pvz., šv. Velykų Prisikėlimo Mišiose) su inst-

Muz. Fausto Strolios vadovaujamas Čikagos lietuvių styginis ansamblis. Apie 1979 m. 

Leonidas Ragas su savo pamėgta gitara.
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

rumentalisčių grupe smuika vau Šv.
Jurgio bažnyčioje, kur didingai skam-
bėdavo vargonininko muz. Antano Po-
ciaus vedamas choras. Da lyvavo ir
profesionalus smuikininkas Povilas
Matiukas, mokytojavęs ir kon certavęs
dar Lietuvoje, o 1948 m. Salzburge,
Mozarteum muzikos aka demijoje, bai-
gęs smuiko klasę. Šv. Jurgio parapijos
muzikinė veikla su teikė progos susi-
pažinti su amžina antrąja meile – savo
žmona, gražiabalse Praurime Kra-
sauskaite. Kartu dalyvavome muziko
Kazio Steponavi čiaus nuo 1929 metų va-
dovaujamame ,,Pirmyn” chore, kuris
kasmet So kolų salėje statydavo opere-
tes, tokias kaip F. Leharo ,,Linksmoji
našlė” (kur Praurimė šoko kankaną),
J. Strausso ,,Čigonų baronas”, ,,Šikšno -
sparnis”. Keletoje ,,Šikšnosparnio”
pastatymų Praurimė atliko Adelės
vaidmenį, o B. Smetanos komiškoje
operoje ,,Parduotoji nuotaka” vaidino
Maženką. Scenos priekyje grodavo
apie 15-os samdytų muzikantų orkes t-
ras. Beje, per vidurinės mokyklos iš-
kilmingą diplomų įteikimo ceremoni-
ją atlikau smuiku solo Brahmso  5-tąjį
vengrų šokį.

1960 metais baigęs Čikagos jė zuitų
Loyola University School of  Dentistry
(Stomatologijos fakultetą) dvejus metus
tarnavau JAV kariuomenėje dantų gy-
dytojo pareigose leitenanto ir kapitono
laipsniu. Po trumpo kurso San Antonio
Ft. Sam Houston medikų apmokymo
mokykloje sulaukiau paskyrimo apie
700 mylių į vakarus – į Texas valstiją,
šalia El Paso miesto esančią Fort Bliss
bazę. Miestelyje išsinuomojau baltą,
adobe stiliaus jaukų namuką ir ne-
kantriai laukiau išsiilgtos žmonos Pra-
urimės su devynių mėnesių sū neliu
Pauliuku. Pagarbiai tarnavau mane
priėmusiam kraštui, kurio pa grindinė
misija Šaltojo karo metu buvo išlaikyti
balansą tarp JAV sau gomų Vakarų ir
sovietų dominuojamų Rytų, pastoti
kelią Nikitos Chruščiovo planui per 25
metus privesti JAV bei visą laisvąjį pa-
saulį prie komunistinės santvarkos.
Būda mas arčiau kraštų, perėmusių
ispanų kultūrą, girdėjau nemažai Is-
panijoje paplitusios klasikinės bei fla-
menco gitaros muzikos. Norėdamas
susipažinti bent su viena iš jų, nu-
ėjau pas gitaros mokytoją. Sužinojęs,
jog skai tau gaidas ir griežiu smuiku,
parodė savo klasikinę gitarą (dar va-
dinamą ir koncertine) ir užsakė man
panašią, tik pigiausią. Už savaitės pra-
dėjom gitaros pradžiamokslio pamo-
kas. Po trijų mėnesių fundamentalių
pratimų jau kaliau pirmąsias kompo-
zicijas iš Niccolo Paganini 29 lengves-
nio stiliaus kūrinių gitarai albumo. 

Ten gyvendami vietiniame laik-
 raštyje pastebėjome kunigą lietuviška
pavarde. Paskambinome ir ne trukus
mažo, tipiško meksikietiško Canutillo
bažnytkaimio klebonijoje, jaukioje šei-
myniškoje aplinkoje, jau bendravome su
nuo 1950 metų St. Patrick parapijoje kle-
bono pareigas einančiu dypuku kunigu
John (Jo nas, Juan) Juodeika ir jo gi-
minaite šeimininke. Kiekvieną sykį
mūsų laukdavo lietuvės šeimininkės
skru pulingai paruošti, prarastą tėvynę
primenantys prašmatnūs pietūs ir tau-
relė krupniko, pagaminto pagal iš Lie-
tuvos atsivežtą receptą. Kartą per Sumą
ant ,,viškų” mano smuikas paįvairino
Praurimės solo giedamas giesmes lo-
tynų kalba. Taip pat teko nemažai ben-
drauti su Ft. Bliss bazėje JAV karinę
prievolę atlikusiu Vid man tu Prikoc-
kiu iš Clevelando, Ohio.

Baigęs dviejų metų karinę tarny-
bą, su šeima grįžau į Illinois valstiją,
su kaupu parsiveždamas  įgytos patir-
ties. Apsigyvenom prie Čikagos ir nuo
nulio pradėjom kurti savaran kišką

profesinį bei visuomeninį gy venimą
amerikietiškoje aplinkoje. Man teko
muzikuoti mėgėjų simfoniniame or-
kestre, piano-trio, o Praurimei – giedoti
bažnyčioje bei  kartu su 5th Army
Band giedoti JAV himną ,,The Star
Spangled Banner” per Amerikos Ne-
priklausomybės dieną. Po poros metų
persikėlėm arčiau Čikagos, arčiau sa-
vųjų, norėdami prisidėti prie bendros
lietuviškos ir su muzika susietos veik-
los. Praurimė dažnai buvo kviečiama
giedoti solo bažnyčiose bei atlikti mu-
zikinę dalį – dažniausiai operetinio žan-

augusio žmogaus aistrą gitarai. Po
kiek laiko iš Kauno paštu atėjo pluoš-
tas gaidų su užrašu: ,,Mielam tautiečiui
iš Čikagos, kolegai Leonidui Ragui dė-
kingas už meilę gitarai – autorius J.
Rimkevičius, Kaunas, 1989.07.21”. Jur-
gis Rimkevičius J. Gruodžio aukštes-
niojoje muzikos mokykloje Kaune va-
dovavo klasei, kurioje buvo mokoma
profesionaliai groti klasi kine gitara. 

Nuo sovietinio jungo išsilaisvi-
nusieji naujai į Ameriką atvykusieji
lietuvaičiai pagyvino metų naštos var-
ginamų dypukų bei grynorių lietuvy-
bės veiklą. Su didele energija nuo 1996-
ųjų iki 2004-ųjų veikusioje, saulėniškės
Stasės Jagminienės va dovaujamoje
,,Tėviškės” kapeloje reiškėsi ir keli
,,antrabangiai”. Kapeloje buvo garbė ir
džiaugsmas pasitempus groti profe-
sionalių mu zikų gretoje – su gerai ži-
nomu birbynininku klaipėdiečiu Vy-
tautu Zeleniumi bei ,,The Godfather,
Part II” 1974 m. filme orkestro vadovo
vaid menį atlikusiu smuikininku Her-
kuliu Strolia, kuris, šmaikščiai imp-
rovizuodamas nevengė ant sce nos siū-
buoti a la Paganini.

Grįžkime prie Paganini. Gandai
sklisdavo apie jo iki tol koncertuose ne-
girdėtą, stulbinantį, tartum Mefis tofe-
lio smuikavimą. Tačiau taip pat laisvai,
kaip ir smuiką, didysis italas valdė gi-
tarą. Stebėtinai panaši vie tomis yra jo
smuikavimo ir skambinimo gitara
technika, labai panašus interpretavi-
mas abiejų instrumentų grifu (finger-
board), pavyzdžiui, naudojant kairio-
sios rankos picikato arba gitarai bū-
dingus arpeggio akordus. Nors viešai
Paganini rodėsi tik su smuiku, tačiau
į savo kompozicijas jis dažnai įtrauk-
davo ir gitarą. Norėdamas atsipalai-
duoti po koncer tų, jis dažnai laisvalaikį
leisdavo namų aplinkoje su draugais
skambindamas gitara. Iš gausios jo
kūrybos (smuikui solo, su orkestru,
pia ninu ar gitara ir gitarai solo bei ka-
 merinės muzikos) matyti, kad dau-
giau kaip pusėje kūrinių gitara už-
ima reikšmingą vietą. Keista, kad šios
įdomios detalės nepaminėtos 1960 m.
bostoniškėje enciklopedijoje – nepilno
puslapio straipsnyje apie Paganini
nėra nė pusės žodžio apie jo ryšį su gi-
tara. (Enciklopedijoje taip pat klai-
dingai rašoma, kad Andres Segovia
(1896–1988) mokytojas buvo Francesco
Tarrega (1852–1909). Ne – garsiausias
praėjusio šimtmečio gitaristas Segovia,
anot jo paties, buvo savamokslis!)

Nuolat pagrodamas ką nors iš
anksčiau paminėto Paganini 29 leng ves-
nio stiliaus kompozicijų rinkinio, jau-
čiu ryšį su menininku, nes ir jis  tuos
pačius kūrinius skambindavo savo ma-
lonumui. Jo originalūs kūriniai smui-
kui buvo ir yra man įkandami tik ma-
žyte dalimi. Tačiau mėgaujuosi ir šio-
mis dalimis – mėgs tu pabeždžioniauti,
grieždamas ,,kaip Paganini”. 

Einant vingiuotais, dažnai ir
skausmingais gyvenimo keliais dėka
Paganini pamilto smuiko ir gitaros
randu neramiame ir griausmingame
pasaulyje dieviškos ramybės bei dan-
giškos paguodos.

Stasės Jagminienės vad. „Tėviškės” kaimo kapela sutinka į sausakimšą Jaunimo centro
salę įžengiantį  svečią iš Los Angeles – poetą Bernardą Brazdžionį. Iš k.: L. Ragas, akordeo-
nistė Stasė Jagminienė su dukra Lina, dainininkai Karolis Avižienis, Jūra Bakaitienė, Vanda
Aleknienė, dr. Vilius Mikaitis ir Gediminas Kazėnas. 1996 m. kovo 10 d.

2000 m. „Tėviškės” kapela koncertavo Lietuvių namuose St. Petersburg, Floridoje. Iš k.: L.
Ragas, muz. Vytautas Zelenis, Stasė Jagminienė, muz. Alfonsas Seniūnas, Jūra Bakaitienė,
Pranciškus Ivinskis, Gintaras Juknys ir Vytautas Jagminas. 

ro – gausiuose organizacijų rengi-
niuose. Ka dangi beveik visos dypukų
organiza cijos užsiėmė labdaringa veik-
la, Praurimė buvo laiminga, kad savo
talentu galėjo prisidėti prie kilnaus
darbo. Aš irgi bandžiau nesnausti, ne-
pasiduoti, kartais solo dainas paįvai-
rindamas smuiko obligato partija ir
ypač dalyvaudamas muz. Fausto Stro-
lios nenuilstamai puoselėjama me ka-
merinės muzikos styginių an samblyje.
Manėme, kad laisvos Lie tuvos nebe-
sulauksime, kad patriotinė kūryba Ta-
rybų Lietuvoje liks amžiams tabu. To-

dėl savo pačių jėgomis ir nemažomis lė-
šomis 1980 m. komer cinėje garso stu-
dijoje įrašėme ir išleidome patriotinio
pobūdžio plokštelę ,,Praurimė dai-
nuoja: Yra šalis”. Įra šant muz. Onos
Metrikienės dainą ,,Gegutė”, klarnetui
atliekant pasku tinį ,,kukū” pritrūko –
ne, ne oro, o pakankamai stiprios lū-
pos, kad gaida nenutrūktų. Kitą rytą
teko perrašyti porą paskutinių taktų.

Styginiam ansambliui nustojus
veikti (daugiausia dėl studijuoti išsi-
važinėjusio jaunimo), panorau pato-
bulinti savo prieš 20 metų pradėtą gro-

jimą gitara. 1980-ųjų pradžioje Elm-
 hurst College muzikos fakultete kas sa-
vaitę lankant klasikinės gitaros pa-
mokas, atsivėrė naujas pasaulis. Pra-
dėję nuo F. Carulli, M. Carcassi, F. Sor
pratimų bei etiudų ir preliudų, perėjom
prie gitarai skirtų veikalų – kompozi-
torių L. Milan, G. Sanz, R. DeVisee, J.
S. Bach (Prelude for Lute), M. Giuliani,
A. Diabelli, F. Tarrega ir kitų kūrinių.
Gorbačiovo perestroikos ir Lietuvos Są-
jūdžio metais mūsų namuose viešėjęs
svečias iš Lietuvos grįžęs į namus pa-
sakojo apie jam įspūdį padariusią su-
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,Surašymo” Nr. 59 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: RAKTAŽOLĖ

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

Danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Adomas Puteris, Homewood, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

DANTŲ GYDYTOjAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

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

4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
www.draugas.org

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

lieTuViŲ KAlBos KuRsAi
suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE – Manchester, MI
š. m. rugpjūčio 7–14 d.  

Pradedantiems, pažengusiems ir norintiems patobulinti savo kalbą.
Jūsų amžius ir išsilavinimas nesvarbu.

Susisiekite su Aušrele sakalaite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu: ausreles@comcast.net

ĮVAIRŪS

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

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

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.

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

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

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

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

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

www.draugofondas.org
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N AUDINGA ŽINOTI 

PRIVALOMAS SVEIKATOS DRAUDIMAS

Savarankiškai draustis privalo-
muoju sveikatos draudimu turi tie as-
menys, kurie niekur nedirba, nesimo-
ko ir nėra drausti valstybės lėšo-
mis.   Gyventojus, turinčius savaran-
kiškai draustis privalomuoju sveikatos
draudimu, „Sodra” ragina pasitikrin-
ti, ar nėra įsiskolinę šių įmokų.  Tai ga-
lima padaryti užsukus į svetainę www.
sodra.lt/pasitikrink.

„Skolininkai turėtų suskubti su-
simokėti, nes vėliau pinigai gali būti iš-
ieškomi priverstine tvarka. Tačiau ne-
 turime tikslo surinkti įmokas iš žmo-
nių, kurie Lietuvoje nesinaudoja sveikatos priežiūros paslaugomis, to-
dėl gyvenančius ir dirbančius užsienyje, prašome kuo skubiau susi-
tvarkyti išvykimo deklaracijas.  Jos ‘Sodrai’ bus pagrindas panaikinti įsi-
skolinimą ir nebeskaičiuoti PSD įmokų iki asmuo grįš į Lietuvą ir tai dek-
laruos”, – sako „Sodros” direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.

„Sodrai” PSD įmokos turi
būti sumokėtos už pirmuosius
5 šių metų mėnesius; ankstesni
įsiskolinimai turi būti sumo-
kėti į Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos sąskaitas.

Deklaravus išvykimą įmo-
kos bus perskaičiuotos ir skola
„Sodrai” – panaikinta.  

Užsienyje gyvenantys ir dir-
bantys Lietuvos piliečiai, kad
jiems būtų perskaičiuotos PSD
įmokos, gali atgaline data už-
pildyti ar patikslinti gyventojo
pajamų deklaracijos (GPM308)
duomenis uz 2015 metus.  Skai-
čiuodama PSD įmokas „Sodra”
VMI duomenimis vadovausis
iki 2017 metų.  Nuo kitų metų
pagrindu sustabdyti prievolę
mokėti PSD įmokas bus tik Gy-
ventojų registrui pateiktos dek-
laracijos, kurios galios nuo jų
pateikimo datos.

KOKIAIS BŪDAIS DEKLARUOJAMAS IŠVYKIMAS 

Deklaracijas VMI galima pateikti elektroniniu būdu, per Elektroninę
deklaravimo sistemą (EDS) arba atsiųsti paštu, adresu  Neravų g. 8, 66257
Druskininkai, Lietuva.  Plačiau apie EDS galimybes čia – https://dek-
laravimas.vmi.lt /lt/Apie/Bendroji_informacija/Apie_dokumentu_tei-
kima_per_EDS/Pildymas_portale.aspx.

Taip pat išvykimą galite deklaruoti Gyventojų registro tarnybai Lie-
tuvoje, nuvykus į savivaldybę arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą, o
išvykusieji tai padaryti gali Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ar kon-
sulinėse įstaigose užsienio šalyse.

Asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos ir išvykimą deklaravę Gy-
ventojų registre, PSD įmokos skaičiuojamos iki jų išvykimo dienos, to-
dėl įmokos nuo minėtos datos nėra skaičiuojamos ir neveikiančių ar lik-
viduojamų individualių įmonių savininkams (su tam tikromis išimtimis)

Įmokų tarifus, surenkamąsias sąskaitas bei kitą aktualią informa-
ciją jie gali rasti „Sodros” interneto svetainės skiltyje „Įmokos”.

Valstybinė ligonių kasa primena, kad PSD įmokų nemokantys ir šios
rūšies draudimu neapdrausti žmonės už visas paslaugas, kurios, prireikus,
jiems bus suteiktos, turės sumokėti patys.  

Parengė Aneta Kastrickienė

Su mūsų skaitytojais dalinamės tik ką gauta svar-
bia „Sodros” informacija.  Jeigu esate iš Lietuvos
išvykę daugiau nei 6 mėn. ir nesate deklaravę savo
išvykimo, tai šis straipsnis jums.  „Sodra” ragina pa-
sitikrinti, ar nesate įsiskolinę uz Privalomąjį Sveikatos
Draudimą (PSD). 

Birželio 23–26 dienomis R. Riškus
sporto salėje Lemonte vyko tra-
dicinis, jau 13-tą kartą organi-

zuotas tarptautinis krepšinio turnyras.
Šiemet 8 komandos (4 lietuvių bei 4 ki-
tatau čių) pirmąkart varžėsi dėl buvu-
sio LR ambasadoriaus JAV Vygaudo
Ušac ko įsteigtos taurės.

Keturių dienų krepšinio maratone
pajėgiausi buvo amerikiečiais žaidėjais
savo komandą sustiprinę „M Brot-

hers” krepšininkai. Finale jie rezulta-
tu 58:51 nugalėjo arabų PYP komandą
ir džiaugėsi V. Ušacko dovanota taure.

„Ačiū Čikagos lietuviams ir ypač
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
įkūrėjams Aurimui Matulevi čiui ir
Svajūnui Masiulioniui už krep šinio ir
lietuvybės puoselėjimą bei už tarptau-
tinį krepšinio turnyrą ambasadoriaus
taurei laimėti”, – apsilankęs krepšinio
turnyre Lemonte sakė V. Ušackas.

V. ušacko įsteigtą taurę laimėjo
„M Brothers” krepšininkai

Rio de Janeiro olimpinėms žai-
dynėms besiruošianti Lietuvos
krepšinio rinktinė pirmosiose

draugiškose rungtynėse Klaipėdoje su-
triuškino Naujosios Zelandijos ko-
mandą.

Po pirmojo kėlinio Lietuva pir-
mavo 16 taškų skirtumu (28:12). Tokią
pačią persvarą lietuviai išsaugojo ir iki
didžiosios pertraukos (49:33). Po trijų
ketvirčių Lietuva turėjo 19 taškų pra-
našumą (66:47), o per paskutines 10 mi-
nučių dar labiau nutolo ir iškovojo

užtikrintą pergalę.
Rezultatyviausiai Lietuvos ko-

mandoje žaidė debiutantai Mindau-
gas Girdžiūnas ir Edgaras Ulanovas. Jų
sąskaitose – po 16 taškų. 12 taškų pri-
dėjo Mindaugas Kuzminskas, 11 – Ma-
rius Grigonis, 9 – Antanas Kavaliaus-
kas, 8 – Deividas Gailius, 7 – Adas Juš-
kevičius, 5 – Robertas Javtokas, po 2 –
Artūras Milaknis ir Rokas Giedraitis.

Liepos 1 d. Lietuvos krepšininkai
taip pat Klaipėdoje nesukiai nugalėjo
Tunisą – 81:56.

Lietuvos krepšininkai pradėjo 
ruoštis olimpiadai 

Ambasadoriaus V. Ušacko taurė įteikta „M Brothers” komandai.

Turnyro akimirkos.

Tėsinys iš 9 psl.



15DRAUGAS 2016 LIEPOS 2, ŠEŠTADIENIS

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

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

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAugAs,

4545 W. 63rd. st., 
Chicago, il 60629

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

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

A † A
STASĖ SIMOKAITIENĖ

RIMKUTĖ
Mirė 2016 m. birželio 28 d.
Gimė 1919 m. balandžio 29 d., Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Nijole; sūnus Ričardas su

žmona Lisa, anūkai Edvardas su žmona Vida, Tomas su žmona
Magda, Tanya Giordano su vyru Andrew ir Christina Simo kai tytė;
proanūkai Jonathan, Amelia, Matas, Viktorija, Abigail ir Eleanor;
dukterėčia Regina Viržintienė su šeima, giminės, draugai ir pažįs-
tami.

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
A. a. Stasė bus pašarvota trečiadienį, liepos 6 d. nuo 9 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurio -
je 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M.  Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

PADĖKA
„Aš sustojau prie didžiojo kelio,
– Pasilsėsiu – tariau – pagaliau”...

Bern. Brazdžionis

A † A
Inž. ALGIRDAS STEPAITIS

mirė 2016 m. birželio 7 d.

Nuolankiai dėkojame kun. Algiui Baniuliui SJ už gedulingų
šv. Mišių apeigas ir paguodos žodžius. Dėkojame jaunuoliams
skaitytojams už šv. Mišių skaitinius gražia lietuvių kalba.

Raminančiais smuiko garsais skambėjo Fr. Schubert’o „Ave
Maria” – nuoširdi padėka Lindai Veleckytei ir Jūratei Grab liaus -
kienei.

Dėkojame Akademikams skautams už garbės sargybą prie a.
a. Algirdo karsto.

Dėkojame visiems draugams ir prieteliams už užprašytas šv.
Mišias, už asmeniškai pareikštas užuojautas bei gėlių puokštes.

Dėkojame už skirtas aukas Vydūno fondui ir Dainavos sto -
vyklavietei ir kitas aukas, paskirtas pagal Jūsų pageidavimus.

Padėka giminėms, suvažiavusiems iš Californijos, Tennes see,
iš tolimos Aliaskos palydėti mylimą brolį ir dėdę į Am žinybę.

„Ir tada,kai metai, tartum indas
Sutrupės be ženklo palengva, –
Tavo siela, šukėse suspindus
Ir be žemės kūno bus gyva.”

Bern. Brazdžionis

Pasiliekame liūdesyje: Laimutė, Gražina, Arūnas,
Giedrius, Algis, Jonas ir Mariukas

Brangiam tėveliui

A † A
JURGIUI IDZELIUI

iškeliavus Amžinybėn, dukrai VILIJAI bei visiems gi -
mi nėms ir artimiesiems reiškiu giliausią ir nuošir -
džiausią užuojautą.

Dr. Nora Sugintaitė

,,Dėkojame už Lietuvių Fondo (LF) administruojamo Druskininkų Gar-
 bės piliečio Petro Viščinio ir ‘Atgimi mo’ mokyklos projekto ‘Geriau-
siam mokyklos mokslo metų mokytojui ir mokiniui’ vardinės premijos

skyrimo tęstinumą”, – rašoma ,,Atgimimo” mo kyklos direktorės Danutės Ča-
sie nės LF atsiųstame laiške. 

2015–2016 mokslo metų Druski ninkų ,,Atgimimo” mokyklos taryba vien-
balsiai pripažino LF P. Viščinio vardinę premiją skirti geriausiai me tų moky-
tojai Ronatai Balkaitienei ir geriausiai metų mokinei Evitai Co lolo.

Mokytojos R. Balkaitienės, kuri Lietuvoje  žinoma kaip puiki muzikos pe-
dagogė, paruošta 8 B klasės mokinė Evita Cololo yra dalyvavusi daugelyje kon-
kursų, festivalių, kuriuose lai mėjo prizines vietas. Be muzikinės veiklos Evi-
ta yra puiki renginių or ganizatorė, dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei
mokyklos, savivaldybės ir respublikos renginiuose. 

Sveikiname laimėtojas ir linki me joms tolesnės kūrybinės sėkmės.

LF info

Premija ,,Atgimimo” mokyklos mokytojai ir mokinei

LF Petro Viščinio vardinė premija įteikta Druskininkų ,,Atgimimo” mokyklos mokytojai
Ronatai Balkaitienei (d.) ir mokinei Evitai Cocolo.    ,,Atgimimo” mokyklos archyvo nuotr.
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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

� Liepos 6 d., trečiadienį, 12 val. p. p. visi
kviečiami giedoti Tautišką giesmę Pasaulio
lietuvių centre prie Kryžių kalnelio (14911
127th St., Lemont, IL 60439). 

� Liepos 9 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Hochstein School of Music and Dance
Performance Hall (50 N. Plymouth Ave., Ro-
chester, NY 14614) LSMU tautinių šokių an-
samblis „Ave Vita” kviečia į koncertą, ku-
riame susipins šokiai, dainos ir tradiciniais
liaudies instrumentais atliekama muzika. Bi-
lietus galima užsisakyti el. paštu sjuodei-
kytep@gmail.com arba paskambinus tel.
585-489-5668 (Skirmantė J. Philippo-
ne).

� Liepos 10 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
PLC kiemelyje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks gegužinė bei gražiausios
skrybėlės konkursas. Bus šokiai, loterija, žai-

dimai, skanus maistas. Visi dalyviai kviečiami
pasipuošti skrybėlėmis!

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

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

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

leidžiamas nuo 1909 m. 
sužinokite vienas apie kitą

susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXi a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

www.taupaboston.com  (617) 269-1450 
Membership open to Lithuanians in the U.S.A. 

All deposits insured to $250,000 by NCUA 

Debit Card 
 Free online banking 
 Free bill pay 
 Reward points 
 No annual fee 

Products and Services 
    Savings       Checking Accounts 
    CD's             Loans 
    Credit Cards (MasterCard) 
    International Wires       Notary 

http://draugokalendorius.org

DRAugo FoNDo PADėKA
Kultūrininkai, spaudos rėmėjai ir bendradarbiai, Teodoras ir Ritonė Rudaičiai
iš Lemont, IL, atsiuntė 200 dol. auką Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio
proga rengiamai knygai paremti.
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už auką ir laukia kitų lietuvių paramos šiai
istorinei knygai išleisti.  Čekius rašyti: Draugas foundation ir siųsti adresu:
4545 W. 63rd street, Chicago, il 60629.

Čikagos lietuviai jungsis prie akcijos
,,Tautiška giesmė aplink pasaulį”

Čikagos lietuviai yra kviečiami dalyvauti kasmetinėje akcijoje ,,Tautiška gies-
mė aplink pasaulį” ir kartu pasveikinti tėvynę. Parodykime lietuvišką vienybę
ir galią kartu sugiedodami Lietuvos himną. Renkamės šį trečiadienį, liepos 6
d., Navy Pier prie laiptų link apžvalgos rato (Ferris Wheel). Himną pradėsi-
me giedoti lygiai 9 val. v., todėl kviečiame atvykti kiek anksčiau. 

Po himno giedojimo atnaujintame, šimtmetį švenčiančiame Navy Pier
mūsų lauks nuostabūs fejerverkai. Ateikite pasipuošę tautiniais motyvais ir
atsineškite Lietuvos ir Amerikos vėliavėles. Atvykite kartu su šeimomis ir drau-
gais!

LR ambasados Washingtone darbuotojai atsisveikino su savo kolega – kultūros atašė
Evaldu Stankevičiumi, kuris per 4 darbo JAV metus surengė daugybę Lietuvos meni-
ninkų parodų, spektaklių, muzikantų koncertų, knygų prezentacijų ir kitų Lietuvos kul-
tūrinio ir istorinio paveldo, taip pat tarptautinį pripažinimą pelniusių ir siekiančių tai
padaryti Lietuvos kūrėjų darbų pristatymų. Ačiū, Evaldai!                      ,,Facebook” nuotr.


