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

Visuotiniame Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburgo skyriaus, Flo-
ridos valstijoje, susirinkime gegu žės mėnesį dalyvavo 15 narių. Pirmi-
 ninkė Aldona Stasiukevičienė pasvei kino susirinkusias ir pakvietė sek-

retorę Alvitą Kerbelienę vesti susirin kimą. Invokacijai buvo pakviestas skyriaus
dvasios vadas kunigas Ber nardas Talaišis. Tylos ir susikaupimo minute buvo
pagerbtos šiais me tais mirusios draugijos narės: Irena Jurgelienė, Liuda Kuli-
kauskienė, Al dona Šulaitienė, Stasė Staponkienė, Aurelija Robertson.

Susitikime buvo perskaityti veiklos pranešimai. Iždininkė Aldona Čes naitė
pasidžiaugė, kad per praėjusius veiklos metus Lietuvos organizacijoms buvo pa-
aukota 7 450 dolerių. Didesnės aukos buvo skirtos organizacijoms „Kitoks vai-
kas” (autizo liga sergantiems vaikams), „S.O.S. vai kai”, „Naminukai”.

Pirmininkė taip pat pristatė nau ją valdybos narių komandą: pirmi ninkė –
Aldona Stasiukevičienė, vice pirmininkė – Rūta Bandžiukienė, sek retorė – Al-
vita Kerbelienė, iždi nin kė – Aldona Česnaitė, narės – Gra žina Biknevičienė ir
Angelė Didžba lienė. Revizijos komisijos pirmininke tapo Aldona Grinienė, nare
– Birutė Kasperavičienė. 

Pirmininkė padėkojo visoms susirinkusioms už dalyvavimą ir pa ruoštas
vaišes bei pakvietė visus pa sivaišinti kavute ir vyno taure. 

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, Nr. 466

Birželio 22 dieną į Rytų pakrantę,
Philadelphiją, atkeliauja paroda
„No Home To Go To: The Story

of  Baltic Displaced Persons 1944–1952”
(Pra radę Tėvynę. Išeivių iš Baltijos
šalių istorija. 1944–1952). Keliaujanti pa-
roda į Pennsylvanijos valstiją atke-
liauja garbės konsulės Kristos Bard pa-
stangomis, prisidedant visoms trims
Baltijos bendruomenėms Philadel phi-
 joje. 

Ši paroda – unikalus projektas,
pristatantis išskirtinį išeivių Baltijos
šalių gyvenimą Vokietijos DP (angl.
Displaced Persons – perkeltieji asme-
 nys) stovyklose. Prieš 70 metų, vengda -
mi sovietinių represijų, iš savo gimti-
nių pasitraukė Baltijos šalių politi-
kos, mokslo ir kultūros elito atstovai.
Vokietijoje įkurtose DP sto vyklose
vyko aktyvus visuomeninis gyveni-
mas, buvo steigiamos mokyklos, veikė

Pabaltijo universitetas, bu vo leidžia-
mos knygos, gyvavo teatri niai sambū-
riai, dailininkai organizavo parodas.

Paroda, inicijuota bendromis Bal-
 zeko lietuvių kultūros muziejaus Či-
kagoje, Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto,  lietuvių,
latvių ir estų bendruomenių išeivijoje
bei kitų organizacijų pastangomis jau
aplankė keletą didžiųjų JAV miestų.

Paroda vyks didžiojoje centrinėje
Philadelphijos miesto bibliotekoje Free
Library of  Philadelphia, 1901 Vine
Street iki rugpjūčio 30 d. Ofi cialus ne-
mokamas parodos atidarymas vyks
birželio 23 d. 5:30 val. p. p. – būtina iš
anksto registruotis adresu office@kris-
tabard.com arba   www.eventbrite.
com/e/no-home-to-go-to-the-story-of-
baltic-displaced-persons-1944-1952-tic-
kets-6982620205 .

„Draugo” info

Po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius birželio 7 dieną suvienijo bėgimas
„5 už Lietuvą”. Renginio die ną įvairiose užsienio šalyse judėjimo laisvę
pamilę tautiečiai dalyvavo simboliniame 5 kilometrų bėgime. Daly-

 vaudami sporto mylėtojai prisiminė tėvynę ir kartu sportiškai (bėgdami ar ei-
dami) praleido sekmadienį, lin kė dami Lietuvai būti sveikai, ak ty viai, kūrybingai
ir vieningai.

Pasaulio lietuvių bėgimas  – jau antrą kartą įvykęs pasaulio lietuvius su-
vienijęs renginys. Bėgimas – Esti jos ir Suomijos lietuvių jaunimo są jungų ini-
ciatyva organizuotas ir Lie tuvos Respublikos Užsienio reikalų mi nisterijos fi-
nansuotas projektas, kurio pagrindiniai tikslai – sveiko ir aktyvaus lietuvio įvaiz-
džio užsienyje kūrimas, tautiečių užsienyje iniciaty vų, bendradarbiavimo ir vie-
nybės ska tinimas.

JAV Rytų pakrantės lietuviai taip pakvietė visus žvaliai ir drau giškai, kiek-
vienam pagal savo fizines išgales, nubėgti 5 kilometrus. Pasi puošę Lietuvos spal-
vomis ir lietuviška atributika New Yorko lietuviai rinkosi Riverside parke, Man-
hattane. Susirinkusieji bėgo palei Hudson upę Šiaurės kryptimi 2,5 kilometrus
ir atgal.

Maino valstijos lietuviai taip pat prisijungė prie akcijos ir, susirinkę Saco
miestelyje pietinėje valstijos dalyje, kas bėgdami, kas eidami, įvei kė 5 kilometrų
„Eastern Trail” atkar pą.

„Draugo” info

Rytų pakrantės lietuviai 
dalyvavo bėgime „5 už Lietuvą”

Iš kairės: JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas
kartu su bėgimo „5 už Lietuvą” dalyviais Ingrida Frankaite, Donatu Bendiku, Astra But-
kus ir Jonu Majiku.

Maino valstijos lietuviai  sėkmingai įveikė 5 kilometrų „Eastern Trail” atkarpą. Iš kairės:
Giedrė Butienė, bėgimo koordinatorius Paulius Buta, Kristina Baltrašiūnaitė Podoski,
Sigutė Jenkins ir fotografuotis nelabai norėjęs šuo – Buddy.

Dalyvių asmeninio archyvo nuotr.

Floridos Lietuvos Dukterys dosniai 
aukojo Lietuvos organizacijoms

Į Philadelphiją atkeliauja
išeivių paroda 
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Ten vėjas pro vyšnią ir slyvą
Nuėjo ieškoti dainos.
Ir buvo taip žalia, taip gyva
Kaip tavo ir mano sapnuos.

J. Strielkūnas

Tokiais žodžiais organizatoriai kvietė į birželio 14 dieną Virginijos vals-
tijoje atidarytos naujas lituanistinės mokyklėlės ,,Lietuvių mo kyklos Was-
hingtone” ir pirmosios lietuvių mokyklos Virginijos valstijoje šventę. 

Šventėje skambėjo muzika, o tė veliai sužinojo daug svarbios informacijos
apie mokyklėlę, kuri į pirmas pamokas pakvies rugsėjo 12 dieną.

Šventėje lankėsi Lietuvos amba sadorius Jungtinėse Amerikos Vals tijose
ir Meksikoje Žygimantas Pavi lionis. Ambasadorius pasveikino mo kyklos
bendruomenę ir jos direktorę pedagogę Iloną Verbušaitienę, kurios vizija – kuo
aukštesnius Lietuvos reikalavimus atitinkanti mokykla, ga lėsianti paruošti
vaikus grįžimui ar studijoms Lietuvoje. Tai jau antra lituanistinė mokyklėlė,
kuri veiks šalia JAV sostinės (K. Donelaičio mo kykla Marylando valstijoje įsi-
kūrė pokario metais).  

Mokyklos direktorė bei mokytojai paragino Lietuvos verslininkus, JAV lie-
tuvius ir Lietuvos draugus remti mokyklos veiklą. Mokyklą su veiklos pradžia
pasveikino iš Lie tu vos atvykusi grupė „Elle G”, sveikinimą atsiuntė Kauno vals-
tybinis lėlių teatras. „Buvo šilta, gera ir gaivu – su panti gamta lyg savaime vi-
sus sveikino”, – socialinio tinklo „Face book” paskyroje rašė ambasadorius Ž.
Pavilionis.

Daugiau informacijos apie mo kyk lėlę rasite apsilankę internetinėje sve-
tainėje http://lietuvadc.com. 

„Draugo” info

Mokyklos atidarymo šventėje koncertavo iš Lietuvos atvykusi grupė „Elle G”.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis pasveikino naują mokyklos ben-
druomenę. Žygimanto Pavilionio nuotraukos

Virginijoje duris atvėrė nauja 
lituanistinė mokykla

,,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!

DALIA SHILAS 

Bostono lituanistinėje mokykloje ir Šv.
Petro bažnyčios salėje, švęsdami Vals-
tybės paskelbimo ir Nepriklausomybės
atkūrimo metines pirmą kartą JAV ro-
dėme Lietuvoje sukurtą dokumentinį
edukacinį filmą „1410. Žinomas neži-
nomas Žalgiris”. Ta proga mokyklos di-
rektorė Gaila Narkevičienė paskelbė
aukų Lietuvos vaikams rinkimo akciją –
padėti Lietuvai įgyvendinti organiza-
cijos „Gelbėkit vaikus” tikslus. Moky-
tojos Natalijos Tribulauskienės inicia-
tyva mokykloje surengėme ir velykinių
darbelių mugę. 

Iš viso per du mėnesius „Gelbėkit
vaikus” organizacijai surinkome 1
500 dol. Natalija Tribulauskienė

ir devintokė Jaycie Zinsner
sukūrė atvirutes, kurias ba-
landžio pradžioje įteikiau
šios organizacijos kolekty-
vui susitikimo Vilniuje metu. 

„Ačiū už šilčiausius jūsų
mokyklos kolektyvo linkėji-
mus ir ypač už šią labai gra-
žią Jaycie pieštą atvirutę, –
džiaugėsi šios organizacijos
projektų koordinatorė Živilė
Gribauskaitė. – Kaip tik ieš-
kome talentingo, geros šir-
dies žmogaus, kuris galėtų
nupiešti atvirutę mūsų or-
ganizacijos elektroninei do-
vanų parduotuvei. Nedvejo-
dami prašome Jaycie! Šią
nuostabią atvirutę savo drau-
gams galės išsiųsti visi žmo-
nės, per elektroninę parduo-
tuvę padovanoję dovaną vai-
kams!”

Organizacijos vadovė
Rasa Dičpetrienė negalėjo
atsistebėti tokia netikėta pa-
rama iš taip toli. „Pirmiausia
milžiniškas ačiū ir vaikams,

ir bendruomenei, visiems, kurie pri-
sidėjo prie šios gražios akcijos, už
kiekvieną centą, dolerį, darbelį ir tur-
būt nemiegotą valandą. Suprantame,
kad tai nėra lengva ir paprasta ir kad
visi turėjo įdėti daug pastangų ir dar-
bo. Mums yra gyvybiškai svarbu su-
laukti finansinės pagalbos ypač iš lie-
tuvių, kurie gyvena ne Lietuvoje. Tai
mums yra ir įvertinimas, ir palaiky-
mas – moralinis, emocinis, ir, aišku, fi-
nansinis. Labai trūksta tiek lėšų, tiek
rankų suteikti pagalbą vaikams Lie-
tuvoje. Tiesiog jau nebesugebame vis-
ko aprėpti, nors esame maža šalis, tu-
rinti nedaug gyventojų. Jūsų paauko-
tus pinigus skirsime Pasvalio rajone
gyvenančios šeimos – Ernesta viena
augina savo seserį ir tris brolius –
namo remontui.”

Nukelta į 10 psl.

organizacija „Gelbėkit vaikus” 
per metus padeda 

18-kai tūkstančių Lietuvos vaikų

Susitikimas Vilniuje. Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja ir Ryšių su visuomene
vadovė D. Shilas (v.) su ,,Gelbėkit vaikus” generaline direktore R. Dičpetriene (d.) ir pro-
jektų koordinatore Ž. Gribauskaite (k.). Bostono lituanistinės mokyklos mokinės Jaycie
Zinsner ir mokytojos N. Tribulauskienės atvirutės.

Gera žinoti, kad taip toli yra draugų...


