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Dar viena pergalė
Nepriklausomybės fronte

„Aš laisvės nesulauksiu. Jūs
su lauksit. Jūsų daug – šešios
seserys, su raskite mano kau-
lus ir deramai pa laidokite”, –
tai paskutinio Lietu vos parti-
zano, LLKS Žėručio rajono
štabo viršininko, kovojusio ir
besislapsčiusio Anykščių, Ute-
nos ir Mo lėtų rajonuo se, An-
tano Kraujelio-Siaubūno žo-
 džiai seserims, kuriuos prisi-
minė dr. Janina Šyvokienė,
jauniausioji partizano sesuo,
kai žurnalistai ją aplankė pa-
sklidus žiniai, jog atrasti jos
brolio partizano palaikai.

– 11 psl.

Tautiečių gyvenimą JAV nušvietusi žvaigždė 

Prieš 87-erius metus, birželio 22 dieną ,,Draugas” pra-
nešė džiugią žinią: mūsų tautietis, profesionalus bok-
sininkas Šarkis (Juozas Žukauskas, žinomas pseu-
donimu Jack Sharkey) tapo pasaulio čempionu. 1932

m. birželio 21 d. Madison Square Garden Bowl arenoje (Long
Island, New York) J. Žukauskas kovėsi su tuometiniu pasaulio
čempionu Max Schmeling, jį nugalėjo ir po ilgų diskusijų buvo
pripažintas pasaulio sunkaus svorio bokso čempionu. 

J. Šarkis, kuris vėliau buvo įrašytas į geriausių pasau-
lio boksininkų sąrašą, buvo ne tik sporto, bet ir socialinis reiš-
kinys. Sportininkas, kurio kovos sutraukdavo keliasdešimt
tūkstančių žiūrovų ir teikdavo tuo metu pasakiškus, net mi-

lijoną siekiančius pelnus,  buvo vienas iš tų, iš kurio spau-
da ėmė ,,lipdyti” žvaigždę: buvo aprašinėjamos ne tik jo ko-
vos ringe, bet cituojami, komentuojami J. Šarkio pasakymai,
aptariama išvaizda, kuriamos apie jį dainos. 

Tas nuolatinis domėjimasis lietuviškos ,,žvaigždės”
Amerikos padangė je gyvenimu nušvietė ir lengvino čia gy-
venančių mūsų tautiečių kasdienybę. Toji kasdienybė, su-
pinta iš įvairių spalvų, atsispindi ir ,,Draugo” puslapiuose. Pa-
rinkome nedidelę dalį įvairių metų birželio mėnesio nume-
riuose spausdintų straipsnelių apie lietuvių darbus Čikagos
skerdyklose ir kitur, sėkmes ir nesėkmes, kitaip sakant – apie
gyvenimą. – 3 psl.

Antanas Kraujelis-Siaubūnas



KUN. GINTARAS 
ANTANAS JONIKAS

Evangelija pagal Luką:
11 Minia, tai sužinojusi, sekė iš paskos. Jis
priėmė žmones ir kalbėjo jiems apie Dievo
karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo
gydymo. 12 Diena pakrypo vakarop. Prisi-
artinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie,
nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius,
susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame
dykumoje”. 13 Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite
jiems valgyti!” Dvylika atsakė: „Mes nieko
daugiau neturime, tik penkis kepalėlius
duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nu-
pirktume maisto visai šitai miniai”. 14 O buvo
ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsa-
kė mokiniams: „Susodinkite juos būriais po
penkiasdešimt”. 15 Jie taip padarė ir visus su-
sodino. 16 Tuomet, paėmęs penkis kepalė-
lius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, su-
kalbėjo palaiminimą, laužė ir davė moki-
niams, kad išnešiotų miniai. 17 Visi valgė ir
pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika
pintinių nulikusių kąsnelių.

Skaitiniai procesijai: I stotis   † Mt 5,
1–12a; II stotis  † Mk 8, 1–9; III stotis † Lk
22, 14–20;  IV stotis † Jn 15, 4–14

Corpus Christi liturginė šventė yra
puiki proga švęsti Eucharistijos
sakramentą ir pažinti katalikų

tikėjimo grožį žmonėse, kuriems JĖ-
ZUS KRISTUS YRA TIESA IR GYVE-
NIMAS. 

Taip pat turime puikią progą įeiti
į šio didžiojo sakramento simboliką,
leisdami Eucharistiniam Kristui kiek-
vieną mūsų išmokyti tikro gyvenimo
pamokas, sukurti tikrus mūsų santy-
kius su Dievu ir vienas su kitu.

Luko evangelija  apie stebuklingą
minios pamaitinimą yra labai nau-
dinga, nes tai yra ir mokymas apie Eu-
charistiją ir Jėzaus ryšį su žmonėmis.

Daugelis žmonių žino Kristaus
Kūno ir Kraujo šventės procesiją, kai
aplink bažnyčią džiaugsmingai ir iš-
kilmingai nešama monstrancija su
Švenčiausiuoju Sakramentu. Seniau,
ačiū Dievui, ir vėl dabar visos parapi-
joje veikiančios organizacijos daly-
vauja šioje procesijoje. Vakarų Euro-
poje ši procesija švenčiama nepapras-
tai iškilmingai – nusitęsia per visą
miestą, išsipuošia gėlių kilimais, da-
lyvauja geriausi chorai ir orkestrai,
svarbiausios organizacijos pastato ke-
turis ypač išpuoštus garbinimo alto-
rius. Šiai šventei žmonės puošia ir
savo namus, aplinka atrodo išties įspū-
dingai, šventės dvasia – džiaugsminga.
Prieš monstranciją žygiuojantys ma-
žiausieji procesijos dalyviai, išpuošti
vaikučiai, su mumis visais einančiam
Kristui ant kelio barsto žiedlapius (ši
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Kristaus kūnas ir kraujas

liturginė apeiga man primena Kristaus
įžengimą į Jeruzalę, kai žmonės jam po
kojų klojo savo apsiaustus ir palmių ša-
kas).

Kodėl tiek džiaugsmo ir tiek gro-
žio? Atsakymas aiškus – ir atskirų
tautų tradicijos, ir karų bei revoliuci-
jų, bado ir baimių iškankinti vyresnio
amžiaus Europos žmonės dar nepa-
miršo, kiek XX a. bedieviška ideologi-
ja nusinešė milijonų nekaltų aukų.
Taikos laikas, stojęs po Antrojo pa-
saulinio karo, Vakarų Europoje su-
grąžino krikščioniškų tikėjimo ver-
tybių gaivinimo troškimą. Žlugus So-
vietų Sąjungai žlugo ir sovietinis bul-
dozerinis ateizmas. Rusijos žmonės
šiandien save išpažįsta kaip krikščio-
nis ortodoksus ir tai atvirai demonst-
ruoja (nevelkime čia politikos). Bet…
ar Paryžiaus Dievo Motinos katedros
gaisras nėra Europai ir pasauliui nau-
jo pavojaus signalas?

Visur žmonės nori gyventi taikoje
ir būti laimingi – krikščionių tikėjimas
suprantamas kaip fundamentinis ir
moralinis tokio gyvenimo garantas. Re-
liginės šventės su iškilmingomis pro-
cesijomis yra tik formali dalis. Esmė –
Jėzus Kristus yra taikos kunigaikštis,
kryžiaus aukoje sunaikinęs baisiausią
nuodėmę – mirtį, prisikėlime teikian-
tis viltį! 

Tačiau keičiasi laikai, keičiasi ir
žmonės. Jaunus žmones reikia moky-
ti net netolimos istorijos pamokų, kaip
Rugsėjo 11-oji JAV. Šių dienų konteks-
te atsiranda nauji judėjimai, prisi-
dengiantys mokslu ar moderniu, prog-
resyviu, laisvu nuo religijos žmogumi
(nors tai jau tikrai girdėta!). Tačiau Ka-
talikų Bažnyčia, nors išgyvena vidi-
nius sukrėtimus, neleidžia pamiršti
tikrovės, kad Bažnyčia pastatyta ant Jė-
zaus Kristaus aukos, mokymo ir sak-

ramentų. Bažnyčia žmones krikštija
Jėzaus Kristaus krikštu, ir taip jie
tampa gyvąja Dievo bažnyčia (ne or-
ganizacija), maitinama Švenčiausiuoju
Jėzaus Kūnu ir Krauju ir bendruo-
meniškai lydima Šventosios Dvasios.
Bažnyčia žmones laimina, teikia ra-
mybės geros valios žmonėms ir visus
pašventina, suartindama su Išganytoju
Kristumi. Bažnyčia neleidžia žmogui
paskęsti technologijų ar ideologijų
klampynėje nesuvokiant, kad esame
Dievo valios vykdytojai, turime dvasinį
pradą.

Dėl tikėjimo Kristumi išpažinimo,
dėl X Dievo įsakymų savyje įgy-
vendinimo, troškimo būti Dievo

paveikslu ir teisės laisvai išpažinti ti-
kėjimą bažnyčia nesuskaičiuojamus
kartų yra nuplauta kankinių krauju,
kaip ir mūsų tautos palaimintojo kan-
kinio arkivyskupo Teofiliaus Matu-
lionio. Beje, šio lietuvio vyskupo gy-
venimą rekomenduočiau gerai išana-
lizuoti kiekvienam katalikui, nepai -
sant tautybės ir amžiaus. Tvirtai žinau
ir drąsiai sakau – palaimintąjį Teofilių
galime statyti tarp tokių šventųjų kaip
Jonas Paulius II ar Motina Teresė.
Tai žmogus ne tik iš didžiosios raidės,
bet Teofilius pats savimi yra atsaky-
mas į klausimą – kas yra katalikas. Pa-
laimintasis Teofilius Matulionis yra
katalikų tikėjimo mokytojas, kurio
mums taip reikia išeivijoje, kurį mes
turime pristatyti kiekvienam jaunuo-
liui, besiruošiančiam Pirmos Komu-
nijos ar Sutvirtinimo sakramentams.

Išpažinti tikėjimą į Jėzų Kristų
buvo ir yra iššūkis. Mes negalime už-
merkti akių ir sakyti, kad viskas, kas
vyksta dabar, yra gerai. Kankinių pro-
cesija ir toliau vyksta! Ji yra pati
brangiausia, nes žmonės už tikėjimą
sumoka brangiausia dovana – savo
gyvybe. Procesija tęsiasi šių dienų
naujais kankiniais, kurių vieni pa-
skutinių yra Šri Lankos katalikai,
šventą Velykų rytą nužudyti fanatikų
musulmonų teroristų. Mes žinome – ši
procesija nesibaigs iki laikų pabai-
gos. Bet tai ne viskas, viltis yra aukš-
čiau…

Kasmet Didijį Ketvirtadienį mes
švenčiame Eucharistiją, tai Jėzaus
aukos Kalvarijoje Eucharistija. Tą
dieną mes sujungiame save su Jėzaus
auka, kuri atvedė Jį į mirtį, ir laukia-

me prisikėlimo, kai prisikėlęs Viešpats
daugeliu atvejų dalyvaus žmonių gy-
venime, įskaitant duonos ir vyno for-
mą – Šv. Eucharistiją. Taigi Kristaus
Kūno ir Kraujo šventėje daugiau dė-
mesio skiriame dovanai nei aukai.

Apibendrinimas: Corpus Christi
liturginės šventės viena iš priežasčių
yra iš už bažnyčios sienų iškelti Vieš-
patį į savo tautos gatves ir įvertinti
švenčiausiąją Išganytojo mums palik-
tą dovaną – jo Kūną ir Kraują, Šventąją
Eucharistiją, kurią mes gauname da-
lyvaudami Šventosiose Mišiose. Tai Jis
nori mums save palikti kaip amžiną do-
vaną. Būtent taip Jėzus galėjo save ati-
duoti pačiu artimiausiu būdu, kad tai
būtų Jis kaip „maistas kelionei”.

Mums reikia šios dovanos. Turime
žinoti, kad Dievas yra artimas mums
gyvenime, ir Eucharistija Mišiose su-
teikia mums tokį tikrumą. Turime ži-
noti, kad Dievas tikrai yra mūsų gy-
venime, ir mes tai matome tikrame bu-
vime Eucharistijoje. 

Malda

Viešpatie, mes dėkojame už Šventąją
Eucharistiją.Kiekvieną sekmadienį vi-
same pasaulyje žmonės meldžiasi savo
bažnyčios bendruomenėse ir aukoja
šventąją auką.

Kunigas paima duoną ir vyną,
pakelia akis į dangų ir sukalba

palaiminimą,
tada jis sulaužo duoną ir platina ją

tarp visų Kristaus pašauktų.
Mes visi gauname Kristaus tiek,

kiek norime,
ir kai baigiame Eucharistinę puotą,

likučius surenkame ir padedame į ger-
biamą vietą. Amen.
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dėjas, tad polinkį į sportą aš, matyt, paveldėjau iš jo.
Mama visuomet mane labai palaikė. Jie abu – tiek tė-
tis, tiek mama gyvenime patyrė daug sunkumų.
Mano tėtis turėjo mesti mokyklą ir pradėti dirbti, kad
didžiosios krizės metu galėtų išgyventi, mano mama
anksti neteko tėvų. Kai man buvo ketveri, mes išsi-
kraustėme už miesto, kur tėtis turėjo augalų ūkį. Nuo
pat mažens jis mane mokė augalininkystės. Gyve-
nimas ūkyje nuo mažų dienų mane išmokė atkak-
lumo ir nebijoti darbo, turėjau išmokti baigti vieną
dalyką prieš imdamasis kito. Darbštumas ir ištver-
mė, įgyta vaikystėje, man labai padėjo ir siekiant
aukštumų sporte. 

Kada pradėjote žaisti ledo ritulį?
Ledo ritulį pradėjau žaisti tik būdamas paaug-

liu. Mano tėtis labai mėgo ledo ritulio komandą New
Yorko ,,Rangers”, nes joje žaidė Walter Tkaczuk, ku-
ris buvo lenkas. Mudu kartu žiūrėdavome visas
rungtynes, man jos labai patiko. Tačiau, žinia, šis
sportas yra gana brangus, ypač įranga. Aš turėjau dar
du vyresnius brolius ir jaunesnę seserį. Mano tėtis
dirbo du darbus, kad galėtų išlaikyti šeimą, mama
taip pat turėjo ne tik rūpintis šeima, bet ir dirbti. Vie-
ną žiemą mamai pavyko sutaupyti šiek tiek pinigų
ir nupirkti mudviem su broliu pačiūžas. Tad mudu
atsikeldavome anksti, 5 val. ryto, ir bėgdavome čiuo-
žinėti ant kitapus gatvės esančio tvenkinio. Čiuoži-
nėdavome iki pirmo mamos švilpuko, žinodami,
kad po jo dar turime 15 minučių, nes ilgiau užtrukę
jau kaip reikiant ją supykdytume, nes tuomet bū-
davo laikas ruoštis ir važiuoti į mokyklą. Taigi mes
patys išmokome čiuožti pačiūžomis, o vėliau ir savo
rankomis pasigaminome lazdas bei pradėjome žais-
ti ledo ritulį. 

Kaip nusprendėte tapti profesionaliu treneriu?
Kai mano sūnui buvo ketveri ar penkeri metai,

aš jį pradėjau mokyti čiuožti pačiūžomis, beveik tuo
pat metu įsidarbinau ledo ritulio mokykloje. Iš pra-
džių daugiausia savanoriavau. Kaip ir dauguma
ledo ritulio trenerių, kurie nori tapti gerais specia-

WATERBURY, CT

TElkINIAI

RŪTA AKELAITYTĖ

Peter Whitney – pirmosios lietuvių emigrantų
bangos JAV palikuonis sėkmingai vadovauja
vyrų ledo ritulio komandai Post University. Nors

jam lietuvių senelių neteko pažinti (jie mirė, kai Pe-
ter mama tebuvo 12-kos), tačiau vyras iki šiol ne-
pamiršta savo šaknų ir net moka kelis lietuviškus žo-
džius. 

Peter, papasakokite apie savo senelius lietuvius, ką
apie juos žinote?

Mano šaknys yra pusiau lietuviškos, pusiau len-
kiškos, mano mamos tėvai buvo lietuviai, jos mer-
gautinė pavadė – Meleckis. Aš pats lankiau St. Jo-
seph Grammar mokyklą, kuri buvo lietuviškame
miesto kvartale. Deja, man senelių neteko pažinti,
jie mirė, kai mano mama buvo paauglė, jiedvi su se-
serimi liko našlaitės. Apie Lietuvą sužinojau iš  ma-
mos ir tetos pasakojimų. Mama gamindavo lietu-
viškus patiekalus, tokius kaip balandėliai, virtinukai
ir dar kitus, kurių jau ir pavadinimų neprisimenu.
Žinau, kad mamos tėvai į Ellis (New Yorko valstija)
salą atvyko pirmojoje XX a. pusėje. Apsigyveno jie
Waterbury mieste, Connecticute, nusipirko mažą na-
melį bei turėjo mažytį ūkį savo reikmėms. Tame pa-
čiame mieste vėliau pirmuosius namus nusipirko
ir mano tėvai, ten yra ir Post University, kuriame
šiuo metu dirbu. Senelis naktimis dirbdavo miestelio
dirbtuvėse, mašinos neturėjo, tad kasdien jam te-
kdavo nukulniuoti apie 7 mylias. Iš mamos pasa-
kojimų prisimenu juokingą istoriją apie senelį, kai
šis skubėjo į darbą, pamiršęs sutupdyti vištas į viš-
tinę. Grįžęs skubinosi tai padaryti, ir kaip tyčia vie-
na višta niekaip nenorėjo įeiti, tačiau, pasirodo, ten
buvo visai ne višta, o …šeškas. Seneliui močiutės pa-
liepimu teko 3 dienas miegoti namo terasoje, kol bent
kiek išsivėdino šeško smarvė. 

O kada Jūs susidomėjote sportu?
Mano tėtis buvo geras beisbolo ir futbolo žai-

Pirmosios lietuvių imigrantų bangos palikuonis
– sėkmingas ledo ritulio treneris

listais, iš pradžių turėjau dirbti neatlygintinai.
Gana ilgai, 11 metų, dirbau treneriu Gunnery mo-
kykloje (Washington, CT), taip pat buvau JAV ledo
ritulio lygos skautas. 2016 m. pradėjau karjerą kaip
vyriausias ledo ritulio rinktinės treneris Post Uni-
versity. 

Papasakokite apie savo šeimą, ar Jūsų vaikai taip pat
sportininkai? 

Mudu su žmona turime sūnų ir dukterį ir abu
jie myli sportą. Mano dukra lankė krepšinį, plau-
kimą ir čiuožimą, tačiau profesionalia sportininke
netapo, šiuo metu ji augina dvi dukrytes – trejų ir
devynerių metų – ir taip pat yra mokytoja. O mano
sūnus žaidė ledo ritulį tiek būdamas mokinys, tiek
studijuodamas koledže, ir jis šiuo metu seka mano
pėdomis – yra profesionalus treneris. Jis turi įkū-
ręs įmonę „IPH hockey”, kur profesionalūs treneriai
dirba tiek su studentais, kurie nori pasiekti geres-
nių rezultatų, tiek ir su nacionalinės lygos žaidėjais.

Ar domitės lietuvišku ledo rituliu?
Taip. Kiek žinau, Lietuva priklauso tarptauti-

nei ledo ritulio federacijai, turi kelias stiprias jau-
nių ir jaunimo komandas, taip pat profesionalų lygą.
Žinau Dainių Zubrų, kuris žaidė NHL. Ir kai tik tu-
riu progos pažiūrėti rungtynes per televiziją ar in-
ternetą, visada ja pasinaudoju ką nors daugiau su-
žinoti apie lietuvišką ledo ritulį.

Treneris P. Whitney ir jo Post University ledo ritulio komanda. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Rungtynės karių paramai – Military Appreaciation fundraising game. Asmeninio�albumo�nuotraukosPeter Whitney ledo ritulį žaisti pradėjo su savadarbe laz-
da.

Sūnus Matt pasekė tėvo pėdomis – tapo profesionaliu ledo
ritulio treneriu.
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SAN FRANCISCO, CA

EGLĖ TAMOŠAUSKAITĖ

Birželio 1-ą dieną netoli San Francisco žaliuojančia-
me Kennedy Grove parke (Kennedy Grove National
Recreational Area) skambėjo lietuvių, latvių ir estų bal-
sai. Į jau 14-ą kartą vykusią „Baltic Picnic” iškylą su-
sirinko pusantro šimto tradicinėmis spalvomis (žalia,
raudona, mėlyna) pasipuošusių dalyvių.

Sekmadienio rytą siaura gatvele atvingiavus į
parką, nosį ėmė kutenti viliojantis šašlykų kva-
pas. Atėjusius pasitiko išdidžiai plevėsuojan-

čios trys puikiai pažįstamos Baltijos valstybių – Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos – vėliavos. 

Šiemetinės išvykos organizatoriai – latviai
(Northern California Latvian Association) bei jų pa-
galbininkai atvykstančius tautiečius pasitiko su

AMANDAS RAGAUSKAS

Šių metų birželio 7–8 d. Wall, New Jersey vyko ket-
virtas Formula Drift (FD) varžybų etapas. Tą savait-
galį varžovai pasiekė sezono pusiaukelį. 

Kaip paprastai penktadienį vyko atkrentamosios
varžybos, bet šį kartą jos buvo ypatingos.
Amerikiečio Jus tin Pawlak pasirodymą teisėjai

įvertino 100-tu taškų. Tai tik antras atvejis per šešio-
lika FD sezonų, kai varžybų dalyvis gauna aukščiausią
įvertini mą. 2006 m. sezone tokį įvertinimą pel nė
amerikietis Tanner Foust. Tai reiškia, kad lenktyni-
ninkas visiškai įvykdė teisėjų nustatytus reikalavi-
 mus: visoje varžybų trasoje automobilis buvo rei-
kiamoje vietoje, slydo maksimaliu kampu ir stilingai.

Puikios oro sąlygos leido vairuotojams pade-
mostruoti tikrai aukštą meistriškumo lygį. Net sep-
tyniolikos vairuotojų pasirodymus teisėjai įver tino
90-ties ir daugiau taškų. Varžy bo se dalyvaujančio lie-
tuvio Aurimo Bakchio pasirodymas buvo įvertintas

„Baltic Picnic” – ir 
patiekalų varžytuvės

2019 m. Formula Drift varžybos įpusėjo

nuoširdžiomis šypsenomis.
Susirinkusių iškylautojų laukė įdomi programa,

kuri nuobodžiauti neleido nei vaikams, nei suau-
gusiems. Draugiškose kulinarinėse varžytuvėse su-
sirinkusieji skanavo bulvių mišrainių, raugintų ko-
pūstų ir įvairių desertų.

Maisto varžybų dalyviai pateikė įvairiausių
skanėstų: ant stalo puikavosi bulvių mišrainė su ait-
riosiomis paprikomis, estiškas sūrio tortas bei vo-
kiškas slyvų pyragas. Vis dėlto pergalės laurus nu-
skynė tradicinė balta mišrainė ir pyragas „Tinginys”,
kurio autorė Roma nepatingėjo jį paruošti vidurnaktį
prieš varžybas.

Aplink tradicinėmis vaišėmis nuklotus stalus
zujo ne tik vaikai, bet ir mylimi keturkojai augin-
tiniai, kurie vis taikėsi nugvelbti gardų kasnelį.
Vienam lietuviška juosta pasidabinusiam šuneliui,
pavyko gauti visą kiaulės koją! Rūkyta kiaulė taip
pat  yra  ilgametė  „Baltic Picnic” iškylos tradici-
ja.

Šis piknikas yra puiki galimybė ne tik susitik-
ti su seniai matytais draugais, bet ir susipažinti su
naujai atvykusiais tautiečiais. Šventės nepraleido net
ir Lietuvos garbės konsulas Californijos valstijos
šiaurinėje dalyje Dennis Garrisonas. Jis dažnai ska-
tina ir remia San Francisco Lietuvių Bendruomenės
(SF Lithuanian American Community) iniciatyvas
bei renginius.

Praėjusiais metais D. Garrisonas padėjo SF lie-
tuvių bendruomenei susitarti su San Francisco Ro-
tušės administracija. Tad Lietuvos šimtmečio mi-
nėjimo proga rotušė nušvito geltona, žalia ir raudo-
na spalva.

Po gardžių pietų iškylos dalyvių laukė loterijos
prizai bei sporto varžybos. Pinjatos saldainių prisi-
valgę vaikai rungėsi futbolo varžybose, o suaugusieji
susitiko tinklinio lauke. Praleidę šiltą dieną po Ca-
lifornijos saule „Baltic Picnic 2019” dalyviai namo grį-
žo su gera nuotaika, plačiomis šypsenomis ir naujais
draugais.

Jei nespėjote prisijungti prie Baltijos pikniko, ne-
verta nusiminti! Rugpjūčio 31-ą dieną visų lauksime
nuostabioje ir magiškoje „Senovinės ugnies nakty-
je”. Ši dainų ir suneštinių vaišių vakaronė – tarp-
tautinio projekto dalis. Šventės metu nutvieksime
Ocean Beach paplūdimio pakrantę laužo šviesa, to-
kiu būdu tarsi mistiškai susiliedami su tautiečiais
už Atlanto.

Piknikas – tai gerai praleistas laikas su naujais ir senais drau-
gais! Rengėjų�nuotraukos

Šiemet tradicinį Baltijos šalių pikniką organizavo latviai.

Viena iš renginio pramogų – kulinarinės varžytuvės. 

WALL, NJ

Aurimas Bakchis ir Chelsea DeNofa treniruotės metu. FD�nuotraukos

Po keturių FD etapų į priekį su 295 taškais išsi-
veržė Fredric Aasbo, antrą vietą su 292 taškais užima
Au rimas Bakchis, o trečioje vietoje su 239 taškais įsi-
tvirtino Ryan Tuerck.

Kitas FD etapas vyks liepos 19–20 d. Monroe, Was-
hington.   

96-iais taškais ir su tokiu aukštu įvertinimu jis tu-
rėjo tenkintis tik šešta vieta. 

Pagal atkrentamųjų varžybų re zultatus, su-
skirsčius vairuotojus po romis, Aurimas pateko į de-
šinę var žybų lentelės pusę. 1/32 finalo rungtyniavo
su amerikiečiu Taylor Hull, nesunkiai pasiekė per-
galę ir pateko į pagrindines, šešiolikos geriausių eta-
 po dalyvių varžybas. Deja, 1/16 finalo po pakartoti-
nių važiavimų teko nusi leisti FD senbuviui, ame-
rikiečiui Vaughn Gittin Jr. 

Pirmame pusfinalyje rungtyniavo amerikietis
Ryan Tuerck (prieš tai nugalėjęs atkrentamųjų var-
žybų ly derį Justin Pawlak) su airiu James Dean
(prieš tai nugalėjusiu Aurimo komandos draugą Matt
Field), o ant rajame – norvegas Fredric Aasbo (dėl len-
ko Piotr Wiecek automobilio gedimo be kovos pate-
kęs į pusfinalį) su Vaughn Gittin Jr. (nugalėjusiu ja-
po ną Ken Gushi). Finale pergalę šventė Ryan Tuerck,
Fredric Aasbo liko ant ras, o trečia vieta, pagal ge-
resnį at krintamųjų varžybų įvertinimą, ati teko ai-
riui James Dean.

Justin Pawlak, atkrentamosiose varžybose įvertintas 100-
tu taškų.

Wall, New Jersey prizininkai. Iš kairės: airis James Dean (3-
ia vieta), amerikietis Ryan Tuerck (1-ma vieta) ir norvegas
Fredric Aasbo (2-a vieta).
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IŠ ATEITININkŲ GYVENImO

DAINA SILIŪNIENĖ

2019 m. rugsėjo 7 d. Ateitininkų namai Lemonte švęs
40 m. veiklos sukaktį. Kviečiame įsijungti į šio jubi-
liejaus šventę.

Prieš 70 m. karo išblaškyti ateitininkai atplaukė į sve-
tingą Šiaurės Ameriką. Nuostabu, kad po tiek metų
JAV ateitininkai šiandien ne tik gyvuoja, bet yra veik-

lūs ir kūrybingi. Tai iš dalies  tų vadų dėka, kurie numa-
tė, kad organizacijai reikia savų patalpų, kur būtų galima
veiksmingai auklėti jaunimą ateitininkiškoje dvasioje
puoselėjant ateitininkų principus – katalikiškumą, tautiš -
kumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą ir inteligentiš-
kumą. Elena Razmienė iš paskutiniųjų kovojo už Čikagos
ateitininkų patalpų idėją. Ji rašė apie savo viziją spaudo-
je, sudarė komitetą panašiai galvojančių ateitininkų ir su-
darė namų įsigijimo planą. Komitetas įsteigė pelno nesie-
kiančią korporaciją, „Ateitis Foundation”.  

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo žinovui Pet-
rui Abromaičiui padedant, buvo rastas puikus pastatas Le-
monte. Dešimt dosnių ateitininkų šeimų jį nupirko ir
namą bei 3 akrus žemės paaukojo naujai įkurtai korpora-
cijai. Ateitininkų namai tapo realybe 1979 m. – tuoj pradėjo
rinktis ateitininkų jaunimas susirinkimams, o vyresnie-
ji – paskaitoms. Prie namų iškilo Antano Poskočimo lie-
tuviški kryžiai, o prieš dvejus metus, Ateitininkų namų

pušų fone buvo pastatytas architekto Jono Muloko kop-
lytstulpis, atvežtas iš Čikagos Alvudo kiemelio.

Dabartinės namų pirmininkės Dainės Quinn nuolati-
niu rūpesčiu namai klesti. Ateitininkų namų pastogėje ne
tik vyksta jaunųjų ir moksleivių ateitininkų susirinkimai,
bet ir rengiamos katalikiškos rekolekcijos, repetuoja tau-
tinių šokių grupės, renkasi knygų diskusijų būreliai,
vyksta estradinių šokių pamokos, rengiamos gegužinės ir
šeimų šventės, koncertai ir paskaitos.

Pokylis – Šventė

Pažymint Ateitininkų namų veiklos 40-metį, rugsėjo 7
d. visi kviečiami į jubiliejinį pokylį. Programą atliks hu-
moro ir satyros grupė ,,Antras Kaimas” bei šokėjas Tadas
Varaneckas. Šokiams gros SPUN orkestras. 

Jau galima užsisakyti vietas. Užsakymus mielai priima
Daina Siliūnienė (630) 852-3204 arba Lidija Polikaitienė el.
paštu: lidpolikaitis@mac.com.

Architekto Jono Muloko koplytstulpis
prie Ateitininkų namų.

Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėjė –

Kennebunkport, Maine
Sendraugių poilsio
ir studijų savaitė 

Atostogaukite�su�ateitininkais�rugpjūčio
3–9 d.�Kviečiamos�šeimos�ir�pavieniai�at-
eitininkai�bei�jiems�prijaučiantys.�Užsi-
sakyti�kambarius�vasarvietėje�paskam-
binusį�raštinę� 207-967-4865. Paminė-
ki��te,�kad�dalyvausite�,,ATEITIS�WEEK”.�Ži-
nių�apie�Kennebunkporto�vietovę,�Pran-
ciškonų�sodybą�ir�svečių�namus�rasite
www.franciscanguesthouse.com.�Skai-
tykite�apie�Ateitininkų�savaitės�progra-
mą�tinklalapyje: ateitis.org.�

Skubėkite registruotis!

,,ATEITIS” – 2019 m. nr. 4 –
kupina energijos!

Ateitininkų
namai švęs

40-mečio
jubiliejų

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau pripratome prie naujojo redaktoriaus redagavimo stiliaus, bet šiame nu-
meryje pasigendame jo įžvalgių įvadinių  žodžių. Jo “stilius” yra pirmiausia
pateikti įdomią viršelio istoriją. Šiame numeryje Goda Malinauskaitė kalbina

žurnalistą Aurimą Perednį. Jis pasakoja, kaip per šešiolika metų keitėsi žiniasklaida
ir kokios vertybės diktuoja žurnalisto darbą. Toliau – penki skyriai, atitinkantys
ateitininkų principų tematiką.
Inteligentiškumo skyriuje Miglė Viselgaitė pristato keleto asmenų pasisakymus

apie  universitetinę draugystę, vedančią į tikėjimą. Pateikiama vyskupo Kęstučio Kėvalo paskaita apie Baž-
nyčios požiūrį į ekonomiką iš socialinio Bažnyčios mokymo perspektyvos. Teigiama, kad laisvoji ekonomika prasidė-
jo klausykloje. Po katalikiškumo aureole Martynas Darškus rašo apie Ievos dalyvavimą viename dvasiniame rengi-
nyje. Vytautas Markūnas, SDB, kruopščiai aprašo salezietiškas Velykas, siūlydamas išvadą, kad laikui bėgant būsime
teisiami pagal tai, kiek mylėjome, o ne kiek tylėjome.

Žurnalo redaktorius Vytautas Raškauskas šeimyniškumo skyriuje per aštuonis puslapius kalbasi su gydytoja, psi-
choterapeute Irma Kuliaviene apie jos veiklą ateitininkuose, ryšius su kun. Arvydu Žygu, apie jos profesinį kelią. Ro-
mualdas Kriaučiūnas skaitytojus kviečia prisidėti prie trijų kartų pokalbio prie lauželio apie religiją. Ir vėl Vytautas
Raškauskas, šį kartą po tautiškumo skraite, pateikia filosofo Algio Mickūno prisiminimus, kaip jo tėvas 1919 m. Lie-
tuvą laisvino. Tai tikrai įdomi ir vertinga istorija! Ritonė Šalkauskienė gretina Stasio Šalkauskio ir Vinco Mykolaičio-
Putino ankstyvąją draugystę Friburgo universitete Šveicarijoje.

Visuomeniškumo skyriuje Goda Upelkytė skiria straipsnį „Mažųjų akademijų fenomenui”. Ateitininkų federacijos
sekretoriato įkalbėta MAS valdyba 2014 m. ėmėsi jas organizuoti. Ramunė Kubiliūtė vejasi Dainę Quinn ir suteikia jai
progos papasakoti apie knygų klubą Ateitininkų namuose Lemont, IL. Jos iniciatyva prieš daugiau nei penkerius me-
tus buvo sukurtas knygų klubas. Dabar ten renkasi dvi klubo grupės. Nustebau sužinojęs, kad klube nėra vyrų. ,,Visų
pagrindinė meilė, kuri vienija mus, yra meilė knygai”, – teigia knygų klubo steigėja Dainė Quinn. Paskutinis skyrius
– Kūryba – nėra ateitininkų principas, bet svarbi jos istorijos dalis. Šiame numeryje pateikiami septyni prancūzų ku-
nigo poeto Charles Singer eilėraščiai, kuriuos parengė ir išvertė Giedrė Pranaitytė.

Ateitininkų namai, Lemonte.       Vytenio�Lietuvninko�nuotr.

Ateitininkų studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d.

Registracija prasidės kitą savaitę
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Birželio pradžioje Čikagoje viešėjęs
Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius lankėsi įvairiuose renginiuo-

se ir dalyvavo diskusijose, atvėrusiose
naujas bendradarbiavimo galimybes.
Planuotais susitikimais su Čikagos vers-
lo kompanijomis ir institucijų lyderiais
buvo siekiama stiprinti šių dviejų mies-
tų – Vilniaus ir Čikagos – ekonominius ir
kultūrinius ryšius, o susitikimuose su JAV
Lietuvių Bendruomenės bei kitų lietu-

viškų organizacijų atstovais meras kvie-
tė nepamiršti, kad šiandien Lietuva JAV
gyvenantiems lietuviams yra galimy-
bių žemė. Pasibaigus vizitui, Vilniaus me-
ras sutiko mintimis pasidalyti su „Drau-
go” skaitytojais.

Dalyvavote metiniame ,,Pritzker Forum
on Global Cities” renginyje – kartu su kitais
pasaulio miestų vadovais ir urbanistikos spe-
cialistais. Kuo Jums buvo reikšmingas šis fo-
rumas?

Tokie renginiai kaip „Pritzker Fo-

Vilniaus mero vizitas tiesia naujas 
gijas, siejančias Vilnių ir Čikagą

rum on Global Cities” leidžia į savo
miestą pažvelgti kitų akimis, įvertinti
Vilniaus pasiekimus pasaulio miestų
kontekste. Nematydami viso paveikslo
kartais pernelyg kukliai ar net kritiškai
vertiname savo pasiekimus, o šis pa-
saulio miestų vadovų forumas leido
įsitikinti, kad Vilnius tikrai turi kuo di-
džiuotis. Pavyzdžiui, susisiekimo srityje
lenkiame didesniąją dalį didžiųjų pa-
saulio miestų ir greičiausiai įgyvendi-
name inovatyvius sprendimus: turime
daugiausiai dalijimosi automobilių iš
visų Europos miestų ir jų naudojimo
dažnis pats didžiausias; po pernai at-
likto radikalaus viešojo transporto at-
naujinimo turime naujausius autobu-
sus visoje Europoje; taip pat Vilniuje vei-
kia mobilumo platforma TRAFI, lei-
džianti patogiai ir greitai planuoti savo
keliones mieste visais įmanomais bū-
dais. Džiaugiuosi, kad esame ir vienas
švariausių miestų – mūsų geriamo van-
dens ir oro kokybės pavydėti galėtų
daugelis pasaulio miestų. Galiausiai –
išskirčiau saugumo klausimą – JAV
miestams tai ypač skaudi ir aktuali
tema, tai buvo matyti ir forumo metu
(seminaras apie nusikalstamumo mies-
tuose mažinimą buvo pats populia-
riausias), o Vilnius yra viena saugiau-
sių ir šia prasme ramiausių Europos
sostinių.

Ar renginio metu vykusios diskusijos

miestų plėtros temomis buvo aktualios Vil-
niui?

Pasaulio miestai išties susiduria su
panašiais iššūkiais – kaip užtikrinti ko-
kybišką viešąjį transportą, kaip išlai-
kyti, puoselėti ir kurti miesto jaukias ža-
liąsias erdves, kaip darniai planuoti
miestą ir įtraukti gyventojus į spren-
dimų priėmimą, ir, svarbiausia, kaip di-
dinti miesto patrauklumą jo gyvento-
jams, kad jie jaustųsi laimingi savo
mieste. Ateinantiems ketveriems me-
tams su koalicijos partneriais esame pa-
rengę itin ambicingą programą. Darbų

LR generaliniame konsulate Čikagoje (iš k.): mero patarėja Ieva Pakarklytė, konsulas Mant-
vydas Bekešius, Vilniaus meras Remigijus Šimašius, LR generalinio konsulato Čikagoje tre-
čiasis sekretorius Saulius Pumputis ir ,,Go Vilnius” Verslo skyriaus vadovas Karolis Žemaitis.

programoje sutarėme, kad švietimo ko-
kybė, prieinamas ir patogus viešasis
transportas ir atgimstantys Vilniaus
miegamieji rajonai yra prioritetas, to-
dėl būtent tam skiriame didžiausią dė-
mesį, tai bus pagrindinės miesto temos
ateinančius ketverius metus, kurie taps
Vilniaus šuolio laikotarpiu.

Ar Jums pristatytos Čikagos miesto
teikiamos galimybės, kultūra ir urbanistikos
projektai ateityje bus naudingos Vilniui?

Ko tikrai galime pasimokyti iš Či-
kagos, o, tiksliau, iš pačių miesto gy-
ventojų – tai kūrybingumo ir užsispy-
rimo. Miestui beveik visiškai sudegus
1871 m. (ugnis sunaikino apie 17 500 pa-
statų, apie 100 tūkst. žmonių liko be būs-
to), Čikaga sugebėjo atsitiesti ir XIX a.
pabaigoje jau buvo penktas didžiau-
sias miestas pasaulyje. Ir dabar Čikagos
žmonės garsėja betarpiškumu, atviru-
mu ir racionaliu požiūriu. Tai pajutau
ir susitikimuose, kurie buvo dalykiški,
užčiuopiantys temos esmę, o pašneko-
vai nevengė tiesių ir atvirų klausimų.

Kuo buvo reikšmingas susitikimas su tech-
nologinių startuolių inkubatoriaus ,,Tech-
Nexus” įkūrėju ir vadovu Fred Hoch bei jo
kvietimas Čikagos startuoliams dalyvauti
Vilniaus miesto įgyvendinamoje profesiona-
lų pritraukimo programoje ,,Workation”?

„TechNexus” įkūrėjas Fred Hoch
jau yra lankęsis Lietuvoje, tačiau tąsyk
jis lankėsi Dainų šventėje ir verslo su-
sitikimų ar renginių nebuvo planavęs.
Sutarėme, kad kitas jo vizitas Vilniuje
bus orientuotas į verslą ir partnerysčių
mezgimą, dalijimąsi patirtimi. Čia tik-
rai matome pačias geriausias galimybes
bendradarbiauti tiek su didžiausiu Bal-
tijos šalyse technologijų startuolių par-
ku „Vilnius Techpark”, tiek su kitais
startuolių centrais mūsų mieste. Kal-
bant apie ,,Workation Vilnius” projek-
tą, pasinaudosiu galimybe pristatyti jį
plačiau. Vilniaus miesto investicijų,
verslo ir turizmo skatinimo agentūra
„Go Vilnius” jau antrus metus organi-
zuoja pažintinę programą užsienio vers-
lams „Workation Vilnius” – taip sie-
kiame, kad kuo daugiau verslų sužino-
tų apie Vilnių ir savo akimis pamatytų,
ką galime pasiūlyti Vilniuje plėtrą pla-
nuojančioms įmonėms. Pernai prog-
ramoje dalyvavo ir išbandyti Vilniaus
atvyko telekomunikacijų milžinė „BT

Group” bei kelionių planavimo plat-
formą valdanti „Expedia” iš Didžio-
sios Britanijos bei danų startuolis „Or-
derYOYO”. Šiais metais labai laukiame
JAV įmonių, tikimės, kad turėsime da-
lyvių ir iš Čikagos.

Kuo Jūsų vizitas į JAV svarbus šių gi-
miningų miestų – Vilniaus ir Čikagos – eko-
nominių ir kultūrinių ryšių tvirtinimui ir
plėtrai?

Vilnius – Lietuvos sostinė, Čikaga
vadinama Amerikos lietuvių sostinė, ir
šių miestų ryšys lietuvių dėka stiprus
jau šimtmetį. Atstumas visiškai ne-
svarbu, žmonės sukūrė ir palaiko šį ryšį.
Tikiu, kad mano vizitas ne tik sustiprins
jį, bet ir padės atsirasti naujoms gijoms,
siejančioms Vilnių ir Čikagą. 

Kokius susitikimus laikote svarbiau-
siais Vilniui ir vilniečiams?

Visi susitikimai svarbūs, o dar
svarbiau – ką nuveiksime ateityje –
kaip įgyvendinsime startuolių partne-
rystės projektus, kaip pritrauksime
naujų verslų į Vilnių, kaip Amerikos lie-
tuviams pristatysime šiandieninį Vilnių
ir kviesime, jei ne grįžti, tai bent tapti
Vilniaus ambasadoriais Čikagoje.

Kokį įspūdį paliko susitikimai su lietu-
viais – su JAV LB Čikagos lietuvių apylinkės
nariais Jūsų viešnagės Lemonte metu, kiti su-
sitikimai?

Labai didelį įspūdį paliko visi su-
sitikimai ir visi lietuviai – ir PLC, ir vy-
čiai, ir Rotary klubas, ir lietuvių vers-
lininkai, ir jaunimas Čikagoje. Matau
didelį patriotiškumą, norą puoselėti
lietuvybę. Linkiu tai visada išlaikyti ir
neužmiršti, kad šiandien Lietuva jau
yra galimybių žemė JAV gyvenantiems
lietuviams. Lietuvoje, o ypač Vilniuje,
galima ne tik prisiliesti prie turtingos
istorijos, bet ir kurti savo ateities isto-
riją, nes nedaug rasime miestų, kurie
būtų tokie atviri, inovatyvūs, teiktų
puikių gyvenimo ir karjeros galimybių.
Apie šiuos aspektus daug kalbėjome su
lietuviais, labai smagu buvo matyti,
kad visi ištroškę tokių žinių, nori ma-
tyti Lietuvą kaip galimybių šalį. Bent
jau Vilnius tikrai toks yra.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Živilė Gurauskienė

Mero ir jo komandos susitikimas su Čikagos jaunimo grupėmis.

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius ir Vilniaus miesto meras Remigijus
Šimašius.

Susitikime su Čikagos jaunųjų profesionalų klubu LCCC R. Šimašius papasakojo apie galimybes dirbti vienoje greičiausiai augančių ir inovatyviausių sostinių Europoje.  
,,Facebook”�nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Apie piliečių dalyvavimą valstybės gynyboje
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė grąžino Seimui pakar-
totinai svarstyti Ginklų ir šaudmenų
kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą,
siūlydama tobulinti nuostatas dėl pi-
liečių teisės disponuoti teisėtai įgytais
ginklais ir šaudmenimis nepaprasto-
sios ar karo padėties atveju.

Pasak Prezidentės, niekas negali
varžyti tautos ir kiekvieno piliečio
teisės priešintis agresoriui, okupantui
ir bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybę, te-
ritorijos vientisumą ir konstitucinę

santvarką. Konstitucijoje laiduojama
kiekvieno piliečio teisė priešintis, to-
dėl jo pasiryžimas ginti Lietuvos vals-
tybę privalo būti skatinamas.

Prezidentė siūlo, kad nepapras-
tosios, karo padėties metu ar paskelbus
mobilizaciją ginklai bei šaudmenys
jų teisėtiems turėtojams būtų palie-
kami ir galėtų būti laikinai paimami
ar rekvizuojami tik išskirtiniais atve-
jais.

Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau
nei 94 tūkst. teisėtų ginklų savininkų,
o civilinėje apyvartoje – apie 174 tūkst.
ginklų.

Į Lietuvą sugrįžo unikali istorinė relikvija
Kaunas (Alfa.lt) – Pirmojo Lietu-

vos Prezidento Antano Smetonos me-
tais į Lietuvą sugrįžta Nepriklauso-
mybės 20-mečio jubiliejui nukalta ir
Prezidentui padovanota sidabrinė 10
litų moneta ir jos unikali sesė – auk-
sinė moneta-suvenyras su prezidento
A. Smetonos portretu. 

Abi monetos sudėtos į dėžutę, ku-
rios atvarte esančioje auksinėje plokš-
telėje išgraviruota dedikacija.

Šią unikalią numizmatinę ir isto-
rinę relikviją padovanojo Amerikos lie-
tuvių kultūros archyvas (ALKA), vei-
kiantis Putname, Connecticuto vals-
tijoje. Archyve ši relikvija buvo sau-
goma 35 metus.

Unikalią Amerikos lietuvių kul-
tūros archyvo dovaną Lietuvai Istori-
nėje Prezidentūroje Kaune bus galima
pamatyti Valstybės dieną, liepos 6-
ąją.

Perspėja Europą dėl Rusijos veiksmų 
Vilnius (BNS) – Lietuva vėl per-

spėja Europos Sąjungos (ES) partneres
dėl Rusijos veiksmų prieš šalies teisė-
jus ir prokurorus, susijusius su Sausio
13-osios byla.

Teisingumo ministras Elvinas
Jankevičius Hagoje įteikė laišką ES
teisinio bendradarbiavimo instituci-
jos – Eurojusto – prezidentui Ladislav
Hamran dėl Rusijos daromo spaudi-
mo.

Pernai Rusijos tyrimų komitetas

iškėlė baudžiamąją bylą prieš Lietuvos
prokurorus, dalyvavusius Sausio  13-
osios bylos tyrime, o šiemet – ir prieš
teisėjus, nagrinėjusius šią bylą.

Vilniaus apygardos teismas šie-
met kovą buvusį sovietų gynybos mi-
nistrą Dmitrijų Jazovą ir dar daugiau
kaip 60 buvusių sovietų pareigūnų, ka-
rininkų pripažino kaltais dėl nusikal-
timų žmoniškumui ir karo nusikalti-
mų, tačiau nuosprendį apskundė tiek
prokurorai, tiek dalis nuteistųjų.

Melagingos žinios apie karines pratybas 
Vilnius (Diena.lt) – Įsilaužus į

naujienų tinklalapius, juose paskelb-
tos melagingos žinios apie Lietuvoje
vykstančias karines pratybas.

Tinklalapiuose valstietis.lt ir bal-
tictimes.com lietuvių
ir anglų kalbomis pa-
skleistas melas, neva
per pratybas bandant
masinio naikinimo
ginklus radioaktyvio-
mis medžiagomis už-
teršta Neris.

I š g a l v o t a m e
straipsnyje rašoma,
neva per šaudymo pra-
tybas į Nerį nukrito
sviediniai su nusod-
rintu uranu, o užterš-
tas vanduo pateko į
Kauno gyventojų na-
mus.

Šiuo metu vykstančiose karinės
pratybose „Geležinis vilkas” treni-
ruojasi apie 4 tūkst. karių iš dešimties
NATO šalių.

Nuteisti asmenys šnipinėję Rusijai 
Vilnius (LRT.lt) – Šiaulių apy-

gardos teismas du Lietuvos piliečius
pripažino kaltais šnipinėjimu Rusi-
jai bei skyrė jiems realias ketverių
metų ir devynių mėnesių laisvės at-
ėmimo bausmes pataisos namuose. 

Rusijos žvalgybos instituciją do-
mino Lietuvos kariuomenės Karinių
oro pajėgų Aviacijos bazės tarnybiniai
dokumentai, tarnybinių patalpų sche-
mos, Aviacijos bazės oro uosto schemos,
planai, objektai, karinės vadovybės
sprendimai, įsakymai, visa tai buvo fo-

tografuojama. Rusijos žvalgus domino
ir kiti nevieši, tačiau neįslaptinti duo-
menys. Kaltinamieji turėjo dar vieną už-
duotį – rinkti ir pateikti informaciją apie
asmenis, kurie galėtų pradėti bendra-
darbiauti su svetimos šalies žvalgyba.

Kaltinamieji, laikydamiesi ypa-
tingų konspiracijos priemonių su Ru-
sijos žvalgybos atstovais, slaptai susi-
tikinėdavo Rusijoje arba kitose šalyse.

Vienas kaltinamasis gimęs 1966
m., kitas – 1961 m. Abu kaltinamieji su-
imti. 

Drono numušimas yra žinutė Amerikai
Dubajus (BNS) – Irano revoliuci-

jos gvardijos vadas pareiškė, kad in-
cidentas, per kurį jo pajėgos numušė
JAV bepilotį žvalgybos lėktuvą, pa-
siuntė Amerikai „aiškią žinią”.

Prestižinėms sukarintoms Irano
pajėgoms vadovaujantis generolas
Hossein Salami pridūrė, kad jo šalis
„neturi ketinimų kariauti nė su viena
šalimi, bet esame pasiruošę karui”.

Jo kalbą tiesiogiai transliavo Ira-

no valstybinė televizija. Kiek anks-
čiau JAV pareigūnai neoficialiai pri-
pažino iraniečių pranešimą apie nu-
muštą droną.

Revoliucijos gvardija teigia nu-
mušusi amerikiečių aparatą „RQ-4 Glo-
bal Hawk” Irano oro erdvėje. Tuo metu
vienas JAV pareigūnas sakė naujienų
agentūrai „The Associated Press”, kad
incidentas įvyko tarptautinėje oro erd-
vėje virš Hormūzo sąsiaurio.

Rusiškos zenitinės sistemos bus Turkijoje
Stambulas (BNS) – Rusiškų ze-

nitinių sistemų S-400 pristatymas Tur-
kijai gali būti pradėtas jau pirmoje lie-
pos pusėje, pareiškė šalies prezidentas
Recep Tayyip Erdogan.

Turkija perka keturias S-400 sis-
temas „Triumf ”, o sutarties vertė
siekia 2,5 mlrd. JAV dolerių. Turkija
taps pirmąja NATO nare, įsigysiančia
pažangiausių rusiškų priešlėktuvi-
nės ir priešraketinės gynybos siste-
mų.

Sutartis dėl Rusijos oro erdvės

Pranešinės apie lytinį išnaudojimą
Roma (Vatikano radijas) – Pasta-

raisiais metais vaikų išnaudojimo
skandalų ir tyrimų sukrėsta Jungtinių
Valstijų Katalikų Bažnyčia patvirtino
popiežiaus išleistą įsaką, reikalau-
jantį, kad dvasininkai praneštų apie
įtariamo lytinio išnaudojimo atvejus.

Baltimorėje vykusios JAV katali-
kų vyskupų konferencijos dalyviai di-
džiąja balsų dauguma pritarė JAV ka-
tekizmo pataisoms. Jose numatyta,
kad kiekviena vyskupija privalės su-
sikurti informavimo apie galimus sek-
sualinius nusikaltimus sistemą.

Popiežiaus Pranciškaus iniciaty-
va paskelbtame trumpame įsake motu
proprio skelbiama, kad kiekvienas,
turintis kokios nors informacijos arba
įtarimų apie lytinės prievartos atvejus,
„privalo skubiai pranešti” apie juos
Bažnyčiai.

Įsakas yra taikomas tik Bažny-
čiai ir neįpareigoja asmenų pranešti

apie nusikaltimų atvejus teisėsaugos
institucijoms.

2018 m. rugpjūčio mėnesį Penn-
sylvanijos didžioji prisiekusiųjų žiuri
paskelbė šokiruojančią ataskaitą apie
Katalikų Bažnyčios vykdytą sisteminį
seksualinių nusikaltimų prieš maža-
mečius dangstymą.  Paaiškėjo, kad
„esama patikimų įtarimų dėl daugiau
nei 300 kunigų grobuonių”, kurie per
septynis dešimtmečius lytiškai iš-
naudojo daugiau nei 1 000 vaikų.

Šis skandalas privertė atsistaty-
dinti JAV kardinolą ir Washingtono ar-
kivyskupą Donald Wuerl. Šis kardi-
nolas buvo kaltinamas nesiėmęs veiks-
mų prieš kunigus pedofilus. 

Kitas buvęs įtakingas JAV kardi-
nolas  Theodore McCarrick šiemet
buvo pašalintas iš kunigų luomo dėl
kaltinimų lytiškai išnaudojus paaug-
lį berniuką aštuntajame dešimtmety-
je.

Himalajų ledynai tirpsta vis greičiau
New Yorkas (Faktai.lt) – Hima-

lajų kalnų ledynai, anot tyrimo, tirps-
ta dvigubai greičiau nei prieš šimt-
mečių sandūrą. Klimato kaitos pada-
riniai kalnams gali turėti pragaištin-
gą poveikį vandentiekai Pietų Azijo-
je.  Kylančios temperatūros yra pa-
grindinė greitesnio ledynų tirpimo
priežastis. 

Mokslininkai analizavo ameri-
kiečių žvalgybos iš palydovų darytas
2 000 km ilgio teritorijos Indijoje, Ki-

nijoje, Nepale ir Butane nuotraukas ir
nustatė, kad ledynai nuo 2000 metų kas-
met netenka 45 cm ledo – dvigubai dau-
giau nei 1975–2000 metais.

Kalnuose smarkiai padidėjo ir
temperatūra: vidutinė temperatūra
čia 2000–2016 metais buvo vienu laips-
niu Celsijaus aukštesnė nei 1975–2000
metų laikotarpiu.

Tyrimas suteikia iki šiol aiškiau-
sią vaizdą, kaip greitai Himalajuose
tirpsta ledynai.  

Įsilaužus į svetaines, paskelbta melaginga žinia. 
Baltictimes�nuotr.

Irano pajėgos, numušusios JAV bepilotį žvalgybos lėktuvą, pasiuntė „aiškią žinią”.
SCMP� nuotr.

gynybos sistemų S-400 pirkimo išpro-
vokavo Washingtono įtūžį ir paskatino
amerikiečių pareigūnus nutraukti Tur-
kijos dalyvavimą JAV naikintuvų F-35
programoje. Jie taip pat pagrasino pa-
skelbti savo NATO sąjungininkei dau-
giau sankcijų.

Washingtonas teigia, kad Turkijos
ketinimas naudoti Rusijos raketų tech-
nologijas kartu su JAV naikintuvais
būtų nesuderinamas su NATO gynybos
principais ir keltų pavojų sąjunginin-
kų saugumui.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Tai buvo jaudinanti naktis ne tik pir-
majam NBA naujokų biržos šau-
kimui Zion Williamson, kuris ne-

sulaikė ašarų nulipęs nuo Brooklyno
„Barclays Center” scenos. Birželio 20 d.
du lietuviai buvo pašaukti 2019-ųjų
NBA naujokų biržoje, bet žaibiškai iš-
mainyti. Deividas Sirvydis nukeliavo į ko-
mandą, kuri jo siekė jau kelis mėnesius,
o Igną Brazdeikį pasirinko viena gar-
siausių NBA organizacijų. NBA vartus jau
pravėrė 20-tas lietuvis lygos istorijoje.

D. Sirvydis keliaus į Detroitą

19-metį Deividą Sirvydį 37-uoju
šaukimu pakvietė Detroito „Pistons”
klubas. Oficialiai jį pasirinko Dallas
„Mavericks”, tačiau netrukus jo teisės
buvo perleistos Detroito komandai.
Manoma, kad šį šaukimą D. Sirvy-
džiui „Pistons” buvo pažadėjęs dar
prieš naujokų biržą, todėl snaiperis ir
nedalyvavo NBA komandų peržiūrose.
Didžiulė tikimybė, kad „Ryto” atstovas
jau šią vasarą persikels į Detroitą,
bus skolinamas G lygos komandai, o
Vilniaus klubas gaus išpirką.

Ilgai laukta Lietuvos boksininko Egidijaus
Kavaliausko ir amerikiečio Terence Craw-
ford gali įvykti jau šiais metais. Bokso
naujienų tinklalapis boxingnews24.com
skelbia, kad T. Crawford su lietuviu kau-
sis lapkričio mėnesį.

Ši žinia kiek nustebino bokso ben-
druomenę, nes E. Kavaliauskas,
kuris jau keletą mėnesių yra „Top

Rank” reitingo lyderis, paskutinėje
savo kovoje po 10 raundų mūšio nesu-
gebėjo įveikti Ray Robinson. Dvikova
baigėsi lygiosiomis. Tai buvo pirmoji E.
Kavaliausko nelaimėta kova profesio-

nalų ringe po 21 pergalės iš eilės.
T. Crawford turėtų ginti Pasaulio

bokso organizacijos (WBO) pusviduti-
nio svorio kategorijos čempiono diržą.
Pagal taisykles, jis turėtų kautis su
WBO reitingo lyderiu, bet pats ameri-
kietis vengia šios akistatos.

Jau anksčiau jis susitarė dėl kovos
su britu Amir Khan, o dabar jis siekė
kautis su kitos organizacijos pasaulio
čempionu Errol Spence. Visgi E. Spen-
ce rudenį kausis su Shawn Porter, to-
dėl T. Crawford reikėjo priimti E. Ka-
valiausko iššūkį norint išlikti aktyviu
kovotoju.

Oficialiai T. Crawford ir E. Kava-
liausko kova dar nėra patvirtinta.

Planuojama E. Kavaliausko kova 
dėl pasaulio čempiono diržo

NBA žais dar du lietuviai: D. Sirvydis ir I. Brazdeikis

V. Kavaliausko svajonė gali išsipildyti: lietuvis ruošiasi kovai dėl Pasaulio profesionalų bok-
so pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržo.

žvaigždę. 19-metis 201 cm ūgio šio uni-
versiteto absolventas per sezoną NCAA
pelnė 860 taškų – daugiau per visą
NCAA istoriją įmetė tik keturi pirmojo
diviziono žaidėjai.

D. Sabonis bus iškeistas?

Stebėdamas NBA naujokų biržos
transliaciją Domantas Sabonis turėjo
pasikrapštyti pakaušį, išvydęs India-
nos „Pacers” pasirinkimą. 18-uoju šau-
kimu Indianos klubas pakvietė 19-
metį vidurio puolėją Goga Bitadze – jau
trečią šios pozicijos žaidėją „Pacers”
klube. Nors Indianos ekipos vadovai ti-
kina, kad tai nieko nereiškia, „Pa-
cers” žingsniai signalizuoja apie gali-
mas permainas, kurios gali paveikti D.
Sabonio karjerą NBA.

„Pacers” labai keistai elgėsi NBA
naujokų biržoje. Spręsdamas jau porą
metų neišsprendžiamą Domanto Sa-
bonio ir Myles Turner rebusą, India-
nos klubas 18-uoju šaukimu pasirinko
212 cm ūgio Sakartvelo talentą. Įdomu,
kad tarp 17 pirmųjų naujokų biržos
šaukimų nebuvo nė vieno centro, o tokį
pasirinko komanda, kuriai, atrodo,
šios pozicijos žaidėjų reikėjo mažiau-
siai. Ir G. Bitadze nebus siunčiamas
stažuotis į Europą. Jis jau 2019–2020 m.
sezoną apsivilks „Pacers” aprangą. 

„Indianapolis Star” skelbia, kad
„Pacers” yra pasirengę mainyti visus
žaidėjus, išskyrus traumuotą Victor
Oladipo. Tiesa, saugioje situacijoje

yra ir M. Turner, kurio ketverių metų
80 milijonų JAV dolerių sutartis įsi-
galios kaip tik nuo artėjančio sezono.
23 metų 211 cm ūgio centro potencialas,
įgūdžiai ir neapsunkinantis kontraktas
leidžia daryti išvadą, kad amerikietis
neturėtų būti agresyviai judinamas.

Anot „Indianapolis Star”, mainai
yra neišvengiami. Šis ėjimas atrodo
keistas. Atrodo, kad netrukus įvyks
sandoris, kuris išsiųs vieną iš centrų
– vienas iš jų bus iškeistas. Nes kitu at-
veju tai būtų beprotystė. 

Apie Podgoricos „Budučnost” se-
zoną užbaigusį aukštaūgį gruziną nie-
ko nežinojo net „Pacers” treneris Nate
McMillan. Indianos klubas esą nesiti-
kėjo, kad G. Bitadze nukris iki 18 šau-
kimo. N. McMillan tik iš kitų koman-
dos atstovų buvo informuotas, jog cent-
ras yra pasirengęs žaisti NBA jau ar-
tėjantį sezoną.

N. McMillan teigė, jog G. Bitadze
primena D. Sabonį. NBA apžvalginin-
kui tai iškėlė tik dar daugiau klaustu-
kų – kam reikėjo dar vieno vienodo
aukštaūgio, kai komandai labiausiai
trūksta perimetro krepšininkų. „In-
diana ir taip nežino, ką daryti su dviem
vidurio puolėjais, kurie dar neįrodė,
jog gali efektyviai žaisti kartu. O dabar
jie ima dar vieną centrą. Sunku rasti
logikos, – rašė ‘The Athletic’. – Nebent
Indiana iškeis Turner arba Sabonį.
Juk taip ir įvyks, ar ne?”

Treneris N. McMillan tik šyptelė-
jo: „Ką nors sugalvosime.”

iš vietos. Gerai atakuoja, gali veržtis į
abi puses, turi gerą pirmą žingsnį.
Tik klausimas, kaip jam seksis gyny-
boje. Ne pats greičiausias, bet tai soli-
dus žemas puolėjas”, – 20-metį krepši-
ninką pristatė NBA apžvalgininkai.

I. Brazdeikis nelipo ant NBA nau-
jokų biržos scenos Brooklyne, nes ren-
ginį stebėjo su šeima ir kitais artimais
žmonėmis Toronte. Kaune gimęs ir
trejus metus Lietuvoje augęs I. Braz-
deikis turi Kanados pilietybę. Jis tiki-
si susigrąžinti lietuvišką pasą ir atei-
tyje atstovauti Lietuvos rinktinei.

Paraišką dalyvauti NBA naujokų
biržoje pateikęs Matas Jogėla nebuvo
pašauktas. Automatiškai į NBA galėjo
būti kviečiami Laurynas Birutis ir
Martynas Echodas, bet jie savo pavar-
dės neišgirdo.

NBA sudrebins ryškus talentas 

Didžiausia NBA naujokų biržos
žvaigždė Zion Williamson šelmiškai
nusišypsojo, prasidėjus NBA naujokų
biržai. Jis puikiai žinojo, kad netrukus
kils iš savo kėdės ir NBA komisaras
Adam Silver paskelbs jį pirmuoju 2019-
ųjų naujokų biržos šaukimu. Dviejų
metrų ūgio ir net 130 kilogramus sve-
riantis Zion buvo ryškiausias žaidėjas
Brooklyno arenoje. Ne tik dėl savo
žvaigždės statuso, bet ir ryškaus ap-
rangos pasirinkimo.

Z. Williamson laikomas perspek-
tyviausiu žaidėju nuo LeBron James
laikų. Savo vieninteliame sezone
NCAA Duke University absolventas
rinko vid. 22,6 taško, 8,9 atkovoto ir 2,1
perimto kamuolio, blokavo 1,8 metimo
ir pataikė 68 proc. metimų.

„Sunku apibūdinti savo jausmus,
– švytėjo 18-metis puolėjas. – Žinote,
vaikai svajoja apie NBA, bet vėliau tau
sako, kad turi turėti planą B, nes tokia
tikimybė yra labai nedidelė. Tad būti
pirmuoju šaukimu yra daugiau, nei aš
galėjau svajoti.” Netrukus jis pravirko,
interviu metu padėkojęs savo mamai.
„Ji dėl manęs labai aukojosi. Jei ne ji,
manęs čia nebūtų. Ji dėl manęs pada-
rė viską. Tiesiog noriu jai padėkoti, kad
savo svajones paaukojo dėl manęs”, –
ašarą braukė ir Zion, ir jo mama.

Kaip ir tikėtąsi, antruoju šauki-
mu tapo 19-metis 191 cm ūgio įžaidėjas
Ja Morant, kurį pasirinko Memphis
„Grizzlies”. Jis turėtų skirstyti kamuolį
Jonui Valančiūnui. Būtent dėl jo atvy-
kimo „Grizzlies” nusprendė iškeisti il-
gametį komandos veidą Mike Conley.

Trečiuoju New York „Knicks” pa-
sirinko atakuojantį gynėją RJ Barrett
– Zion Williamson užgožtą kitą Duke

D. Sirvydis  Brooklyne lipo ant
NBA scenos atsiimti kepurėlės su „Ma-
vericks” logotipu. Greitai fotosesijose
ją keitė „Pistons” emblema.

„Kairiarankis, kuris gali išplėsti
aikštę. Gal nėra paties stambiausio
sudėjimo, bet gali puikiai mesti, gerai
valdyti kamuolį, gerai jaučia žaidimą.
Jis puikiai pradėjo sezoną ‘Ryte’, Vil-
niuje. Jo tėvas – buvęs krepšininkas. Šį
vyruką NBA klubai sekė jau kurį lai-
ką. Jis nedalyvavo peržiūrose, o tai
ženklas, kad ‘Pistons’ jį labai mėgo. Di-
delė tikimybė, kad jau dabar Sirvydis
vyks žaisti į G lygą”, – naujoką prista-
tė NBA TV.

I. Brazdeikį pasirinko 
New Yorkas

47-uoju šaukimu New Yorko
„Knicks” pasirinko kitą lietuvį Igną
Brazdeikį. Šaukimas priklausė Sacra-
mento „Kings”, tačiau Vakarų konfe-
rencijos klubas išmainė jį vienai gar-
siausių NBA organizacijų.

Joje 201 cm ūgio I. Brazdeikis tikisi
debiutuoti jau 2019–2020 m. sezoną.
„Brazdeikis yra geras taškų rinkėjas,
universalus puolėjas. Puikus metikas

Deividas SirvydIs.

Ignas Brazdeikis.



10 DRAUGAS2019�BIRŽELIO�22�D.,�ŠEŠTADIENIS

„Gabalėliai Lietuvos” PATAGONIJOJE
Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė tęsia pa-
sakojimą iš Loty nų Amerikos, kur lankė lietuviško
pa veldo objektus, pildydami internetinę lietuviško
paveldo užsienyje enciklopediją „Gabalėliai Lietu-
vos” (http:// www.gabaleliailietuvos.lt). 

Nuo Rosario iki kitos lietuviškos vietos va-
žiavome vieną didžiausių at stumų, kuriuos
savo ekspedicijų me tu kada važiavome tarp

dviejų lietuviškų vietų. Pačiu tiesiausiu keliu būtų
1872  km. Ta vieta – Eskelis. „Vi dury niekur” mums
besiruošiant kelionei pasakojo tiek ten buvę, tiek sva-
jojantys nuvykti.

30 000 gyventojų miestelis toli, bet ne toks jau už-
kampis – turi net keturių markių naujų automobilių
salonus. Žiemą tai – ne pirmos reikš mės slidinėjimo
kurortas, vasaromis populiaru išsinuomoti namelius,
nes netoli – gražus Alceres nacionalinis parkas.

Lietuvių sodyba

„Lietuvių sodyba” – taip pat to kie nameliai, bet
lietuviški, su lietuvių muziejumi. Važiuodami  net
nežinojo me,  ko tikėtis – sodybos-muziejaus kūrėjai
ir savininkai lietuviškai ne moka, o iš kitų lietuvių
girdėjome, kad ne muziejaus darbo metu jie į pa talpas
neįleidžia, tuo tarpu darbo lai kas labai trumpas ir
internete neaiš ku ar naujausias. Mėginome susi siek-
 ti el. paštu – negavome atsakymo (nieko keista – Lo-
tynų Amerikoje el. paštas naudojamas, atrodo, daug
ma žiau, nei JAV ar Lietuvoje). Bet akty vūs Argen-
tinos lietuviai vieni kitus pažįsta, tad Rubenas Rep-
šys greitai padėjo rasti kontaktus.

Sodyba pranoko visus lūkesčius. Nuo 2003 m. jos
šeimininkai ten su kūrė tikrą „Gabalėlį Lietuvos”, o
šeimininkė Olga skyrė daugiau nei va landą prista-
tyti kiekvieną svarbesnį muziejaus eksponatą –
nuo originalių staklių, kuriomis spausdintas „Ar gen -
tinos lietuvių balsas”, iki šimtų senų knygų, lente-
lės, kabojusios prie Lietuvos ambasados Argentinoje,
ir kt. Lukoševičių šeima tapo savotiška Argentinos
ALKA ar LTSC – kaupia mirusių Argentinos lietu-
vių, uždarytų organizacijų daiktus. Be to, viską sis-
temina, pristato muziejuje. Muzie jus – vienas ge-
riausiai pasirengusių priimti lankytojus; turi oficialų
dar bo laiką, daug nuorodų į jį gatvėse ir internete.
Net viena miesto aikštė, – Lukoševičiai išrūpino, –
Lietuvos va du pavadinta. Ir lankytojai muziejų at-
randa, nepaisant atstumo – viduje gausu šeiminin-
kų nuotraukų su garbiais Lietuvos ir Argentinos po-
liti kais (pavyzdžiui, Vytautu Landsber giu, su kuriuo
susipažino dar kovos už Lietuvos laisvę laikais, kai
Luko ševičiai platino informaciją apie Są jūdį Ar-
gentinoje). Beje, muziejumi daug besirūpinanti Olga
net neturi lie tuviško kraujo – ji tiesiog ištekėjo už Ar-
gentinos lietuvio Broniaus (Bru no) Lukoševičiaus.

Šlapelių šeima

Kita „lietuviška” stotelė Patago ni joje – Sar-
miento miestas, apie kurį papildomos informacijos

prisirinko me ir Eskelio muziejuje. Vienas jo kū rėjų,
sakoma, buvo lietuvis Izidorius Šlapelis, Šlapelių šei-
ma davė ir daugiau įžymybių. Garsiausias – pilotas
Kazimieras. Šlapelių vardu dažniausiai, tiesa, iš-
kraipytu, vadinama daugybė vietų.

Dar namie ieškojome tų vietų, mė gindami įvai-
riomis formomis rašyti Šlapelio pavardę į interne-
tinę paieš ką – Slape..., Szlape... Suradau porą gatvių.

Žinoma, tai ne viskas. Pakako vienoje degalinėje
nusipirkti nelabai stambaus mastelio visos Argen-
tinos žemėlapį, radau dar vieną vietą – Šla pelio su-
akmenėjusį mišką. Paskui sužinojau apie Šlapelio oro
uostą, Šla pelio agrotechnikos mokyklą, Šlape lio
kalvą. Dar vėliau – apie Baltuškos, kito lietuvio, var-
du pavadintas ran čas.

Jau nuvykus į Sarmientą, euforija apie gausy-
bę lietuviškų vietų ėmė nykti: daugelis jų nepasi-

Lietuvių muziejuje „Olgbrun”, Esquyel, Patagonijoje, Argentinoje. 

Patagonijoje, Argentinoje yra ir Rumšiškės.

ekiamos asfaltuotais keliais. Lankyti kiekvie ną tokią
Šlapelio vardu pavadintą vietą ir nebuvo tikslo – dau-
geliu atvejų ten – tik pavadinimas, kuris neretai vie-
toje net neparašytas. Tik že mėlapyje ir matyti, kad
vieta pavadinta Šlapelio vardu.

Ir net vieta, kurios laukiau labiausiai – Šlapelio
biustas – kažkiek nuvylė, nes ten nėra jokios lente-
lės su vardu ar pavarde. O kas, jei tai tė ra legenda?
Negalime rašyti į „Gaba lėlius Lietuvos” legendos...
O Sar mien to Šlapelio gatvė – žvyruota, liūdnoka.

Laimė, paskutinę dieną susira dom Sarmiento
muziejų. Už trumpos įžanginės salės apie indėnus –
tikra Šlapelių reliktų gausybė. Ne tik Ka zimiero do-
vanotos šeimos nuotrau kos, bet ir aibė netikėčiausių
atradi mų. Štai Kazimierui Šlapeliui skirtas ispa-
niškas eilėraštis „Padangių kondoras”, štai „Sar-
miento istorijų” kny ga, kurią pervertę radome bent
tris kartus paminėtą Kazimierą Šla pelį, štai vietos sal-
dainių fabrikėlio reklama, pasakojanti, kad fabriką
įkvėpė istorija, kaip Kazimieras Šla pelis iš lėktuvo
vaikams mėtė saldai nius...

Supratome – pirmosios Sarmiento lietuvių šei-
mos atmintis Sarmiente daugiau nei gyva, tik, bent
kol kas, ne tiek akmenyje, kiek žodžiuose.

Iš Patagonijos pasukome atgal – link Buenos Ai-
res. Dar laukė Berisso – miestas, kurį turbūt net Ar-
gen ti noje žino ne kiekvienas, bet kuris pa gal lietu-
vybės išlaikymą ir lietuvišką paveldą yra vienoje gre-
toje su didžiausias Amerikos žemyno miestais.

Bus daugiau

Lietuvių pėdsakais Patagonijoje. 

A. Žemaitis prie Kazimiero Šlapelio biusto Sarmiento, Patagonijoje, Argentinoje
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Atkelta iš 1 psl.

Birželio 19 d. Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras paskelbė, kad Vil-
niaus universiteto archeologo Gintauto Vė-

liaus vykdomų tyrimų Vilniaus Našlaičių kapinėse
metu aptikti 5 asmenų pa laikai su šautiniais suža-
lojimais. Ge netiniai tyrimai patvirtino vienų iš jų ta-
patybę – tai paskutinio su ginklu rankose žuvusio
partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai. 

Archeologiniams tyrimams buvo kruopščiai
ruošiamasi – tyrinėjamos kapinių knygos, studi-
juojami planai. Tai buvo daroma siekiant nustaty-
ti preliminarią palaidojimo vietą. Naš laičių kapinės
yra didelės, jose pa lai dota apie 2000 žmonių. Šiose ka-
pinėse buvo laidojami dažniausiai iš ligoni nių atvežti
asmenys neturintys giminaičių, neatpažinti kūnai,
medicini nės atliekos iš įvairių gydymo įstai gų. Per-
nai Našlaičių kapinėse buvo rasti Adolfo Rama-
nausko-Vanago pa laikai. Archeologai partizano pa-
lai kus rado už 38 metrų nuo tos vietos, kur buvo ras-
ti A. Ramanausko-Va na go palaikai. Kapinės yra se-
niai ap leistos, daugelio kapų vietą sunku nustatyti.
Taip pat sunkumų kėlė tai, kad kapinių sargas, ku-
ris buvo ir duobkasys, nebuvo labai tvarkingas dar-
buotojas, kartais užkasinėdavo kū nus ten, kur leng-
viau kasti.

Buvo atidžiai ištyrinėtas 1965 m.
teismo medicinos ekspertų parengtas
A. Kraujelio kūno apžiūros aktas, ku-
riame buvo detaliai aprašyti ypa tingi
jo požymiai ir sužalojimai, pa tirti pa-
skutinės jo kovos metu. Šie požymiai
sutapo su archeologų atras taisiais pa-
laikais.

A. Kraujelis 1928 m. spalio 28 d.
gimė didelėje šeimoje Molėtų valsčiu-
je, Kaniūkų kaime. Antanas buvo ga-
bus mokslams, bet 1945 m. baigęs pro-
gimnaziją įsijungė į partizaninę veik-
lą – pradžioje rėmėju, o vėliau pa sitrau-
kė į mišką, nes pradėjo persekioti sau-
gumiečiai. Jų sodyboje veikė du par-
tizanų bunkeriai, kuriuose dir bo aukš-
ti partizanų vadai. 

1951 m. oku pacinė valdžia ėmė
kurti agentų smogikų būrius, kurie ap-
simetę partizanais ėmė naikinti tik-
ruosius ko votojus. 1952 m. Antano bū-
ryje liko tik du partizanai – jis ir Vla-
das Pet ronis-Nemunas, kuris neatlaikęs įtam pos 1954
m. pasidavė saugumie čiams. Tardomas išdavė daug
partizanų rėmėjų. Apie kovos draugą A. Kraujelį per
apklausą sakė: „Labai at sargus, slepiasi negyvena-
muose pastatuose, žiemą į slėptuves išeina vie ną kar-
tą. Eina ne keliais, o laukais, naktį arba prieš rytą.
Vasarą slepiasi krūmuose, klojimuose ir pirtyse.
Siaubūnas niekada dėl nieko nesitaria iš anksto. Jei
pajunta, kad jį kas nors pastebėjo, dingsta į kitą vie-
tą sunaikindamas pėdsakus. Su pagalbininkais kal-
basi be liudininkų. Žmo  nių, kuriuos kviesdavo
KGB, vengė, nes laiko juos užverbuotais. Bunkeriais
nesinaudoja. Neserga ko jų reumatu. Ginklas – trum-
pa vamz dis. Maistas – lašiniai ir duona. 1953 m. – sun-
kiai sužeistas agento Ed mundo Satkūno. Gydėsi
Aleksand ro Alekso Labašausko šeimoje”. Kaip tei-
gia  tyrinėtojai,  šie  liudijimai  yra  gana   tikslūs,
nes rodo, kodėl Antanas tiek daug metų nebuvo su-
imtas. 

1955 m. Antanas slapta vedė Ja niną Snukišky-

Dar viena pergalė Nepriklausomybės fronte

tę, juos miške sutuokė kunigas. 1956 m. porai gimė
sūnus Antanas. 

Saugumiečiai buvo užverbavę ke liasdešimtį in-
formatorių, kad suras tų vienišių kovotoją Kraujelį.
Paga liau 1965 m. kovo 17 d. jie aptikto so dybą Utenos
rajone, Papiškių kaime, kur Antanas buvo įsirengęs
bunkerį. Įvyko susišaudymas. Saugumiečių sužeis-
tas partizanas nusišovė, kad gyvas nepatektų į prie-
šo rankas. Kra tos bunkeryje protokole buvo išvar din-
ta, kad rasti du tomai metinių Lietuvos kariuome-
nės žurnalų „Ka rys” – partizanas studijavo Lietuvos
tarpukario karinę spaudą. A. Krau jelio palaikai buvo
išvežti į Uteną, kur Utenos morge buvo įvykdyta jo
palaikų apžiūra ir surašytos patologo anatomo iš-
vados. Vėliau išvežti į Vil nių, bet apie tai iki šiol buvo
tik spėliojama.

A. Kraujelio sunaikinimo opera cijai vadovavo
KGB mjr. Nachmanas Dušanskis, atpažinimo aktą pa-
sirašė KGB jaun. leit. Marijonas Misiukonis – vėliau
KGB pulkininkas, LSSR vi daus reikalų ministras, ge-

nerolas-majoras, pirmasis atkurtos
nepriklausomos Lietuvos vidaus
reikalų ministras. Istorikas D. Žy-
gelis teigia, kad dar yra gyvas ir ki-
tas KGB darbuotojas – Ričardas
Vaigauskas, ku ris 1953 m. užėmė
KGB apskaitos sky riaus vadovo
pareigas ir buvo atsa kingas už ar-
chyvų saugojimą, KGB sušaudytų
asmenų užkasimo vietų parinkimą
ir priežiūrą, bet apklaustas ir savo
memuaruose teigė nieko nežinąs. 

J. Šyvokienė pasakoja, kad vos
sužinojusi apie brolio mirtį, jos
vy resnė sesuo nuvyko į Uteną ir
visą dieną prastovėjo prie milicijos
durų, prašydama leisti pamatyti
brolio pa laikus, įsitikinti, jog tai jis,
kad sau gumiečiai negalėtų vėl per-
sekioti ar timųjų, bet jai neleido. Se-
serys visus tuos dešimtmečius ne-
siliovė ieškojusios. Istorikas D. Žy-
gelis sako, kad buvo bandoma šei-

mos narius suklaidinti, nuvesti neteisingu keliu, at-
si rasdavo tariamų liudininkų, ku rie susirasdavo šei-
mą ir pasakodavo įvairiausias versijas apie palai-
kų už kasimo vietą. Dabar, išgirdusi žinią apie sėk-
mingą paieškų pabaigą, jauniausioji sesuo Janina,
sako, ilgai raudojusi.

Pirmasis atkurtos Lietuvos vado vas V. Lands-
bergis, pernai minint A. Kraujelio-Siaubūno 90-metį,
sakė: „Trūksta tokių asmenybių, koks bu vo Anta-
nas Kraujelis. Jis nebuvo žy mus filosofas, politikas,
politologas, bet turėjo aiškią tiesą ir supratimą, vir-
šijantį visus politologų išvedžiojimus. Kol yra ti-
kėjimas Lietuva, tol yra Lietuva. Kol yra nors vie-
nas karys, tol yra Lietuvos kariuomenė. O kol yra
kariuomenė, tol yra ir Lietuvos valstybė”.

Apie partizano A. Kraujelio-Siau būno laidotu-
ves kol kas nekalbama, toliau vyksta palaikų tyri-
mai.

Parengta pagal delfi.lt, 15min.lt ir kt.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo�1992�metų�Draugo�fon-
das�padeda�išlaikyti�mūsų�lie-
tuvišką,�katalikišką�„Draugo”
laikraštį.�Prisiminkite�Draugo
fondą�savo�testamente.�Kele-
tas�stambesnių�palikimų�už-
tikrins�„Draugo”�laikraščio�gy-
vavimą�daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

Partizano A. Kraujelio-Siaubūno nuotraukų montažas.
Lietuvos�gyventojų�genocido�ir�rezistencijos�tyrimo�centro�nuotraukos

Spaudos konferencijoje apie partizano palaikų paieškas dalyvavo ir A. Kraujelio sesuo J.
Šyvokienė.  Karolinos�Pansevič�nuotr.
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ViDauS ligoS 
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
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192�Walter�St,�Lemont,�IL�60439
963�N.�129th�Infantry�Dr.�#110

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos
7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

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

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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055�S.�Roberts�Road,�

Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-4055
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

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl�informacijos�skambinkite�Ritai�Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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Surašymas Nr. 97
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�

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

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
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

,,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!

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulptūrą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kita, kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com

Live-in caregiver needed. Cooking, light
cleaning and personal care for my mot-
her in Chicago Suburb. Must be fit &
healthy.
Call Danny after 6 pm 708-612-8138.

SIŪLO DARBĄ

4 raidės:
CŪGA – ČILĖ – KIEK – VYŽA.

5 raidės:
ĖJIKĖ – KILMĖ – KŪGIS – SKYLĖ.

6 raidės:
ADINYS – AMPLUA – GYVIAI – IRŠTVA – IŽDINĖ – NIEŽAI –
SAKSAI – UŽNAŠA.

7 raidės:
AKACIJA – APAČIAI – APDARAI – ATLAIKA – DARŽINĖ –
GERTUVĖ – GURKLYS – ILGATIS – INDĖNAI – KARKLAI –
KASKART – KOKONAS – KRIAUŠĖ – KUPSTAS – KVARCAS –
NIUKSAI – OŽKIENA – PAGYROS – PAKELMĖ – PONTIAC –
REGYKLA – REKVIEM – RETEŽIS – RIDIKAS – SKAISTĖ –
SKĖRIAI – ŠĖRIKAS – ŠTAMPAI – TIESIOG – TOKELAU –
TRIPSAI – UŽSAGAS.

9 raidės:
APSKURĖLĖ – ATSKILĖLĖ – GRINDINYS – NIKARAGVA –
NYKŠTUKAI – NUOSPAUDA – SLĖPINIAI – SVIESTINĖ.
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KAIP ŠUO SU KATE

ASTA SAPITAVIČIŪTĖ

Istoriją, kurią papasakosiu apie savo ke-
turkoję, visomis prasmėmis yra pamo-
kanti, leidžianti suvokti dau gelį dalykų,
kurių kasdieniuose rūpesčiuose tie-
siog nepastebime. 

Nežinau, kaip jaučiasi kiti žmo-
 nės, kai staiga prie savo namų
pamato be priežiūros lakstantį

jauną šu nelį. Antra vertus, visada pa-
galvoju, kaip turėtų jaustis žmogus, ku-
ris iš pravažiuojančio automobilio be jo-
 kios širdgraužos ima ir visiškai neži-
nomoje gyvenvietėje išmeta tą jauną šu-
nelį, taip nulemdamas jam likimą? Li-
kimą ne tik likti be namų, bet ir pažinti

Kairiakojė Aira, kuri gaudo bites

Taikioji Aira, kuri mėgsta žydinčiose pievose gaudyti bites. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Tiesa, baugščiai Aira iki šiol jau-
 čiasi ir dideliame mieste, kur daug au-
tomobilių, daug judėjimo, miesto gar-
sų. Tai pastebiu iš karto, nes eidama
Kauno centrinėmis gatvėmis ji iš kar-
to pabruka uodegą, atlenkia atgal au-
sis, pradeda laižytis, – visi šie požymiai
šunų kalboje reiškia gyvū no nerimą,
nesaugumą. Taip mano Aira visa savo
elgsena demonstruoja, kad spūstys –
tiek žmonių, tiek automobilių – jai la-
bai nepatinka. Todėl visada mieliau ją
vežuosi į mišką, kur Aira virsta kitu šu-
nimi. Atsi palaiduoja ir pradeda savo
žaidimus. Mėgstamiausias jos pomėgis
– gau dyti bites. Ji nepraleidžia nei
vieno žydinčio krūmo, kiša galvą į gė-
lių žiedų kekes ir iš ten dantimis iš trau-
kia bitę. Iki šiol nežinau, kodėl ji taip
elgiasi. Įtariu, kad galbūt jai pa tinka
saldus ant bičių ūselių užsilikęs ne-
ktaras, o gal malonus gėlių kvapas ir
tiesiog sutapimas, kad beuostant au-
galus juose aptinka bites? Gaudo Aira
ir muses, bet bitės jai vis tiek labiau pa-
tinka. 

Pasivaikščiojimai miške dabar lė-
 tesni, o būdavo laikai, kai su Aira nu-
 bėgdavome ne vieną kilometrą. Ka-
 nikroso varžybose Aira ir aš esame lai-
mėjusios trečią prizinę vietą. Tiems,
kas nežino, kanikroso sportas (canic-
ross – iš anglų k.) – tai bėgimas su šu-
nimi, o kanikroso varžybos – šventė ne
tik keturkojams, bet ir aktyviems jų šei-
mininkams bei vi siems kitiems žmo-
nėms, kuriems lais valaikio leidimas
gryname ore nėra svetimas. Kanikro-
so bėgime puikiai pasirodo ir daly-
vauja visų dydžių ir veislių šunys – nuo
nykštukinio pinčerio iki vokiečių dogo.
Šis sportas – puikus būdas praleisti lai-
ką su šunimi bendraminčių apsuptyje.

Turi Aira ir dar viena išskirtinį
bruožą. Kai mes vaikščiojame lauke, ji

visada eina tik kaire puse. Kiek kar tų
bandžiau keisti jos ėjimo vietą, nepa-
vyko. Aira visada renkasi tik kai rę
pusę. Manau, jeigu Aira mo kėtų rašy-
ti, ji tikrai būtų kairiaran kė. Ta proga,
matyt, verta prisiminti, kodėl tiek am-
žių kairiarankius žmo nes gaubė pa-
slaptis, lydėjo gausybė mitų ir legendų.
Manoma, kad jie – Dievo apdovanotie-
ji ir yra labai talentingi. Gaila, kad pa-
našių tyrimų neatlikta apie kairiako-
jus šunis. 

Aira yra be galo paklusni kalė. Be
vargo galima ją palikti vieną. Ir per
tuos dešimt metų ką yra blogiausio pa-
dariusi – tai pavogusi maišelį sausainių
ir negyvai užniurkiusi dvi kaimo viš-
tas. Vargas tada buvo man, šeiminin-
kei, dėl neapdairumo ir  ne menko ūki-
ninkams padaryto nuostolio. 

Aira turi savyje aristokratišku-
mo ir yra labai „išlaikyta”. Su savo gi-
minės padarais nepuola bičiuliau tis. Ir
nors būdas jos draugiškas, ramus ir ne-
grėsmingas, jos keturkojų draugų rate
yra vos keli šunys, su ku riais ji žaidžia,
o visus kitus tiesiog ignoruoja. 

Gyvenimas įvairiapusis, todėl kai
jis kartais nustebina ne pačiomis ma-
loniausiomis akimirkomis, reikia mo-
kėti įžvelgti ir ten prasmę. Kai atsidū-
riau dvejonėse, visai neplana vusiai
auginti šuns, man gyvenimas pasiūlė
žavią gyvą prasmę – kalytę vardu Aira.
Tai, matyt, ir buvo didžiausia ir svar-
biausia likimo dovana, kuria džiau-
giuosi jau beveik dešimt metų. 

žmogų, kuris begėdiškai to kiu būdu at-
sikratė savo augintinės. Ką bekalbėti
apie tokius dvikojus padarus, kuriems
ne vieta ne tik žmo nių, bet ir gyvūnų
pasaulyje. Mano Aira, kurios dar tada
nepažinojau, savaitę bėgiojo po mano
gyvenvietę, niekam nerūpima ir ne-
globojama. Kai atkreipiau į ją dėmesį,
šunytė mie lai, nors ir su atsargiu iš-
gąsčiu akyse, greitai leido man tapti jos
šeimininke. Ir štai dešimt metų Aira
yra mano didžiausia gyvenimo prasmė,
likimo dovana. Su ja nesiskiriu nuo tos
dienos, kai parsivedžiau namo ir mes
tapome lygiavertės gyvenimo pakelei-
vės. Aira niekada neloja, ne urzgia,
yra miela, tyli ir labai draugiška. 

Bijo ypač stiprių garsų, fejer ver kų,
perkūnijos. Tokiais momentais ji ne-
reaguoja net į šuns skanėstus. Gau-
 džiant bet kokiam didesniam triukš-
mui jos nesuviliosi niekuo.

Kadangi Aira dėl savo amžiaus
nebegali daug bėgioti, pradėjome lan-
 kyti triukų treniruotes. Mėgsta miau-
 sia jos poza treniruotės metu – kry-
žiuoti letenas. Jai taip patiko kry-
žiuoti letenas, kad kiekvieną kartą po
pratimo ji savo pasirodymą baigia bū-
tent tokioje kryžminėje kojų pozoje.
Jeigu visas komandas triukų treni-
ruotėje ji vykdo be atsikalbinėjimų, tai
komandos ,,apsiversti” per pusę metų
mums dar nepavyko įsisavinti. Varty-
tis ant nugaros Aira, matyt, nemėgsta
dėl nesaugumo jausmo. Galbūt anks-
tesnių šeimininkų per nugarą ji buvo
mušama, o kad nemėgsta triukšmo,
matyt, todėl, kad ant jos buvo rėkiama.
Kartą dėl prasto ryšio telefonu kalbė-
jau garsiau, tai nuo mano pakelto bal-
so tono Aira susigūžė ir baugš čiai ste-
bėjo mane tol, kol neįsitikino, kad
aukštesni garsiniai decibelai jai ne-
kelia jokios grėsmės.  

Aira ir jos šeimininkė kanikroso varžybose
užėmė prizinę 3 vietą.
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draugas.org/mirties

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

DEVYNIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros
Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę metų
Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

Atsisveikiname su

A † A
VIDA RADVENIENE,

buvusia Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mo kyklos uolia mokytoja, pedagogikos specialiste ir
mo kytojų patarėja, mokymo medžiagos kūrėja, nuo -
šir džia bendradarbe bei dora lietuve.

Paguodos žodžius tariame dukrai, ilgametei mo-
ky to jai GAILEI HAYDEN, tėvų komiteto nariui, sūnui
TAU RUI ir jų šeimoms. Giliai užjaučiame vyrą EGI DI -
JŲ ir brolį ALGĮ MIKUCKĮ su šeima.

Jūs visi buvote ir esate brangi dalis mūsų mokyk -
li nės šeimos.

Padėsime jums netekties naštą palengvinti.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
direktorė Marytė Newsom, mokytojai, mokiniai, tėveliai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A  † A
JŪRATĖS MARIJOS

BUDRIENĖS
Jau praėjo vieneri ilgi metai, kai
2018 m. birželio 21 d. Amži nybėn
iškeliavo  mano mylima žmona Jū-
ratė. Kartu su jos paskutiniu ato-
dūsiu daugeliu atžvilgiu sustojo ir
mano gyvenimas. Skausmą pa-
lengvina tik žinojimas, kad ji yra
saugi su Dievu ir savo šeimos na-
riais. Jos ilga kova su vėžiu, pati-
riamos didžiulės fizinės kančios ir
skausmas parodė man, kas yra tik-
ra dvasios stiprybė. Esu nuolan-
kus ir sugniuždytas jos sielos draugas. Mano širdyje ji tebėra gyva
ir nuostabi – kaip ir širdyse daugelio kitų, kuriuos ji mylėjo. Jū-
ratė buvo daugelio lietuviškų organizacijų aktyvi narė ir rėmėja.
Ji visuomet buvo pasiruošusi padėti tam, kam reikėjo pagalbos ir
didžiavosi savo lietuviška kilme. Buvau palaimintas trisdešimt aš-
tuonerius metus būdamas Jūratės vyru. Su Dievo malone mes vi-
sada išliksime kartu, amžiams sujungti meilėje.

Tavo atsidavęs ir gedintis vyras Antanas

DrAuGO FONDAS

Aukos Draugo fondui skirtos a. a.
Halinos Daugirdienės atmini mui

Su 100 dolerių:
Rimas ir Pranutė Domanskiai,

Western Springs, IL, garbės nariai, iš
viso 1,025 dol.

Žibutė Zaparackas, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,350 dol.

Marija Remienė, Lemont, IL, gar-
bės narė, iš viso 8,700 dol.

Daiva Čižikaitė-Butvila, La Gran-
ge Park, IL, iš viso 100 dol.

Rita Kisielienė, Chicago, IL, iš viso
100 dol.

Su 50 dolerių:
Mindaugas ir Aldona Bielskai,

Berwyn, IL, iš viso 150 dol.

Mindaugas ir Austė Vygantai,
Winnetka, IL, garbės nariai, iš viso
5,050 dol.

Algirdas ir Raminta Marchertai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
1,250 dol.

Kęstutis Kliorys, Erie, PA, iš viso
50 dol.

Su 30–25 dolerių:
Vida Kuprytė, Riverside, IL, gar-

bės narė, iš viso 1,030 dol.
Vidas ir Gražina Karveliai, Na per-

ville, IL, iš viso 25 dol.

Visiems aukotojams a. a. Halinos

Daugirdienės šeima ir Draugo

fondo taryba nuoširdžiai dėkoja

Gyvenimo realybė

Dažname ,,Draugo” numeryje skai tome tautiečių, kurie paliko šį pa saulį,
pavardes. Kiekvienas žinome, kad mirtis – natūrali žmogaus gyvenimo
pabaiga ir jos išvengti negali nei turtuolis, nei skurdžius, nei pasižymė-

jęs pareigūnas. Dažnai mirtis atsitinka visai ne pasiruošus, netikėtai. Gerai, kad
yra artimieji, kurie pasirūpina ir sutei kia paskutinį patarnavimą pagarbiai, nes
mirusysis jau netenka savo teisės. 

Tarp išeivijos lietuvių yra papro tys ne išlydėti su gėlių vainikais ar orkestru
(kaip buvo daroma tėvynėje sovietmečiu), ne galvoti apie galbūt kaž kur gy-
venančias gimines, bet au kas skirti labdaros organizacijoms ar spaudai, kaip
pageidavo mirusysis.   

Neseniai iš gyvųjų tarpo pasi traukė tauri lietuvė, patriotė a†a Ha lina Dau-
girdienė, palikdama kultū rin gą lietuvišką šeimą. Pagal jos pa geidavimą ir šei-
mos narių pritarimą, aukos jos prisiminimui skirtos Drau go fondui. Jos vardas
įrašytas į gar bin gą laikraščio rėmėjų sąrašą, kuris išliks amžinai.

Draugo fondo inf.



16 DRAUGAS2019�BIRŽELIO�22�D.,�ŠEŠTADIENIS

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.draugas.org

pAS muS
IR

AplINk muS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

n Birželio 23 d., sekmadienį, po 10 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV Lietu-
vių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės
valdyba ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai,
gros ir dainuos Algimantas Barniškis. Švęsi-
me Jonines ir sveikinsime tėvus praėjusios Tėvo
dienos proga. Kviečiame visus dalyvauti.

n JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius birželio 26 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte,
kur matysite  LRT istorinės serijos ,,Laisvės
kaina. Disidentai” dešimtąjį filmą.

� Klasikinės muzikos koncertas ,,Je t’aime!”

birželio 29 d., šeštadienį, 7:30 val. v. Pran-
ciškonų vienuolyno svečių namuose, 26 Be-
ach Ave., Kennebunk, ME 04043. Dalyvaus:
Karolina Glinskaitė (sopranas), Birutė Asevi-
čiūtė (fortepijonas) ir Saulė Asevičiūtė (smui-
kas). Laukiame jūsų.

n Birželio 30 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Jau tapo
gražia tradicija vieną kartą per mėnesį su-
sirinkti ir pasimelsti šioje gražioje lietuviškoje
šventovėje. Galima užprašyti šv. Mišias už mi-
rusius gimines ir draugus. Po šv. Mišių bus
vaišės centro kavinėje. Maloniai kviečiame
atvykti.

10:30 am�

11:30 am

until closing

12:00–3:00 pm

3:00 pm

3:15 pm�

For more information or to donate to Camp Neringa visit www.neringa.org 

Catholic Mass (In Lithuanian)
Arts/Crafts, Games, Raffle,
Lithuanian Cultural Demonstrations,
Linos Lithuanian Food

Lithuanian Delicacies Lunch
Drawing of Lithuanian Basket Raffle
Camp Neringa Campers’ Cultural Program

FRIENDSHIP
GARDENSBOTANIC

Michigan City, IN

     

   
  

106 ACRE BOTANICAL PARK & GARDENS
106 AKRAI BOTANIKOS PARKO IR SODŲ

Come�visit�the�LITHUANIAN�GARDEN�in�bloom
&�the�MEMORIALS�to�3�of�Lithuania’s�Presidents:

SMETONA – STULGINSKIS – GRINIUS

Aplankykite�žydintį�Lietuvos�sodą�ir�pagerbkite�3�Lietuvos�prezidentus:
Antaną SMETONĄ, Aleksandrą STULGINSKĮ, Kazį GRINIŲ

www.friendshipgardens.org

A. a.  Felikso Bobino prisiminimui Janina�Bobinienė�atsiuntė�,,Saulutei”�935 dol.,
kuriuos�suaukojo�O.�Ramonas, G.�Sabaliauskaitė,�V.�S.�Coccia,�G.�Saliga,�A.�Bernatavičienė,
A.�Ruginis,�K.�Bačinskas,�M.�Lamb,�F.�Siongo,�A.�G.�Sabaliauskas,�S.�Roessler,�V.�J.�Žu-
kauskas,�A �R.�Sideravičius,�G.�Janus,�S.�McCarron,�E.�L.�Mikalūnas,�A.�Švabas,�V.�Shee-
han,�M.�Hejna,�D.�Petkūnaitė, �V.�L.�Petrulis,�R.�Abate,�N.�Sodeika,�I.�Žukauskas,�D.�Mar-
tin-Echols,�N.�Johnson,�R.�Martinotti,�S.�Tapler,�I.�Messenger,�A.�Zailskaitė,�D.�Varaneckienė,
N.�Noonan,�A.�Makulis�su�šeima,�S.�Kotovaitė,�M.�Balich,�M.E.�McGuire.�

,,Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, dėkoja už aukas,�skirtas�padėti�var-
gingai�gyvenantiems�vaikams�ir�studentams�Lietuvoje.�Aukojo: Rosemarie�Ignash
–��8 dol.;�Remigijus�Gaška�–�1,500 dol.;�,,Dešrų�ir�Kopūstų”�grupė�–�800 dol.�metams
paremti�du�vaikus;�a.�a.�Felikso Bobino�atminimui�Algis�ir�Violeta�Strikai�su�šeima�–
300 dol.;�tęsiant�vaiko�metinę�paramą Lietuvos�Vyčiai�Council�113�(per�seselę�The-
resa�Papsis)�– 360 dol.; �a.�a.�dr.�Meilutės�Biskienės�atminimui�Marius�Kunčinas,�Rita
Kunčinaite�ir�Marytė�Kunčinienė�–�100 dol.,�Nora�Buczek�–�75 dol.,�anoniminiai –�40
dol. Labai�ačiū!�,,Sau�lute”�(,,Sunlight�Orphan�Aid”),�1133 �Amber�Drive,�Lemont,�Il-
linoois�60439,�tel.�630-243-7275,�el.�paštas indretijunelis@sbcglobal.net


