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Prasidėjo Rio olimpinės
žaidynės – 10 psl.

Lietuviškiausias miestelis
Indianoje – 9 psl.

ANGELĖ KAVAK 

Lietuvoje, Klaipėdoje, šiais me tais  jau 82-ąjį kartą  buvo atšvęsta  tra-
dicinė  Jūros šventė. Čikagoje gyvenantys buvę klaipėdiečiai ją šven-
tė dvyliktąjį kartą. Kuo  ypatinga  ši „tuzinė” šven tė, palyginus  su

praėjusiomis? Šventės rengėja Rasa Riauka po Neptūno bei Undinės pa-
sveikinimo bei šventės atidarymo ir vėliavos pakėlimo, pranešė, kad klai-
pėdiečiams   turi netikėtą staigmeną – Klai pėdos mero Vytauto Grub-
liausko sveikinimą, filmuotą prie Danės upės krantinės: „Nors mus ski-
ria Atlantas, bet yra dalykų, kurie mus vienija ir jungia – tai gimtasis mies-
tas Klaipėda, gimtasis kraštas Lietuva, tai mūsų meilė ir tikėjimas, kad
esame Lietuvos jūrinės valstybės atstovai. Sveikinu iš pačios jūros šven-
tės šurmulio čikagiškius, klaipėdiškius ir visus kitus, esančius Čikagoje,
su Jūros švente ir linkiu, kol bus gyvas nors vienas klaipėdiškis, lietu-
vis, švęsti Jūros šventes. Gražios šventės ir įspūdžių jums visiems”. 

– 8 psl. 

Čikagos klaipėdiškius pasveikino Klaipėdos meras

Teatralizuotas komandos pasirodymas – ,,Plaukiame į Ameriką”.
Ernesto Staniulio nuotraukos

Iš paslaptingų vandenų išnėrė Undinė (Dia-
na Soblinskas) ir Neptūnas (Jordanas Riau-
ka).

Pasveikino Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų dalyvius
Lietuvos edukologijos universitete (LEU) prasidėjo Lietu-
vių kalbos ir kultūros vasaros kursai. Jų dalyvius pasveiki-
no kultūros viceministras Arnas Neverauskas, LR Sei mo Švie-
timo, mokslo ir kultūros ko miteto biuro vedėjas Kęstutis Ka-
 mins kas, kiti garbūs svečiai.

„Džiugu matyti tiek daug jaunų ir entuziastingų
žmonių, kurie atvy ko iš užsienio į Lietuvą ir nori
pažinti lietuvių kalbą ir jos kultūrą. Būtent kalba ir
kultūra yra tas raktas, kuris atrakina duris į skir-

tingų tautų, skirtingų patirčių pažinimą. Kitos
kultūros ir kalbos pažinimas sudaro prielaidas dia-
logui ir bendradar bia vi  mui. Tikiu, kad vasaros
stovyklos metu sutiksite naujų draugų, pažinsite tur -
tingą Lietuvos kultūrą ir jos kalbą. Kartu tai bus jūsų
akiračio bei kultūrinio patyrimo praplėtimas. Dėkoju
Lietuvos edukologijos universitetui už šį prasmingą
projektą”, – sakė kultūros viceministras Arnas
Neverauskas.

– 2 psl. 

Dvi savaites lietuvių kalbą ir kultūrą pažins apie 80 vasaros kursų dalyvių iš 18 pasaulio šalių. LEU nuotr. 



KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Lankantis kunigų rekolekcijose ir klau-
santis dvasingo paskaitininko prane-
šimo įsiminė vienas sakinys – kunigų
apklausos JAV statistika tei gia, kad lai-
mingais kunigais save lai ko tie dvasi-
ninkai, kurie šalia savo tiesioginių die-
nos pareigų ir aukoja mų šv. Mišių kas-
dien meldžiasi bent 30 minučių… Pri-
siminiau gyvenime sutiktus žmones, ir
tikrai neteko su tikti nei vieno nelai-
mingo, nusivylusio gyvenimu kunigo ar
pasauliečio, kurį pažinau kaip maldos
žmogų, gerą kataliką(ę).

Tai kas yra malda, tas stebuklin-
gas laimingo gyvenimo aktas?
Viki pe dija sako: Malda  – krei-

pimasis į Die  vą, bendravimas su Juo ir
Jo šlo vinimas, prašymas atleisti ir pa-
dėti bei padėka už tai.

Motinos Teresės knygoje „Gailes -
tingumo mokykloje. Mano maldos”
skaitau: sunku yra melstis, jeigu ne ži-
nai, kaip melstis, tačiau mes vieni ki-
tiems turime padėti melstis. Pir moji
priemonė, kurią reikia pasitelkti, – tai
tyla. Besimeldžiančios sielos – tai di-
džios tylos sielos. Jeigu neįgyja me vi-
dinės ir išorinės tylos patirties, nega-
lime tuoj pat stoti akistaton su Dievo
esatimi. Todėl turime ypač nu siteikti
proto, akių ir kalbos tylai. 

Man gražiausias ir tobuliausias
maldos pavyzdys yra Švč. Mergelė
Ma rija – Marija dėmėjosi visus šiuos da-
lykus ir svarstė juos savo širdyje (Lk 2,
19). Manyčiau, daugelis žmonių są-
moningai ar intuityviai tai žino ir to-
dėl dažnai kreipiasi į Dievo Motiną
įvairiais gyvenimo mo mentais. Taigi…

Nuo Švč. Mergelės Marijos Lour-
 des apsireiškimo 1858 metais yra įvy-
 kę ir užregistruoti daugiau kaip 1 200
fizinių išgijimų, kurių medicina ir
mokslininkai paaiškinti negali. 

Bažnyčia turi griežtus nurody-
mus dėl išgijimų patvirtinimo kaip ste-
buklingų, ir iš visų įvykusių išgydymų
tik penkiasdešimt keturi Baž nyčios
yra paskelbti kaip įvykę stebuklai (pa-
gal René Latourelle „The Miracles of
Jesus and the Theology of  Miracles”,
313–314 psl., 1988 m.) 

Nuo 1990 m vidurio JAV mokslinių
ty ri mų dėl maldos teigiamo po veikio
žmonių sveikatai padvigubėjo. Tyrimo
rezultatai yra labai įdomūs. 1999 ge-
gužės mėn. „Demography” žur nalas

paskelbė tyrimų išvadas apie maldos
poveikį. Tyrimas buvo atliktas su 22
000 žmonių ir užtruko kiek daugiau nei
devynerius metus. Tyrimai skelbia,
kad tie, kurie lanko bažnyčią kas sa-
vaitę, gyvena 10 proc. ilgiau nei tie, ku-
rie to nedaro. Buvo žmonių, kurie abe-
jojo rezultatų išva domis ir sakė, kad re-
guliarūs bažny čios lankytojai gyvena
sveikiau. Ta čiau mokslininkai į tyrimą
buvo įtrau kę šį reguliavimą, ir buvo pa-
stebėta, kad bažnyčios lankytojai su-
vartoja mažiau alkoholio ir tabako. Ne-
 seniai Duke universiteto mokslinin kai
paskelbė tyrimo rezultatus, atliktus su
4 000 žmonių, kurių amžius yra per-
kopęs 65 metus ir kurie regu lia riai mel-
džiasi. Šios grupės žmonės tu rėjo ge-
rokai mažesnį kraujo spau dimą nei tie,
kurie nesimeldžia. Tie, kurie daly-
vauja religinėse apeigose, turėjo ir
sveikesnę imuninę sistemą. Daugiau
išvadų pateikia Duke universitetas,
Dartmouth ir Yale universitetai, kurių
išvados rodo, kad žmo nės, kurie nie-
kada reguliariai nesilanko bažnytinė-
se liturginėse  apei go se, net tris kartus
daugiau laiko pra leidžia ligoninėje
nei tie, kurie reguliariai lanko bažny-
čią. Senyvi žmonės, kurie niekada
arba retai lanko bažnyčią, turi dvigu-
bai didesnę insulto riziką nei tie, kurie
regu lia riai lanko bažnyčią. Izraelio
moksli ninkų tyrimai rodo, kad reli-
gingų žmo nių mirtingumas nuo šir-
dies, kraujagyslių ligų ir vėžio yra 40
proc. mažesnis. Taigi mokslinių tyrimų
duomenys yra tokie ir galime pasa ky-
 ti – malda veikia!

Kodėl malda mūsų sveikatą vei kia
pozityviai ir yra gėris? Harvard uni-
versiteto mokslininkas Herbert Ben-
son su medituojančiais žmonė mis at-
liko MRI, smegenų skenavimą. MRI pa-
rodė, kad žmogui medituojant jo or-
ganizme vyksta fiziniai po ky čiai. (In-
tensyvi veikla vyksta smege nų išorinės
skilties grandinėje ir smegenis gaubia
„ramybė”… limbinė sistema tampa
aktyvi.) Rezultatas yra toks: kūnas
tampa labiau atsipa laidavęs, ir kūno
veikla tolygiai reguliuojama. Taigi
malda ir meditacija žmogų veikia tik
gerai.

Jėzus mokė savo mokinius melstis,
visus mus išmokė „Tėve mūsų” maldą.
Kodėl Jėzus Kristus kviečia nuolat
melstis? Jėzus žino, kad malda mus vei-
kia tik gerai. Mes turėjome laukti 2000
metų, kad mokslininkų rezultatai pa-
tvirtintų tą patį, ką jau tuomet Jėzus
pats praktikavo, ką ži nojo, ko mokė ir

2 2016 RUGPJŪČIO 6, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

G A N Y T O J O   Ž O D I S

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

Malda – sveikatos ir laimės šaltinis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Administracija –
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 
Nepanaudotų straipsnių nesaugojame.

kaip pabrėžė maldos svarbą.
Motina Teresė: Malda, kad ji bū -

tų vaisinga, turi kilti iš širdies ir turi
įstengti paliesti Dievo širdį. Pažiū rė kite,
kaip Jėzus mokė melstis savo mo kinius.
Vadinkite Dievą savo Tėvu; gar binkite
ir šlovinkite Jo vardą. Vyk dykite Jo va-
lią kaip šventieji rojuje; prašykite kas-
dienės dvasinės ir žemiš kosios duonos;
prašykite, kad atleistų jūsų nuodėmes
ir kad sugebėtumėte atleisti kitiems,
šaukitės taip pat ir ma lonės nesileisti
gundomiems ir ga lutinės malonės būti
išgelbėtiems nuo pikto, kuris yra mu-
myse ir aplink mus (plg. Lk 11, 2).

Malda ne tik gėris mūsų sveika tai,
Jėzus mus kviečia melstis giliau, kad
mes iš tikrųjų būtume laimingi: Ne-
bijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas pa-
norėjo atiduoti jums karalystę! Iš par-
duokite savo turtą ir išdalykite jį iš-

maldai. Įsitaisykite sau piniginių, ku-
 rios nesusidėvi, kraukite nenykstan tį
lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir
kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir
jūsų širdis (plg. Lk 12, 32–34).

Pasveikinimas vasaros kursų dalyviams

Atkelta iš 1 psl.

Jau 11 metų į LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centrą atvyksta gau-
 sus būrys studentų – šįmet dvi savai tes lietuvių kalbą ir kultūrą pa-
žins apie 80 vasaros kursų dalyvių iš 18 pasaulio šalių (JAV, Kanados,
Kinijos, Japonijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrai nos, Gruzijos ir kt.).

„Lietuvių kalbos ir kultūros va saros kursai LEU organizuojami nuo
2005 m. Kiekvienais metais šiuos kursus renkasi vis daugiau studen-
tų. Viena iš priežasčių – buvusių studentų ‘parnešta’ žinia apie kur-
sus, Lie tuvą. Užsienio studentams Lietuva taip pat tampa vis labiau
patraukles nė dėl kultūrinių, socialinių sąlygų, siūlomų studijų prog-
ramų. Trečiųjų šalių studentai renkasi Lietuvą ir dėl bakalauro ar ma-
gistro studijų”, – pasakoja LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centro va-
dovė Vilma Leonavičienė. 

Mano vyriausybė
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Praėjusiais metais „Draugas” ra -
šė apie Tautos fonde veikiantį
Juozo Giedraičio Lietuvos kaimo

mokslei vių fondą (JGF), kurio tikslas
– remti patriotišką ir krikščionišką
švieti mą. JGF steigėjai ir komiteto
nariai yra vyskupas Paulius Baltakis
OFM, Jurgis Valaitis, Algis Vedeckas,
Pra nas Povilaitis, Jonas Vainius. Fon-
das šią vasarą metines stipendijas
2016–2017 mokslo metams skyrė jau ket-
vir tą kartą – keturias Kauno jėzuitų
gim nazijos ir aštuonias – Kretingos
pranciškonų gimnazijos moks lei viams.
Stipendija padengia mokslo mokestį,
mokyklinę uniformą ir rekolekcijas.
Moksleiviai, dalyvavę kon kurse, turė-
jo parašyti rašinį, ku ris buvo taikytas
istoriniam įvykiui – 1991 m. sausio 13-
osios 25-mečiui. Ra šinio tema: „Jei
Lietuvos valstybė bus pavojuje, kaip aš
ginsiu Lietuvą?”

JGF stipendijų skirstymo komi te-
 to nariai Vilniuje buvo susirinkę bir-
želio 21 d. Komitetą sudaro: Tautos fon-
do atstovas Lietuvoje prof. Kazys Na-
paleonas Kitkauskas, Seimo narys ir J.
Giedraičio fondo reikalų vedėjas Lie-
tuvoje Paulius Saudargas, Lietu vos
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos
pir mininkas Jonas Čeponis, kuriam
šiemet atstovavo LLKS štabo pirmi nin-
kas dimisijos majoras Vy tau tas Bal sys,
kunigas Nerijus Šme rauskas (dalyva-
vęs nuotoliniu būdu) ir Gied raičių šei-
mos atstovas, ūki nin kas Egi dijus Gied-
raitis. Komisija nagri nė jo ir įvertino
moksleivių iš Kauno jėzuitų gimnazi-
jos ir Kre tin gos pranciškonų gimna-
zijos rašinius. Po dis ku sijų JGF sti-
pendijas nuspręsta skir ti Kauno jė-
zuitų gimnazijos moksleiviams: Ievai
Ambraziejū tei, Ne dai Masionytei, Lie-
pai Ger man taitei, Bernadetai Šiliū-
naitei bei Kretingos Pranciškonų gim-
nazijos moks lei viams: Juozapui Ka-
minskui, Augus tei Tamašauskaitei,
Gretai Sun gailai tei, Domantei Lips-
kytei, Evelinai Po ciūtei, Sigitai Raz-
mutei, Martynui Anu žiui. Taip pat
vieną stipendiją ko misija padalijo
dviem sesutėms – Do mantei ir Gintarei
Norkutėms. JGF sti pendijų skirsty-
mo komitetas nu ta rė trijų moksleivių
rašinius apdo va noti atskiromis pre-
mijomis. Laurea tais tapo Kretingos
pranciškonų gimnazijos moksleiviai
Juozapas Ka mins kas (pirma vieta),
Greta Sungai laitė (antra vieta), Au gus-
 tė Tama šaus kaitė (trečia vieta). 

Stipendijų įteikimo iškilmės vy ko

Lietuvoje paskirtos stipendijos už 
patriotizmą ir krikščionybę

liepos 8 d. Pranciškonų gimnazijoje
Kretingoje, o liepos 11 d. – Jėzuitų gim-
nazijoje Kaune. Iškilmėse dalyvavo iš
JAV atvykęs JGF administratorius Jo-
nas Vainius, pagrindiniai iškilmių pre-
legentai buvo laisvės kovų dalyviai Jo-
nas Volungevičius ir Vy tautas Balsys,
kurie stipendininkams ir iškilmių sve-
čiams kalbėjo apie patriotizmą ir pa-
sakojo apie lietuvių kovą už laisvę.

Kretingoje programą vedė gimna-
zijos direktoriaus pavaduotoja Do vilė
Žilinskaitė. Prie garbės stalo bu vo pa-
kviesti: kun. Alvydas Virbalis OFM,
Pranciškonų gimnazijos direktorius,
brolis Bernardas Belickas OFM, Vyčio
Kryžiaus 4 laipsnio ordino kavalie-
rius Jonas Volungevičius ir svečias iš
Amerikos, JGF administratorius Jonas
Vainius. Po tautiškos giesmės pra-

smingą ir eiliuotą invo ka ciją pasakė
brolis Bernardas Belic kas OFM. Jonas
Vainius papasakojo apie išeivijos vei-
kėją, teisininką, ilgametį Tautos fondo
vadovą Juozą Gied raitį – apie jo jau-
nystę Vadžgirio kaime, dabartiniame
Jurbarko rajo ne, Karo mokyklą ne-
priklausomoje Lietuvoje, teisės studi-
jas Vytauto Di džiojo universitete, veik-
lą Ateitinin kų sąjungoje ir veiklą sie-
kiant Lie tu vos valstybės nepriklauso-
mybės at kū rimo – VLIK’e ir Tautos fon-
de. Taip pat apibrėžė JGF tikslus. 

2016 m. stipendijų pažymėjimus
moksleiviams įteikė Jonas Volunge vi-
 čius, kuris laureatus apdovanojo ir
savo dovanėle – partizanų dainų rink-
tine. Po to laisvės kovų dalyvis Jonas
Volungevičius priminė, kad šiemet su-
kanka 25-eri metai nuo istorinių 1991-
ųjų – Lietuvos laisvės dienų, kai Lie-
tuvos žmonės drąsa ir daina apgynė
savo ir visos valstybės laisvę. Vie nas iš
laisvės gynėjų buvo ir pats pre legentas,
prie svarbiausių valstybės objektų bu-
dėjęs visą mėnesį. Jonui Vo lungevičiui
tai buvo tik kovos už laisvę tąsa, nes jis
pasipriešinimo ju dėjime dalyvavo nuo
pat jaunystės. Į antisovietinę veiklą jis
įsijungė dar mokydamasis Vilniaus
Tallat-Kelp šos technikume (dabarti-
nėje konservatorijoje) ir Lietuvos vals-
tybinėje konservatorijoje (dabartinė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
1966 m. laimėjęs konkursą, pradėjo
dainuoti Vals tybinio operos ir baleto te-
atro chore, bet tais pat metais KGB
buvo suimtas ir kaip „valstybinis nu-
sikal tėlis” nuteistas ketveriems me-
tams kalėti griežto režimo lageryje.
Visą baus mę atliko Mordovijoje. 1970
m. grįžęs iš lagerio iki pat nepriklau-
so mybės atgavimo toliau dalyvavo po -
grin dinėje veikloje, buvo vienas iš
1978 m. Lietuvos laisvės lygos steigė jų,
pasirašęs daug įvairių pareiškimų dėl
žmogaus teisių pažeidimų oku puo toje
Lietuvoje. J. Volungevičius bu vo pog-
rindinio leidinio „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronika” bendra darbis, vie-
nas pirmųjų laisvės mitin gų organi-
zatorių. Jonas Volungevi čius, vienas iš
atkurtos Lietuvos krikš čionių demok-
ratų partijos signa tarų, ir šiandien
aktyviai dalyvauja politiniame ir vi-
suomeniniame gy venime bei yra ak-
tyvus lietuvių tautos kultūros puose-
lėtojas.

Toliau buvo parodytas filmas apie
patriotą, krikščionį prezidentą Alek-
 sandrą Stulginskį. 

Nukelta į 9 psl.

Stipendijų įteikimo šventės Kretingoje dalyviai. 
Redos Čičiūnienės (Kretinga) ir Rugilės Butkevičiūtės (Kaunas) nuotraukos

Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivės, Juozo Giedraičio fondo stipendininkės, įspūdingų
gimnazijos rūmų fone.

Juozo Giedraičio fondo stipendijų įteikimo šventėje: Kretin gos pranciškonų gimnazijos
stipendininkai (priekyje), Jonas Volunge vičius (antroje eilėje iš kairės), gimnazijos direktorius
kun. Alvydas Virbalis OFM, brolis Bernardas Belickas.
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TELKINIAI

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Keturis pasirodymus įvairiuose
Lietuvos miestuose ir vieną –
kaimy ninėje Lenkijoje, Punske

liepos pra džioje surengė Kanados To-
ronto mies to lietuvių teatro studija
„Žalios lankos”. Svečių iš tolimosios Ka-
na dos suvaidintą komediją „Viešnia
be suknelės” pamatė Jurbarko, Kauno,
Marijampolės, Kelmės žiūrovai, jiems
nuoširdžiai plojo ir Punsko lietuviai.
Pirmą kartą Lietuvoje apsilankę šios
2004 metais įkurtos teatro studijos ar-
tistai atgal į Kanadą išsive žė daug ne-
pamirštamų įspūdžių.

Kai jų vadovės režisierės ir akto rės
Daivos Botyrienės paklausiau, kodėl
tik dabar jie atvyko vaidinti į Lietuvą,
pašnekovė ir pati susimąstė – išties
buvo galima apsilankyti anks čiau, nes
teatralai kasmet pastato ir suvaidina
bent po vieną spektaklį, jų pasirodymai
laukiami ir mėgstami Kanados lietuvių,
jiems nuoširdžiai ploja Lietuvių teatro
festivalių Čika goje žiūrovai. XIII festi-
valyje 2014 me tais Čikagoje pelnytas ap-
dovanojimas už geriausią antraplanį
vaidme nį, taip pat geriausios pagrin-
dinės aktorės vaidmenį spektaklyje
„Vaka rienė vištidėje” pagal prancūzų
dramaturgo Marc Camoletti komediją
„Don’t dress for dinner”. Šį spektaklį,
pavadintą „Viešnia be suknelės”, jie
atvežė ir į Lietuvą bei Punską.

O viskas prasidėjo tais 2004 me tais,
kai  Toronte įsikūrė teatro studija ,,Ža-
lios lankos”, kurią nuoširdžiai  pri-
glaudė Toronto Prisikėlimo parapija
ir Lietuvių namai. Studijos įkū rė jai
buvo Laisvis Širvinskas, Darius Sta-
siulevičius ir Daiva Botyrienė, visi my-
lėję teatrą nuo mažų dienų. Pati Daiva,
dabartinė teatro vadovė, teatrą mėgo
nuo mažų dienų, dar pra dinėje mo-
kykloje ir gimnazijoje lan kė Mokytojų
namų teatrą, studijuodama Kauno tech-
nologijos institute dalyvavo šio instituto
Studentų teat re, kuriam vadovavo tokie
įžymūs Lie tuvos aktoriai bei režisieriai
kaip Leonardas Zelčius, Vytautas Gri-
golis, Sakalas Uždavinys bei kiti.

„Be teatro tiesiog negaliu gyventi.
Kai 1989 metais, dar sovietmečiu atvy-
kau gyventi į Kanadą, Torontą, kur
jau buvo įsikūrusi mano mama, nieko
čia nepažinojau, bet pirmiausia puoliau
klausinėti – ar yra koks teatras? Taip, te-
atras buvo, ir ne bet koks, o gerai žino-
mas, garsiojo reži sieriaus Boriso Dau-
guviečio dukters Elenos Dauguvietytės-
Kudabienės va dovaujamas ‘Aukuras’
Hamiltone, buvo ir ‘Aitvaras’ Toronte.  

Tačiau metai bėgo, senosios kartos
aktoriai vienas po kito iškeliavo į Am-
žinybę, penkiasdešimt metų ‘Auku   rui’
atidavusi E. Dauguvietytė taip pat mirė,
ir teatro praktiškai ne beliko, nors žmo-
nių, norinčių vaidinti, buvo, ir ypač aš
to norėjau. Tad jau nesnioji įkūrėme
studiją, nes teat ru vadintis atrodė per
skambu, o ją pavadinome ‘Žalios lan-
kos’, nes esa me pilni energijos ir noro
laisvai lakstyti po lankas ir įgyvendin-
ti visas mūsų ‘žalias’ svajones”, – pa-
sakojo D. Botyrienė.

Per tuos metus pastatyta daug spek-
taklių, ypač jaunajai kartai, vai kams.
Tarp įsimintiniausių – Daivos Čepaus-
kaitės „Bulvinė pasaka” Vio le tos Pa-
lčinskaitės „Aš vejuos vasa rą” ir kiti.
„Viešnia be suknelės” bu vo statoma il-
gai, nes per tą laiką atsitiko visokių ne-
numatytų dalykų, asme  ninių netek-
čių, bet ši komedija priimta labai gerai,

Kanadoje ji su vaidinta kelis kartus To-
ronte, Kalga ryje, Hamiltone, taip pat pa-
rodyta Čikagoje, Detroite, o dabar ir Lie-
tu voje bei Punske.

„Kai prieš dvejus metus Čikagoje
vyko Lietuvių teatrų festivalis, jame K.
Glinskio teatras iš Jurbarko parodė Bi-
rutės Pukelevičiūtės ‘Rimas pas Kęstutį’
– vaikams skirtą spektaklį. Mes su jais
tada labai susidrauga vo me, užsimezgė
geri ryšiai, ir šiemet iš jų gavome kvie-
timą atvykti su savo spektakliu į Jur-
barką, tad ir pagaliau susiruošėme į Lie-
tuvą. Jurbarke bu vome puikiai priim-
ti, kaip ir visur kitur kur apsilankė-
me”, – pasakojo „Žalių lankų” vadovė.

Jurbarke aktoriai iš Toronto da ly-
vavo dešimtajame mėgėjų teatrų festi-
valyje „Senjorai ir jaunystė”, iš ten
persikėlė į Kauną ir savo spektaklį pa-
rodė Kauno valstybiniame lėlių teatre.
Salė buvo pilna žiūrovų, o Lai kinoji sos-
tinė pasirinkta neatsitiktinai – nemaža
dalis iš aštuonių teatro aktorių yra
kilę būtent iš Kauno.

Ypatingas buvo ir apsilankymas
Marijampolėje. Ypatingas tuo, kad tą
dieną, kai „Žalios lankos” atvyko į Sū  -
 duvos sostinę, čia buvo prisimin tas
kažkada labai garsus tuometis Kapsu-
ko dramos teatras, įsteigtas lygiai prieš
60 metų. Tada, 1956-aisiiais į Marijam-
polę atvyko garsieji Lietuvos aktoriai
Regimantas Ado maitis, Vytautas Pa-
ukštė, Elvyra Žebertavičiūtė, Rimgau-
das Karvelis, Karolis Dapkus ir dauge-
lis kitų. Režisieriumi buvo paskirtas
Stasys Čaikauskas, dirbęs labai produk -
ty viai, statęs žiūrovų labai mėgtus spek-
taklius, jam padėdavusi žmona estė
Tiju Čaikauskienė. Patys gražiausi,
produktyviausi, istoriniai šio tetaro

metai baigėsi 1962-aisiais, kai iš Mask-
vos atėjo nurodymas taupant lėšas te-
atrą uždaryti. Jis įvairiais pavidalais
veikia iki šiol, bet niekada nepasiekė to
lygio ir tos šlovės, kuri buvo tada, prieš
šešias dešimtis metų. 

Grupės entuziastų pastangomis
nutarta prisiminti garsųjį teatrą ir ant
namo Vytauto gatvėje, kur gy ve no Sta-
sys ir Tiju Čaikauskai atidengti pa-
minklinę lentą. Kartu čia įrašyta ir
garsaus dailininko, sceno grafo Ro-
mualdo Lukšo pavardė, kuris taip pat
gyveno šiame name. Jo sū nus, nuo 1991
metų Lietuvos kinematografininkų są-
jungai vadovaujantis režisierius Gytis
Lukšas, at vykęs į šventę, pasidalijo
jaudi nan čiais savo vaikystės prisimi-
nimais apie gyvenimą tuomečiame
Kapsuke ir šiame name, o „Žalių lankų”
va do vė D. Botyrienė pasidžiaugė, kad
sve čiams iš Kanados teko garbė daly-
vauti tokiame renginyje ir pagerbti te-
at rui daug nusipelniusius žmones.

„Išties renginys Marijampolėje su-
jaudino, nes įrodė teatro jėgą, su jungė
praeitį su dabartimi, Lietuvą su Kana-
da, tolimiausiuose žemės kam peliuose
esančius teatro mylėtojus. Graži Mari-
jampolės kultūros cen tro salė taip pat
buvo pilna žiū rovų, ir tuo mes labai
džiaugiamės”, – sakė režisierė.

Žiūrovams išties patiko šmaikšti M.
Camoletti komedija, kuri yra iš versta į
daugybę kalbų, pastatyta apie 50-yje ša-
lių. Lietuviai iš Kanados ją taip pat pri-
taikė šių dienų aktualijoms. Pirmą kar-
tą 1987 metais Pa ryžiuje pastatyta pje-
sė pasakoja apie dvigubą neištikimybę,
o siužeto situacijos stiprina žiūrovų
suvokimą, jaudina jų vaizduotę, pade-
da taikyti šiuos gebėjimus kasdieninio

Kanadiečiai  sužavėjo žiūrovus Lietuvoje ir Lenkijoje
gyvenimo aplinkoje. D. Botyrienė pa-
stebėjo, kad Kanadoje žiūrovai spek-
taklio metu juokiasi nevaržomai, gar-
siai, o Lietuvoje žmonės mažiau linkę
reikš ti emocijas, tas juokas santūresnis.

Emocingas buvo ir apsilankymas
Punske, kur „Žalios lankos” dalyvavo
jau XXV Klojimų teatrų festivalyje,
vykstančiame čia nuo 1992 me tų. Spek-
taklis buvo suvaidintas gražioje buities
sodyboje, vadinamoje Punsko skansenu,
o jis buvo dar ypa tingas ir tuo, kad vie-
nas iš aktorių yra punskietis. Su Puns-
ko lietuvių kultūros namų Klojimo te-
atru svečiai iš Kanados taip pat jau
buvo susipažinę Čikagoje užpernai vy-
kusiame Lietuvių teatrų festivalyje,
kur punskiečiai rodė B. Sruogos „Do-
bilėlį penkialapį”.   

Paklausta, kaip sekasi išgyventi
saviveikliniam teatrui, kas finansuoja
pastatymus, režisierė prisiminė, kad
veiklos pradžioje lėšų surinkti buvo
sunku, tad teko ne kartą pridėti asme-
ninių pinigų tam, kad spektaklis išvystų
dienos šviesą, o už bilietus surinktos lė-
šos nepadengdavo išlai dų. Buvo prašo-
ma bankų, kredito uni jų paramos, o da-
bar pastatymai yra remiami Kanados
lietuvių fondo, ir gaunamų pinigų pa-
kanka kasmet pastatyti bent po vieną
premjerą. 

„Žalios lankos” dabar yra vienin-
telis lietuvių teatras Kanadoje, tad jie
yra laukiami, žiūrovai noriai lanko
spektaklius, jie parodomi po kelis kar-
tus. D. Botyrienė pastebėjo, kad ir tre-
čiabangiai noriai ateina pasižiū rėti vai-
dinimų, ir per pastaruosius pen kerius
metus teatro studijos gerbėjų skaičius
ypač išaugo. 

„Pastatyti spektaklį nėra lengva,
ypač sunku surasti tinkamą pjesę, ir aš
gerokai pasikankinu, kol ją atrandu. Re-
petuojame daug, mūsų aktoriai nuva-
žiuoja nemažą atstumą į repeticijas,
bet jie išties myli teatrą ir dėl jo auko-
jasi. Tai žmonės, kurie kasdie ny bėje dir-
ba paprastus darbus – tu rime statybi-
ninką, dažytoją, kirpėją, aš pati be teatro
turiu visai kitą gy venimą – dirbu inži-
niere ‘General Motors’ kompanijoje,
bet teatras ja me vaidina svarbų vaid-
menį ir be jo to gyvenimo jau neįsi-
vaizduoju”, – sakė D. Botyrienė.

Dabar ji jau galvoja apie naujo
spektaklio statymą, bet koks jis bus, dar
neskuba išduoti. Aktoriai, grįžę iš Lie-
tuvos su didžiuliu įspūdžių krai čiu dar
turės pailsėti, atsigauti, o tada vėl rink-
sis naujiems vaidinimams. Kol yra
žmonių, kurie laukia jų pasirodymų, tol
„Žalios lankos” žaliuos. O Lietuva jų vėl
lauks ir nuoširdžiausiai priims. 

„Žalių lankų” nariai nusifotografavo prie Marijampolės teatro žmones įamžinusios len-
tos su reži sieriumi G. Lukšu (antras iš k.) ir aktore E. Žebertavičiūte (trečia iš k.).

„Viešnia be suknelės” patiko žiūrovams.                                                                                                                                           A. Vaškevičiaus nuotraukos



2016 RUGPJŪČIO 6, ŠEŠTADIENISDRAUGAS 5

DALIA POŠKIENĖ

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio mu-
ziejuje rašytojo, žurnalisto Laimo no
Inio šeštosios mitologinių sakmių kny-
gos „Sparnuotojo Nykštuko strė lė” su-
tiktuvėse dalyvavo gausus bū rys kau-
niečių, svečių iš Prienų, Ma ri jampolės,
JAV. Renginio organizatoriai maloniai
kvietė susipažinti su knygos dailininkės
Magdalenos Biru tės Stankūnienės
iliustracijų paroda, rašytojo sakmių ir
legendų šešetuku.

Autoriaus pastarojo dešimtmečio
kūrybą apžvelgė ir kaip tikras litera tū-
ros kritikas pasisakė žurnalistas Juozas
Kundrotas. 

Laimono Inio kūrybos kelias pra-
sidėjo apybraižos žanru, po to –
dokumenti nės apysakos apie

karo lakūnus, faktografinė literatūra.
Kitas etapas – no velės, apsakymai,
publicistika. Jis žinomas kaip Kauno
metraštininkas, „nutapęs” 100 iškilių
asmenybių lite ratūrinių portretų ir su-
dėjęs į penkia knygę apie Kauną ir
kauniečius. Laimonas Inis – ilgametis
žurnalo „Nemunas” vyriausiasis re-
daktorius, recenzijų, pamąstymų,
eseistikos, knygų vaikams autorius.
Juozas Kundrotas klausia: „Iš kur vi -
sa tai? Iš kur tokia branda, gausa ne
šiaip sau kūrinėlių, o reikšmingų kū-
 rinių: 6 sakmių ir legendų knygos, 3 ro-
manai, 3 novelių knygos, kelios kny gos
vaikams. O suredaguota, iš vers ta, pa-
rašyta straipsnių… Lai mo nas Inis
savo mitologinėmis sakmėmis ir le-
gendomis  tarsi ‘užklojo’ visą Lietuvą.
Jose – ne tik mums žinomi keturi et-
nografiniai regionai, bet ir Mažoji
Lietuva. Jai skirta knyga ‘Baltas ku-
rėnas’. Naujausioji knyga – ‘Spar-
nuotojo Nykštuko strėlė’ – mi tologinės
sakmės, kuriose – pagonių dievai, au-
kojimai, apeigos, papročiai ir šventės,
žemės, upių, ežerų, pilia kalnių šneka.
Pagrindinės temos – žmo gus ir gamta,
meilės motyvai, skatinantys įsijausti,
tikėti, matyti, girdėti. Ypač turtinga
kalba. Skaityti tokią knygą gali ir vai-
kas, ir suaugęs. Tai tarsi istorijos va-
dovėlis, parašytas literatūriškai”. Kny-
ga, sukurta kaip ir dviejų autorių.
Re gis, daili nin kė specialiai sukūrė
tuos nuosta bius darbus, kuriuos įsta-
biu žodynu praturtina mitologinių
sakmių autorius, juos surinkęs ir su
paaiškinimais papildęs knygą. 

Kitą sutinkamos knygos puslapį
atvertė muziejaus direktorius Osval-
 das Daugelis, kurio bendrystė su Lai-
 monu Iniu – taip pat ilgametė. O šios
knygos išleidimas – ne atsitiktinis.
Literatūra – menas, kaip ir muzie-
jaus fonduose, bibliotekoje saugomos
vertybės praturtina lankytojus, ska-
tina domėtis meno formomis, žodi-
niu palikimu. Čia saugomi iškiliausių
Lietuvos menininkų darbai, kolekci-
jos. Autorius, kuris kalbina tuos, ku-
 rie tyliai dirba – rašytojai, muzikai,
menininkai, O. Daugeliui pažįstamas
iš mūsų dienų. Prasmingų susitiki mų
užrašai sudėti į knygas apie kaunie-
čius, jose ryškus autoriaus požiū ris į
kultūros vyksmą. Šiose, naujosiose,
knygose – prakalbinta praeitis, ir gal
ne kiekvienas skaitytojas sugebės įsi-
gilinti į mūsų  protėvių, tautos jause-

ną. Knyga labiau skirta jaunimui, at-
einančioms kartoms. 

O. Daugelis pasveikino autorių, lei-
dėjus su gražiu bendradarbiavimu,
ypač su Suvalkijos, Zanavykų krašto
mecenate Magdalena Birute Stankū-
 niene. Sunku patikėti, kad dailinin kė,
likimo blaškyta po pasaulį, rasdavo lai-
ko pasidomėti folkloru, sakmėmis,
visa įprasminti batikos, tapybos, me-
džio raižinių darbuose. Džiu gu, kad
„lietuvišką”, lietingą vasaros dieną
čia, prie knygos židinio, susi rin ko pa-
sišildyti tiek daug knygos mylėtojų…  

Apie rašytojo kūrybą, malonius su-
sitikimus, palydint knygas „į Lie tu vą”,
kalbėjo trijų L. Inio knygų leidėjas – Pa-
saulio lietuvių kultūros, mokslo ir
švietimo centro generalinis direktorius
Valdas Kubilius. Jis pa sidžiaugė, kad
malonu būti šalia produktyvaus rašy-
tojo, kurio „norma” – 2 kūriniai per
metus. Išleistas sakmių daugiatomis
sugrąžina į priešistorę, į senąjį baltų ti-
kėjimą, laikus, kai viskas buvo šventa,
sudvasinta, kur visa gamtos kūrinija
kvietė gerbti, mylėti, saugoti. Auto-
riaus kny gose istorijos atrodo tikros,
neišgalvotos, regis, buvusių įvykių
pasa kojimas. Knyga išsiskiria baltiš-
kuoju pradu. V. Kubilius išreiškė min-
tį, kad skaitytojai smalsiau skaitys
šias knygas, kurių nėra tiek daug
mūsų bibliotekose. 

Literatūros vakarą, sušildytą
kanklininkės Kristinos Keturakytės
melodijų ir dainų, smuikininkių Aldo -
nos Baltrūnienės ir Romualdos Brund-
zienės, skaitovės Vidos Gricie nės, ly-
dėjo svečių pasisakymai. 

Pirmą kartą tokiame vakare da ly-
 vavęs svečias iš JAV, e-enciklopedijos

leidėjas, iškilių lietuvių darbų sklei-
dėjas pasauliui Edvinas Giedri mas ne
tik dėkojo organizatoriams, bet ir pa-
sidžiaugė tokia gausa žiūro vų, ben-
dravo su autoriumi, muziejaus vadovu.
Trumpai pristatė savo veiklą kuriant
internetinę enciklopediją, savo turiniu,
formatu aplenku sią net angliškąją.
Pakvietė pasida lin ti su būsimomis
kartomis savo istorijomis, pasidžiaugė,
kad čia iš girdo rengėjų, dalyvių inte-
lektualias kalbas, kad tokie renginiai
reikalingi visiems, ypač jaunimui. 

Apie savo naująją knygą, pažintį su
dailininkės darbais Plungėje, Vilka-
viškyje, Marijampolėje, lankytas jos rū-
pesčiu įkurtas galerijas, apie kūrybos
virsmą kalbėjo Laimo nas Inis. Savo pa-
sakotomis legendomis užbūrė klausy-
tojus, papasakojęs apie kūrybos pro-
cesą. Rašytojas atskleidė savo mitolo-
ginių sakmių, legendų kūrimo slaptį –
jam be galo įdomūs mažai kam žinomi
pagonybės laikai, papročiai, istorijos
virsmas, kai keitėsi laikas iš pagonybės
į krikš čionybę. Autorius pasakojo, kad
domisi iš lūpų į lūpas iki šių dienų iš-
likusiais pasakojimais, kurie veikia są-
monę ir širdį. Autorius idėjų semiasi
studijuodamas istorinius šalti nius, ke-
liaudamas po Lietuvą, lankydamas pi-
liakalnius, miestelius, susitikdamas
su žmonėmis, atversdamas akademiko
Romuado Grigo, Jūratės Statkutės de
Rosales bei kitų istorikų knygas. Jį do-
mina žmogaus gyvenimas, likimas, is-
torija, jausmai, kurie iki šių dienų iš-
likę – ir kerštas, ne apykanta, savęs pa-
žinimo ieškojimas. O svarbiausia –
teisybės, kuri „pa slėp ta ne kalno vi-
duje, ne upėje, bet – žmogaus sieloje,
ieškojimas...”  

„Sparnuotojo Nykštuko strėlė” 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje

Rašytojas Laimonas Inis

Rašytojo žodį, jo papasakotas le-
gendas papildė LUMA narė, artima
Magdalenos Stankūnienės – LUMA
Čikagos skyriaus narės bičiulė tauto-
dailinkė Dalia Kerpauskienė. Ji pasi-
dalijo prisiminimais apie susitiki mus
su iškilia asmenybe 2007 metais, kai
garbiosios dailininkės padedama, su-
rengė tekstilinių gobelenų parodas Či-
kagoje (Čiurlionio galerijoje Jauni mo
centre ir Balzeko lietuvių kul tū ros
muziejuje) bei Floridoje. 

Baigiamąjį vakaro žodį tarė isto ri-
 kas, XXVII knygos mėgėjų draugijos
narys, 8 knygų apie Sūduvą ir sūduvius
autorius Kęstutis Subačius. Jo sveiki-
nimo, padėkos žodžiai buvo skirti ar-
timam bičiuliui Laimonui, organiza-
toriams. Jis kalbėjo, kad yra užburtas
sakmių, kad jos – tarsi gy venimo tik-
rovės pasaka – be didaktikos, be įkyrių
kartojimų, meniškais žodžiais. Jose
su tokia didžiule įtaiga pasakojama tau-
tos istorija – nuo vieno krašto iki kito.
Tie kraštai – mūsų tautos sudėtinės da-
lys. Jomis keliamos, meniškai patei-
kiamos mū sų dvasios vertybės. Tose
sakmėse, pa davimuose vyrauja gėrio,
meilės, tiesos, grožio pradai. Tokia
kultūra ugdo žmogų, ir iš tų kūrinių
mes galime matyti ugdymo procesą.

Knygą „Sparnuotojo Nykštuko
strėlė” išleido XXVII knygos mėgėjų
draugija. 

Nuoširdūs padėkos žodžiai knygos
leidybos partneriams ir rėmėjams –
Lietuvos žurnalistų sąjungai, Pasaulio
lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo
centrui, Lietuvos rašytojų sąjungos
Kauno skyriui, dailininkei Magdalenai
Stankūnienei, Nacionali niam M. K.
Čiurlionio muziejui, Vid manto Sta-
niulio knygynui, agentūrai „Fortosie-
na”.

XXVII knygos mėgėjų draugija dė-
koja knygos kultūros puoselėtojams ir
tiki, kad dailiąją knygą atvers ir skai-
tys ir mažas, ir didelis ir kad į kitus su-
sitikimus  su autoriumi, jo knygomis
ateis  nauji skaitytojai.

Kristina Keturakytė kankliuoja renginio atidaryme. 



visiems, kad pirmiausia
reikia galvoti ir melstis
už kitus, o tik po to – už
save. Turėsime visą sa-
vaitę laiko pratintis, kad
ši idėja taptų mūsų įpro-
čiu.

Po šv. Mišių žai-
džiant žaidimą ,,Šeimų
ginčas” stovyklos ko-
mendantė Monika Miku-
lionytė pakvietė vi sus su-
sipažinti su pirmą kartą
sto vyklaujančiomis šei-
momis. Visi gin čai vyko
labai taikingai, buvo
smagu susipažinti. Va-
karinę maldą vedė Rū ta
Mikulionienė, pakviesdama sto vyk lautojus susipa-
žinti su naujais žmo nėmis ir paprašiusi Dievo lai min-
 ti mūsų pastangas.   

Sutemus skubėjome ne miegoti, bet į parodą Bal-
tuosiuose rūmuose. Parodą atvežė ir pristatė netoli
Čika gos (Lemonte) veikiančios meno gale rijos „Sie-
la” vadovė Asta Zimkienė.  Pradžioje ji priminė, kad
mes kiek vie ną dieną susiduriame su menu, kad visi
esame menininkai, net ir bly ną kepdami, jeigu į savo
darbą ,,įdedame širdies”, norėdami savo artimuosius
pakylėti iš įprastos kasdienybės. Asta supažindino
su atsi vežtais skirtingų autorių darbais ir kvietė jų
įsigyti;  ragino remti lietuvius menininkus.

Pirmadienis
Lionė Kazlauskienė

Dū...du!!!
Ankstyvą rytą gražus būrelis sen draugių rinkosi

Kryžių kalne pa siklausyti kun. Sederevičiaus skai-
tomų skaitinių iš Švento
Rašto 29 Psal mės bei
laiškų Efeziečiams. Sma-
gu pradėti dieną ryto
malda ir padėkoti Dievui
už šią nuostabią Daina-
vą.

Papusryčiavę ir
muz. Dovo Lie tuv ninko
vedami kartu padainavę,
klausėmės dr. Andriaus
Kudirkos, MD, MPH,
FAAFP paskaitos ,,Kaip
Amerikos sveikatos re-
forma veikia Amerikos
lietuvius: šeimos gydy-
tojo perspektyva”. Dr.
Kudirka pristatė dabar-
tinio „Obamacare” svei-

katos draudimo pliusus bei
minusus, remdamasis statistika bei savo patirtimi gy-
dant Amerikos lietuvius. Dr. Ku dir kos praktikoje –
apie 30–40 proc. pacientų yra lietuviai, ir didelis pro-
centas jų nebeturi (sveikatos) draudimo. Sužinojom,
kad prieš 6 metus 49 milijonai žmonių Amerikoje gy-
veno be sveikatos draudimo, nes neįstengė finan-
siškai jo įsigyti. Viena priežas tis yra gausiai papli-
tę „service” (pas laugų) darbai, kurie darbininkams

nesiūlo pilno laiko įsidarbinimo bei draudimo.
„Obamacare” yra opi tema politinėse diskusijose.
Amerikos balsuotojų nuomonės pasiskirsto po lygiai.
Ar reforma galų gale pasiseks? 16.2 milijonai gy-
ventojų iki šiol yra įsigiję draudimą, daug kas pasi-
sekė, bet diskusijos toli gražu nėra baigtos.

Po skanių pietų ir poilsio valan dėlės, praleistos
besimaudant Spyg lyje, šokant Laimos Aleksienės ves-
toje „zumba” pamokoje ar tik šnekučiuojantis medžių
pavėsyje, visi susėdo pasiklausyti kun. Artūro pra-
nešimo apie Vilniaus jėzuitų gimnazijos isto riją, da-
bartį ir ateities ketinimus. Gimnazija šiais metais
švenčia 445 gimtadienį. Šv. Ignaco Loyolos mintis
skleisti žinią apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą vis augo
ir augo, kol įsisteigė formali gimnazija, skirta pla-
čiajai visuomenei. Buvo įdomu išgirsti, kad pirma-
jam iš Italijos į Lietuvą atke liavusiam jėzuitui lie-
tuviai buvo nesuvokiami savo papročiais, valgiu ir
t. t. Tačiau lietuviai jo neatbaidė!

Gimnazijos tikslas yra paruošti abiturientus, ku-
rie ne tik akademiš kai, bet ir socialiai būtų pasiruošę
keis ti pasaulį. Gimnazistas turi daug progų giliai ap-
galvoti ,,kas aš esu?” Daug alumnų grįž ta į gimnaziją
kaip tik padėkoti už šias jiems suteiktas progas at-
rasti save.

Stojimas į gimnaziją susideda iš keleto etapų.
Dažnai į 5-ąją klasę bando stoti apie 340, o galima pri-
imti tik 104. Po pirmutinio egzamino lieka 120, po to-
limesnių pasikalbėjimų su pačiais gimnazistais bei
tėveliais skai čius sumažėja iki 104. Į 9-ąją klasę pri-
imami tik 76.

Ateityje kun. Artūras norėtų su jungti gimnazi-
jos biblioteką su jėzui tų provincijos biblioteka ir pra-
plėsti programą, kad ji prilygtų ,,Interna tio nal Bac-
calaureate” standartui. Aišku, visiems šitiems pla-
nams rei ka lingos lėšos.

Vakare šokom, šokom, šokom. Ko mandose, be-
žaisdami „Taškų taš kai”, kūrėm šokius, spėjom šo-
kių var dus, bandėm įsisąmoninti šokių žingsnius, už-
rištomis akimis šokom polkos žingsnį kliūčių taku
ir t. t. Taip pratęsėm Baltimorės Tautinių šokių šven-
tės nuotaiką. O po naktipiečių „Pasakų pelėda”
sekė pasaką mažiesiems, kol vyresnieji grožėjosi fil-
mu apie Jėzaus Gailestingumo pa veikslą („The Un-
fathomable History of  the Original Image of  Divine
Mercy”).

Bus daugiau

Sekmadienis
Vitalija Dunčienė

Sveika, Dainava!!!
Liepos 24 d. Dainava ir vėl pri ėmė apie 200 at-

eitininkų ir jų šeimų narių į sendraugių šeimų sto-
vyklą. Sto vyklos organizacinis komitetas: Daina Čy-
vienė, Rūta Kulbienė, Jūra tė Žukauskienė, Linas
Mikulionis, Rita Bureikaitė-Kaufmanienė, Vane sa
Kašelionytė ir Daina Matusaitienė pakvietė sto-
vyklautojus žingsniuoti į maldą, šokį, dainą, spor-
tą, meną, gam tą, tautos šaknis, šeimą, visuo me niš-
kumą, bendradarbiavimą ir poilsį.  

Pati Dainava stovyklautojus pasi tiko tvankiu
oru ir užburiančia ra mybe. Tik stovyklos organi-
zatorių sku būs žingsniai ir susirūpinę veidai rodė,
kad jų milžiniškų pastangų ir pasiaukojimo dėka
mes turime gali mybę ir vėl susirinkti ant Daina-
vos kalnelio.

Nieko nelaukdami įsikūrėme sa vo naujuose
kambariuose. Po labai ska nios vakarienės, kurią
paruošė šei mininkės Audra Januškienė ir Ingrida

Gereksonė-Merle su padėjėjais, rinkomės švęsti sek-
madienio šv. Mišių po lietuviškuoju ąžuolu. Lauk-
 dami pirmosios giesmės akordų, stebėjome, kaip
šilumos išvargintos Dai navos kregždutės maudė-
si šiltame Spyglio vandenyje, sutrikdydamos veid-
rodinį paviršių. Kunigas, svečias iš Lietuvos, Vil-
niaus Jėzuitų gimnazijos direktorius Artūras Se-
derevičius SJ,  pasveikino susirinkusius ir pri minė

Nugalėtojai Sendraugių ateitininkų stovykloje, Dainavoje, iš k.: Artūras Sederevičius
SJ, Svaja Mikulionytė, Linas Mikulionis, Rūta Mikulionienė, Daina Anužienė, ir Ilona
Didžbalienė.                                                                                      Dainos Čyvienės nuotraukos

Sendraugių stovykla diena po dienos
Vakarinė malda Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje.

Studentų apsupty muz. Dovas Lietuvininkas duoda toną. 
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Liepos 24–31 d. į Dainavos stovyk lavietę buvo su-
važiavę arti 200 sto vyklautojų (tarp jų – apie 60 vaikų)
iš įvairių JAV valstijų ir net iš Lietuvos. Tai buvo ateiti-
ninkų sendraugių sto vykla, kurios  tema – „Žings-
niai”.

Stovyklos eigą bei nuotaikas ap rašė korespon-
dentės Vitalija Dunčie nė, Lionė Kazlauskienė, Dalia Sa-
 daus kienė, Rūta Gaškienė, Rita Gied rai tienė ir moksleivė
Liucija Vaice nauskaitė. Ačiū visoms, kad nepatin gėjo
vesti užrašų ir pasidalinti aki mirkomis, kad stovykloje
negalėju sie ji dalyvauti turėtų progos pajusti šios sto-
vyklos ir jos temos „Žings niai” pulsą. 

– Ramunė Kubiliūtė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Papiktino Rusijoje išleistos monetos
Vilnius (BNS) – Išleidusi

monetas, vaizduojančias per-
nai Vilniuje nukeltas Žaliojo til-
to skulptūras su sovietų ka-
riais, Rusija parodė esanti ne-
pasirengusi istorinei tiesai apie
sovietinę Lietuvos okupaciją.

Užsienio reikalų ministe-
rijos politikos direktorius Ro-
landas Kačinskas įvertino Ru-
sijos centrinio banko į apyvartą
išleistą penkių rublių nominalo
monetą, kurioje tarp dviejų pen-
kiakampių žvaigždučių yra už-
rašas „Vilnius” ir 1944 metų lie-
pos 13 dienos data, kai Raudo-
noji armija užėmė Vilnių.

Tiek sovietinė propagan-
da, tiek dabartinė Maskva šį
įvykį vadina Vilniaus išvadavimu
„nuo vokiškųjų nacistinių užgrobi-
kų”. Lietuviai pabrėžia, kad šalyje na-
cistinę okupaciją pakeitė sovietinė
okupacija, ją lydėjo sovietinis teroras
ir lietuvių tremtys į Sibirą.

„Rusijos poziciją žinome, ir mo-
netų išleidimas tik patvirtina, kad
Rusija nėra pasirengusi istorinei tiesai
apie sovietų okupaciją”, – pridūrė dip-
lomatas.

Vilnius pavaizduotas šią savaitę iš-
leistoje serijoje „Miestai-sostinės vals-
tybių, tarybinių karių išvaduotų nuo
vokiškųjų nacistinių užgrobikų”. Jame
taip pat pavaizduoti Kijevas, Mins-
kas, Kišiniovas, Bukareštas, Talinas,
Ryga, Belgradas, Varšuva, Budapeštas,
Bratislava, Viena, Berlynas, Praha.

Ant monetos pavaizduotos skulp-
tūros nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukel-
tos praėjusiais metais.

Vilnius (ELTA) – 2015 metais visose
trijose Baltijos šalyse užfiksuotas nau-
jagimių skaičiaus prieaugis. Palyginti
su 2014-aisiais, daugiausia pernai gims-
tamumas padidėjo Lietuvoje – 3,6 proc.,
arba 1 106 vaikais. Estijoje šie rodikliai
sudarė atitinkamai 2,6 proc. ir 356. Lat-
vijoje naujagimių prieaugis buvo ma-
žiausias – 1,1 proc., arba 233 vaikai. 

Tačiau norint užtikrinti normalią
kartų kaitą, toks gimstamumo prie-
augis Baltijos šalyse pernelyg mažas,
teigia Latvijos centrinė statistikos val-
dyba (CSV).

Bendras gimstamumo koeficien-
tas, pastebi CSV, atspindi vidutinį vai-
kų, kuriuos moteris gali pagimdyti
per savo gyvenimą, skaičių. Latvijoje
2015 metais šis rodiklis padidėjo ir
buvo didžiausias iš visų Baltijos vals-
tybių – 1,71, tuo tarpu Estijoje – 1,58,
Lietuvoje – 1,70. 

Didžiausias gimstamumas Estijo-
je, Latvijoje ir Lietuvoje buvo užfik-
suotas 1986-1988 m. laikotarpiu – ati-
tinkamai 2,3, 2,2 ir 2,1. Būtent toks ro-
diklis, anot CSV, ir užtikrino normalią
kartų kaitą.

Nesvyžius–Baltarusija (Alkas.lt)
– Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčioje
esanti Radvilų kripta yra didžiausias
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir
vienas didžiausių Europoje didikų gi-
minės mauzoliejus, saugomas UNESCO.

Radvilų giminė čia pradėta laido-
ti 16 a. pabaigoje, iki šių dienų kripto-
je esantys sarkofagai nė karto nebuvo
tyrinėti ir restauruoti.

Bažnyčia tarnauja kaip kripta,
kurioje anuomet buvo laidojami Rad-
vilos, valdę Nesvyžiaus pilį apie 400

metų. Čia palaidoti 73 giminės nariai.
Dabar, padedant Lietuvos valsty-

bei, atliekami išsamūs tyrimus ir bus
nuspręsta, kaip juos restauruoti.

Sarkofagai daugiausia mediniai,
pagaminti iš beržo, o beržas bijo drėg-
mės.

Grupė Lietuvos specialistų-res-
tauratorių, istorikų ir net antropologų
tyrinės kriptą, įvertins karstų būk-
lę. Dalyvauja ir keli Baltarusijos moks-
lininkai.

Darbai prasidėjo birželio 12 dieną.

B. Obama nuomonė apie D. Trump – netinkamas
Washingtonas (LRT.lt) – JAV pre-

zidentas Barak Obama pareiškė, kad
Respublikonų partijos kandidatas Do-
nald Trump yra netinkamas būti pre-
zidentu ir paragino partijos lyderius iš-
sižadėti jo.

Prezidentas D. Trump pavadino vi-
siškai nepasiruošusiu prezidento pa-
reigoms. ,,Jis nuolatos patvirtina šį
faktą”, – sakė B. Obama.

Pastarosiomis dienomis D. Trump
kritikavo musulmonus, ugniagesius ir
kariuomenę bei privertė kai kuriuos as-
menis paskelbti neįprastus viešus pra-

nešimus. Tokiu būdu Kongreso narys
Richard Hanna tapo pirmuoju res-
publikonu, pareiškusiu, kad nebalsuos
už partijos kandidatą, o savo balsą JAV
prezidento rinkimuose atiduos kon-
kurentų kandidatei Hillary Clinton.

B. Obama nukreipė ugnį į res-
publikonus, kurie stipriai nerimauja
dėl D. Trump, tačiau neatsisako rem-
ti partijos kandidato. „Reikia pasaky-
ti: tai nėra tas asmuo, kurį galiu pa-
laikyti JAV prezidento rinkimuose,
net jei jis mano partijos narys. Reikia
pasakyti ‘gana’”, – sakė B. Obama.

Gimstamumas Lietuvoje neužtikrina kartų kaitos

Restauruos vieną gražiausių Europoje mauzoliejų

Vilnius (ELTA) – Gyventojus Lie-
tuvos paštas kviečia į tradicinį vasaros
atostogų nuotraukų konkursą „Su-
stabdyk akimirką žavingą...”. 

Jau šeštus metus iš eilės Lietuvos
pašto rengiamas gražiausių vasaros
nuotraukų konkursas kaskart pri-
traukia vis didesnį profesionalių fo-
tografų ir fotografijos mėgėjų būrį.
Nuotraukomis įamžintos įsimintinos
vasaros atostogų akimirkos preten-
duoja tapti atvirlaiškiais.

Konkurso nugalėtojams Lietuvos
paštas išleis atvirlaiškių, kurie galės
tapti originaliu būdu 2016-ųjų vasarai
įamžinti. Tad pasistengti dėl šios ga-
limybės kiekvienam verta.

Nuotraukas konkursui galima
siųsti iki rugpjūčio 31 d. į Lietuvos paš-

to „Facebook” paskyrą. Visos kon-
kursui „Sustabdyk akimirką žavin-
gą...” atsiųstos nuotraukos bus skel-
biamos Lietuvos pašto „Facebook” pa-
skyroje, specialiai šiam konkursui su-
kurtame albume.

Tris gražiausias nuotraukas, ku-
rios taps atvirlaiškiais, išrinks Lietu-
vos pašto atstovai. Dar vieną nuo-
trauką, pavirsiančią atvirlaiškiu, iš-
rinks socialinio tinklo „Facebook”
lankytojai. Vienas asmuo konkursui
gali teikti ne daugiau kaip dvi fotog-
rafijas. Nugalėtojai bus paskelbti rug-
sėjo 12 d. 

Konkursui teikiamos nuotraukos
neturi pažeisti Lietuvos Respublikos
įstatymų bei etikos normų.

Įamžintos vasarotojų akimirkos taps atvirlaiškiais

Bukareštas (Alfa.lt) – Buvusio
Rumunijos karaliaus Mihai žmona
Ana mirė vienoje iš Šveicarijos ligo-
ninių, eidama 93-uosius metus. 

Laidotuvės veikiausiai įvyks rugp-
jūčio 13 d. Curtea de Arges miesto ka-
tedroje.

Pastarąjį kartą karališkosios lai-
dotuvės Rumunijoje buvo surengtos
1938 metais, kai mirė karalienė Maria
– Mihai senelė.

Mihai ir Ana susipažino 1947 me-
tais, o jų vestuvės įvyko kitais metais,
karaliui jau atsižadėjus sosto ir išvy-
kus iš Rumunijos. Jie susilaukė penkių
dukterų. Mihai ir Ana gyveno Šveica-
rijoje, bet pastaraisiais metais neretai
lankėsi Rumunijoje.

94 metų karalius Mihai taip pat
sunkiai serga.

Mirė buvusi Rumunijos karalienė

Londonas (Ekonomika.lt) – Di-
džiosios Britanijos nacionalinis eko-
nomikos ir socialinių reikalų tyrimų
institutas (NIESR) prognozuoja, kad
yra 50 proc. tikimybė, jog per pasta-
ruosius 18 mėnesių šalies ekonomika
gali patirti recesiją.

Instituto pranešime teigiama, kad
šiemet ir ateinančiais metais šalies
ekonomika pastebimai sulėtės. Taip
pat prognozuojamas infliacijos šuolis
– šių metų pabaigoje ji turėtų pakilti iki
3 proc.

„Tai bus balsavimo dėl išstojimo iš
Europos Sąjungos (ES) pasekmės”, –

teigė NIESR atstovas Simon Kirby.
NIESR prognozuoja, kad šiais me-

tais Didžiosios Britanijos ekonomika
augs 1,7 proc., o 2017 m. tikimasi vos 1
proc. augimo. 

S. Kirby teigimu, birželį vykusio
referendumo rezultatų sukeltas fi-
nansinis ir ekonominis netikrumas
tiesiogiai atsilieps tiek verslo, tiek ir
namų ūkių išlaidoms ir investici-
joms. 

Infliacija augs visų pirma dėl smu-
kusios svaro sterlingų vertės, tačiau
institutas Anglijos bankui siūlo į tai
nekreipti dėmesio.

New Yorkas (BNS) – Jungtinės
Amerikos Valstijos ir Japonija pra-
šys JT Saugumo tarybos skubiai su-
rengti posėdį, kuriame būtų aptarti

Pchenjano veiksmai – iš Šiaurės Ko-
rėjos paleista balistinė raketa, kuri nu-
krito Japonijos vandenyse, pareiškė
JAV ambasadorė Samantha Power.

Po „Brexit” Didžiosios Britanijos laukia recesija

Roma (Vatikano radijas) –
Popiežius Pranciškus sudarė ko-
misiją, kuri turi išstudijuoti, ar
įmanoma moteris šventinti dia-
konėmis, visų pirma gerai ištir-
ti tas diakonystės formas, ku-
rios gyvavo pirmaisiais Bažny-
čios istorijos amžiais. Tokios ko-
misijos įkūrimo popiežių Pran-
ciškų paprašė Moterų vienuolijų
generalinių vyresniųjų sąjunga.

Komisijos pirmininku pa-
skirtas Tikėjimo mokymo kong-
regacijos sekretorius arkivys-
kupas Luis Francisco Ladaria Ferrer
SJ. Be pirmininko komisiją sudaro 12
narių, teologų, biblistų ir Bažnyčios is-
torikų – šešios moterys ir šeši vyrai;
šeši dvasininkai, trys seserys vienuo-
lės ir trys pasaulietės. 

Moterys, pasisakančios už savo
teisę tapti diakonėmis, seniai argu-
mentuoja, kad joms yra apgailėtinai
menkai atstovaujama Bažnyčios hie-
rarchijoje ir sprendimų priėmimo pro-

cesuose. Jų manymu leidimas mote-
rims tapti įšventintomis dvasininkė-
mis, turinčiomis teisę atlikti daugelį
kunigų pareigų, būtų pirmasis žings-
nis šio disbalanso atitaisymo link.

Vis dėlto popiežius leido suprasti,
kad nemato galimybės moterims su-
teikti teisę tapti kunigėmis. Šią galimybę
taip pat kategoriškai atmetė vienas iš jo
pirmtakų – popiežius Jonas Paulius II –
po 1994 metais atliktos studijos.

Reikalaus JT Saugumo tarybos posėdžio 

Moterys galės būti diakonėmis? 

Rusijos centrinio banko monetos okupaciją laiko iš-
vadavimu. „Facebook” nuotr.

Karališkoji pora dažnai lankydavosi Rumu-
nijoje. Romaniatv.net nuotr.

Popiežiaus sudaryta komisija svarstys moterų dia-
konystę. SCANPIX nuotr.



8 2016 RUGPJŪČIO 6, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Atkelta iš 1 psl.

Nuostabi akimirka, nutiesusi til-
tus tarp Klaipėdos ir Čikagos, susi-
laukė itin ilgų plojimų. Po mero fil-
muoto pasveikinimo šventės dalyviai
galėjo pirmieji išgirsti miesto vadovo
kartu su dukra Elzyte ir Klaipėdos
džiazo orkestru įrašytą dainą „Svajo-
nių miestas”, kuri skirta Klaipėdos
miesto gimtadieniui. Ne vieno akyse
matėsi ašaros. Ar reikia  didesnio
dainos įvertinimo?

Kai iš akių, tai ir iš širdies. Taip
sakydavo Lietuvoje, taip jaučiasi ne
vienas išeivis – Lietuvos emigrantas.
Gal todėl tiek daug lietuviškų širdžių
palietė atsiųstas Klaipėdos mero svei-
kinimas Čikagos lietuviams, šven-
čiantiems Jūros dieną. 

O Jūros šventės šventimas Čika-
goje prasidėjo nuo to, kad  Čikagoje gy-
venanti Rasos ir Jordano Riaukų šei-
ma pakvietė savo kelis draugus susi-
rinkti ir atšvęsti Jūros šventę. Aišku,
gal vertėtų paminėti ir tai, kad ir pa-
tys klaipėdiečiai yra saviti žmonės –
karštai mylintys savo miestą ir ypač
jūrą, gal kiek atviresni, draugiškesni,
linksmesni nei daugelis mūsų. Ir kas
gali tai paneigti? Kitais metais prie Ra-
sos ir Jordano  jau prisijungė daugiau
draugų, pagaliau jų tiek pagausėjo,
kad nebetilpo vienos šeimos namuose,
reikėjo rasti  vietą, kur galėtų susi-
rinkti daugiau žmonių. Ta vieta buvo
rasta netoliese – gražioje upės deltoje. 

Humoro kupinas komandų prisi-
statymas šį kartą buvo apie emigran-
tus. Gerai, kad žmonės sugeba iš savęs
pasišaipyti, į dažnai nelinksmas isto-
rijas pažvelgti linksmai. Stebėtojų
šventėje nebuvo, visi buvo dalyviai:
vyko estafetės, vaikų varžybos, tink-
linis t.t., renginys keitė renginį. Po to
vi si bendrai ruošė kepsnius, vyko
„skanesnio” stalo varžybos, naktį – šo-

kiai ir  dainos,  o kitą rytą – žuvies gau-
dymas bei žuvienės virimas. 

Kasmet girdime vis garsesnius iš-
eivijos lietuviškųjų organizacijų nusi-
skundimus, kad vis sunkiau suburti iš-
eivijos lietuvius į  renginius, o juo la-
biau įkalbinti  padėti juos organizuoti.
Spaudoje net kelis kartus nuskambėjo
liūdnos gaidelės, kad jei lietuviai ir su-
sirenka į renginius, tai tik pavalgyti ir
išgerti (o kartais ir nusigerti!). Šventėje
nemačiau nei išgėrusių, nei nusigėru-
sių. Organizatoriai juokauja, kad visi
yra taip užimti, jog nebelieka laiko
net pavalgyti, o ką jau kalbėti apie iš-
gėrimą.

Man Jūros šventėje buvo įdomu,
nesinorėjo išvažiuoti. Jau kelinta die-
na iš galvos neblėsta jos įspūdžiai. Ko-
dėl į Čikagos klaipėdiečių šventę gali
patekti tik su rekomendacija, ir di-
džiausias  rengėjų rūpestis yra tai,
kad  jos dalyvių skaičius pernelyg
sparčiai auga?

Kažkada paklausiau organizato-
rės Rasos, kur slypi jų sėkmė.

,,O kodėl turėtų būti kitaip, – atsa-
kė Rasa, – juk Jūros šventę mes ren-
giame sau, patys esame ir rengėjai, ir
dalyviai. Mums nereikia kviesti pa-
galbininkų, kone visi, planuojantys
atvykti, skambina,  klausia, kuo galė-
tų padėti bei prisidėti.”

Ką gi, lieka tik pasidžiaugti gražia
švete, padėkoti jos rengėjams   bei da-
lyviams ir prisijungti prie Klaipėdos
mero Vytauto Grubliausko palinkėji-
mo – „Kol Čikagoje bus gyvas nors
vienas klaipėdiškis, švęskime savo Jū-
ros šventę!

Čikagos klaipėdiškius pasveikino Klaipėdos meras

Šių metų Jūros šventė 2016 sulaukė netikėtai gausaus būrio klaipėdiečių. Ernesto Staniulio nuotraukos

Praėjusiųjų metų nugalėtojai – „Centro”  komanda šiemet turėjo garbės iškelti šventės veliavą.

Vaidinimą apie jūroje nardančias žuvytes parengė vaikai.

Vaikų estafetė.



RŪTA SIDABRIENĖ

Liepos 23 d., šeštadienį, Beverly
Shores, IN buvo didelis sujudi-
mas: vyko miestelio metinė

šventė šūkiu  „Star Spangled Shores”.
Jauni ir seni ne tik patys pasipuošę

Amerikos vėlia vą atitinkančiomis
spalvomis, bet ir išdabinę savo trans-
portą – dviračius, golfo vežimėlius,
automobilius – rikia vosi eisenai. Prie
Michiga no eže ro automobilių stovėji-
mo aikš telėje buvo pastatytos pavėsi-
nės, nes saulutė tikra ta žodžio prasme
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Iš k.: Laima Kaukaitė, Diana Johns, Rūta Sidabrienė, svečias iš Lietuvos Rimgaudas Ungurys ir Julius Milevičius.
Audronės Kižytės nuotraukos

Lietuviškiausias miestelis Indianoje

Atkelta iš 3 psl.

Šventę baigė Pranciškonų gim-
nazijos direktorius kun. Alvydas Vir-
balis, padėkojęs fondui už mokslei-
viams suteiktas meti nes stipendijos
ir viešą šv. Pranciš kaus palaiminimą
suteikęs Jonui Vo lungevičiui bei Jo-
nui Vainiui.

Ne mažiau iškilmingai stipen-
dijų įteikimo šventė vyko ir Kauno
jė zuitų gimnazijoje. Programą vedė
gim nazijos plėtros tarybos direktorė
Edita Zarembienė. Prie garbės stalo
buvo pakviesti prel. Algirdas Palio-
 kas SJ, Vytautas Balsys ir Jonas
Vai nius. Po tautiškos giesmės pra-
smingą invokaciją pasakė prel. Al-
girdas Pa lio kas SJ. Jonas Vainius
kalbėjo apie energingąjį veikėją Juo-
zą Giedraitį ir fondo tikslus. Stipen-
dijos pažymė ji mus moksleiviams
įteikė dim. majoras Vytautas Balsys,

kuris kiek vie nam laimėtojui įteikė ir
savo dova nė lę – istoriko A. Šapokos
knygą „Lie tu vos istorija”.

Per vaišių pertraukėlę šventės
dalyviai artimiau susipažino su Lais-
 vės kovų dalyviu Vytautu Balsiu ir iš-
girdo jo pasakojimą apie pasiprie ši-
nimą okupacijai, apie 1991 m. sau sio
įvykius bei Sovietų Sąjungos ag re si-
ją. V. Balsys buvo partizaninio ka ro
dalyvis, suimtas, nuteistas kalėti,
vergavo Sibiro šachtose. Darbas giliai
po žeme sugadino jo sveikatą, suža-
lojo plaučius. Nors šiandien majoro
svei kata nėra pati geriausia, bet jis,
Dievui laiminant, jau sulaukė 93-
iojo gim tadienio ir džiaugiasi kiek-
viena praleista gyvenimo diena.

Šventei baigiantis Edita Zarem-
 bie nė padėkojo JGF atstovams, tėve -
liams, garbės svečiams, o stipendi-
 nin kams palinkėjo sėkmingų kitų
mokslo metų.

Lietuvoje paskirtos stipendijos už 
patriotizmą ir krikščionybę

Dainuoja Rita Markelytė Dagys. ,,Gyvenimas pilnas džiaugsmo ir ne-
laimių, ir visa tai mus riša,” – sako Rita.

Beverly Shores Lietuvių klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė (k.) kalbasi su Jackie Conrad,
kuri  turi  lietuviškų šaknų. Jackie prisimena, kaip vaikystėje su mama vasarodavo Beverly
Shores – dabar ji pati čia gyvena.

Matt Schneider nepaprastai apsidžiaugė radęs bandelių su lašinukais – garsiųjų Bacon Buns!
Jas į maišelį jam deda Beverly Shores Lietuvių klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė. 

kepi no. Stalai taip pat
buvo uždengti šventės
šūkį atitinkančiomis
spalvingo mis staltiesė-
mis, apkrauti įvairiau-
siu maistu. Apetitą ža-
dinantys kvapai sklido
iš visų pusių: vieni kepė
mė sainius, kiti dešre-
les, gaivinančių miš-
rainių paruošė Moterų
klubas. Prie vienintelio
saldumynų stalo šeimi-
ninkavo Beverly Sho res
Lietuvių klubas. Ačiū
Danu tei ir Juozui Ka pa-
 činskams, „Bake for
Me” įmo nės sa vinin-
kams, kurie jau kele-
rius metus iš eilės šia
proga skiria įvairiau-
sių kulinarinių gėry-
bių. Nauda dviguba: ak-
tyviai dalyvau jame
miestelio šventėje ir su-
kaupiame lėšų smul-
kioms Klubo išlai doms.
Populiariausios bu vo bandelės su la-
šinukais, tačiau jaunimas ir vai kučiai
labiausiai pageidavo šokoladi nio py-
rago bei sausai nių su šokoladu. Prie
mūsų lietuviško  stalo priėjo nemažai
šventės dalyvių, kurie nebekalbėjo lie-

tuviškai, bet mielai prisiminė savo
lietuvišką kilmę – jų tėvas ar mama, ar
seneliai yra kilę iš Lietuvos. Šventė tę-
sėsi iki vakaro, bet atskubė jęs stiprus
lietus privertė iš siskirs ty ti iki kitų
metų!

Ar yra koks vaikas, kuris nemėgtų saldumynų? Lukas ir Eve-
lina rimtai svarsto, ką išsirinkti.
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Parengė Dainius Ruževičius

RIO OLImPINėS N AUJIENOS

Prognozuojama, kad žaidynės bus 
visiškai nenusisekusios

Olimpinėse žaidynėse Rio de Ja neire pirmą vie-
tą užims skurdo vaiz dai, nieko bendra netu-
rintys su spor tu. Tie, kurie paliks oficialias

pa talpas ir pamatys realius vaizdus, bus sukrėsti. Vie-
na yra matyti menkai apsirengusį sportininką, tačiau
visai kas kita pamatyti vaiką, kuris neapsirengęs ne
todėl, kad žaidžia tinklinį paplūdimyje, o todėl, kad
tiesiog ne turi už ką įsigyti drabužių. 

Viena Rio de Janeiro gyventoja prisimena, kaip
ji buvo varoma iš prie miesčio, kuriame dabar jau sto-
vi olimpinių žaidynių kaimelis. Užfik suoti gyventojų
ir policijos susirė mi mų vaizdai – tik vienas iš rea-
lybės atspalvių, kuris pažymėjo olimpiadą. Kita
miesto gyventoja pasakoja apie pakeistus autobusų
maršrutus. Vie šojo transporto linijos suskaldytos
taip, kad vargingiausi gyventojai ne patektų į elitinę,
turistinę zoną, į tur tingųjų mėgstamus paplūdi-
mius, ku riuos netrukus užguls sportininkai. Mies-
to valdžia, anot gyventojų, jau se niai norėjo nutraukti
skurstančius ir turistinius rajonus jungiančias
transporto venas, o olimpiada tam davė postūmį.

University of  New England isto rikas John Baick
sako, kad šių metų olimpinės žaidynės bus visiškai
ne nusisekusios, nors, jeigu jos būtų vy kusios prieš
penkerius metus, jų sėk mė būtų buvusi garantuota.
Profeso riaus teigimu, viskas susiję su naftos kai-
nomis, kurios skaudžiai paveikė Brazilijos ekono-
miką, o šiuo kritimu kilo labai daug socialinių
problemų. 

„Kontrastas tarp olimpinių žaidynių infrast-
ruktūros, išleidžiamų lė šų apsaugai ir didėjančio
skurdo bei vargo yra tiesiog realybė, su ku ria Bra-
zilijos valdžiai sunku su si tvar kyti. Kiekvienas at-
vykęs žur na listas ir sportininkas tai pamatys. Val-
džia nesugebės pastatyti sienos tarp žaidynių ir li-
kusio miesto. Jie bandys, bet nesugebės”, – įsitikinęs
J. Baick. Jo žodžiais, šiose žaidynėse pirmą vietą už-
ims būtent skurdo vaiz dai (nuotraukos, žinutės, fil-
mu kai), nieko bendra neturintys su sportu. 

Dabartiniame politinio susirūpi ni mo ir ekono-
minio neužtikrintumo laikotarpiu olimpinės žaidy-
nės taps tik pramoga, bet ne renginiu, kurį, kaip ti-
kėjosi žaidynių įkūrėjai, žmo nės priims tarsi tarp-
tautinio bendradarbiavimo šventę. 

Brazilijos žinių reportaže pasa ko jama apie au-
gantį skurdą – vien Rio de Janeire gyvena daugiau
nei 300 tūkst. skurstančiųjų. Už šių metų žaidynių sie-
nų ir sportinės prabangos, tūkstančiai žmonių gy-
vena antisanitarinėmis sąlygomis. 

Viena – kai paplūdimiai nukloti besideginančiais
žmonių kūnais (tai Brazilijoje populiaru ir tuo di-

džiuojasi turizmo pramone), tačiau kas ki ta – kai pa-
plūdimyje pasirodo palaik ai. Tai dar vienas kont-
rastas. Rio de Ja neiras tiesiog nespėja tvarkytis. 

Olimpiada gali tapti socialine katastrofa. Žai-
dynių nuotraukose ir vaizdo klipuose žiūrovai ma-
tys pa gra žintą realybę, tačiau per televizoriaus ek-
ranus neįmanoma pajusti kylančios įtampos. Kont-
rastas tarp tautų, einančių kartu stadione, kol visame
pasaulyje tautos statosi barjerus ir sienas, įtampa,
kurią jaučia nacionalinės delegacijos, žinodamos, kad
kai kurios tautos ir delegacijos neturi jokios meilės,
padarys žaidynes labai įtemptas. Ir neįmanoma bus
uždangstyti skylių tarptautinėje tvarkoje. Ir niekaip
neuždangstysi pra rajų miesto ir Brazilijos valdžio-
je. Tai valstybė, kuri prie žlugimo ribos. 

Olimpinės žaidynės šiais metais pažymėtos ne
tik socialinės organizatorių problemomis, tačiau ir
geopolitine įtampa. „Uždek mūsų širdis vilties ug-
nimi šią didingą dieną. Atvykę iš viso pasaulio ir da-
lindamiesi istorinėmis žaidynėmis, visos žemės vė-
liavomis atskleiskime brolybę”, – tai olimpinio him-
no žodžiai. Atrodo, kad šiais metais – jie toli nuo rea-
lybės. 

Olimpiada niekada nebuvo tokia, kokios norėjo
jos įkūrėjai, – tarptau tinės bendruomenės ir tvarkos
šventė, kai atsiskleidžia pasaulio vienybė ir brolybė.
Po Šaltojo karo olimpinės žaidynės pavirto platfor-
ma, kurioje valstybės rodo savo tarptautinę galią. Vie-
nas esminių veiksnių, kuris pri vers keistis olimpi-
nes žaidynes, bus tarptautinių pinigų, paramos po-
ky tis.

Olimpinės žaidynės per daug su sijusios su prob-
lemomis, pavyzdžiui, dopingu. Tarptautiniam spor-
tui jau dabar mestas šešėlis, kuris pradės gaubti olim-
piadą vis labiau. Sąžinin gas sportas – vienas esmi-
nių tarptautinio sporto atributų. Šiais metais įvy kęs
Rusijos sportininkų dopingo skandalas verčia per-
mąstyti, ar to kios žaidynės išvis gali būti sąžiningos.

Lietuva pasitikta braziliškais ritmais

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos olimpinė rinktinė daly-
vavo Rio de Janeiro olimpiniame kaimelyje vykusioje
ko mandų pasitikimo ir vėliavos iškėli mo iškilmėse.
Kartu su sportininkais renginyje dalyvavo ir dieną
anksčiau į Rio de Janeirą atvykusi Lietuvos tau tinio
olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gud-
zinevičiūtė.

LTOK prezidentė prieš iškilmes pabendravo su
olimpiečiais, jų treneriais, medikais ir kartu su
sportinin kais patraukė į kaimelio aikštę Villa ge
Plaza. Krepšininkai renginyje ne dalyvavo – trumpai
pabendravę su LTOK vadove jie išskubėjo į treni ruo-
tę. Nedalyvavo ir plaukikai, ku riems tuo metu buvo

suplanuotos treniruotės.
Iškilmės prasidėjo braziliškais ritmais, šokėjų

trupė atliko įvairiais laikmečiais Brazilijoje popu-
liarius šokius. Po energingo šokėjų pasirodymo,
Rio de Janeiro meras Eduardo Paes sveikino Lietu-
vos komandą kar tu su Armėnijos, Čilės, Ganos,
Jorda nijos ir Gvatemalos rinktinėmis.

Kylant vėliavoms skambėjo šalių himnai. Misi-
jų vadovai ir E. Paes ap sikeitė simbolinėmis dova-
nomis. Lie tuvos misijos vadovas Einius Petkus, E.
Paes įteikė olimpinius žiedus ir pa sirašė už olimpi-
nę taiką simbolinėje sienoje.

Sportininkų pasveikinimui skirtame renginyje
dalyvavo 10 Brazili joje gyvenančių lietuvių ir 3
olimpi nėse žaidynėse dirbantys savanoriai iš Lie-
tuvos.

Tradiciniais šokiais prasidėjusios iškilmės bai-
gėsi linksmais ritmais, į kuriuos įsitraukė renginyje
dalyvavę sportininkai ir savanoriai.

Vagys įsisuko į olimpietės kambarius

Lietuvos olimpiečiai jau pirmosiomis viešnagės
Brazilijoje dieno mis suprato – budriems reikia būti
 kasdien ir visur. Rugpjūčio 2 d. olim pi niame kai-
melyje buvo apvogta irkluo toja Milda Valčiukaitė.
Pirminiais duomenimis, dingo didelė pinigų su ma
ir kvepalai. Irkluotoja patyrė di delį stresą. Įtariama,
kad Lietuvos sportininkę apvogti galėjo kambarių
tvarkytoja.

Trečdalis krepšininkų – iš NBA klubų

Rungtyniauti Rio de Janeiro olim pinėse žaidy-
nėse atsisakė nema žai žinomų krepšininkų. Šių
metų NBA čempionas LeBron James iš Clevelando
„Cavaliers”, naudingiausias ir rezultatyviausias
sezono krepš ininkas Stephen Curry iš „Gol den Sta-
te Warriors”, Kawhi Leonard iš San Antonio „Spurs”
bei Russell Westbrook iš Oklahoma City „Thun der”
vasaros pradžioje treneriui Mi ke Krzyzewski pra-
nešė, jog per olim pines žaidynes rinktinei nepadės.
Bet sirgaliai arenose vis vien išvys daug NBA
žvaigždžių, atstovausiančių ne tik JAV, bet ir kitų ša-
lių komandoms. Stipriausios pasaulio lygos žaidėjų
bus beveik visose – vienuolikoje iš dvylikos – olim-
pinių rinktinių. Tarp 144 krepšininkų, įrašytų į ko-
mandų paraiškas, praėjusį sezoną NBA čempionate
rungtyniavo net 40. 

Olimpinių žaidynių patirties turi vos du da-
bartinės JAV rinktinės krep šininkai. Vyriausias
komandos na rys 32-ejų Carmelo Anthony jau rung-
tyniavo trejose žaidynėse (2004, 2008 ir 2012 m.), o 30-
ies Kevin Durant olimpinę dvasią pirmą kartą pajuto

Rugpjūčio 5 d. Brazilijoje prasidėjo 
vasaros olimpinės žaidynės!

Olimpinių žaidynių talismanai – Flora ir Fauna – simbolizuoja Brazilijos augmeniją ir
gyvūniją.

Penki žiedai – penki žemynai, kurių sportininkai varžysis dėl medalių.  
EPA-ELTA nuotr. 
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

prieš ketverius metus. Dar keturi į
Rio de Janeirą atvykę amerikiečiai
su tarptautiniu krepšiniu susipažino
per 2014 metų pasaulio pirmenybes.
Jose aukso medalius iškovojo Klay
Thompson, DeMarcus Cousins, De-
Mar DeRozan ir Kyrie Irving. Kiti šeši
žaidėjai yra JAV rinktinės naujokai. 

Vis dėlto varžovai pripažįsta, kad
net žaisdama nestipriausios sudėties
JAV rinktinė yra sunkiai įveikiama.
JAV būtų favoritės, net jei žaistų jų
penktoji komanda. Amerikiečiai turi
begalę talentų, jie geriausiai fiziškai pa-
sirengę. Tačiau, kaip favoritai, jie kiek-
vieną kartą jaučia išskirtinį spaudimą. 

NBA lygoje rungtyniavusių krep-
 šininkų neturi tik Kinijos rinktinė. Net
šeši praėjusį sezoną NBA rungtyniavę
žaidėjai yra Australijos paraiš koje, po
penkis – Brazilijos ir Pran cūzijos, ke-
turi – Ispanijos, po du – Ar gentinos ir
Kroatijos, po vieną – Ni gerijos, Serbi-
jos, Venesuelos ir Lietu vos. Mūsų šalis
praėjusiame NBA čempionate turėjo
du atstovus, bet į rinktinę atvyko tik
Toronto „Rap tors” vidurio puolėjas
Jonas Valan čiūnas. Houstono „Roc-
kets” aprangą vilkėjęs Donatas Motie-
jūnas atsisakė prisidėti prie komandos,
kol nėra pa sirašęs naujos sutarties. 

Domantas Sabonis (Oklahoma City
„Thunder”) ir Mindaugas Kuz minskas
(New Yorko „Knicks”) irgi jau gali
save vadinti NBA žaidėjais, bet jie su-
tartis pasirašė tik vasarą.

Amerika prisiminė ir netaiklų
Š. Jasikevičiaus metimą

JAV žiniasklaida prisiminė, kaip
amerikiečiams iki šiol sekėsi rungty-
niauti olimpinėse žaidynėse. Specia liai
paruoštoje medžiagoje buvo pri siminta,
kaip 2000 metais lietuviai per plauką
neparklupdė amerikiečių pusfinalyje,
o po ketverių metų juos sugebėjo pa-
laužti grupių etape. 

Sydnėjuje JAV buvo pradėjusi by-
 rėti. Pusfinalyje tik po pramesto Ša rū-
no Jasikevičiaus metimo ame ri kiečiai
išgyveno. Trūko labai ne daug, kad ši
komanda būtų nugalėta. 

Tuo metu JAV rinktinei atstovavęs
Vince Carter prisiminė, kokios mintys
2000 metų olimpiados pusfinalyje jam
lindo į galvą: „Buvo sudėtingos rung-
tynės. Vienintelis dalykas, ką galvojau
aš ir mano komandos draugai, buvo: ei,
mes negalime pra laimėti šiems vyru-
kams. Tiesiog ne galime”. Tiek V. Car-
ter, tiek ir kiti tuomečiai JAV rinktinės
nariai pui kiai prisimena Š. Jasikevi-
čiaus pasi ro dymą. Įžaidėjas tuomet
pelnė 27 taš kus.

„Tai buvo mano diena. Buvome
jauna komanda, niekas iš mūsų Syd nė-
juje nieko įspūdingo nesitikėjo, bet
įrodėme, kad JAV nėra nenugalima.
Prieš tą mačą net pats nežinojau, kad
galiu išdarinėti tokius dalykus”, – kal-

bėjo Š.  Jasikevičius. Kalbėdamas apie
pramestą lemiamą metimą, įžai dėjas
teigė, jog rungtynių rezultatą nulėmė
ne vien jis: „Manau, kad tas metimas
neturėjo jokių galimybių. Mes pralai-
mėjome dar iki jo. Pasku tinę minutę
jaučiau, kad paleidome žaidimą”. 

Vis tik lietuviai po ketverių metų
šiek tiek atsilygino. Tada grupės rung-
tynėse puikų pasirodymą ir vėl su-
rengė Š. Jasikevičius, o Lietuvos rink-
tinė privertė amerikiečius aikštę pa-
likti nuleistomis galvomis – 94:90.

„Supratau, kad JAV tikrai yra
įvei kiama, ypač – po praėjusios olim-
 piados. Žinojau, kad turime kautis,
bet amerikiečiai turi silpnybių. Kad nu-
galėtum, nereikia turėti dvylika su-
peržvaigždžių – reikia turėti ko man-
dą”, – sakė Šarūnas, įmetęs 28 taškus. 

„Manau, kad būnant maža šalimi
sukurti kažką tokio yra didelė garbė.
Po tokių rungtynių motyvacijos rink-
tinė turi kelioms olimpiadoms į prie-
 kį”, – kalbėjo tuo metu Lietuvai atsto-
vavęs Darius Songaila. 

Pirmąsias olimpinio turnyro rung-

tynes Lietuvos krepšininkai žais rugp-
jūčio 7 d., sekmadienį, 12:15 val. dienos
(Čikagos laiku) su Brazilijos komanda.

Žaidynės Brazilijos ekonomikos
neišgelbės

Dideli sporto renginiai dažnai tam-
pa būdu pastimuliuoti jį organi zuojan-
čios šalies ekonomiką. Vis dėl to, teo-
riškai teigiamas tokių renginių efektas
labiau juntamas mažoje eko nomikoje,
o Brazilijos atveju jokio laikino ūkio
pagerėjimo dėl olimpi nių žaidynių ti-
kėtis visai neverta.

Manoma, kad su Pasaulio futbolo
čempionatu ir Vasaros olimpinėmis
žaidynėmis susijusios investicijos buvo
pernelyg mažos, kad galėtų duoti ryš-
kų ekonominį impulsą, atsižvelgiant į
ekonomikos dydį.

Neverta tikėtis ir to, jog į olim-
piadą vykstantys turistai atneš didelę
naudą ekonomikai. Be to, rea lūs turistų
srautai net gali būti ma žesni nei pla-
nuojama dėl nerimo, susijusio su Zika
viruso epidemija. Be to, derėtų at-

kreipti dėmesį ir į tai, kad vien tik olim-
piados svečių išlaidos bilietams dažnai
prilygs vidutinio turisto išlaidoms pa-
čioje Bra zilijoje, taigi pasikliauti vil-
timi apie sporto mėgėjų stimulą eko-
nomikai nederėtų.

Svarbu nepamiršti ir to, kad ruo-
 šiantis didelio masto sporto ren gi-
 niams, nemažai investuojama į inf-
rastruktūros projektus, pavyzdžiui, di-
 de lius stadionus, kurie dažnai neatsi-
perka, o po renginio būna ir apleidžia-
mi. Tačiau Brazilija tikrai ne būtų vie-
nintelė didelė šalis, nesusi dū rusi su di-
desniu nei įprasta eko nomikos augimu
iš karto po olimpiados. Paskaičiuota,
kad daugiau nei pusėje šalių, kuriose
pastaruosius tris dešimtmečius vyko
vasaros olim pinės žaidynės, vidutinis
BVP augimas vykstant žaidynėms ir
ketvirtį po jų net būdavo silpnesnis nei
įprastai. Nors Brazilijos ūkis dėl olim-
piados stebuklingai tikrai neatsigaus,
tačiau, kaip pastebi kai kurie ekspertai,
blogiausias ekonomikos etapas gali
jau būti pasibaigęs. Apie tai liudija ir
gerėjantys verslo ir vartotojų lūkesčiai.

Buriuotojai ruošiasi startams. JAV vyrų krepšinio rinktinė.

Pirmasis Lietuvos tenisi-
ninkas olimpinėse žai-
dynėse Ričardas Beran-

kis turnyrą Rio de Janeire pra-
dės akistata su 27-erių metų
australu John Millman (75-oji
pasaulio raketė). 

Tai paaiškėjo ketvirtadie-
nį Rio de Janeire ištraukus
olimpinio turnyro burtus. 

25-erių metų R. Berankis
pasaulio reitinge užima 71-ąją
vietą. Tai bus antroji lietuvio
ir australo tarpusavio akista-
ta. 2007 metais J. Millman nu-
galėjo R. Berankį 6:4, 6:2. 

Pirmojo rato mačą R. Be-
rankis turėtų žaisti sekma-
dienį. 

Antrajame rate lietuvio
ir australo poros nugalėtojas

žais arba su 26-erių metų ja-
ponu Kei Nishikori (6), arba su
28-erių metų ispanu Albert Ra-
mos Vinolas (33). 

Pirmoji pasaulio raketė
serbas Novak Djokovič pir-
majame rate susitiks su ar-
gentiniečiu Juan Martin del
Potro (145). 

Moterų vienetų varžybų
pirmajame rate pirmoji pla-
netos raketė ir keturiskart
olimpinė čempionė amerikie-
tė Serena Williams žais su
Australijos atstove Darija Gav-
rilova (46). 

Olimpinių žaidynių vie-
netų varžybose dalyvaus po
64 vyrus ir moteris. 

ELTA

Tenisininkas R. Berankis olimpines žaidynes pradės
akistata su australu John Millman 

Tenisininkas Ričardas Berankis.       Vytauto Dranginio nuotr.
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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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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

Sudoku Nr. 107
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

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

SIŪLO DARBĄ

SKELBImAI • 773-585-9500

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

ĮVAIRŪS

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

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

n  Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeiti-
mai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

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

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

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

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

Reikalinga moteris prižiūrėti
93 metų moterį, Omahoje ir

gyventi kartu.
Tel. 402-690-3749 Vytas
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Rugpjūčio 5 d., penktadienį,
Čikagos Marquette Park ra-
jone atidengtas paminklas dr.

Martin Luther King Jr. pagerbti.
Paminklo atidengimas sutampa su
50-tąja dr. King eisenos Marquette
Parke sukaktimi. Ta eisena vyko
1966 m. rugpjū čio 5 d. Paminklas
ati dengtas pietvakarinėje dalyje,
ties  67-tos ir Kedzie gatvių sankry-
ža.  

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį,  Mar-
 quette Parke ruošiama eisena ir fes-
tivalis dr. King žygiui paminėti.
,,Tūks tanties mylių eisena” (1000
Mile March) prasidės 9 val. ryto. Po
to visą dieną vyks  festivalis ,,Takin’
it to the Streets”, kurį rengia orga-
nizacija ,,Inner-City Muslim Ac tion
Net  work”. Nuo 10 val. ryto iki 8 val.
v. susirinkusius links mins gru pės
bei pavieniai atlikėjai, pvz., Ra kim,
Yu na, Vic Mensa, Brot her Ali, Hyp-
notic Brass Ensemb le, Danay Suarez
ir kt. Veiks mugė, bus pramogos
šeimoms su vaikais. 

M. L. King – jauniausias No belio
taikos premijos laureatas, praeito
amžiaus   6–7   dešimtmečiais vado-
vavęs Amerikos pilietinių teisių ju-
dė jimui. Savo garsiąją kalbą Wa s-
hing tone jis pasakė 1963 metais per
Washingtone vykusias eitynes, ku-
 riose dalyvavo apie 250 tūkst. žmo-
 nių.

M. L. King buvo nužudytas
Mem phis, TX, 1968 metais.

,,Draugo” info

Paminklas legendiniam pilietinių
teisių gynėjui M. K. King

Memorialo kūrėjai pasirinko netradicinį sprendimą – po paminklą galima ,,pasivaikš -
čioti”. Dalios Sokienės nuotraukos

Daugumos jau tikriausiai nebe-
stebina jauni žmonės vaikš-
tantys po miestą, nukreipę

žvilgsnius ne į kelią, o į išmaniuosius
telefonus. To priežastis – pasauliniu fe-
nomenu tapęs papildytos realybės žai-
dimas „Pokemon Go”. Tačiau pasta-
ruoju metu vis daugiau pokemonų
gaudytojų nebeieško pokemonų po
visą  miestą, o  laukia,  kol  jie  patys
ateis. Nors šis žaidimas oficialiai lie-
tuviams prieinamas dar tik dvi savai-
tes, bet žaidžiančių jau tikrai ne-
trūksta, o telefonus į priekį ištiesusių
ir po sostinę vaikštančių vilniečių
vaizdas tampa vis labiau įprastas. Pa-
staruoju metu žmonių pagausėjo ir žy-
miose miesto vietose, tačiau jie nesi-
groži gamta, nesifotografuoja prie pa-
minklų ar fontanų, o tiesiog sėdi ir gau-
do pokemonus. Štai Vilniaus centre po-
puliariausios pokemonų gaudytojų ir
trenerių susibūrimo vietos – Katedros
aikštė ir Bernardinų sodas. Žaidėjai
ten renkasi neatsitiktinai. Būtent šio-
se miesto vietose galima rasti ne vie-
ną, o kelias „PokeStops” vietas, kuriose
žaidėjai gauna naudingų daiktų. O
šiuose „PokeStopuose” kuriam nors iš
žaidėjų įjungus „Lure” funkciją, kuri
leidžia pritraukti daugiau ir retesnių
pokemonų, visi toje vietoje esantys
žaidėjai gali gaudyti pokemonus, ne-
vaikščiodami po miestą, o tiesiog sė-
dėdami vienoje vietoje. 

Kai kurie sako, kad per gana trum-
pą laiką ten, kur veikia „Lure” funk-
cija, galima pagauti ir daugiau nei
keturiasdešimt pokemonų, o vaikš-
tant ir ieškant tokio kiekio pokemonų
mieste užtrunkama žymiai ilgiau, tad
susiburti vienoje vietoje žaidėjams
apsimoka. 

Kas yra „Pokemon Go”, dėl
kurio išprotėjo pasaulis? 

Pokemonai yra frazės „Kišeniniai
monstrai” (angl. „Pocket monsters”)
sutrumpinimas. Šie monstrai, gyve-
nantys Pokemonų pasaulyje, yra vi-
same pasaulyje populiarūs filmų, se-
rialų, kompiuterinių žaidimų ir t. t. vei-

kėjai. Juos 1995 m. sukūrė japonas Sa-
toshi Tajiri. Pokemonai gimė kaip
kompiuterinio žaidimo personažai,
bet visą pasaulį talžančių globalizaci-
jos vėjų dėka juos dabar sutikti galima
įvairiose srityse – apie juos kuriami fil-
mai, komiksai, serialai, yra gaminami
pokemonų žaislai, taip pat visame pa-
saulyje labai populiarus kortų žaidi-
mas, kuriame galima keistis pokemo-
nais. „Pokemon Go” – tai naujausias iš-
maniesiems telefonams skirtas žaidi-
mas, kuriame figūruoja pokemonai. Jį
žaisti gali „iOS” ir „Android” opera-
cinių sistemų turėtojai. Žaidime pasi-
telkiama „papildyta realybė” – tech-
nologija, kurios dėka realiu laiku te-
lefono ekrane transliuojamas aplinkos
vaizdas yra papildomas informacija,
kurios realybėje nėra. „Pokemon Go”
atveju, pavyzdžiui, stebint pievą per
savo telefono kamerą, galima matyti ir
pokemonus bei juos gaudyti. Įsijungus
žaidimą matomas žemėlapis, paremtas
realiu žaidėjo buvimo vietos žemėla-
piu. Šiame žemėlapyje yra pažymėtos
vietos, kur esama pokemonų. Poke-
monai kameros pagalba yra projek-
tuojami ekrane ant realaus pasaulio
vaizdo. Pradėdamas žaisti kiekvienas
žaidėjas susikuria savo skaitmeninį
antrininką, kuriam gali parinkti dra-
bužius, šukuoseną, odos spalvą ir t. t.
Kuomet netoliese yra pokemonas, te-
lefonas suvibruoja. Pamačius poke-
moną, reikia telefono pagalba į jį „iš-
šauti” „PokeBall” kamuolį. Pataikius
pokemonas yra „pagaunamas” ir „pri-
sijungia” prie žaidėjo pokemonų ko-
lekcijos. Vėliau galima jį personali-
zuoti. 

Kodėl „Pokemon Go” žaidimas
yra toks populiarus? Įprastiniuose žai-
dimuose tiek kompiuteriuose, tiek mo-
biliuosiuose telefonuose jūs keliauja-
te, objektus renkate ir su kitais žaidė-
jais varžotės virtualiame pasaulyje, o
fiziškai liekate toje pačioje vietoje. Ta-
čiau žaidžiant „Pokemon Go” jums
tenka keliauti po realų pasaulį ir ob-
jektus rinkti jame. Tai didele dalimi ir
nulėmė žaidimo populiarumą. 

Parengta pagal 15 min.lt

Pokemonų manija užvaldė 
pasaulį – ir Lietuvą

Pokemonų gaudytojai Katedros aikštėje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vienoje paminklo sienoje skaitome žodį ,,Namai” – kalbomis tų tautų, kurios tradi-
ciškai siejamos su Marquette Parku.



15DRAUGAS 2016 RUGPJŪČIO 6, ŠEŠTADIENIS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete 
be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys 

turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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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
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� Rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 11 val. r. bei
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Schuylkill Mall (route 61 and I-81, Frackville,
PA 17893) vyks kasmet rengiamos Lietuvių
dienos. Jūsų laukia šokiai, muzika, skanus
maistas ir kitos linksmybės. Visi labai lau-
kiami!

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 8 val. v. šv. Ka-
zimiero parapijos didžiojoje salėje (3855
Evans St., Los Angeles, CA 20027) vyks Irū-
nos ir Mariaus Jampolskio nuotaikingas pa-
sirodymas „Viskas baigta”. Daugiau informa-
cijos el. paštu: richardshow@yahoo.com
arba tel. 323-360-7786 (Ričardas).

� Rugpjūčio 23 d., antradienį, 6 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kartu su LR
nuolatine misija Jungtinėse Tautose kviečia
į The United Nations HQ (Curved Wall area
801 First Avenue New York, NY 10017) vyk-
siantį parodos „No Home to Go: The Story
of Baltic Displaced Persons. 1944–1952” ati-

darymą. Apie dalyvavimą prašome praneš-
ti iki rugpjūčio 19 d. el. paštu: lithuaniaun
@gmail.com arba paskambinus tel. 212-
983-9474.

� Rugpjūčio 28 d. sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko geguži-
nė. Renginyje skambės muzika, vyks loteri-
ja, bus pardavinėjami šalti gėrimai bei lie-
tuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel. 630-
257-8787. Visi labai laukiami! 

� Spalio 8 d., šeštadienį, planuojama 3 die-
nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus mi-
nėjimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val.
r. Sugrįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare.
Registruotis misijos raštinėje. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-5613 arba el. paš-
tu: matulaitismission@gmail.com.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Jubiliejinio, 5-ą kartą surengto S. Dariaus ir S. Girėno taurės turnyro tinklinio varžybų dalyviai ir jų gerbėjai. Keturių komandų turny-
re pernai iškovotą titulą praėjusį sekmadienį Beverly Shores (IN) vykusiose varžybose apgynė „Panevėžio” komandos tinklininkai.

Rengėjų nuotr.

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

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d.
Lietuva-Brazilija (1:45 val. p. p.)

The Avenue Restaurant 
71–22 Myrtle Avenue
Glendale, NY 11385

Šeštadienį, rugpjūčio 13 d. 
Lietuva-Ispanija (6 val. v.)

Reif’s Tavern
302 E 92nd Street, 

New York, NY 10128

Visos likusios lietuvių varžybos bus rodomos The Avenue Restaurant:

Antradienį, rugpjūčio 9 d. Lietuva-Nigerija (6 val. v.) 
Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d. Lietuva-Argentina (9:30 val. v.)

Pirmadienį, rugpjūčio 15 d., Lietuva-Kroatija (9:30 val. v.)

Kitą savaitę ,,Drauge” skaitykite:

u Olimpinės naujienos – sporto žurnalistų Monikos Juodeškaitės
ir Dainiaus Ruževičiaus apžvalgos apie sportininkų pasiekimus Rio. 

u,,Dievas yra brazilas”. Prasidėjusių žaidynių akivaizdoje Nijo-
lė Semėnaitė-Etzwiler prisimena savanorių Taikos korpuse pra-
leistus jaunystės metus. 

u Kun. Lukas Laniauskas dalijasi ,,Jaunimo pasaulio dienų 2016”
įspūdžiais. 

u ,,Svarbiausia – labai norėti, tada viskas išsipildo”. Žurnalis-
tės Gitanos Merkelienės pokalbis su energingąja sveikuole Ge-
novaite Meškeliene.

Neapsiribokite vien šeštadienio ,,Draugu” – skaitykite vi-
sas laikraščio laidas. 107-ąjį gimtadienį atšventęs ,,Drau-
gas” tarnavo ne vienai lietuvių kartai. Šiandien teateina
jis ir į jūsų namus!

Metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 30 dieną, sekmadienį, 
Willowbrook pokylių salėje Willow Springs priemiestyje.

,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, lietuviškos parapijos ir mokyklos, lietu-
viškų įstaigų ir organizacijų atstovai kviečiami pasižymėti šią datą savo
kalendoriuose. Jūs visi labai laukiami svečiai!


