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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 278 dienos

Būkite laimingos, brangiosios mamos!
Linkime artimųjų meilės
bei supratimo,
ramybės ir Dievo
palaimos.
Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą,
Už tą meilę – bekraštę ir šventą,
Ir už plauką, be laiko nubalintą.

ŠIAME NUMERYJE:

Žodis „ačiū” ir mažas, ir menkas,
Atsilygint tik meile tegalima.
J. Jakštas

Mary Cassatt ,,Siuvanti jauna motina” (Joung Mother Sewing”, 1900 m.

„Amerikoje manęs laukė netikėti atradimai”

Skaitytojai – apie Motinos dieną –
3 psl.

Baltijos kelio 25-mečio paminėjimas: (iš k.) LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis, generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
legendinės grupės ,,Antis” vadovas Algirdas Kaušpėdas ir garbės konsulas J. Prunskis.

Dailininko R. Dabruko pasaulis –
7 psl.

M. Gudynas:
Iš visų Čikagos telefonų knygoje
esančių pavardžių
– kas penktos pavardės savininkas
prijaučia Lietuvai

Virginija Petrauskienė
enkerius metus Čikagoje Lietuvos
Respublikos generalinio konsulo pareigas ėjęs Marijus Gudynas baigia
savo kadenciją ir vasaros pradžioje rengiasi
grįžti į Lietuvą. Dažnas čia gyvenantis
lietuvis sunkiai įsivaizduoja tautiečių renginį, kuriame nepasirodytų M. Gudynas su
žmona Gintarija ir visais keturiais vaikais.
Generalinis konsulas visada puikios nuotaikos, mokantis pajuokauti, kiekvienam
surandantis gerą žodį. Prabilęs į susirinkusius tautiečius, niekada netuščiažo-
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džiauja ir nekalba atmestinai. Pasako tai,
ką reikia, bet dažniausiai savaip, originaliai, ,,gudyniškai”, iš karto pelnydamas susirinkusiųjų simpatijas.
,,Tai geriausias konsulas iš visų tų, kuriuos turėjome ir prisimename”, – tvirtina
Čikagos lietuvių veikloje dalyvaujantys
tautiečiai. Tiesa, generalinio konsulo darbas neapsiriboja vien susitikimais šventėse. Daugeliui nematomas diplomatinis
darbas – svarbi penkerių metų M. Gudyno
darbo Čikagoje dalis.

–10 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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GANY TOJO ŽODIS

Išgirskime Dievo Motinos troškimą
GEDIMINAS KERŠYS
Gegužės mėnuo katalikiškame pasaulyje skiriamas
Margelės Marijos garbei. Šiais metais gegužę (13 d.)
gražiai sutampa ir Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje šimto metų sukaktis. Kaip anuomet daugybė
žmonių netikėjo trimis vaikučiais, kurie tvirtino matę
ir girdėję Švenčiausiąją Mergelę, taip neretai ir šiandien susiduriame su kitų denominacijų krikščionimis
ar net katalikais, kurie abejingi Marijai, ir jos vaidmens
pernelyg nesureikšmina evangeliniame kontekste.
ūsų besiblaškančioje, neretai patikti ir
įtikti pasauliui juokingai trokštančioje
Bažnyčioje reikia dvasinės drąsos viešai pripažinti Dievo Motiną ir šauktis jos apgynimo. Ją lyg
ir sudėtinga analizuoti teologinėmis mokslo kategorijomis ar pritaikyti panašaus pobūdžio schemas. Mat Marija savo žemiškoje kelionėje buvo tyli,
nuolanki, paprasta žydė mergaitė nuošaliame kaimelyje, teištarusi vos kelis žodžius. Sumišę, virpantys: „Štai aš Viešpaties tarnaitė”. Atrodytų,
kiek čia to reikšmingumo, tiesa?
Tačiau Marijos vaidmuo Išganymo istorijoje yra
ypatingai svarbus. Tą jau kadais Šventojo Rašto tyrėjai išskaitė Senojo Testamento aliuzijose į Naujojo Testamento įvykius, kurie stulbinamai persipynę
simbolinėmis reikšmėmis ir prasmės panašumu.
Kaip antai pasakojimas iš Luko Evangelijos apie Marijos apsilankymą pas Elzbietą ir Senojo Testamento istorija, kur Dovydas gabena Sandoros Skrynią į Jeruzalę. Panašumai pernelyg akivaizdūs, artimi net kalbinės išraiškos forma.
Dievo Skrynia buvo vežama iš Abinadabo namų,
esančių Judėjos kalnyne (2 Sam 6, 1–11) ir Marija iškeliavo į Zacharijo ir Elžbietos namus Judėjos kalnyno mieste (plg., Lk 1, 39–40).
Čia pat Dovydas priešais skrynią „šoko iš visų
jėgų Viešpaties akivaizdoje” (plg., 2 Sam 6, 14), ap-
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sitaisęs kunigo drabužiu; kaip ir Jonas Krikštytojas,
esantis iš kunigų linijos, vėliau, kaip žinome, pakrikštijęs Jėzų, šoktelėjo Elzbietos įsčiose vos tik ji
išgirdo Marijos pasveikinimą (plg. Lk 1, 41). Maža to,
Dovydas su izraelitais lydėjo skrynią džiaugsmo
šauksmais (plg., 2 Sam 6, 15), visai kaip ir Elzbieta,
pripildyta Šventosios Dvasios „balsiai sušuko. (…)
Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane.” (Lk 1, 42–43). Panašiai taip Dovydas, pripildytas pagarbios Viešpaties baimės, jautėsi nevertas tos malonės: „Kaip galiu leisti Viešpaties Skryniai ateiti pas mane?” (plg., 2 Sam 6, 9). Toliau skaitome, jog „Viešpaties Skrynia išbuvo Obed Edomo
Gatiečio namuose tris mėnesius, ir Viešpats laimino Obed Edomą ir visą jo šeimyną.” (2 Sam 6, 11). Iš
Luko Evangelijos sužinome, kad Marija prabuvo pas
Elzbietą tris mėnesius (plg., Lk 1, 56), o savo giesmėje ji džiaugiasi, kad „štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos” (plg., Lk 1, 48). Galiausiai Dovydas pargabena Dievo Skrynią į Jeruzalę (plg., 2
Sam 6, 12), kaip ir skaitome Luko Evangelijoje, kad
Marija „sugrįžo į savo namus” (plg., Lk 1, 56), o gimus Jėzui, „nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui” (plg., Lk 2, 22).
Taip jau nuo apaštalų laikų Bažnyčioje tikima,
kad Marija buvo naujoji Sandoros skrynia, Viešpaties pramatyta dar laikų pradžioje, Malonės pilnoji, kurios įsčiose Šventosios Dvasios veikimu pradėtas Vaisius – begalinis Dievo Gailestingumas, atėjęs Žmogaus pavidalu į pasaulį. Kaip senovės Izraelyje sandoros skrynioje saugotos Įstatymo plokštės ir truputis manos iš dangaus – senosios sandoros
ženklai – taip Marijos įsčiose įsikūnijo naujosios Sandoros pažadas ir tikroji Gyvenimo Duona – mūsų Išganytojas Jėzus. Tuo tarpu senoji Sandoros skrynia
buvo prarasta jau daugybę amžių, ir niekas iš žydų
iki šių dienų nežino, kur ji yra. Turėdami tą galvoje pažvelkime į Apreiškimo knygos 11 skyriaus pabaigą: „Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir sušvytravo
žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės

drebėjimas, ir pabiro baisi kruša.” (Apr 11, 19).
O dar paskiau Apreiškimas mums sako, jog „pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi
saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos
žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Ir ji pagimdė
sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda.” (Apr 12, 1–2).
Kaip anuomet Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje esminė žinia pasauliui buvo atsivertimas ir atgaila, taip ir šiandien jos pagrindinis troškimas žmonėms yra artėjimas prie Kristaus, susitaikymas su
Juo, Jo pažinimas ir gyvenimas pagal krikščioniškuosius principus – meilę Dievui ir artimui, puoselėjant taiką širdyse, šeimose, pasaulyje...
Labai raginu mus visus, Mergelei Marijai užtariant, augti tikėjime, daugiau melstis, turėti vilties,
nebijoti, ieškoti laimės ir prasmės ne išoriniuose dalykuose, bet dvasiniame tobulėjime, gyvenime sekant
Kristumi, pasikliaujant Juo ir Jį mylint, kaip tai darė
Jo Švenčiausioji Motina Marija.

Fatima: šimtosios Marijos apsireiškimo metinės
egužės 12–13 d. popiežius
Pranciškus lankosi Fatimoje – kartu su piligrimais minės pirmojo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šimtąsias metines ir kanonizuos Mariją regėjusius piemenėlius Jacintą ir Pranciškų.
Patenkindama Fatimos vyskupo prašymą, Portugalijos vyriausybė penktadienį, gegužės
12-ąją, paskelbė nedarbo diena,
kad žmonėms būtų patogiau keliauti į iškilmes Fatimoje arba jas
sekti per televiziją. Vietiniai popiežiaus kelionės organizatoriai
skaičiuoja, kad šia proga į Fatimą atvyks daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia portugalų. Paprastai per metus Fatimos šventovę aplanko po šešis
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,,Mama, dabar Tave
geriausiai suprantu”
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ŽAIBIŠKI POKALBIAI

Gegužės pradžia pažymėta Motinos diena. Ši šventė švenčiama daugelyje Pasaulio šalių, tačiau
skirtingu laiku, net ir rudenį ar žiemą. Pavyzdžiui, Lietuvoje ją šventė pirmąjį šio mėnesio sekmadienį. Amerikoje motinoms skirtas šis, antrasis gegužės savaitgalis.
Suprantame, kad mamas reikia mylėti ir joms skirti laiko kasdien, nelaukiant tos kalendoriuje pažymėtos dienos. Tačiau realybė kitokia: skubame, paskęstame darbuose, rūpesčiuose, siekiame karjeros, auginame savo vaikus ir mintys apie mamą, atrodo, pasitraukia į šalį. Tačiau vieną gražią dieną staiga sau netikėtai imi ir prabyli savo mamos kadaise pasakytais žodžiais. Arba supranti, kad
anksčiau mums atrodžiusios jos senamadiškos mintys tampa labai artimos ir suprantamos.
Algimantas Remeika, banko
darbuotojas:

Kokios mūsų ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovų mintys apie mamas?
Edita Zasimauskaitė, ,,Chicago
Mothers Foundation” vadovė:
Mes, Amerikoje gyvenantys lietuviai, Motinos dieną galime švęsti du
kartus. Vieną kartą jau atšventėme.
Lituanistinėje mokykloje mano vaikai
Mamyčių šventės metu dainavo tą
pačią dainelę iš mano vaikystės ,,Žibuoklėm pražydę”. Ir dovanojo po pačių pagamintą atviruką. Panašų į
tuos, kokiais aš maža kasmet sveikindavau savo mamą. Pamenu, darželyje mus, vaikus, sustatydavo ant
suolo ir mes traukdavome ,,Tau, mano
mamyte, pirmieji pirmieji žiedai”.

milijonus piligrimų, kurių maždaug
trečdalį sudaro portugalai.
„Brangioji portugalų tauta, jau tik
kelios dienos iki mano ir jūsų piligrimystės pas Fatimos Mergelę. Su
džiaugsmu laukiu mūsų susitikimo
Motinos namuose”, – kaip įprasta
prieš popiežiaus keliones, iki išvykimo likus mažiau nei dviem dienoms,
popiežius video žinia kreipėsi į portugalus.
Popiežius taip pat sakė, jog jam gerai žinomas portugalų troškimas pamatyti jį ne tik Fatimoje, bet sulaukti jo ir kituose miestuose, tačiau ši kelionė ribosis tik Fatimos šventove.
Dėkodamas šalies vyriausybei ir visiems gyventojams už kvietimą ir už
supratingumą, popiežius visus kviečia
į susitikimą Fatimos šventovėje, prie
Mergelės Marijos kojų. „Kaip visuotinis ganytojas atsistosiu Jos akivaizdoje ir paaukosiu jai pačią gražiausią puokštę ‘gėlių’, kurias Jėzus
patikėjo mano globai, tai yra Jo krauju atpirktus visus brolius ir seseris, nė
vieno neužmirštant”.
Šventasis Tėvas taip pat dėkoja už
maldas, kuriomis rengiamasi jo atvykimui, dėkoja taip pat ir kasdienines maldas bei aukas visą laiką aukojamas už jo tarnystę. „Esu nusidėjėlis tarp nusidėjėlių. Malda suteikia
šviesos mano akims, kad sugebėčiau
į kitus žiūrėti taip, kaip Dievas juos
mato, mylėti – kaip Jis myli. Jo vardu
su džiaugsmu atvyktu dalintis su jumis vilties ir taikos Evangelija. Viešpats jus telaimina ir Mergelė Motina
tesaugo.”
Vatikano radijas

Mano mama dabar yra Lietuvoje. Todėl gėlių jai nuvežė mano sesuo. Aš
mamą galėjau pasveikinti tik internetu. Būdama 76- erių, ji mielai naudojasi planšetiniu kompiuteriu, kurį
neseniai gavo dovanų. Neretai pati
mums paskambina. Šiaip manau, kad
didžiausia dovana mamoms yra ne dovanos, o tai, kad vaikai joms skiria laiko. Geriausia dovana nuvažiuoti pas
mamą, būti su ja, neskubant padėti
tvarkytis, leisti kartu laiką. Ypač tą poreikį pabūti su savo vaikais jaučia iš
aktyvaus gyvenimo pasitraukusios
mamos. Beje, kiek esu rašiusi eiliuotų sveikinimų savo mamai, visus juos
sukūriau pati. Ji ilgai nežinojo, o kai
sužinojo, labai nustebo, kad aš rašau
eilėraščius.
Kai mes, vaikai, augome, mama
daug dirbdavo. Būdama paauglė, buvau sudėtinga asmenybė. Kartais su mama pasiginčydavome. Aš buvau labai drąsi, nieko nebijojau, buvau tikra, kad man nieko blogo nenutiks. O mama mane
stengdavosi apsaugoti nuo neatsargių žingsnių. Sakydavo, kad į gyvenimą žiūriu per rožinius akinius. Bandydavo man pasakyti, kad gyvenime bus visko: ir
skausmo, ir nusivylimų. Tik sulaukusi 18-kos suartėjau su mama, tapome draugės. Ji man sakydavio: ,,Tu pamatysi, kai turėsi savo vaikų, tuomet pati kalbėsi ir elgsiesi taip, kaip aš dabar”. Taip ir atsitiko. Dažnai prisimenu savo mamos
žodžius ir kartais draudimais (pavyzdžiui: ,,neleisiu tavęs į ’Sleepover’ vakarėlį)
bandau apsaugoti savo sūnus. Pavydžiu mamoms, kurios turi dukterų. Aš auginu du sūnus, labai juos myliu. Bet baiminuosi, kad užaugę jie sukurs šeimas,
pamirš mane, o aš sėdėsiu prie lango ir lauksiu, kol mane jie aplankys. Bet gal
taip neatsitiks, mes vieni kitus labai mylime, o be to sakoma, kad stipriausias
būna mamos ir sūnų ryšys.

Šiais metais lietuvišką Motinos
dienos šventę paminėjome Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, šokome su grupės ,,Dance Duo” šokėjais.
Dabar aš jau nebeturiu mamos, kurią
galėčiau pasveikinti. Kiek pamenu,
Lietuvoje Motinos dieną pradėta švęsti ne taip seniai, aš tuomet buvau studentas. Gal todėl mūsų šeimoje nelabai
prigijo šios šventės tradicijos. Tačiau
pamenu vieną savo draugo pamokymą.
Jis pasakė, kad mamas vaikai turi sveikinti tada, kai patys švenčia savo gimtadienius. Nes gyvybė yra geriausia dovana, kurią vaikams suteikia mamos.
Už tai, kad gimėme, didžiausia padėka
yra mamai. Man tie jo žodžiai labai patiko, aš jais gyvenime vadovavausi.
Kai prisimenu savo mamą, pirmiausiais įspūdis – ji labai mylėjo savo
mamą. Visada, iki savo mirties laikė
močiutės nuotrauką, įrėmintą sanoviniuose rėmeliuose. Mano mama, kol aš
augau, sunkiai dirbo. Būdama jauna
negalėjo baigti mokyklos, bet labai
norėjo mokytis. Todėl suaugusi, jau ištekėjusi pradėjo lankyti vakarinę vidurinę mokyklą. Pamenu, kad ji labai
gražiai rašė. Mes kartais ją lygindavome su rašytoja Žemaite, kuri pradėjo rašyti būdama brandaus amžiaus.
Ne, apsakymų mama nekūrė. Bet kai
parašydavo laišką, visa šeima jį skaitydavome, kaip kokį literatūros kūrinį.
Ji man yra parašiusi laiškų, kuriuos
iki šiol prisimenu.

Agnė Vertelkaitė, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje darbuotoja:
Mūsų šeimoje kasmet pažymima Motinos diena. Aš paprastai sveikinu mamą, močiutes ir krikšto mamą. Tiesa, dabar liko
tik viena močiutė iš dviejų. Suprantu, kad dėmesį ir meilę mamai
reikia rodyti kasdien, bet tą pirmąjį gegužės sekmadienį mūsų šeima susirenka ir maloniai praleidžia kartu. Reikia tos šventės. Man
netgi atrodo, kad galėtų būti švenčiama kartu abiejų tėvų – mamos ir tėčio diena. Nes jie yra tie žmonės, kurie mus labiausia myli.
Šeimoje augome mes su broliu ir tą tėvų meilę jautėme visą laiką. Galvodama apie tai, aš prisiminiau savo mamos žodžius, kuriuos ji pasakė man, baigusiai vidurinę mokyklą, prieš išleisdama iš namų į kitą miestą studijuoti. Žinau, kad ji tada išsakė ne
tik savo, bet ir tėčio mintis: ,,Žinok, kad ir kas negero tau nutiktų ar pakliūtum į bėdą – visada gali ateiti pas mus ir apie tai pasakyti”. Aš supratau, kad net jeigu suklysčiau gyvenime, grįžusi į namus pas savo tėvus rasiu jų palaikymą ir pagalbą. Gera, kad
niekada neteko ateiti pas mamą ar tėtį ir pasakyti, kad kažkas baisaus man nutiko. Žinoma, buvo tokių gyvenimo situacijų, kai tekdavo jiems pranešti nemalonių dalykų. Tėvų dėka aš jaučiausi
saugi – žinojau, kad turiu besąlygiškai mane mylinčius ir palaikančius žmones.
Kalbino Virginija Petrauskienė
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Nauja Waukegan-Lake County apylinkės valdyba
Waukegan-Lake County apylinkės ir kiti šiaurinio Illinois lietuviai po balandžio 9-osios lietuviškų Mišių
Santa Maria del Popolo koplyčioje susirinko į apylinkės
Lietuvių Bendruomenės metinį ataskaitinį susirinkimą. Pagrindinis susirinkimo tikslas: nuveiktų darbų
ir veiklos pristatymas bei aptarimas, metinė-finansinė
ataskaita bei naujos apylinkės valdybos rinkimai.

etinis susirinkimas pradėtas sugiedojus
Lietuvos himną, išrinkus posėdžio pirmininką ir sekretorių. Valdybos sekretorė Palmira Janušonienė-Westholm perskaitė praėjusių
metų protokolą, valdybos pirmininko pavaduotojas
Gintautas Steponavičius dalyvavusius posėdyje supažindino su valdybos veikla 2016–2017 metais, o Elena Skališienė perskaitė finansinę ataskaitą, parengtą iždininko Pauliaus Slavėno, jam pačiam negalėjus dalyvauti.
Per praėjusius metus valdyba suorganizavo tikrai nemažai įvairių renginių, – taip savo pranešime
pažymėjo G. Steponavičius. Aktyviai prisidėta prie
Skokie miestelyje rengiamo Pasaulio tautų kultūrų
festivalio, pristatant Lietuvą, jos istoriją, kultūrą ir
tradicijas. Smagiai praėjo visų pamėgta šeimyninė
„Vasaros akvarelės“ šventė. Jos metu ne tik vaikai,
bet ir suaugę dalyvavo įvairiose rungtyse, vaidinime,
žaidimuose. Šventę vainikavo nepakartojamas „vandens mūšis”.
Daug dalyvių pritraukė rudeninė iškyla „Pilnaties labirintas”. Nors tokio pobūdžio renginys buvo organizuojamas pirmą kartą, sulaukė didelio apylinkės
lietuvių dėmesio ir nemažai dalyvių. Iškylaujantys,
paklaidžioję po didžiausią pasaulyje kukurūzų labirintą, po klajonių ir smagių nuotykių, iki vidurnakčio susirinkę prie degančių laužų, dalijosi suneštiniu
maistu ir patirtais įspūdžiais bei nuotaikomis.
Nepakartojamą įspūdį daugeliui bendruomenės

M

savo mintis, pateikė pasiūlymų ir pageidavimų. nė, Paulius Slavėnas, Gintautas Steponavičius, VesVisi džiaugėsi atsinaujinusia apylinkės lietuvių ta Steponavičiūtė, Jolita Vilimienė, Palmira Januveikla, dėkojo organizatoriams.
šonienė-Westholm, Jūratė Dzemenaitė ir Dalia
Įdomių renginių netrūko, jų buvo daug ir įvai- Skripkauskienė, dalyvauti pakviestas Garbės narys
rių, nepastebimai prabėgo laikas juos ruošiant. Wau- Gediminas Damašius.
kegan-Lake County LB valdybos veikla sudomino bei
Kad Waukegan-Lake County apylinkėje lietupritraukė nemažą būrį ne tik apylinkės, bet ir už jos viška veikla toliau gyvuos ir plėsis, buvo galima
ribų gyvenančių tautiečių.
spręsti jau ir iš to, kad vos tik rinkimams pasibaigus
Naujos valdybos buvo pradedami planuoti ateities renginiai, siunrinkimai vyko dalyvau- čiami pasiūlymai, duodami patarimai, siūlomos
jant nemažam būriui naujos idėjos. Jau tikrai žinome, jog rugpjūčio 27 d.
mūsų apylinkės gyven- vyks piknikas „Vasaros akvarelė”, o spalio mėnesį
tojų bei JAV LB Vidurio vėl kviesime į kukurūzų labirintą (data bus paskelbta
Vakarų apygardos atsto- vėliau), lapkričio 11 d. raginsime dalyvauti pamėgvams stebint. Susirinki- tame sporto vakare – parungtyniauti, pažaisti tinkmo metu buvo nuspręsta, linį ar krepšinį.
jog valdybą sudarys 10
Praėjusių renginių akimirkas, o taip pat skelapylinkės narių, papil- bimus apie naujus mūsų apylinkės projektus sužidomai vieną vietą sutei- nosite mūsų apylinkės „Facebook” puslapyje: JAV
kiant Gedimino litua- Waukegan-Lake County apylinkės Lietuvių Bennistinės mokyklos atsto- druomenė. Prisijunkite prie mūsų, tapkite mūsų
vui, taip pat į ją kvie- draugais spausdami „patinka” (like).
čiant Garbės narius –
Visais renginių ir apylinkės veiklos klausimais
Susitikimas su „Misija Sibiras“ atstovais Gedimino lituanistinėje mokykloje. 2016 m.
apylinkės senbuvius. Iš galite kreiptis: į valdybos pirmininką Gintautą Stevaldybos pasitraukus Algiui Marcinkevičiui bei ponavičių – tel. 847-644-2871, el. paštu: upelis@sbcglonarių paliko jaudinantis susitikimas su „Misija SiAuksuolei Kišonaitei-Marciulevičienei, į mūsų dar- bal.net bei pirm. pavad. Audrių Abrutį – tel. 847-429biras” dalyviais. Tęsiant susiklosčiusią tradiciją, menios apylinkės veiklą įsiliejo nauji jos nariai – Jūratė 8639, el. paštu: audrius.abrutis@yahoo.com
tiniame Bendruomenės rudens pokylyje surinktas
Dzemenaitė ir Dalia Skripkauskienė. Į naują Wauloterijos lėšas nutarta paaukoti tolesnei „Misija Sikegan-Lake County LB apylinkės valdybą išrinkti:
Waukegan-Lake County JAV LB
biras” veiklai. Todėl jau tradicinėje rudens vakaAudrius Abrutis, Sandra Holloway, Elena Skališieapylinkės info
ronėje „Gintarinis ruduo” loterijos metu surinkti 830
dolerių visų nuoširdžiu sprendimu paaukoti „Misija Sibiras” projektui plėtoti. Pati rudens vakaronė vyko smagiai, svečius pasitiko linksma muzika,
vaišinomės gardžiais užkandžiais, linksminomės –
šokome ir dainavome.
Valdybos suorganizuotuose sporto renginiuose
tikrai netrūko mažų ir didelių dalyvių: sporto vakare ir slidinėjant ant Wilmot kalno. Ne visi renginiai Bendruomenei atneša pelno, bet svarbu tai, kad
į būrį surenka daug tautiečių, vyksta nuoširdus bendravimas, susitikimai, užsimezga bendrystė.
Kartu su Gedimino lituanistine mokykla (GLM)
suorganizavome Vasario 16-osios minėjimą, kurio
metu pasirodė mokyklos tautinių šokių grupė „Rusnė” bei „Laumės”, o GLM mokinių dainuojamos lietuviškos dainos nepaliko abejingo nei vieno šventės
dalyvio.
Muzikos gerbėjai galėjo pasidžiaugti Simonos
Minns džiazo koncertu bei kitais mūsų apylinkėje
vykusiais renginiais.
Po LB apylinkės pirmininko pavaduotojo G. Steponavičiaus pristatytos apylinkės valdybos veiklos
Metinis apylinkės piknikas – vasaros palydos „Vasaros akvarelė”. 2016 m. Half Day Forest Preserve, Vernon Hills, Illinois.
apžvalgos visuotinio susirinkimo dalyviai išsakė
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Balandžio 8 dieną galerijoje „Siela”
poezijos gerbėjus vėl subūrė „Lietuvių poezijos pavasaris JAV”.
ausus ir įvairus 18-kos dalyvių būrys pasidalijo savo
eilėmis, sklidinomis tiek
aštrių kampų ir didelės stiprybės,
tiek naujos pradžios pažadų, virsmo
nuojautų… Vienų kūryba per metus
labiau pasistiebė šviesos, lengvumo
link, kiti išlaisvino savyje daugiau
rimties, gelmės.
Šią bendrą nuotaiką atspindi ir
renginio knyga „Želmenys”, išleista dalyvių lėšomis ir kokybe bei ap-
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imtimi gerokai pralenkusi praėjusių metų renginio knygelę „Pinavija”.
Vakaro metu skambėjo muzika
ir dainuojamoji poezija, puikiai papildžiusios skaitomus eilėraščius.
Džiugu, kad ir vėl dalyvavo ne vien
Čikagos apylinkių poetai, bet ir
svečiai iš kitų valstijų.
Nelieka abejonių, kad šios poezijos šventės taps gražia ilgamete
tradicija ir toliau bus skirtingų
kartų, požiūrių ir kūrybos stilių
jungtimi.

„Lietuvos darželis” bunda iš po žiemos miego

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.
Maironis, Pavasaris

„Siela” info ir nuotr.

„Lietuvių poezijos pavasaris JAV” dalyviai.

mos. Ten mūsų jau laukė energinga, visuomet besišypsanti darbštuolė LUMA pirmininkė Rima KašubaitėBinder ir talkininkas Paul, lumietės vyras. Kad ir po
sunkios darbo savaitės, sekmadienį prasmingai padirbėti buvo gera. Triūsėm daug, juk tik 5 talkininkai.
Negailėdami jėgų ir negalvodami apie pavargusias nugaras, išvalėme ir sutvarkėme aplinką, prisodinome
ir palaistėme daug margaspalvių gėlių.

DANUTĖ BARTULIENĖ
„Lietuvos darželis”, esantis „Friendship Botanic Gardens” (ankstesnis pavadinimas buvo – International
Friendship Gardens) parke, Michigan City, Indianoje,
puoselėjamas LUMA (Lietuvos universitetų moterų asociacijos) moterų – ypatingas ramybės kampelis –
bunda iš po žiemos miego. Net paukšteliai susisuko
lizdelį ant mūsų koplytstulpio, padėjo du kiaušinėlius
ir ruošiasi padidinti savo šeimą. Pavasaris, džiaugsmą
teikiantis metų laikas, veikia visus. Žmonės laimingesni,
džiaugiasi kartu su gamta, visi šypsosi. Pavasaris
Darželio dalies vaizdas.
man siejasi su laisve ir laime.
Aptarėme tolesnius darbus, būtinus mūsų projekto įgyvendinimui. Jau sparčiai dirbame, planuodami nepriklausomos Lietuvos šimtmečio paminėjimo iškilmę. Čia ypatinga vieta. „Inernational
Friendship Gardens” parkas įkurtas 1934 metų gegužės 28 dieną. Tai filantropinė įmonė, norinti sušildyti santykius tarp tautų. 1941 metais spalio 12 dieną šiame parke vyko didelė šventė, skirta Lietuvai.
Žemės lopinėlis buvo paskirtas „Lietuvos darželiui”. Lietuvos prezidentas A. Smetona pasodino
pirmąją eglę. Iškilmes atidarė Indianos įgaliotinis,
viešųjų darbų pirmininkas Frederick Eichhorn.
Kalbėjo jo ekscelencija Antanas Smetona. Buvo pakelta Lietuvos vėliava, sugiedoti himnai. Vieta oficialiai buvo paskirta „Lietuvos darželiui”. Į šią
šventę buvo pakviestas moterų choras „Margutis”,
kurio direktorius buvo Antanas Vanagaitis, liaudies
šokių ansamblis, vadovas Vytautas Bieliajus, dainavo
Jonas Urbonas.
1954 metais liepos 24 dieną čia vyko didelė šventė, „International Friendship Gardens” muzikos festivalis, kuriame dalyvavo lietuvių meno ansamblis
„Dainava”. Dainavo baritonas Algirdas Brazis, solistai
Danutė Stankaitytė, Genovaitė Peškienė, Aleksandras
Kučiūnas, dirigavo Stepas Sodeika. Buvo suvaidinta
scena iš muzikinės komedijos „Hay Harvest”. Atlikėjai
– M. Petrauskas, P. Sarpalis. Rėmėjas – JAV Lietuvių
Bendruomenės Čikagos skyrius.
Gražiame „International Friendship Gardens”
parko „Lietuvos darželyje” vyko daug įvairiausių
švenčių. Todėl mes, LUMA moterys, vadovaujamos
pirmininkės R. Kašubaitės-Binder, įvertindamos,
kad turime unikalią galimybę suruošti didelę Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, jubiliejinę Vasario
Talkos dalyviai pasiruošę darbui: LUMA pirmininkė Rima Ka- 16-ąją norime atšvęsti iškilmingai, sukviesti labai
šubaitė-Binder, Paul Eysenbach – LUMA narės Birutės vyras, daug svečių ir dalyvių. Prisiminsime savo tautos diLUMA iždininkė Danutė Bartulienė, LUMA narė Margarita ir dvyrius, pasidžiaugsime iškovota laisve gyventi
jos vyras Nick Stiglich.
oriai. Kaip to tikėjosi jie, Akto signatarai, perduodami

moterys pradėjo ruoštis darbymečiui, nes norime atkurti „Lietuvos
darželį” iki Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio. Juk
Vasario 16-oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos bei
atkurtos Lietuvos valstybės istorijoje. Mes įsipareigojome gražiai, prasmingais darbais, iškilmingai
sutikti ir paminėti garbingą jubiliejų.
Sekmadienį, balandžio 23 dieną, pažadino saulės
spinduliai, nušvietę langus. Atsibudau su ugnele, žinojau, kad šiandien nuveiksiu ką nors gero… Apsivilkau pačius lengviausius ir patogiausius drabužius,
pavalgiau, kupina jėgų ir ryžto išėjau į gatvę, kur pasitikau LUMA narę Margaritą Stiglich su vyru Nick.
Visi nuvažiavome į Darželį pirmai talkai po ilgos žie-

LUMA

tai savo vaikams ir vaikaičiams, kad Lietuvoje viešpatautų ir tiesa, ir šviesa. Sukviesime kiek galima
daugiau lietuviškų organizacijų, menininkų, dainininkų, šokėjų. Pakviesime Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų ir galbūt daugiau svečių iš Lietuvos.
Šių metų birželio 10 dieną, šeštadienį, 1 val. p.
p., PLC posėdžių kambaryje vyks šventės organizavimo aktyvo susirinkimas. Kviečiame visas lietuviškas organizacijas, maloniai laukiame žmonių, kurie turi idėjų ir panorėtų prisidėti prie šventės organizavimo ir „Lietuvos darželio” atkūrimo. Galvojame, kad ateityje bus dar daug darbo, todėl lauksime ir kitų žmonių pagalbos.
Laukiam vis daugiau aukotojų, kad galėtume
įvykdyti šį projektą iki galo. Norintys vienaip ar kitaip ją paremti, maloniai prašomi prisidėti, rašyti ar
skambinti. Kiekvienas norintis gali užsakyti cementinę plytelę, įsiamžindamas save, ar dovanoti
brangiam žmogui svarbaus įvykio proga už tam tikrą auką. Plytelėmis bus iškloti takai, vedantys prie
trijų garbingų nepriklausomos Lietuvos prezidentų
– Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus paminklų. Kadangi „Lietuvos darželis”
yra „International Friendship Gardens” parke, Michigan City, Indianoje, tai lėšos renkamos į šio parko sąskaitą su nuoroda „Lietuvos darželiui”.
Dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo, kad pagal lietuviškas tradicijas papuoštas žemės lopinėlis Amerikoje vėl atgimtų. Džiaugiamės
Lietuvos pilietinės visuomenės vienybe.

Lietuvišką gėlių vėliavą laiko LUMA narės (iš k.): Rima Kašubaitė-Binder, Danutė Bartulienė, Margarita Stiglich.
Norintys vienaip ar kitaip paremti, prisidėti dar
kartą maloniai prašomi rašyti ar skambinti:
LUMA pirmininkei Rimai Binder tel. 847-3102139, el. paštu: rimabinder@comcast.net
LUMA iždininkei Danutei Bartulienei tel. 219-9233036, el. paštu: danuteb@att.net arba bet kuriai
LUMA narei.
Baigdama linkiu visiems geriausios kloties, prasmingų darbų.
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Berčiūnų
stovyklai
—

25!

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Berčiūnų stovykla, įsikūrusi Panevėžio rajone, yra tapusi Lietuvos
,,Dainava”. Jau 25 metus ten stovyklauja ateitininkų jaunimas. Ten subrendo kelios ateitininkų kartos ir iš
gražių stovyklinių draugysčių gimė
ne viena pora, o dabar šią stovyklą
lanko jau jų atžalos.
Stovyklos 25-metis bus pažymėtas jubiliejinėje stovykloje š. m.
rugpjūčio 11–13 d.
Apie tai kovo 19 dieną lankydamasis Čikagoje, Ateitininkų namuose, papasakojo Ateitininkų Federacijos (AF) pirmininkas Vaidotas Vaičaitis. Rodydamas AF gen. sekretoriaus Vido Čaikausko paruoštas
skaidres, V. Vaičaitis apžvelgė stovyklos teisinį statusą ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Jis paaiškino,
kad ateitininkams priklauso stovyklos nameliai, bet ne žemė. Vis dar
vyksta derybos su Panevėžio meru,
kad būtų pasirašytas susitarimas dėl
stovyklos statuso ir naudojimo. Kaip
žinoma, Berčiūnai yra Panevėžio
gyventojų atostogų vieta, ir stovykla
yra sunkiai apsaugoma nuo pašalinių atostogautojų.
V. Vaičaitis plačiau papasakojo
apie didesnį užmojį – norima atstatyti prieš 10 metų sudegusį ,,Dvaro”
namelį, kad būtų galima juo naudotis

Čikagos ateitininkai su Ateitininkų Federacijos pirm. Vaidotu Vaičaičiu. Sėdi pirmoje eilėje (iš k.): Rasa Narutytė Kasniūnienė, Jolita Kisieliūtė Narutienė, Audrius Rušėnas, Pranutė ir Rimas Domanskiai. Antroje eilėje: Aldona Kamantienė, Rita Venclovienė, Irena ir Juozas Polikaičiai, Raminta Marchertienė. Trečioje eilėje: Saulius Čyvas, Ramunė Kubiliūtė, Daiva ir Petras V. Kisieliai. Stovi: Darius Polikaitis, ŠAAT
pirm. Tomas Girnius, Vaidotas Vaičaitis, Marija Čyvaitė ir Audrius Polikaitis.
Dainos Čyvienės nuotr.

Ateitininkų Federacijos
pirm. Vaidotas Vaičaitis pasakoja apie Berčiūnų stovyklavietės teisines subtilybes.
Kairėje: Sudegęs ,,Dvaro” namelis Berčiūnų stovykloje ir naujojo pastato modelis.

vasarą ir žiemą. Jo degėsiai tebestovi stovykloje, kaip priminimas, kad namelį reiktų skubiai
atstatyti. Yra paruošti planai, bet dar

tariamasi su Panevėžio vadovybe. Yra ir kitų projektų, daugiausia susijusių su namelių
ir sporto aikštės atnaujinimu. Tiki-

Vasaros stovyklos
DAINAVOJE

KENNEbuNKpORT, MAINE

Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys –
pavieniai ar su šeimomis. Registruokitės rašydami
sendraugiai2@gmail.com.

Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems prijaučiantys. Savaitės
programos reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com arba skambinant tel. 207-967-4865.

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d.
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra
baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję universiteto studijų. Registracija
jau prasidėjo. Informacija apie stovyklą rasite: http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/
Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d. Dainavoje
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų.
Vietų nebėra, bet galima rašytis į laukiančiųjų sąrašą. Informacija:
Jas@ateitis.org
Sendraugių 1 stovykla – liepos 23–30 d.
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Vietų nebėra, bet
galima atvykti dienos metu, klausytis paskaitų.
Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d.
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo dienos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su tėvais. Programa bus
pranešta netrukus.

masi, kad šiais sukaktuviniais metais buvę stovyklautojai atkreips dėmesį į stovyklos būklę ir noriai aukos
lėšų telkimo vajui.
Daugiau apie Berčiūnų ateitininkų stovyklas galima paskaityti internete: http://www.berciunai.lt/stovyklos.

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė
Sekmadienį, birželio 1 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, po Mišių – iškilmingas posėdis
PLC didžiojoje salėje.

Gegužinė Ateitininkų namuose
12 val. p. p. (po Šeimos šventės)
Adresas: 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

MAS stovyklai reikia vadovų ir štabo
narių – darbininkų!
Moksleivių Ateitininkų stovykla vyks 2017 m. liepos 7–15 d.
Dainavoje. Kviečiame norinčius dirbti stovyklos vadovu arba
stovykloje darbininku. Norintys dirbti turi būti baigę du universiteto kursus. Kviečiame prisidėti savo talentais ir entuziazmu!
Anketa norintiems vadovauti: goo.gl/QAuKej
Anketa norintiems stovykloje dirbti: goo.gl/mRAihN

MAS 2017 ruošos komitetas:
Viktutė Tijūnėlienė, Andrytė Siliūnaitė,
Šarūnas Daugirdas

Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika,
loterijos laimikiai, ąžuolų pavėsis ir bendrystė su
naujais bei senais draugais.

Knygų klubas
Ateitininkų namuose
Trečiadienį, birželio 7 d. , 10 val. r. Bus
diskutuojama apie Lisa See romaną ,,The
Tea Girl of Hummingbird Lane”.
Ketvirtadienį, birželio 8 d. 7 val. v. Bus
diskutuojama apie Amor Towles romaną
,,A Gentleman in Moscow” Diskusijos
vyksta lietuvių kalba.
Daugiau informacijos suteiks Dainė Quinn
el. paštu: dainequinn@gmail.com
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Aš –– kitoks
Knygų autoriaus Rolando Dabruko pasaulis
VILMA KAVA
Rolandas Dabrukas – vienas iš tų retų
žmonių, kurį pažįsta Rytų pakrantė,
gerai žino Čikaga, o dabar – ir Vakarai.
Atrodo, jo pilna visoje Amerikoje.
olandas per savo kuriamus personažus – Briedį ir Gandrą,
nuotaikingus, įtraukiančius
spektaklius, vaikščiojimą ant kojūkų,
paveikslų tapymą gyvai, stebint auditorijai, pažįstamas ypač vaikams, bet
taip pat ir suaugusiems. Jis matomas
lietuviškoje veikloje, šoka pramoginius ir tautinius šokius, dalyvauja šokių šventėse JAV ir Lietuvoje. Rolando
kūryba reiškiasi daugelyje sričių. Jis
piešia ir tapo įvairiomis technikomis
suaugusiems ir vaikams, jo braižas gali
būti toks įvairus, kad sunku atspėti,
kad tai atlikta to paties žmogaus.

R

Knygos
Prieš gal 15 metų Rolandas, važiuodamas „minivanu”, papasakojo vaikams istoriją. Jie pasakė: „Išleisk knygą, mes ją pirksim”. Pirmąją savo knygą „Zoolydays” Rolandas parašė anglų
kalba ir iliustravo, tačiau leidėjai parinko kitą asmenį, kuris sueiliavo tekstą, todėl ant knygos nurodyta ne Rolando
pavardė. Jis įvardijamas kaip knygos

mas Valstijose nepanašus į daugelio
imigrantų, vairuojančių „truck’us” ar
dirbančius statybose. „Darbo aš nebijau”, – užtikrina jis. Kol studijavo, dirbo visokius darbus – „graužė” granitą,
apsivilkęs specialų kostiumą (dulkės,
šlapia, žiemą šalta, – vargo vakarienė),
tvarkė sodus (gražiai padarydavo, meniškai, išravėdavo, susodindavo gėles),
dažydavo namus. Ir vaikus prižiūrėjo.
„Kai tik baigiau bakalaurą Šiaulių pedagoginiame universitete, iš karto išlėkiau į Ameriką, labai norėjau studijuoti magistrantūroje. Nekalbėjau angliškai, žinojau tik kaip pasakyti ‘aš turiu tris seseris ir abu tėvus’ – tuo mano
anglų kalba ir baigėsi. Prižiūrimiems
vaikams bandžiau ką nors pasakyti, bet
nesugebėjau, jie vadino mane kvailiu.
Jie nežinojo, kad aš kalbu trimis kalbomis, o jie tik viena. Tada aš jiems buvau kitoks, kaip mano antrosios knygos
personažas”, – pasakoja Rolandas.
„Pats pasirinkau tokį gyvenimą –
studijuoti ir mokytis, nes man visada
patiko gauti žinių. Kita vertus, gerai,
kad išvažiavau, esi vienas, labiau susikoncentruoji, daugiau dirbi, sieki
ir pasieki, – svarsto menininkas. – Atsidūriau Connecticute, ten dirbau ir
vakarais mokiausi anglų ESL klasėse,
paskui baigiau Community Collage.
Tada studijavau Western Connecticut
State University ir įgijau magistro
laipsnį. Iš karto, tik baigęs magist-

Dailininkas ir jo knygos.
kamai. Kartais prisistatydavo kaip reporteriai, kartais už galimybę pamatyti
spektaklius pasisiūlydavo padėti rūbinėje.
„GiRo” laikais pagal knygą „Zoolydays” buvo sukurtas aktyvus personažas Briedis, dabar – pagal „Aš kitoks” – gandras Garnys Garniauskas.
Jis yra gyvūnijos laidos vedėjas ir
praneša, kad atsirado nauja varlių rū-

Asmeninio albumo nuotraukos

Įkvėpimas
Kūrėjas sako, kad jį įkvepia daug
kas, gal dėl to jo kūrybos stiliai keičiasi,
nes pagautas mūzos, įkvėpimo, kažką
ir sukuria. „Nuvažiuoju susitikti su
Amma, kuri apkabina milijonus pasaulio žmonių, ir kažkas manyje pasikeičia... Nulekiu į meditacijas su Sadhguru, – tas vėl suteikia įkvėpimo. Arba
paprasčiausiai gatve praeina mergina
su labai gražia suknele, ir mane ji uždega, aš noriu eiti tapyti... Čia, Californijoje, labai geras jausmas: saulė
šviečia, rytai nuostabūs, gaivūs, sėdi,
kavą geri, žiūri į parką, – paukščiukai
čiulba, atrodo, ko daugiau reikia gyveime?” – šypsosi Rolandas.

Energija

Varlė turi ilgas kojas, o aš – kojūkus.
iliustratorius. Tačiau pabaigoje autorystė vis dėlto atiduodama Rolandui.
„Tai buvo sėkminga istorija. Dalyvavau konkurse, išrinko dvylika rašytojų ir iliustratorių iš visos Amerikos,
buvo labai geras jausmas”, – pasakoja
Rolandas. Knyga buvo apdovanota.
Jis sako, kad nenorėjo sustoti.
Yra pradėta keletas kitų knygų projektų, parašyti tekstai, nupieštos iliustracijos, tačiau darbus dar reikia užbaigti. Planuose – ir dvi spalvinimo
knygos.
Per tą laiką Rolandas dalyvavo
dar viename projekte Europoje, Amsterdame. Buvo leidžiama ABC knyga,
ir Rolandas iliustravo „J” raidę.
Naujausia knyga, išleista 2016 metais, kurią Rolandas parašė ir iliustravo – „Aš kitoks” („I am different”).
Knyga išleista anglų ir lietuvių kalbomis.
„Tai istorija, kuri kirbėjo manyje,
degė, ir aš ją papasakojau. Knygą skiriu visiems, kam reikia meilės. O meilės reikia visiems”, – sako Rolandas.

Kelias
Sakau Rolandui, kad jo gyveni-

Scena, teatras – Rolando Dabruko stichija.
rantūrą, pradėjau ieškotis darbo, ir jį
gavau. Man sekėsi, mano angelai mane
saugojo.”

Briedis ir Gandras
„Man patinka teatras, šokis, muzika, tapymas, – taip pradžioje su dailininku Gintaru Jocium įkūrėm grupę
‘GiRo’, kur kartu viską sujungėm”, –
prisimena Rolandas.
Jis sako, kad teatras jam rūpėjo visada. Dar studijuodamas Šiauliuose
pralįsdavo su draugais į teatrą nemo-

šis. Mokslininkai sumišę, todėl naują
rūšį įvardija kaip „Paslaptį O”, – taip
vadinasi ir monospektaklis.
Rolandas sako, kad į vaidinimą
kartais įtraukia ir žmoną Editą, ji
būna apsirengusi oranžiniu varliuku.
Edita yra baigusi režisūrą, tad gali ir
gerai vaidinti, ir patarti ar pakritikuoti. Californijoje, kur pora gyvena,
yra didelė konkurencija, ir, jeigu nori
išsilaikyti, turi tobulėti.

Klausiu: ar turi pavyzdį, ar žaviesi kokiu žmogumi, kūrėju, menininku?
Rolandas sako, kad jų su kolega
iliustratoriumi Gintaru Jocium draugystė išliko, jis jam yra tarsi vyresnysis brolis. Visada kaip pavyzdys – Ramūnas Paulauskas, pasitempęs, su humoru kuria savo spektaklius. Taip pat
vertina labai gabų savo mokytoją Vladimir Shpitalnik, stebi jo kelią.
„Energijos turiu. Noriu visko
daug, gyvenimas trumpas, kažkada
susigriebiau, kad perkopiau 39. Gyvenimas greitai bėga, noriu padaryti
daugiau, – kaip visada šypsosi Rolandas. – Noriu kurti, rankos dega, energija stumia pirmyn, noriu išnaudoti
viską, ką Dievulis davė, kad pasaulis
sužinotų, kas buvo manyje.”

S. Rolando Dabruko knygą „Aš – kitoks” galite įsigyti „Drauge”. Teiraukitės
tel. 773-585-9500.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
D. Trump susitiko su S. Lavrovu

Parengė Vitalius Zaikauskas

Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump Washingtone
priėmė Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą.
D. Trump pavadino susitikimą
„labai geru”. Po pokalbio su Rusijos ministru Amerikos prezidentas pareiškė,
kad siaubingam smurtui Sirijoje turi
būti padarytas galas.
Savo ruožtu S. Lavrovas pažymėjo, kad derybose, be Sirijos problemos, buvo kalbama apie palestiniečių
ir izraeliečių santykių sureguliavi-

Keisis Lietuvos šaulių sąjungos vadas
Vilnius (BNS) – Krašto apsaugos
ministras Raimundas Karoblis Lietuvos šaulių sąjungos vadu siūlo skirti pulkininką leitenantą Gintarą Koryzną.
Karininkas šiuo metu yra Estijoje veikiančio Baltijos gynybos koledžo
lektorius, anksčiau yra vadovavęs Vytauto Didžiojo jėgerių batalionui.
R. Koryzna Lietuvos šaulių sąjungos vado pareigose turėtų pakeisti
trejų metų kadenciją baigiantį atsargos pulkininką leitenantą Liudą Gumbiną. Ministras nusprendė neskirti
dabartinio vado antrajai kadencijai.
1919 metais įkurta Lietuvos šaulių
sąjunga yra sukarinta visuomeninė organizacija, ji sako turinti per 8 tūkst.

D. Trump ir M. Pence aptarė paramą Kijevui
LŠS vadu siūloma skirti Gintarą Koryzną.
„Lietuvos žinių“ nuotr.
narių. Šaulių gretos matomai išaugo po
Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos.

Valstybinių įmonių vadovai bus skiriami naujai
Vilnius (BNS) – Valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų bendrovių
vadovai nuo šiol į darbą bus priimami
viešo konkurso būdu, 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovauti įmonei, kurios daugiau kaip pusę akcijų
priklauso valstybei ar savivaldybei, galės ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Seimas priėmė tai numatančias
Akcinių bendrovių įstatymo pataisas.
Pasibaigus pirmajai, bendrovės
vadovas galės būti renkamas antrajai

mą, padėtį Afganistane ir konfliktą Ukrainoje. „Susitarėme šiais klausimais
palaikyti darbo kontaktus, ieškoti
būdų, kurie leistų suartinti visų suinteresuotų šalių pozicijas”, – sakė
Rusijos URM vadovas po Washingtone įvykusių jo susitikimų su D. Trump
ir JAV valstybės sekretoriumi Rex
Tillerson.
Jis pridūrė, kad Rusijai taikomų
sankcijų klausimas derybose su D.
Trump ir R. Tillerson nebuvo svarstomas.

5 metų kadencijai, jeigu bus pasiekęs
veiklos tikslus.
Tokias pataisas inicijavo prezidentė Dalia Grybauskaitė, – anot jos,
nauja vadovų skyrimo tvarka turės teigiamos įtakos korupcinių rizikų ir
nepotizmo apraiškų įmonių veikloje
mažinimui.
Šiuo metu valstybė valdo 79 valstybės įmones ir 49 akcines bendroves.
2015 metais savivaldybės kartu valdė 46
savivaldybių įmones ir 177 akcines
bendroves.

Minimas R. Kalantos atminimas

Kijevas/Washingtonas (BNS) –
JAV prezidentas Donald Trump Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos užsienio reikalų ministrą Pavlo Klimkiną, ir aptarė su juo padėtį Ukrainoje bei
tolesnę Washingtono paramą Kijevui.
Anksčiau Ukrainos URM vadovas
susitiko su JAV viceprezidentu Mike

Pence.
„Šalys išsamiai aptarė situaciją
Donbase (Rytų Ukrainoje). Pavlo Klimkinas padėkojo už nekintamą JAV administracijos poziciją palaikant Rusijos agresijai besipriešinančios Ukrainos teritorinį vientisumą”, – teigiama
pranešime.

M. Flynn šaukiamas į teismą
Washingtonas (ELTA) – Rusijos
kišimąsi į praėjusiais metais vykusius JAV prezidento rinkimus tirianti
JAV Senato ekspertų grupė oficialiai
pareikalavo prezidento Donald Trump
buvusio patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Michael Flynn pateikti su tyrimu susijusius dokumentus ir
įteikė šaukimą į teismą, kadangi M.
Flynn atsisakė savanoriškai bendradarbiauti su tyrėjais.
Senato žvalgybos komitetas teigia pateikęs M. Flynn šaukimą į teismą, nes jis balandžio 28 dieną atmetė
komiteto prašymą pateikti su tyrimu
susijusius svarbius dokumentus.
M. Flynn buvo priverstas atsistatydinti vasario mėnesį, nes neatskleidė pokalbių su Rusijos diplomatais turinio. Situaciją neseniai paaštrino Fe-

deralinio tyrimų biuro direktoriaus
James Comey atleidimas. Baltieji rūmai teigia, kad J. Comey atleistas dėl
tyrimo su buvusios valstybės sekretorės Hillary Clinton elektroniniais laiškais. Tačiau, anot JAV žiniasklaidos, jis
atleistas dėl FTB atliekamo tyrimo
dėl tariamų ryšių tarp D. Trump kampanijos ir Rusijos.
Remiantis pranešimais, buvęs FTB
direktorius neseniai paprašė Teisingumo departamento pateikti daugiau
šaltinių vykdomam tyrimui dėl Rusijos ir JAV lyderio kampanijos ryšių.
FTB, Atstovų rūmų ir Senato žvalgybos komitetai kruopščiai tiria M.
Flynn ryšius su Rusija. Tai dalis didesnio tyrimo dėl tvirtinimų, neva
Maskva bandė paveikti JAV prezidento rinkimus D. Trump naudai.

JAV ambasados nekels iš Tel Avivo į Jeruzalę

KGB pavyko nustatyti aktyviausius dalyvius.
Kaunas/Vilnius (ELTA) – Kauno
valstybinio muzikinio teatro sodelyje,
kur prieš 45-erius metus (1972 m. gegužės 14 d.), protestuodamas prieš sovietų okupaciją, susidegino jaunuolis
iš Vilijampolės R. Kalanta, vyko atminimo koncertas ,,Laisvės miesto
ritmas”.
Romo Kalantos vardas ir poelgis
siejamas su maištinga jaunimo kultūra

Archyvinė nuotr.
ir su bene didžiausiomis okupacijos
laikotarpio masinio protesto akcijomis.
Okupuotoje Lietuvoje jo auka padėjo išlaikyti laisvės idėjas, o atkūrus
Nepriklausomybę, R. Kalanta tapo
jaunimo nonkonformizmo bei išsaugoto patriotizmo simboliu.
Kaune ir Vilniuje vyko daug viešų renginių R. Kalantos atminimui.

Lietuvos pasienyje su Rusija – apsauginė tvora
Vilnius (Mano vyriausybė) – Artimiausiu metu Lietuvos pasienyje su
Rusijos Kaliningrado sritimi bus pradėta statyti 44,6 km ilgio apie dviejų
metrų aukščio apsauginė metalinė
segmentinė tvora su papildomais įrengimais.
Šiai tvorai iš valstybės biudžeto
skirta 1 milijonas 335 tūkstančiai eurų.
Apsauginė tvora iškils ruožuose

nuo trišalio Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybių sienų sankirtos taško
ties Vištyčiu ir atkarpomis tęsis Šakių
bei Vilkaviškio rajonuose iki Nemuno.
Darbus planuojama užbaigti iki
šių metų gruodžio 20 d.
Beje, palei visą apie 109 km jau Nemunu einančią sieną dar anksčiau
pasieniečiai yra įrengę technines jos
stebėjimo sistemas.

Pavasarinis sniegas pridarė daug rūpesčių
Vilnius/Kaunas (Diena.lt) – Dėl
gegužės 11 d. naktį gausiai iškritusio
sniego rytų ir vidurio Lietuvoje sutriko
elektros tiekimas. Elektros neturėjo
apie 9 tūkst. klientų Vilniaus ir Kauno

regionuose.
Atstatymo darbus trikdė dėl gausaus sniego sunkiai privažiuojami keliai ar ant linijų nuvirtę medžiai.

Washingtonas (ELTA) –
JAV prezidentas Donald
Trump nusprendė atidėti
Amerikos ambasados Izraelyje perkėlimą iš Tel Avivo į
Jeruzalę.
Amerikos Kongresas dar
1995 metais priėmė įstatymą
dėl JAV ambasados Izraelyje
perkėlimo į Jeruzalę, bet dėl
ginčijamo šio miesto statuso JAV ambasada Tel Avive kol kas liks savo vietoje.
Tablet Magazine nuotr.
tuometis Jungtinių Valstijų
prezidentas Bill Clinton nusprendė pasinaudoti savo įgaliojimais metu žadėjo perkelti JAV ambasadą į
ir atidėti šio sprendimo įgyvendinimą. Jeruzalę, bet dabar jis nusprendė neD. Trump rinkimų kampanijos skubėti.

Australija: bedarbiams – narkotikų testas
Sidnėjus (Alfa.lt) – Australijoje ketinama tikrinti bedarbio pašalpą gauti
siekiančius asmenis, ar šie nevartoja narkotikų. Taip norima kovoti su situacija,
kai pašalpos išleidžiamos kvaišalams.
Pirminės bandymo stadijos metu
iki 5 tūkst. bedarbių turės atlikti tyrimą dėl narkotikų, kad galėtų gauti be-

darbio pašalpą. Jeigu bus nustatyta,
kad asmuo vartoja narkotikų, jam bus
išduoda speciali kortelė, iš kurios nebus galima išsigryninti pinigų. Tad
žmogus galės kortele susimokėti tik už
maistą ir būstą.
Narkotikus vartojantys bedarbiai
taip pat bus siunčiami gydytis.

Egipte atrastas 3,7 tūkst metų senumo kapas
Kairas (Technologijos.lt) – Egipte
atrasta maždaug 3,7 tūkst metų senumo laidojimo kripta, esanti visai šalia
neseniai atrastos 13-osios dinastijos piramidės.
Atradimas buvo padarytas archeologinių kasinėjimų vietovėje Dahšūro rajone Gizos pakraštyje. Toje
kriptoje tikriausiai buvo palaidota
XIII dinastijos faraono Amenio Ke-

mau, kurio piramidė yra maždaug už
600 metrų, dukra.
Kameroje yra keturios kanopos
(indai, kuriuose saugomi balzamuoti
vidaus organai) ir plokštelė su hieroglifais, turinčiais apsaugoti kūną.
Praėjusį mėnesį archeologai tame
pačiame rajone atrado piramidės liekanas su karaliaus Amenio Kemau
vardo hieroglifais.
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Parengė Dainius Ruževičius

Lietuvis grįžta į Lietuvos
profesionalų ringą
Čikagoje gyvenantis ir čia sportinių aukštumų siekiantis Lietuvos boksininkas Donatas Bondorovas
(„Bondas”) po ilgesnės pertraukos vėl grįžta į profesionalų bokso ringą! Jame 37-erių metų lietuvis
nekovojo nuo 2014 m. spalio mėnesio.
Bondorovas dalyvaus birželio 23 dieną Rosemont, IL vyksiančiame profesionalų bokso vakare. Lietuvio varžovas dar nepaskelbtas, tačiau kova vyks vidutinio svorio kategorijoje.
Paskutinėje savo kovoje prieš beveik trejus metus D. Bondorovas techniniu nokautu pralaimėjo

D.

amerikiečiui Glen Tapia.
Vėliau buvo pasirodę gandų apie Čikagos lietuvio sugrįžimą, tačiau jie iki šiol nebuvo tapę realybe.
D. Bondorovas – vienas daugiausiai pasiekusių
Lietuvos profesionalių boksininkų. 2013 m. vasarį jis
iškovojo UBF (Universal Boxing Federation) Amerikos vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą.
Tais pačiais metais jis kovojo dėl WBO (World Boxing Federation) Šiaurės Amerikos čempiono diržo,
bet tuomet pralaimėjo amerikiečiui Brian Vera.
Per karjerą profesionalų ringe lietuvis iškovojo
18 pergalių (6 nokautais), 1 kovą baigė lygiosiomis ir
patyrė 6 pralaimėjimus.

NBA lietuvių sezonas
eturių tautiečių metai už Atlanto, stipriausioje pasaulio
krepšinio lygoje NBA buvo ir
gana skirtingi, ir gana panašūs – ilgainiui visi jie tapo atsarginiais. Tarpsezonį Jonas Valančiūnas, Mindaugas Kuzminskas, Domantas Sabonis ir
Donatas Motiejūnas pasitinka su įdomiais namų darbais, bet jų kortas gali
sumaišyti NBA klubų vadovai. Kokie
tai buvo metai lietuviams ir kas jų laukia ateityje?

K

JONAS VALANČIŪNAS
Jonui Valančiūnui šis sezonas
baigėsi anksčiau nei pernai. Daugiausiai todėl, kad jau Rytų konferencijos
pusfinalyje, o ne finale, kaip pernai,
„Raptors” sutiko Clevelando „Cavaliers”. Daug buvo kalbėta ir rašyta, kad
J. Valančiūnui šis sezonas taps proveržiu. Startas nuteikė optimistiškai,
nes jau pirmosiose sezono rungtynėse J. Valančiūnas Detroito „Pistons“ išrašė 32 taškų sąskaitą ir sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes
NBA. Visą sezoną Torontas laukė to J.
Valančiūno, kuris pernai dominavo Indianos „Pacers” ir Miami „Heat” baudos aikštelėje atkrintamosiose varžybose, tačiau taip ir nesulaukė. 25-erių
„centro” metai buvo ramūs ir pernelyg neišsiskiriantys.
Skaičiuojant statistiką per 40 minučių, J. Valančiūno rodikliai smuktelėjo rezultatyvumo pataikymo ir
efektyvumo kategorijose. Ką nežymiai
pagerino, tai atkovotų kamuolių rodiklius ir mažiau klydo.
Apbendrinant, J. Valančiūno sezonas buvo pakankamai nuviliantis.
Asmeniniai rezultatai nepagerėjo, nors
NBA apžvalgininkai tikėjosi jo solidaus
žingsnio į priekį, o Toronto komanda
sezoną baigė anksčiau ir visai nepasipriešino „Cavaliers”, nors buvo burta
rimtesniam pasispardymui su NBA
čempionais. Reikia susitaikyti, kad J.
Valančiūnas yra solidus pagalbinis
žaidėjas. Nors daug lietuvių meldžia
mainų, kurie „centrą” išsiųstų į kitą komandą, lietuvis yra tiesiog tokio tipo
krepšininkas, kuris pirmaujančiose
NBA rinktinės neužimtų svarbesnio
vaidmens nei Toronte. J. Valančiūnas
galbūt galėtų tapti rezultatyvesniu ir

statistiškai patrauklesniu žaidėju komandose, kurios valkiojasi turnyro
lentelės apačioje, bet laimėti mėgstantį lietuvį tai kažin ar patenkintų.
Užkamšyti spragas gynyboje bus
sudėtinga, nes tai daugiau instinktų
reikalas. Padirbėjęs fiziškai „centras”
galėtų tapti šiek tiek vikresniu, o tai
pagelbėtų vaikantis varžovus baudos
aikštelėje ar atšokusius oponentus
prie tritaškio linijos. Bet gynyba daugiausiai paremta instinktais. O J. Valančiūno žaidime geriau veikia puolimo instinktai. Kad pats būtų efektyvesnis puolime ir padėtų „Raptors” komandos puolimui, J. Valančiūnas privalo pagerinti metimą iš vidutinio
nuotolio. Tai suteiks daugiau galimybių ir jam pačiam, ir komandai.
J. Valančiūnas vasarą gali būti iškeistas tiek finansiniais sumetimais,
tiek dėl „Raptors” poreikio stiprinti komandą. Blogiausia, kad vis daugiau
NBA komandų J. Valančiūnui tampa
neparankiomis. Šį sezoną D. Casey
išdrįso pasodinti lietuvį ant suolo ne
tik ketvirtajam kėliniui, bet ir išimti
iš starto penketo atkrintamosiose varžybose.
Stebint NBA tendencijas, kitą sezoną galima tikėtis dar greitesnio
NBA komandų žaidimo su dar daugiau
tolimų metimų. O tai ne pačios geriausios prognozės J. Valančiūnui.
Toronto žiniasklaida prognozuoja, kad
J. Valančiūnas liks Toronte, nes jam
paprasčiausiai nėra rinkos. NBA komandos kratosi standartinių „centrų” vien dėl besikeičiančio NBA krepšinio: su žemais penketais, dideliais
greičiais ir daugiau tritaškių.

DOMANTAS SABONIS
Patikrinimo sezonas su maloniais
siurprizais. Pirmasis siurprizas – net
66 rungtynės starto penkete per 81
rungtynes, nors kai kurie NBA apžvalgininkai buvo įsitikinę, kad Domantas bus išsiųstas pasistažuoti NBA
Plėtojimosi lygoje. Ačiū treneriui Billy Donovan už pasitikėjimą lietuviu,
kuriam šios pamokos bus labai svarbios ruošiantis antrajam sezonui. Per
debiutinį sezoną stipriausioje krepšinio lygoje D. Sabonis išmetė 145 tritaškiais daugiau nei per dvejus metus

D. Bondorovas į bokso ringą sugrįžta po beveik 3 metų pertraukos.

NCAA.
32,1 proc. tritaškių pataikymas
byloja, kad 21-erių puolėjas gali pataikyti iš toli. Gruodį jis tritaškius
metė net 45,7 proc. tikslumu, tačiau
NBA rungtynių maratonas išderino
debiutanto taikiklį taip, kad vasarį
tikslą pasiekė vos 5,9 proc. tolimų metimų. Bet tai – tik viena iš daugelio pamokų, kurių sprendimus D. Sabonis
turės parodyti ateityje.
D. Sabonis buvo nestabilus, bet
toks šokinėjimas pakankamai būdingas NBA naujokams. Apibendrinus, D.
Sabonio sezonas buvo geresnis, nei
daugelis tikėjosi. Domantas pademonstravo, kad gali kovoti su savo
silpnybėmis – šiuo atveju, metimu iš
trijų taškų zonos, rado bendrą kalbą su
reikliąja NBA superžvaigžde Russell

virš lanko, o tai riboja jo galimybes
NBA baudos aikštelėse.
D. Sabonio padangėje pakankamai ramu. Vienintelis klaustukas –
ar Oklahomoje liks Taj Gibson, kuris
sezono pabaigoje po mainų užėmė lietuvio vietą starto penkete. Ir kaip jo likimas „Thunder” paveiktų D. Sabonio
minutes. Bet svarbiausia, kad „Thunder” vadovai patenkinti lietuvio debiutu ir tiki jo galimybėmis ateityje.

MINDAUGAS KUZMINSKAS
Carmel Anthony ir Lance Thomas buvo vyrukai, dėl kurių lietuviui
grėsė ilgos ir nuobodžios valandos ant
New Yorko „Knicks” atsarginių suolo.
Bet tas garbanius su Amerikoje sunkiai
ištariama pavarde sugebėjo šypsotis

Visų NBA rungtyniaujančių keturių Lietuvos krepšininkų naujame sezone laukia nauji iššūkiai ir galimai naujos karjeros stotelės.

Westbrook ir su visa „Thunder” komanda pranoko specialistų lūkesčius.
Kaip ir visa komanda, D. Sabonis vis
dar skausmingame augimo procese.
Kaip ir dauguma NBA naujokų, D.
Sabonis turi gerinti viską po truputį,
bet labiausiai – gynybą, kuriai skelbiama visuotinė paieška Amerikoje,
kai ant suolo atsisėda R. Westbrook ir
S. Adams duetas. D. Sabonis jau prižadėjo, kad vasarą daug dirbs individualiai. Labai smalsu, su kokiu siurprizu 211 cm ūgio puolėjas sugrįš į
NBA kitą sezoną. Tik vieno, ko turbūt
nepavyks nušlifuoti, tai fizikos – aukštaūgis tiesiog nesutvertas skraidyti

net ir sunkiausiomis komandai akimirkomis. Išvykęs į New Yorką su galingu teigiamu užtaisu, jis ištrūko į
„Knicks starto penketą 5 rungtynėms
ir jame per 30 minučių parodė solidų
14 taškų ir 4,2 atkovoto kamuolio vidurkį.
Žmogus, kurį „Knicks” vadovai
prieš sezoną perspėjo apie beveik neišvengiamą stažuotę į Plėtojimosi lygą,
dukterinėje NBA lygoje nesužaidė nė
vienerių rungtynių. Vertinimas. 6,3
taško vidurkio NBA jokiais būdais
negalima laikyti stebuklingu.
Nukelta į 14 psl.
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„Amerikoje manęs laukė netikėti atradimai”

2013 metų lapkritį Čikagos merijoje generalinis konsulas M. Gudynas (trečias iš d.) kartu su žmona Gintarija (šalia), grupe Lietuvių Bendruomenės garbingų atstovų ir tuometiniu LR ambasadoriumi Ž. Pavilioniu įteikė LR Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė” Čikagos merui Rahm Emanuel.
Jono Kuprio nuotr.
Atkelta iš 1 psl.
,,Draugo” pokalbis su M. ir G. Gudynais – apie
netikėtus atradimus Amerikoje, čia nuvektus darbus,
šeimą ir būsimas nusistovėjusio gyvenimo permainas – kelionę atgal į Lietuvą. Mūsų iš anksto suplanuota pokalbio valanda užsitęsė. Interviu išėjo netrumpas, nes per penkerius metus susikaupusias
mintis nėra taip paprasta trumpai drūtai surikiuoti. Tačiau iš to, kaip jas rikiavo M. Gudynas – galima suprasti: šiam diplomatui buvo svarbu ne atbūti savo darbo laikotarpį, o atidirbti jį iš visos širdies,
taip, kad Lietuvai būtų geriau. Šiandien spausdiname
pirmąją pokalbio dalį. Joje M. Gudyno mintys apie
konsulo darbo Čikagoje ypatumus.
Konsule, kokios lanko mintys, prieš paliekant penkerius
metus eitas pareigas? Ką atradote sau dirbdamas Čikagoje?
Prieš atvykdamas į Čikagą, skaičiau, domėjausi, stengiausi suprasti, kur vykstu, kokie mano buvimo čia tikslai. Maniau, kad nemažai žinau apie
Amerikos lietuvius: ką jie veikia, kokie jų nuopelnai.
Daugelis įvardintų čia gyvenusį Prezidentą Valdą
Adamkų, dar kelis garsius mūsų tautiečius, tačiau
daugelio mūsų žinios tuo ir apsiribotų. Nors žinojau
gerokai daugiau, tačiau atvažiavęs į Čikagą supratau, kad mano žinios buvo gana paviršutiniškos. Pradėjęs dirbti, aš čia sužinodavau kaskart vis naujų dalykų. Ir prabuvęs penkerius metus vis dar iki šiol sužinau ką nors naujo, stebinančio. Dabar, tiek laiko
pabendravęs su įvairiomis čia veikiančiomis lietu-

M. ir G. Gudynai mero R. Emanuel renginyje, skirtame susitikimui su Čikagoje reziduojančiais diplomatais.

vių organizacijomis, pavieniais žmonėmis visai
kitaip pamačiau visą
mūsų tautos emigracijos istoriją. Kai kurie dalykai, kurie Lietuvoje dabar atrodo naujai, iš tikrųjų buvo atrasti jau
prieš beveik 100 metų.
Dar 1932 metais Lietuvoje buvo įkurta draugija užsienio lietuviams
remti. Neseniai pagalvojau, kad jau tada mes turėjome Globalios Lietuvos programą, tik kitaip
pavadintą. Kai Lietuva
ne tik laukė, kaip ko nors
gauti iš emigrantų, bet ir
pati ieškojo būdų, kaip
sukurti su jais ryšį, jiems
padėti. Raginti grįžti at- M. Gudynas viename iš Ukrainos palaikymo mitingų.
gal į Lietuvą iš jos išvyKuris Jūsų, kaip generalinio konsulo Čikagoje darbas
kusius lietuvius – nėra nauja. Tą jau esame darę
Jums pačiam atrodo svarbiausias?
anksčiau.
Nežinau, kuris yra svarbiausias, niekad apie tai
Didžiausias mano atradimas Čikagoje, kurį aš
išsivešiu – čia egzistuoja kita, kitokia, mažesnė Lie- nesusimąsčiau. Atsakyčiau, kad atvažiuojant keli
tuva. Mes, gyvenantys savo tėvynėje, didžiojoje Lie- darbai atrodė labai svarbūs, o išvažiuojant – dar svartuvoje, labai nedaug apie čia esančią Lietuvą žinome, besni. Pirmas – ryšio su bendruomene palaikymas.
jos beveik nepažįstame. Aš tas abi Lietuvas matau tar- Mes, kaip diplomatinės tarnybos atstovai, kad ir kusi atskiras vienos Lietuvos dalis, tarpusavyje netu- riame pasaulio taške būtume, visada pabandome surinčias pakankamo ryšio, kad galėtų tinkamai vie- sidaryti savo draugų sąrašą. Tame sąraše būna
na kitą suprasti ir atsiskleisti kartu. Kiekvienos šios žmonės, prijaučiantys Lietuvai. Čikagoje supratau,
Lietuvos žmonės yra susikūrę savo stereotipus ir jais kad tokio sąrašo sudaryti neįmanoma. Reikia tiesiog
vadovaujasi. Dėl to pralaimime visi. Yra pasitaikę, pasiimti telefonų knygą ir penktadalis ar net trečdalis
kad kalbėdamasis su čia gyvenančiais lietuviais jaus- tos knygos ir bus potencialių Lietuvos draugų sądavausi keistai: jie man kalbėdavo apie Lietuvą, o aš rašas. Tai ir dipukai, ir ,,grynoriai”, ir litvakai. Litklausydavausi ir sau galvodavau, kad nepažįstu tos vakai – yra milžiniškas potencialas. Jų vien Čikagoje
Lietuvos, apie kurią man jie pasakoja. Aš supratau, yra apie 40 tūkstančių (jie patys taip sako). Daugukad konsulato misija, nors ir ne pagrindinė, bet ji ma jų iš Lietuvos išvykę apie 1890 - uosius. Dabar jau
buvo, yra ir bus – naikinti tuos stereotipus. Čia esan- čia yra trečia ar ketvirta, daug pasiekusi jų karta. Pati Lietuva ir jos gyventojai yra milžiniškas poten- bandykim įsivaizduoti juos kaip būsimus turistus į
cialas, kurio net mažos dalies mes nepanaudojam Lietuvą… Taigi, pirmas darbas – surasti kuo stipbendram reikalui. Jau vien tiek, kiek įvairių kartų resnį ryšį su tais žmonėmis, kurie išgirdę žodį ,,Lielietuvių, mylinčių savo Tėvynę, yra Čikagoje, sunku tuva" pajaučia virpesį širdyje. Ir visai nesvarbu, ar
jie turi lietuvišką pasą, ar ne. Jie yra lietuviai.
net įsivaizduoti.
Tas ryšys labai svarbus, kai Lietuva gyvena taiKad ir kalbant apie pirmosios bangos emigrantų,
vadinamųjų ,,grynorių” (XIX a. pabaigos – XX a. pra- kos metu. Tačiau dar svarbiau turėti tuos draugus,
džios ekonominiai emigrantai iš Lietuvos į JAV - red. jeigu ateina sunkūs mūsų šaliai laikai ir mus paliečia
past.) atžalas. Nors dauguma jau yra praradę lietu- visokios geopolitinės krizės. Tuomet ta bendruovių kalbą, tačiau yra kupini švelnių jausmų ir pri- menė, kurios didžioji dalis yra JAV piliečiai, gali išeisiminimų apie senelius, prosenelius, jų pasektas pa- ti į gatves ir pasakyti: ,,Mūsų yra daug ir mums ne
sakas… Jeigu surastume raktą – kiekvienas iš jų yra tas pats…” Beje, tą jie yra darę ne vieną kartą. Tokios
lobis, vaikščiojanti mūsų valstybės reklama. Reikia bendruomenės puikiai veikia visoje Amerikoje, bet
juos sudominti, atsivežti į Lietuvą ir parodyti tą se- yra ypač stiprios aplink Čikagą: Lemonte, Marnelių šalį. Nes jų galvose Lietuva yra vargana ir skur- quette parke, kitose apylinkėse. Kad ir kaip stengtųsi,
di šalis. Kai pamato dabartinę Lietuvą, šie žmonės konsulatas nenuveiks net mažos dalies to darbo, kurį
grįžę į Ameriką tampa mūsų šalies ambasadoriais. nuveikia Lietuvių Bendruomenės atstovai ir visi LieIr tiems amerikiečiams, kurie ieško, kur būtų gali- tuvai prijaučiantys žmonės. Konsulato darbuotojai
ma investuoti Europoje, mintis apie Lietuvą net į gal- tik gali šiek tiek prie tų darbų prisidėti. Prisiminčiau
vą neateina. Čia gali žodį tarti tie naujieji, savo lie- kad ir Baltijos kelio paminėjimą su Algirdu Kaušpėdu. Kai lietuvius buvome aprengę latvių ir estų tautuviškų šaknų dar nepamiršę ambasadoriai.

DRAUGAS

yra blogai. Per trejus metus man pavyko Lietuvą įtikinti, kad konsulatui
būtinai reikia tokio specialisto. Esu dėkingas Užsienio reikalų ministrui, kad
nuspręsta įsteigti ekonomisto etatą
Čikagos generaliniame konsulate bei
komercijos ataše Los Angeles. Pernai
toks specialistas, kuris bus atsakingas
už ryšius su JAV ekonomika, pas mus
atvyko. Žinoma, mes ir anksčiau dirbdavome su JAV verslo atstovais. Tačiau
tik tuomet, kai likdavo laiko. O tą darbą reikia dirbti sistemingai. Stiprinti
mūsų ekonominį buvimą JAV – tai labai svarbus žingsnis, žvelgiant į ateitį.
Yra tokių valstybių, kurios turi net po
du ekonomikos patarėjus kiekvienai
valstijai. Šiandien Lietuva turi tik vieną 25 valstijoms. Bet tai jau 100 ar net
1000 procentų daugiau (kiek pasakysi,
tiek bus teisinga) negu buvo prieš tai.
Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas 2014 m. Navy Pier – M. Gudynas dainavo kartu su iš Lietuvos atvykusios grupės ,,Skylė” vokaliste Aiste Smilgevičiūte ir gitaristu Roku Radzevičiumi.
Asmeninio archyvo nuotraukos
tiniais kostiumais, nes nei latviai, nei
estai neturėjo pakankamai žmonių,
kurie galėtų dalyvauti šioje šventėje. Ta
šventė buvo labai graži – su A.Kaušpėdo dainomis, tautiečių ir svečių minios užtvindyta aikšte ir JAV politikais
svečiuose. Dar ir Ukrainą prijungėme
su dainomis iš Maidano. O kur Lietuvos nepriklausomybės šventės Navy
Pier? Mums sako, kad mūsų, lietuvių
surengtos šventės yra geresnės už daugelio didesnių šalių, net tokių, kaip Kinijos, rengiamas šventes. Tai todėl,
kad mes čia turime potencialą.
Kai atvažiavau ir prisistačiau kaip
konsulas, Čikagos meras man pasakė:
,,Žinau, kad jūsų, lietuvių Čikagoje
yra daug. Bet kur jie, kad nesimato? Pajuokavau, kad esame spausti ne kartą,
todėl mokame gyventi ir pogrindyje.
Lietuviai taip ir gyvena. Bet su lietuviais visada reikia elgtis pagarbiai. Nes
jeigu mes supykstame – daug galime
padaryti. Pavyzdžiui – Sovietų sąjungą
sugriovėme.
Minėjote, kad svarbių darbų buvo ne
vienas?
Antra, kas yra labai svarbu – mes
turime nemažą atstovybę. Joje teikiame daug konsulinių paslaugų: rašome
įgaliojimus, keičiame dokumentus ir
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t.t. Kai kurių kitų šalių atstovybės
dirba pagal kitokią koncepciją. Jie teikia tik minimaliai konsulinių paslaugų, o visas atstovybės darbas – ekonomikos srityje. Mūsų konsulate viena iš
darbo sričių taip pat yra ekonomikos
klausimai. JAV vis dar laikoma galingiausia ekonomika pasaulyje. Tačiau
mūsų, Lietuvos, įdirbis siekiant stipresnių ryšių su JAV verslu vis dar labai ribotas. Mes labai gerai matėme
rinkas Rusijoje, vėliau išmokome dirbti su Europos verslo atstovais. Bet
Amerikos rinkos mums atrodė labai
toli. Kai aš atvažiavau čia dirbti, konsulate nebuvo nė vieno specialisto, besirūpinančio ekonominiais Lietuvos
ryšiais su JAV, išskyrus generalinį
konsulą.
Kai atvažiavau, mūsų konsulatas
turėjo kuruoti 28 valstijas. Dabar mūsų
žinioje liko 25, nes atidarytas LR generalinis konsulatas Los Angeles. Kiekviena iš tų valstijų turi savo parlamentą, gubernatorių. Taigi, į valstiją
gali žiūrėti kaip į atskirą valstybę. Aš
sakydavau, kad tas Čikagos generalinis
konsulatas pagal apimtis aptarnauja
tiek valstijų, kiek yra valstybių Europos Sąjungoje. Tačiau aptarnauti tokią
,,ES” ir neturėti nė vieno žmogaus, besirūpinančio ekonomikos reikalais,

Gudynų šeimos šventė – pernai vyriausia dukra Marija Mantautė baigė pagrindinę mokyklą (iš k.): mama Gintarija, dukra Danielė, Marija Mantautė, Karolis, mažiausioji Paulina ir tėtis Marijus.

Ar pajutote skirtumą po to, kai į konsulatą Čikagoje atvyko dirbti ekonomikos
specialistas?
Taip, mes jau pradedame žengti
pirmuosius žingsnius, mokomės. Anksčiau ta veikla būdavo vystoma visokiais kitokiais išradingais būdais. Kai
aš atvažiavau, LR generalinis konsulatas čia, Čikagoje, atstovavo Vengrijai.
Mes išduodavome vizas žmonėms, norintiems vykti į Vengriją. Prieš dvejus
metus pasirašėme sutartį dėl atstovavimo Šveicarijai. Visai neseniai pradėjome atstovauti Lichtenšteinui, Islandijai. Vyksta derybos dėl atstovavimo ir su dar viena Valstybe. Ką tas atstovavimas duoda Lietuvai? Ne tik
žmones, kurie ateina prie langelio gauti vizos, bet neretai ir galimybę pabendrauti su didžiųjų korporacijų vadovais. Prieš skrisdami į savo padalinius Europoje, jie pas mus ateina vizų.
Kol tvarkomi dokumentai, mes jiems
pasiūlome kavos, arbatos, šakočio ir pasinaudojame proga pasikalbėti, papasakoti apie Lietuvą. Čia buvo mūsų iš-

radingas kelias dirbti ekonomikos srityje, kol neturėjome pakankamai pajėgų.
Ar yra tokių darbų, kuriuos planavote,
bet nespėjote atlikti?
Yra tokių darbų, bet juos paliksiu
tęsti kitiems. Manau, kad yra nepateisinama, jog mūsų šalis iki šiol neturi
nė vieno tarpatlantinio skrydžio. Tai
mūsų didžiulė bėda ir gėda. Kaip valstybė, mes per mažai stengėmės, kad
toks skrydis atsirastų. Žinau, kad Varšuva – Čikaga yra pats pelningiausias
skrydis, iš visų mūsų kaimynės Lenkijos oro linijų skrydžių. Man niekas
neįrodys, kad Vilnius – Čikaga būtų nepelningas. Tuo pačiu sukurtume kryptį, kuria verslininkai ir turistai lengvai
galėtų pasiekti Lietuvą. Manau, jog yra
neteisinga, kad Lietuva iki šiol į tai neinvestavo.
Dar vienas stulpas, į kurį esame
per mažai atsirėmę, tai litvakai. Lietuvių bendruomenė tai ne tik lietuviai,
bet ir kitų tautybių žmonės, kurie gyveno Lietuvoje. Per savo kadenciją
bandžiau daryti pirmuosius žingsnius
į litvakų pusę. Žydų organizacijose
yra labai daug litvakų. Jie užima svarbius postus. Iš jų mes galime pasimokyti, su jais bendradarbiauti, pasikviesti tuos žmones ir padėti jiems atrasti ryšį su Lietuva.
Knietėjo daug ko paklausti ir pokalbio
kantriai klausiusią Gintariją Gudynienę.
Ar jos vyras Marijus grįžęs į namus toliau
dirba konsulu, ar tampa šeimos tėčiu? Ką
veikia Čikagoje generalinio konsulo žmona?
Kaip jai pavyksta suderinti keturių vaikų mamos ir teisininkės pareigas? Ar Gintarijai patinka apsipirkinėti parduotuvėse? Ar šeima
nepavargsta nuolat dalyvauti įvairiuose
renginiuose? Kur dar mokosi į Lietuvą grįšiantys Gudynų vaikai? Šie ir daugiau
klausimų bei Gudynų poros atsakymų – kitame ,,Draugo” numeryje.

Lietuviai išgirdo konsulo kvietimą
LR generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno ir jo šeimos išleistuvių ir padėkos renginys juda į priekį. Rengėjas – Čikagos organizacijų, institucijų bei vienetų jungtinis komitetas. Išleistuvės vyks 2017 metų birželio
3 dieną, 2 val. p. p., pasaulio lietuvių centro R. Riškienės salėje. Džiugu,
kad jungiasi beveik visos organizacijos, parapijos, šokių vienetai, ansambliai, institucijos bei prekybininkai. Toks mūsų visų dalyvavimas šiame renginyje bus tinkamas atsakas į nuolatinį konsulo raginimą, kad Čikagos ir
apylinkių lietuviai bendrautų, dirbtų kartu, ruoštų bendrus renginius ir
jaustųsi viena šeima.
Renginio komitetas jau buvo susirinkęs porą kartų, aptarė renginio
pobūdį, programą, vaišes, kitus einamuosius reikalus. Kitas pasitarimas
vyks pirmadienį, gegužės 15 dieną, 7 val. v., pasaulio lietuvių centro posėdžių kambaryje. Visos organizacijos yra kviečiamos dalyvauti. Negalintys atvykti asmeniškai gali prisijungti telekonferencijos būdu ir taip
dalyvauti šiame pasitarime. Norėdami prisijungti telefonu, skambinkite
1-712-432-0385. Atsakovas paprašys kodo. Kodo numeris yra 215-274#
po to sekite atsakovo nurodymus.
Yra ruošiama organizacijų sveikinimų konsului knyga. Visos organizacijos, mokyklos, šokių ir ansamblių vienetai, parapijos bei klubai yra raginami parašyti vieno puslapio sveikinimą, į kurį galima įtraukti ir organizacijos bendravimo su konsulu metu darytą nuotrauką. Sveikinimus renka
Maironio mokyklos vedėja Goda Misiūnienė. Jos elektroninio pašto
adresas: gmisiuniene@maironis.org Sveikinimus reikia pristatyti iki gegužės 15 dienos. Sveikinimai bus sumaketuoti, atspausdinti ir susegti į
knygą. Pateikti sveikinimus organizacijos raginamos nedelsti.
Čikagos ir apylinkių lietuvius kviečiame dalyvauti bendrame atsisveikinimo pobūvyje. Programoje – iškilmingoji dalis, meninė programa ir vaišės.
Tuo tarpu atsisveikinime iki pirmadienio, gegužės 15 dienos, 7 val. v.,
Pasaulio lietuvių centro konferencijų kambaryje. Visi esate laukiami.
Renginio komitetas
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StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS LiGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, MD

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKtiKA

AKiŲ LiGOS

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

DR. K. JUCAS

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

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

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

.

„DRAUGO”

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

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

www.facebook.com/draugolaikrastis

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,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
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DAntŲ GYDYtOjAi
DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

,,Draugo” sudoku nr. 116
išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Mečys Šilkaitis, Seminole . FL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

IŠnUOMOJA
Hickory Hills, IL, nuo gegužės
15 d. išnuomojamas 2 mieg. 1
vonios butas.

Tel. 708-839-5869
SIŪLO DARBĄ
„Gintaro” vasarvietė Union Pier, MI,
vasaros sezonui ieško vyro ūkio darbams. Apgyvendiname. Darbą pradėti kuo greičiau.
Tel. 269-469-3298

Reikalingi CDL vairuotojai ir vilkikų savininkai. Siūlome trumpų ir ilgų distancijų darbą. Kompanija iš Willowbrook, IL.
Skambinti/rašyti tel. 708-890-0414.

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai
administracijai:
administracija@draugas.org

Joel p. Kowalski, Inc
Quality Carpentry Co.
Seeks Foreman or Leadman.
Starting Salary $25/Hr.
Must speak English.
Call: Joel 708-705-8188
or Marek at 708-289-8071

Our company expanding and we are
looking for new colleagues to be part of
Lloyd Agencies with immediate availability to hire. Available positions: management, assistant positions and customer service. No experience necessary,
we will train you. Call 773-972-8800.

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
NotArIzuotI vertIMAI • įgALIojIMAI • MIgrAcINIų
ForMų pILdyMAs • vertėjo pAsLAugos

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210b
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

S K E L B I M A I 773-585-9500
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Mylėkime savo tautos meną!
Š. m. balandžio 30 d. Toronto Prisikėlimo parapijos posėdžių kambaryje
įvyko Lietuvių tautodailės instituto
(LTI) metinis susirinkimas. Nors dalyvių
skaičius buvo nedidelis, buvo aptarti
įvairūs reikalai ir priimti svarbūs sprendimai.
ilkutė-Batraks paprašė tylos minute prisiminti mirusius ir sergančius tarybos bei skyrių narius
ir nares. Pastaraisiais metais netekus nemažai veikėjų – Lauryno Vismano, Aldonos Vaitonienės, Irenos Meiklejohn,
Danos Šablinskienės, Institutas lyg stabtelėjo ties kryžkele, prie kurios reikėjo
apsispręsti kaip toliau veikti.
Po 2016 m. susirinkimo sutelkus atskirą komitetą buvo paruoštas ir šiais,
Lietuvoje paskelbtais Tautinio kostiumo
metais, gegužės 1 d. atidarytas tinklalapis https://ltfai.org, kuriame apibūdinamas Institutas, jo steigėjai, tautodailės sritys ir įvairi archyvinė medžiaga.
(Kadangi raides LFAI internete jau naudoja kita organizacija, nutarta anglišką
sutrumpinimą visur rašyti LTFAI, norint suderinti su tinklalapio pavadinimu.) Tinklalapyje – informacija apie
Instituto steigėjus, Anastaziją ir Antaną
Tamošaičius; įvairių tautodailės šakų
trumpi aprašymai, kurie per kitus metus
bus papildomi ir plečiami; straipsniai
angliškai ir lietuviškai apie įvairius
tautodailininkus/es; spausdintų ir internetinių šaltinių sąrašas ir kt. Tinklalapio rėmai jau apibrėžti, toliau bus kaupiama
papildoma informacija.
Visi yra kviečiami peržiūrėti tinklalapį, siųsti
savo siūlymus ir ypač žinias apie savo veiklą el.
paštu: contact@ltfai.org.
Kiekvienas Kanadoje ir JAV
veikiantis tautodailės būrelis ar skyrius yra prašomas atsiųsti žinias apie
savo veiklą, nuotraukas ir aprašymus,
dabartinius ar istorinius, kurie bus patalpinti atitinkamuose skyriuose. Norint
pasiekti kuo daugiau dabartinių, jaunesnių skaitytojų, tinklalapio turinys
yra parašytas anglų kalba. Yra ir straipsnių lietuvių kalba.
Ypatinga tinklalapio paskirtis yra
sukaupti tautinių drabužių fotografijų
archyvas, kurio kuratorė Aldona Rygelė jau prieš keletą metų pradėjo fotografuoti ir kataloguoti tautinius drabužius
austus išeivijoje, daugiausia – Šiaurės
Amerikoje. Ji metiniame susirinkime pateikė pranešimą apie savo darbą. Tai yra
ilgalaikis projektas, kuriuo norima pagerbti išeivijos audėjas/us ir įamžinti jų
visų darbą. Kruopščiai fotografuojami
drabužiai (visas komplektas ar atskiros

D

Lietuvių tautodailės instituto 2017 m. taryba. Sėdi (iš k.): Birutė Batraks, Diana Bubulytė-Wiese (pirmininkė), Ramūnė Jonaitienė (sekretorė); stovi Algimantas Nakrošius (iždininkas), Tautinių drabužių projekto vadovė Aldona Rygelė, Danguolė Juozapavičiūtė-Breen,
Sebastian Grinham.
J. Tarvydo nuotr.
jų dalys), aiškiai parodant spalvų ir raštų derinimą, kad būsimos audėjos galėtų iš jų mokytis. Tai yra būtinas archyvas ir išeivijos tautodailės istorinis paveldas. Fotografuoto kostiumo pavyzdys jau yra rodomas tinklalapyje. Prieš įvedant visas
turimas kostiumų nuotraukas dar turi būti
pilnai išnagrinėta prieinamumo ir paieškos
tvarka. Tikimasi šių
metų rugsėjo mėnesį šį
archyvą atidaryti visuomenei.
Susirinkime taip pat
buvo aptarti organizaciniai
reikalai ir išrinkta nauja valdyba:
pirmininkė Diana Bubulyte-Wiese, iždininkas Algimantas Nakrošius, sekretorė Ramūnė Jonaitienė, Birutė Batraks (narystės reikalai ir Toronto skyriaus pirmininkė), Danguolė Breen (ryšiai su Kanados lietuvių muziejumi-archyvu), Sebastian Grinham (technologija), Aldona Rygelė (taut. kostiumo archyvo vedėja), nariai Alytė Milliken,
Algis Norvila, Kristina Pavilanienė.
Valdybos pagrindinės užduotys šiais
metais bus tinklalapio tobulinimas, žinant, kad tai yra svarbiausia priemonė
ryšiams su visuomene ir visais tautodailininkais bei tautodailės mėgėjais.
Mūsų tikslas – atnaujinti veiklą šioje prasmingoje ir mums brangioje srityje.
Ramūnė Jonaitienė
LTI sekretorė

,,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!
Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų!

www.draugofondas.org

NBA lietuvių sezonas
Atkelta iš 9 psl.
Bet svarbiausia, kad M. Kuzminskas
įrodė, jog gali žaisti NBA ir tą daryti solidžiai. Jam, kaip ir D. Saboniui, labai
svarbus bus antrasis sezonas lygoje. Lietuviai turės įrodyti, kad gali tapti svarbiais NBA rotacijos žaidėjais.
Kad galėtų tikėtis daugiau minučių,
M. Kuzminskas turėtų pagerinti gynybą.
Kol kas 27-erių krepšininkas statistiškai
ginasi žemiau NBA vidurkio. Visai kaip
Domantas, Mindaugas kitą sezoną turėtų būti geriau pasiruošęs NBA tvarkaraščiui, nes jo tritaškių taikiklis taip pat
buvo gerokai nusimušęs įpusėjus sezonui. Lapkritį pataikęs 42,3 proc. tritaškių,
vasarį jis jau pataikydavo tik 15,4 proc.
tolimų metimų. Bet žinant, kad M. Kuzminskas po truputį kyla aukštyn, antrojo sezono NBA galima tikėtis stabile-snio.
Kad ir kaip pozityviai nuteikė pirmasis M. Kuzminsko sezonas New Yorke,
klube tokia betvarkė, jog savo namus 40
km nuo Manhattano vasarai palikęs lietuvis gali į juos sugrįžti tik persikraustymui. „Knicks” vadovybė savo sprendimais pretenduoja į blogiausios lygoje
vardą. Phil Jackson atvirai bando išgrūsti ryškiausią komandos žvaigždę
Carmelo Anthony. Kristaps Porzingis
maištauja prieš nelogiškai dirbančius vadovus. Nežinia, kokia kryptimi komanda pasuks po vasaros sprendimų. Nors
M. Kuzminskas kitam sezonui turi su
„Knicks” dar galiojančią 3 milijonų JAV
dolerių sutartį, puolėjas yra pigi ir patraukli dalis mainams, jei New Yorkas užsiimtų prekyba turimais žaidėjais.

DONATAS MOTIEJŪNAS
Donatas Motiejūnas pateikė vieną
gerą ir vieną blogą naujieną. Gera ta, kad
jis baigė tą pusę sezono užtrukusį nevykusį serialą su Houstono „Rockets” ir galiausiai išsipančiojo iš apriboto laisvojo
agento statuso. Bet ištrūkęs iš vieno kalėjimo, D. Motiejūnas pateko į kitą. Aišku, pasakyta per griežtai. Niekas neplanavo, kad New Orleans „Pelicans” mai-

nais gaus DeMarcus Cousins. Ir nėra ko
norėti žaidžiant po galingiausia priekine linija visoje NBA. Todėl natūralu, kad
D. Motiejūno minutės nuo 15,9 prieš
grandiozinius mainus nušoko iki vos
11,5 po mainų. Ir D. Motiejūnas nėra kažkokia superžvaigždė, kurios pasodinimas
ant suolo ir naudojimas pagal poreikį
būtų nusikaltimas prieš krepšinį.
Sezonas D. Motiejūnui buvo sunkus. Netgi galima teigti – prarastas. Tie
užsitęsę žaidimai dėl naujo sutarties
buvo tokie neskanūs, kad prieš pusmetį
ne aikštėje, o prie derybų stalo nublanko net tie minučių trupiniai New Orleane. Pliusas nebent tas, kad D. Motiejūnas
įrodė, jog jo nugara atlaiko 15 minučių
krūvį žaidžiant kas antrą dieną. Tai gali
būti svarbu prieš vasarą. Bet ir morališkai, ir statistiškai sezonas buvo slegiantis – nerezultatyviausias ir netaikliausias per 5 metus NBA.
Didesnis namų darbas vasarą laukia
ne D. Motiejūno, o jo agentų. Jie turės surasti lietuviui komandą, kurioje puolėjas
gautų neblogas galimybes atsiskleisti. Ne
paskutinėje vietoje bus ir finansinis aspektas, bet po sezono „Pelicans” D. Motiejūno vertė galėjo dar smuktelėti lyginant su pernykšte vasara. Tik skirtumas
dabar tas, kad D. Motiejūnas yra laisvasis agentas ir paprasčiau prieinamas
NBA komandoms. Bet klaustukas, kokia
NBA rinka liepą atsivers per du sezonus
tik 71 mačą sužaidusiam aukštaūgiui.
Yra krūva pavyzdžių, kaip agentai išsuko neblogus kontraktus žaidėjams, kurių
situacija buvo dar nedėkingesnė nei DMo.
D. Motiejūnas yra vienintelis vasarą be NBA sutarties liksiąs lietuvis. Tai
gali atsiliepti Lietuvos rinktinei, kuri liepos 21-ąją pradės pasiruošimą Europos
čempionatui. Kita vertus, tikimasi, kad
D. Motiejūnas susiras komandą vėliausiai rugpjūčio pradžioje. Daug įdomiau,
kur pakryps D-Mo karjera. Pastarieji du
sezonai NBA susiklostė taip nesėkmingai, kad tarp variantų netgi minima Europa. Tačiau nesitiki, kad D. Motiejūnas
taip lengvai paleis NBA svajonę.
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DRAU GO FONDAS

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

Dailininkei, ilgametei santarietei

tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

Dalyvaukime pavasario vajuje
avasarinis Draugo fondo (DF) vajus jau įpusėjo. Nemažai DF na-

P

rių jau atsiuntė pavasario vajaus įnašus. Yra keletas ir naujų narių,
kuriems labai dėkojame. Tačiau dar ne visi išgirdo DF kvietimą jungtis į pavasario vajų. O atsiliepti dar nevėlu. Nors šiaurės vėjas ir nesiliauja švilpavęs po Čikagos medžius, jų žiedai jau skelbia pavasarį, kuris kviečia visus atsibusti po žiemos miego ir atsiliepti į DF kvietimą. Lauksime jūsų
įnašų dar du mėnesius.
Malonu sulaukti ir DF darbą įvertinančių laiškų ar pastabų su čekiu.
Viena DF narė rašo: ,,Siunčiu pensininkės auką Draugo fondui, kurio dėka
išsilaiko ‘Draugo’ laikraštis. Linkiu ‘Draugui’ dar ilgus metus lankyti mus
ir savo įdomiais straipsniais bei aprašymais jungti po visą Ameriką išsibarsčiusius tautiečius”.
DF dėkoja už auką ir už malonius linkėjimus ,,Draugui”. Laikraščio likimas priklauso nuo visų skaitytojų, o skaitytojų skaičius beveik kiekvieną dieną mažėja. Čikaga liko be lietuviškos radijo laidos. Ar norime likti
ir be lietuviško laikraščio, kuris per 107-erius metus jungė ir informavo tautiečius, išsiblaškiusius po visą Ameriką. Būdami optimistai tikime, kad iki
birželio 30 dienos dar prapliups šiltas lietutis, su kvepiančiu pavasario vėju
į DF iždą iš įvairių organizacijų ir skaitytojų atpūsdamas didesnes ir mažesnes aukas. Atsiliepkite, mielieji, ,,Draugas” Jums atsidėkos įdomiais
straipsniais.
Pavasarį yra įvairių progų pasveikinti artimuosius – Motinos ir Tėvo
diena, mokyklų baigimo proga ir t.t. Labai gera ir prasminga dovana ,,Draugo” prenumerata, sveikinimai laikraštyje, atsiunčiant jaunimo ar tėvelių
nuotraukas. Įamžinkime savo artimuosius ,,Draugo” puslapiuose, kad jų pavardes ir veidus matytų ateities kartos.
Nepamirškite savo testamentuose įrašyti Draugo fondo vardą.
Aukas siųsti DRAUGAS FOUNDATION 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčio ID 36-3916303.

A†A
VIDAI KRIŠTOLAITYTEI
mirus, giliai užjaučiu jos seserį NIJOLĘ VARNIENĘ
ir kitus artimuosius.
R.I.P., VIDA, po Lietuvos dangumi, šalia savo tėvų
Petrašiūnų pušų paunksmėje.
Vytautas Kaupas
Clearwater, FL

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.

DF pavasario vajaus įnašai

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
Su 5,000 dolerių:
Elena Deckys, Indian Head Park,
IL, garbės narė, iš viso 8,000 dol.
Su 100 dolerių:
Vincas ir Teresė Urbaičiai, Cleveland, OH, garbės nariai, iš viso 1,850
dol.
Su 50 dolerių:
Jonas ir Birutė Sverai, Bloomfield
Heights, MI, garbės nariai, iš viso
1,930 dol.
Elena ir Mieczyslaw Wasilewski,
Lemont, IL, iš viso 910 dol.

Bronė Volertienė, Delran, NJ, iš
viso 350 dol.
Jonas ir Dalia Černiai, Glendale,
CA, iš viso 290 dol.
Su 25–10 dolerių:
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, Baton
Rouge, LA, iš viso 803 dol.
Dalia Puškorienė, Willoughby
Hills, OH, iš viso 60 dol.
Draugo fondas už aukas
visiems nuoširdžiai dėkoja

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS

,,Sugar Mountain” Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba
metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys
inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gyvenimo kely. Bet gyvenimas tęsiasi. Autentiškumas ir tikrumas yra
šios šekspyrinio masto dramos sudedamoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autostopu keliauja per Europą – nuo Stratford-on-Avon iki Dubrovniko.
Ji neieško El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pasakojimas apie
lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pasakojimas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus
Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlugimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Didžiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Laurence Sterne ,,The Life and
Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas
matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma
ar pasimetę žvaigždėse.
Henryk Skwarczynski

50

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org
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■ Lietuvos Dukterų draugijos valdyba kviečia nares ir visus, besidominčius organizacijos
veikla, į metinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks gegužės 21 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Bus kava ir
užkandžiai. Atraskite prasmingą veiklą su mūsų organizacija.
■ Gegužės 23 d., antradienį, 7 val. v. vyks
Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro ,,Vyturys” (muzikos vadovas Darius Polikaitis) sezono užbaigimo koncertas. Visi laukiami, atvykite.

■ Birželio 2 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Kęstutis Nakas pristatys savo knygą ,,Kaip Lietuva valdė pasaulį”. Susitikime
dalyvaus grupė aktorių, kurie skaitys pjesės
ištraukas. Pristatoma knyga – tai keturių dalių pjesė apie Lietuvos istoriją. Kūrinyje susipina įvairūs žanrai: farsas, tragedija, groteskas, magiškasis realizmas, ,,pseudo klasika”. Veiksmas vyksta XIII–XV a., tačiau kartais persikelia ir į XX a. Pjesės autorius į savo
kūrinį įpina humoro, pop kultūros elementų,
žargono, anachronizmų.

pirmoji Komunija – šventė vaikams, tėvams ir visuomenei

Du pavasario sekmadienius, balandžio 30 ir gegužės 7 dienomis, Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte vyko Pirmosios Komunijos priėmimo
šventės. Balandžio 30 d. Pirmąją Komuniją priėmusių vaikų nuotraukas spausdinome gegužės 11 d. laidoje. Šiandieną sveikiname gegužės
7 d. šventės jaunimą! Priminsime, kad vaikučius Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai ruošė seselė Laimutė Kabišaitytė, katechetės Janina Prialgauskienė ir Aida Kulikauskienė.

Pirmąją Komuniją gegužės 7 d. misijoje 11 val. r. šv. Mišių metu priėmė: Omantas Bubėnas, Olivia Butkus, Adomas Dzeržanauskas, Lukas Gvildys, Ieva Jankus, Samanta Kavaliauskaitė, Tomas Kunickas, Džiugas Meiliulis, Lukas Stripeikis, Matas
Stripeikis, Benas Varanauskas, Lukas Varanauskas ir Lukas Wilke.
1 val. p. p. šv. Mišiose Pirmąją Komuniją priėmė: Neda Auglytė, Emilija Bendžiūnaitė, Nedas Blauzdys, Aronas Butkevičius, Izabelle Ciszek, Hugo Doftartas,
Dominick Drilinga, Vincentas Endriulaitis, Luka Garbauskas, Matas Grigonis,

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
1.40%
IRA

Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org www.clcu.org

3 Year Term
2.00%
5 Year Term
2.25%
3 Year IRA Term 2.25%

Vakarė Ivoškis, Gabija Jackonytė, Lukas Januškevičius, Danielius Jocys, Ema Jocys,
Deividas Judickas, Gabia Judickas, Jonas Kancleris, Gustas Liandsbergas, Ernestas
Lūža, Greta Malinauskas, Kajus Matuzas, Tomas Mikalauskas, Klaidas Paškauskas,
Adelė Rauduvė, Simonas Rimskis, Edvardas Stašys, Gabrielė Stašys, Daniel
Sveiteris, Justin Sveiteris, Kevin Tuma ir Rokas Žilys.
Pal. J. Matulaičio misijos info ir nuotraukos

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

http://draugokalendorius.org

