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M. Bekešius: Afganistane

išmokau svarbią pamoką
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Naujasis Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius darbą pradėjo dar tik prieš kelias
savaites. Nors susitikimų su Čikagoje
veikiančių lietuvių organizacijų atstovais
būta jau ne vieno, tačiau artimesnei pažinčiai su čia gyvenančiais tautiečiais M.
Bekešius sutiko atsakyti į ,,Draugo” klausimus.

ŠIAME NUMERYJE:

S

avo skaitytojams siūlome pokalbį
su LR generaliniame konsulate
Čikagoje garbingą vietą prie istorinio rašomojo stalo užėmusiu diplomatu apie svarbius jo pasirinkimus,
darbą, šeimą, Afganistane patirtą mirties alsavimą, apie išmoktą svarbią
gyvenimo pamoką ir apie tai, kodėl panaršius internete lengvai galima rasti tokią itin asmeninio pobūdžio informaciją: ,,Mantvydas Bekešius: Atakuojantis gynėjas. Lengvas kraštas.
Gimė 1981-02-08. Ūgis 184 cm. Svoris: 78
– 10 psl.
kg”.

Gerus darbus Lietuvai

Pirmoji M. Bekešiaus užsienio diplomatinė tarnyba – 3.5 metų Afganistane.

Laukinių gyvūnų pokštai – 3 psl.

dovanojo gimnazistai iš JAV
MEDA PIEČYTĖ
,,Misija Sibiras’17” – 7 psl.
š įvairių Amerikos valstijų ir Kanados į Lietuvą atvykę
15 gimnazistų dalyvavo lietuvių išeivių studentų stažuotės (LISS) programos projekte ,,Gimnazistai – Lietuvai!”. Ši savanoriavimo programa skirta paaugliams, norintiems susipažinti su kasdieniniu bei kultūriniu Lietu-

I

vos gyvenimu ir savo labdaringu darbu prisidėti prie Lietuvos gerovės kėlimo.
Ugdymo įstaigose, kuriose mokosi iš užjūrio atvykę
gimnazistai, yra būtina surinkti tam tikrą socialinio darbo valandų skaičių. Šiam tikslui pasiekti jaunuoliai pasirinko Lietuvą. Paklausite, kodėl? Būtent čia daugumos iš
jų tėvelių šaknys.
– 2 psl.

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

Dangus supuvusioms žuvims nepriklauso;
anūkai Mišių neužsako
KUN. GINTARAS JONIKAS
an patinka Jėzaus palikti palyginimai. Jie yra paprasti ir
aiškūs, nepaliekantys vietos
abejonei ar spekuliacijai. Vertybinis
pagrindas žmonių asmeniniam ir bendruomeniniam gyvenimui buvo ir bus
aktualus, todėl Bažnyčia skelbia Kristaus Evangeliją ir skelbs, nes sielovada užima svarbesnę vietą nei ekonomika ar politika. Geriau būtų mąstyti
pagal Tomą Kempietį – sekimas Jėzumi Kristumi žmonijai suteikia realią
galimybę įgyvendinti artimo meilę,
taiką, suprasti ir palaikyti moralę,
nugalėti nuodėmę, sukurti sveiką ekonominę ir politinę sistemą. Galimybė,
o kokia realybė? Realybėje matome
asmenybes, Dievo tarnus, kurie stengiasi tą galimybę įgyvendinti ir dėl tos
galimybės, dėl Kristaus atiduoda viską,
ką turi – žinias, sveikatą ir net gyvybę.
Tuo galėjome dar kartą įsitikinti Vilniuje švęsdami mūsų tautiečio, arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikaciją. Čia noriu pacituoti Kaišiadorių vyskupijos ordinarą,
vyskupą Joną Ivanauską, kurį pašnekinau Kaišiadoryse, prie palaimintojo
Teofiliaus relikvijų:
„Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju yra išskirtinė Dievo dovana Bažnyčiai. Kartu visuotinei
Bažnyčiai, nes mes esame visuotinės
Bažnyčios nariai, visuotinės Bažnyčios
dalis, o kartu ypatinga dovana Lietuvai. Visi šventieji, ypač kankiniai,
šiuo atveju Teofilius Matulionis, yra pagrindinė žinia mums visiems – gyventi Evangelija, atnaujinti savo krikščionišką tikėjimą, krikščionišką gyvenimą, nes pats žodis MARTYRIUM
yra liudijimas. Liudijimas: vieni žmonės liudija kasdieniu savo darbu, ištikimybe savo pareigoms, įsijungimu į
parapijas, į Bažnyčios gyvenimą, maldos gyvenimą, kiti žmonės liudija Kristų kaip Teofilius Matulionis – mirdami
už tikėjimą, už Bažnyčią. Bet visi esame pašaukti Kristaus, sekti Jį, būti Jėzaus mokiniais tikrąja to žodžio prasme, būti Jo sekėjais, nes Kristus yra pasakęs: ‘Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas’”.
Neatsitiktinai rengiantis Teofiliaus Matulionio paskelbimui palaimintuoju buvo pasirinktas šūkis: Tiesa padarys jus laisvus! Taigi Kristaus
Evangelija išlaisvina, ir mes, būdami
Kristaus mokiniai, esame pašaukti
evangeliniam gyvenimui ir ją liudyti,
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skelbti, nešti savo gyvenimu kitiems, –
kalbėjo vysk. Jonas Ivanauskas.
Pirmiausia Evangeliją mums paskelbė Jėzus Kristus, kurią labai atsakingai surašė evangelistai. Kaip žinome, Jėzus Kristus įpareigojo apaštalus
eiti ir skelbti Evangeliją į visą pasaulį. Bažnyčia laiko rate išbandoma įvairiai – daužoma tai bolševikų, tai šiandienos liberalkomunistų ar judošiškų
išdavimų ir nuodėmių pačios Bažnyčios viduje, bet tik Kristaus Bažnyčia
(nes bažnyčioje, Švč. Sakramente, yra
Kristus) yra atsakinga ir kompetentinga skelbti Gerąją Naujieną, vesti
žmones per Jį, su Juo ir Jame. Palaimintasis vyskupas Teofilius tiek man,
tiek jums yra gyvas liudijimas tikros
kunigystės, atsakymas į klausimą, kas
yra tikras, pasišventęs Kristuje žmogus, kokios yra krikščioniškos vertybės, kas yra tikėjimas, kaip reikia
veikti ištikus baisiausiems sunkumams, kaip reikia neišsigąsti, bet susitelkti persekiojimų metu, užsigrūdinti kūnu ir dvasia, išlikti humaniškam, kaip reikia veikti ir melstis, ką
reiškia būti kataliku.
Lygiai tą patį galiu pasakyti ir
apie mons. Alfonsą Svarinską, kurio
trečiąsias mirties metines minime.
Kunigo, partizanų kapeliono Alfonso
Svarinsko didžioji vertybė buvo ne asmeniniai siauri, menkavertiški troškimai, bet lietuvių tautos laisvė, Tėvynės gerovė, blaivi tauta, tvirtos šeimos, kasdienė bendros maldos praktika šeimoje, kunigų pašaukimas, Lietuvos istorijos neiškraipytas mokymas, kova su buldozeriniu ateizmu,
Lietuvos jaunimo ateitis ir t.t.
Didieji Kristaus kunigai, Alfonsas
ir Teofilius, mums tapo pavyzdžiu ir
įkvėpimu, kaip nepasiduoti individualizmo pagundai, kuris veda į asmeninį egoizmą ir puikybę, kas atitolina nuo Kristaus ir nuo tarnavimo artimo poreikiams, kurie yra išsakyti Katalikų Katekizme, kaip septyni geri darbai kūnui ir sielai. Šie dvasios tėvai
Lietuvos žmonėms, man kaip kunigui, jums kaip krikščionims – katalikams, yra autoritetai susigaudant ekonomikoje ir švietime, kur turime nubrėžti ribą tarp Katalikų Bažnyčios
mokslo institucijų ir ekonominių sistemų bei liberalių universitetų, ypač atsispiriant į visuomenės gyvenimą vėl
besiskverbiančiam socialistinės sistemos modeliui. Jiems rūpėjo krikščioniškų vertybių išpažinimas, jie
matė klaidas ir neteisybę, todėl jie ko-

vojo ir saugojo mus nuo atsakomybės
vengimo prieš Dievą kuriant materialinę gerovę ir mirties kultūrą. (Socialinių inžinierių bendrijai leistina vienašališkai spręsti, kas yra geidžiamas
ar negeidžiamas rezultatas ir, vadinasi, riboti natūraliųjų savininkų nuosavybės teises, kada tik nori, kur tik nori
ir tokiu mastu, kuris jiems atrodo reikalingas siekiant savo geidžiamo rezultato – H. H. Hoppe;
Anot G. Reismano, dėl neišvengiamų ekonominių nesėkmių socalistinėje
visuomenėje paprastai atsiranda ‘priešų pinklių’ sindromas, kuris leidžia
įteisinti valstybinį terorą. Tad teroras
yra socializmo ekonominių nesėkmių
padarinys, o ne jų priežastis, kaip dažnai įsivaizduojama; žr. Reisman, G., The
Government Against the Economy, Jameson Books; Ottawa, Ill., 1979, p.
175–180.)

Dėl gyvybės – tai didžiausia Dievo
dovana, kurią žmogus be Dievo lengva
ranka savinasi ir dažnai nustato teisę,
kam gimti, o kam mirti, kam kuo būti
ar nebūti, nors mokslas neturi jokio paaiškinimo, kaip yra perduodama DNR.
Nukelta į 15 psl.

Gerus darbus Lietuvai dovanojo
gimnazistai iš JAV
Atkelta iš 1 psl.
Šios vasaros programos dalyviai
iš JAV ir Kanados Lietuvoje susirinko birželio 28-ąją ir gyveno, dirbo
bei keliavo po šalį visą mėnesį. Per tą
laiką gimnazistai pagelbėjo Kaune vykusiose X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, tvarkė aplinką Verkių regioniniame parke, talkino Santariškių
vaikų ligoninėje. Lankydamiesi Tauragėje, savanoriavo lopšelyje-darželyje ,,Kodėlčius”, žaidė su vaikais ir
tapė ant sienų. Vėliau programos dalyviai tvarkė Jūros upės pakrantę.
Talkininkai iš užjūrio Šilinės girininkijoje rinko šakas, rūšiavo šiukšles. Panašiai darbavosi ir grįžę į Vilnių – švarino visų pamėgtą Vingio
parką. Gerais darbais jaunuoliai prisidėjo ir prie džiazo festivalio, kur
koncertą surengė Liudas Mikalauskas bei Evelina Sašenko.
Laisvu nuo darbų metu gimnazistai kartu su vyresniais draugais,
LISS programos studentais, susitiko
su Jo Ekscelencija prezidentu Valdu
Adamkumi, lankėsi LR Seime, bendravo su Seimo pirmininku Viktoru
Pranckiečiu, Žygimantu Pavilioniu,

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)
Į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $115.00
TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00
Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą ir kitas šalis oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00, paprastu paštu – metams $70.00
Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Administracija –
skelbimai@draugas.org., administracija@draugas.org

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

dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus
universitetą, tobulinosi viešojo kalbėjimo meistro Igorio Vasiliausko
paskaitose, linksminosi su Jurgiu
Didžiuliu. Tauragėje atvykėliai turėjo
galimybę pasišnekučiuoti su miesto
meru Sigitu Mičiuliu, kurti spektaklį su režisiere Genovaite Urmonaite.
Per mėnesį jaunieji savanoriai aplankė Anykščius, Kretingą, Palangą,
Klaipėdą, pažino Panemunės pilis ir
piliakalnius.
Programos metu gimnazistai turėjo galimybę mokytis lietuvių kalbos, padedant mokytojams Rimai ir
Kęstučiui Norvilams, taip pat dalintis įvairiomis patirtimis su savo bendraamžiais.
Jau 9 metai šį išskirtinį projektą
organizuoja ir globoja JAV Lietuvių
Bendruomenės krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, o programą remia Lietuvių Fondas. Pagrindiniai programos tikslai yra puoselėti lietuvybę, pažinti Lietuvos kultūrinį gyvenimą, bendrauti lietuvių
kalba, neprarasti ryšio su tėvų ar senelių gimtuoju kraštu bei čia likusiais
ir, žinoma, užkrėsti lietuvius savanorystės virusu.

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė
Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys
Korektorė –
Dalia Sokienė
Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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Laukinių gyvūnų pokštai

ojotai, burundukai, gyvatės ir
kiti gyvūnai, gyvenantys prie
namų, kartais teikia ne tik
džiaugsmą.
Paukštis, susukęs lizdą kaimyno
gėlių vazone, zuikis ar oposumas,
įnikęs į tavo puoselėjamo daržo
lysvę, antis su būriu jauniklių, nusprendusi ankstyvą rytą pereiti į
kitą judriausios gatvės pusę – kaip
tik tada, kai iki darbo pradžios liko
suskaičiuotos minutės – visa tai
gamta, esanti šalia mūsų, gyvenančių Amerikoje. Kartais tos gamtos atrodo per daug, ypač tada, kai
skruzdės ima būriais atakuoti virtuvę, padaužos burundukai nugraužia nokstančias braškes, stirnos
papusryčiauja tavo ankstyvais tulpių žiedais pasipuošusiame gėlyne
ar meškėnai kieme pridaro eibių.
Būti gamtoje smagu, tačiau neretai susidūrimas su laukiniais gyvūnais tampa problema, kurią reikia
spręsti nepadarant tiems gyvūnams
žalos.

ir pirmąjį buvome paleidę. Tikėjomės,
kad jiedu susitiks. Šiaip mūsų namai
yra netoli miško, todėl laukinių žvėrių
tenka susitikti dažnai. Kartą kieme
prie tvoros pamačiau kojotą. Labai išsigandau, kad jis ko nepadarytų mano
katinams. Dar mačiau gatvės viduriu
lekiančius du kojotus, po kurio laiko –
stirnų pulkelį.

Ar teko Jums netikėtose ir neįprastose situacijose susidurti
su laukiniais gyvūnais?

Vida Steponavičienė:

Asta Pašakinskienė:

Dalia Archipovienė:
Mūsų namų kieme po veranda apsigyveno meškėnų porelė. Mes kiekvieną vakarą, būdami namuose, girdėdavome, kaip jie graužia medines verandos grindis. Nukėlę verandos grindų kelias lentas pamatėme, kad jos
smarkiai iš apačios apgraužtos. Pasidarė nejauku, nes nežinojome, kuri
namo dalis jiems dar gali pasirodyti
įdomi. Nežinojome, ką dar gali iškrėsti tie meškėnai. Nusprendėme, kad
reikia juos išprašyti iš namų. Pradžioje bandėme tą padaryti taikiais
būdais. Tiesėme virvutes, barstėme
smėlį, stebėjome, kada jie išeina iš po
verandos. Tačiau šie būdai pasirodė neveiksmingi. Tuomet pastatėme gaudyklę – narvą. Įdėjome vištienos jauką. Iš karto vienas gražuolis ir įkliuvo.
Jį nuvežėme į mišką ir paleidome. Dar
po kurio laiko įkliuvo ir antras. Tai tas
antrasis, per naktį tūnodamas gaudyklėje, sugebėjo letenėlėmis į narvą
įtraukti kilimėlį kojoms valyti. Juokėmės, kad išvykdamas iš namų, dar ir
kraičio išsiveš. Kartu su tuo kilimėliu
antrąjį meškėną nuvežėme į tą patį
mišką ir išleidome į laisvę ten pat, kur

tūpė dideli, nematyti garsiai čirpiantys vabzdžiai. Paaiškėjo, kad tai buvo
viena iš cikadų rūšių. Šios rūšies atstovai gyvena po žeme ir tik kartą
per 17 metų masiškai išlenda į žemės
paviršių. Tais metais kaip tik cikados
buvo išlindusios, jų čirpimas gožė visus kitus mums įprastus garsus. Anksčiau mano vyrui nebuvo tekę susidurti su šiais ypatingais vabzdžiais, todėl pirmasis susitikimas gerokai išgąsdino.

Gyvename viename iš gamtos prieglobstyje esančių Čikagos priemiesčių, todėl neįprastų susidūrimų su laukiniais gyvūnais esame patyrę – tiek
mano šeimos nariai, tiek kaimynai.
Kartą visus labai išgąsdino mūsų šešiamečio kaimyno laimikis. Berniukas žvejojo netoli namų esančiame
tvenkinyje ir jam užkibo gyvatė. Tokia
didelė, gal daugiau, nei vieno metro ilgio. Tikriausiai tai buvo nepavojingas
vandens žaltys, tačiau dauguma kartu
buvusių vaikų iš baimės išsilakstė. Šešiametis irgi buvo smarkiai išsigandęs,
todėl nusprendė bėgti namo pas mamą.
Bet negi paliksi meškerę? Tai jis tą meškerę kartu su užkibusiu žalčiu ir parsitempė namo, tuo baisiai išgąsdindamas tėvus. Dar vienas susidūrimas su
retai dienos šviesoje pasirodančiais
gyvūnais nutiko mano vyrui. Tai buvo
gal 2007 ar 2008 metais, tiksliai nepamenu. Vyras tuo metu su darbininkų
brigada statė namą. Grįžęs namo po darbo, kelias dienas iš eilės skundėsi, kad
dirba šalia elektros laidų, kurie skleidžia neįprastai stiprų, iš proto varantį
garsą. Tačiau netrukus paaiškėjo, kas
iš tikrųjų skleidė tą garsą. Kai kitą dieną vienas statybininkas įjungė garsiai
burzgiantį akmens pjūklą, jį akimirksniu visą – nuo kojų iki galvos – ap-

Prieš kelerius metus mano katinas
kartą kieme sugavo burunduką ir labai
išdidžiai parsinešė jį į namus. Kartu su
grobiu nuskuodė į miegamąjį ir užšoko ant lovos. Aš katiną subariau, o šis
sutrikęs ėmė ir paleido tą išsigandusį
gyvūnėlį. Burundukas, bandydamas
gelbėtis, ėmė lipti per žaliuzę. Kai jis
palypėjo kiek aukščiau, sučiupau jį ir
laikydama rankose norėjau išnešti į
kiemą. Jaučiau, kaip gyvūnėlio širdelė smarkiai plaka. Pamaniau, kad per
daug jį spaudžiu, todėl kiek atlaisvinau
delnus. O jis tuo metu žaibiškai įsikabino dantimis į mano pirštą. Smarkiai
suskaudo, ir aš jį iš karto paleidau. Nežinau, ar į kokią kraujagyslę pataikė,
bet kraujas ėmė švirkšte švirkšti, negalėjau sustabdyti. Paskambinau pažįstamai medikei, ši patarė važiuoti į
ligoninę. Taip ir padariau. Ligoninėje ėmė
manęs klausinėti, kas
atsitiko, paaiškinau,
kad įkando burundukas (chipmunk). Gydytojas nelabai norėjo tikėti, prašė papasakoti,
kaip tas žvėrelis atrodo. Tik paskui supratau, kad jis norėjo išsiaiškinti, ar tai tikrai
nebuvo voverė. Mat voverės gali nešioti pasiutligės užkratą, o burundukai – ne. Taigi
profilaktinio skiepijimo nuo pasiutligės išvengiau. Tačiau man
buvo suleista vaistų
nuo stabligės, peršviestas pirštas, nes

medikai norėjo įsitikinti, ar žaizdoje
neliko kokio nulūžusio to gyvūnėlio
danties. Kol ligoninėje man buvo atliktos visos reikalingos procedūros,
kiekvienas mane apžiūrėjęs medikas
prašė iš naujo papasakoti, kas gi man
atsitiko. Savo istoriją turėjau pakartoti
kokius penkis kartus. Vieni kraipė
galvas, kitus mano nuotykis pralinksmino. Grįžusi į namus supratau,
kad turiu pabaigti tai, ką pradėjau: išvaryti iš namų burunduką. Kad jis kažkur slepiasi, supratau iš savo katino elgesio. Bet kaip tą žvėrelį surasti? Nusprendžiau uždaryti katiną vonioje,
pati atsidariau balkono ir svetainės duris į kiemą (buvo ne šiltasis metų laikas) ir sušalusi laukiau, kol burundukas įsidrąsins ir išlįs iš savo slėptuvės. Po kurio laiko jis, visas aplamdytas (kol aš buvau ligoninėje, katinas,
ko gero, dar ne kartą jį buvo pagavęs)
burundukas šmurkštelėjo iš mano
namų. Po šio įvykio gal du mėnesius
ant mano terasos nepasirodė nė vienas
burundukas. Nors iki tol jie drąsiai čia
siautėdavo. Turiu pažįstamą paramediką. Jis, išgirdęs mano istoriją, pasakė: ,,Trisdešimt metų dirbu paramediku, bet per tą laiką neteko teikti
pagalbos burunduko įkąstam žmogui.
Pasakyk savo katinui, kad daugiau
nepažįstamųjų į namus nesivestų.”

Kalbino Virginija Petrauskienė

RemKime DRauGo fonDą
www.draugofondas.org
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Dailiųjų menų klubo metraštis

Redaktorius Amandas Ragauskas

AMANDAS RAGAUSKAS
Nuo tos dienos, kai į „Draugą” išsiunčiau straipsnį apie istoriką, rašytoją, kartografą Algirdą Gustaitį, neapleidžia
mintis plačiau skaitytojus supažindinti su Dailiųjų menų klubo (DMK) metraščiu, kurio metraštininku nuo klubo
įsikūrimo 1954 m. iki jo veiklos pabaigos 2000 m. buvo Algirdas Gustaitis. Šis
noras dar sustiprėjo, kai peržiūrėjau
„Draugo” reklaminį video. Jame vyriausioji redaktorė Ramunė Lapas išsako labai prasmingas mintis, kad
„Draugas” yra visų Amerikos lietuvių
metraštis, kad mes patys jį kuriame, ir
tai bus neįkainojamas palikimas ateinančioms kartoms.
lgirdas Gustaitis atliko milžinišką darbą kruopščiai fiksuodamas DMK veiklą, rinkdamas medžiagą apie klubo veiklą
spaudoje. Deja, 2000 m., nesulaukęs susidomėjimo iš jaunosios kartos menininkų klubo veiklą pratęsti, jį uždarė.
Rūpindamasis, kad šeši DMK veiklą atspindintys albumai laikui bėgant nesunyktų, 2002 m. savo lėšomis išleido
jų fotografuotinį leidinį (1 408 psl. apimties).
Vartydamas metraštį pasidžiaugiu, kad ir man, 1991 m. išvykus gyventi į Los Angeles, dar teko pažinti ne
vieną klubo narį, su jais bendrauti.
Deja, šiandien tarp gyvųjų turime tik
rašytoją, žurnalistą Praną Visvydą ir
architektą Rimą Muloką. Kiti jau iškeliavę amžinybėn. Gaila, kad jaunimas apie juos nieko nežino. O ir vyresnieji mažai prisimena tuos, kurie
buvo lietuvybės išlaikymo Amerikoje
pamatiniai akmenys ir jau nebegali
pasidalinti savo atsiminimais su jaunąja karta. Man, trečiosios bangos
imigrantui, nuostabu, kad išeivijoje
taip greitai užmirštami tokie svarbūs mūsų lietuviškos kultūros puoselėtojai.
DMK metraščio pratarmėje, kurią
parašė Lietuvos humanitarinių mokslų daktaras Algimantas Liekis, yra originalus Algirdo Gustaičio prisiminimas apie klubo įkūrimą:
„Gelbėdamiesi nuo Sovietų Rusijos smurto ir persekiojimų, tūkstančiai lietuvių Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje pasitraukė į Vakarų Europą.
Daug jų vėliau atsidūrė ir JAV, tame
tarpe ir Californijoje, Los Angeles,
tarp tokių buvau ir aš. Prisimenu,
vieną gražų 1956 m. pavasario sek-
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Atsiminimais apie DMK dalijasi buvęs jo narys architektas Rimas Mulokas.
madienio rytą, susitikę prie savo parapijos Šv. Kazimiero bažnyčios, aiškindamiesi, kas ir kaip atsidūrė tremtyje, pasikeitę adresais, ėmėme svarstyti, ar nevertėtų mums, tremtiniams,
organizuoti nuolatinių susitikimų, apsvarstyti ne tik politinius, bet ir grynai
kūrybinio pobūdžio klausimus, įkurti
menininkų, kritikų bendrą klubą. Bene
rašytojas Juozas Tininis tada pasiūlė,
kad tokį savo klubą pavadintume Dailiųjų menų klubu. Kai kurie mūsų suabejojo, ar ne per daug pretenzingas pavadinimas? Bet, neradę geresnio, taip

ir palikome – Dailiųjų menų klubas.
1956 m. birželio 10 d., susirinkę dailininkų Antano ir Elenos Rūgštelių
bute, ir įkūrėme tą klubą, kurio oficialiais steigėjais pasiskelbėme: Bernardas Brazdžionis, JuozasTininis, Algirdas Gustaitis, Elena Tumienė, Antanas Rūkštelė, Elena Rūkštelienė,
BroniusBudriūnas, Dana Mitkienė.
Steigiamajam susirinkimui pirmininkavo B. Brazdžionis, sekretoriavau
aš. J. Tininis perskaitė pranešimą:
santykis tarp tautinės ir universalinės
literatūros”.

Dailiųjų menų klubo metraštis.
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Rengėjų nuotraukos
Pirmajame susirinkime buvo sutarta dėl DMK organizacinės struktūros ir veiklos krypčių. Į klubą nariais priimami arba pašalinami tik
bendru susitarimu. Kiekvienas priimamasis turi pateikti savo kūrybinį
credo, kurį recenzuoja klubo nariai.
Susirinkimo pirmininkas renkamas iš
eilės. Iki kito susirinkimo jis kartu yra
ir klubo pirmininkas. Tik metraštininkas nesikeičia. Juo visus klubo
gyvavimo metus buvo Algirdas Gustaitis.
Klubo veikloje dalyvavo daugelis
žinomiausių lietuvių menininkų,
mokslininkų, artistų: Edmundas Arbas, Alė Rūta-Arbienė, Juozas Balčiūnas-Švaistas, Juozas Bertulis, Mykolas Biržiška, Ilona Brazdžionienė,
Bernardas Brazdžionis, Bronius Budriūnas, Marija Gimbutienė, Algirdas
Gustaitis, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Pranas Lembertas, Lina Leškienė,
Dalia Mackialienė, Dana Mitkienė,
Rimas ir Jonas Mulokai, Mykolas Paškevičius, Bronys Raila, Elena Tumienė, Gasparas Velička, Ema ir Vincas Dovidaičiai ir daugelis kitų.
Sąrašas, kad ir nepilnas, bet įspūdingas. Turime begalę sektinų pavyzdžių. Jais sekdami praturtinsime savo
kultūrinį bagažą, o juo dalindamiesi su
jaunąja karta – išsaugosime lietuvybę
savo šeimose ir savo lietuviškose bendruomenėse.
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Tautos didvyriai nepamiršti
VILMA JARULIENĖ

Tradiciškai, kaip ir kasmet, S. Dariaus ir
S. Girėno legendinis skrydis per Atlantą neliko užmirštas. Liepos 16 dieną 10
val. ryto Lietuvos lakūnų didvyrių žygdarbio 84-ųjų metinių paminėjimas
prasidėjo prie paminklo Marquette
Park.
enginį iškilmingai pradėjome
Tautiška giesme, Šaulių organizacijos atstovai padėjo gėlių
vainiką prie paminklo. Vilma Jarulienė, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) sekretorė,
pristatė naująjį generalinį konsulą Čikagoje Mantvydą Bekešių, kuris savo
dalyvavimu ir kalba labai praturtino
renginį. Po to pasisakė ALT’o tarybos
pirmininkas adv. Saulius Kuprys, Lietuvių Bendruomenės Marquette Park
apylinkės tarybos pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė. Minėjimą pabaigėme giedodami Maironio ,,Lietuva brangi”.
Visi susirinkusieji buvo pakviesti
neišsiskirstyti, dalyvauti šv. Mišiose
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

R

nyčioje Marquette Park, kur buvo meldžiamasi ir už mūsų žymiuosius lakūnus. Tuo renginys nesibaigė – po šv.
Mišių žmonės buvo kviečiami į parapijos salę dar prisiminti ir pakalbėti
apie legendinį skrydį, pabendrauti.
Nors dabar vidurvasaris, daug žmonių
yra išvykę, atostogauja, tačiau renginio dalyvių susirinko labai gausiai –
pilna salė. Po Tautiškos giesmės vėl turėjome garbės pasiklausyti generalinio
konsulo Mantvydo Bekešiaus, kuris
ne tik daug kalbėjo apie S. Darių ir S.
Girėną (tarp kitko, jis yra aplankęs paminklą lakūnams Soldino girioje), bet
taip pat papasakojo ir apie save. Tai
buvo jo pirmasis prisistatymas lietuvių
bendruomenei Čikagoje. Renginio dalyviai turėjo nemažai klausimų, į kuriuos generalinis konsulas mielai atsakė.
Vedančioji Vima Jarulienė pristatė ir kitus kalbėtojus: ALT’o tarybos
pirmininką Saulių Kuprį, JAV LB Marquette Parko apylinkės tarybos pirmininkę Aušrelę Sakalaitę, kleboną J
kun. Jaunių Kelpšą. Be didžiųjų lakūnų, buvo prisimintas ir vyskupas Teofilius Matulionis, kuris pašventino S.

Iš k.: Saulius Kuprys, kleb. Jaunius Kelpšas, Eglė Bekešienė, konsulas Mantvydas Bekešius, Vilma Jarulienė, Aušrelė Sakalaitė ir Šaulių organizacijos išeivijoje vadas Julius
Butkus.
Rengėjų nuotr.
Dariui ir S. Girėnui skirtą paminklą
Marquette Park. Parapijos klebonas pabaigė savo pasisakymą malda. Po to
renginio svečiai pietavo ir bendravo.
Paminėjimas buvo surengtas ALIAS

Rašinio konkursas
Alytaus-Rochesterio susigiminiavusių miestų komitetas kartu su A. Ramanausko-Vanago gimnazija Alytuje siekdami skatinti moksleivių patriotizmą suruošė rašinių konkursą, kurio tema pasirinktas garsus Prezidento J. F. Kennedy šūkis – ,,Neklausk tėvynės, ką ji tau gali duoti, bet klausk savęs, ką tu gali jai duoti”.
Tai jau trečiasis konkursas, kurio iniciatorius ir mecenatas yra LR garbės konsulas Rochesteryje Rimas
A. Chesonis. Pirma premija, 300 eurų, buvo paskirta 17-metei Deivilei Kvaraciejūtei. Antra, 200 eurų, –
16-metei Vaivai Urbonaitei, o trečioji, 100 eurų premija, atiteko 18-metei Arijanai Tatolytei.
Premijų įteikimas vyko Alytaus dienų metu teatro salėje. Šiandieną skelbiame III vietos laimėtojos Arijanos Tatolytės rašinio vertimą iš anglų kalbos (anglų k. mokytoja Ramunė Petrosian).

ARIJANA TATOLYTĖ
ietuviai primena karklus, kurie sugeba įsišaknyti net pačioje nederlingiausioje žemėje. Kita vertus, šiandien mums reikia įsišaknyti ir Lietuvoje”, – teigė istorikas Egidijus Aleksandravičius. Emigracija mūsų valstybėje tapo tokiu
įprastu reiškiniu, kad daugeliui tai atrodo natūralu.
Iš Lietuvos išvyksta jaunos šeimos, pasiimdamos ne
tik vaikus, bet ir senolius, kadangi lietuviams atrodo, kad siekti oraus gyvenimo Lietuvoje – beprasmiška. Jaunoji karta tokia paveikta šios klaidinančios idėjos, kad daugelis jaunų protų auga su viltimi
kada nors išvykti iš Lietuvos, nes namuose mano sulauksiantys tik vargo ir nepritekliaus. Tačiau daugelis
lietuvių tedrįsta kalbėti apie ryškiausias Lietuvos
valstybės negandas, o apie galimybes pagerinti susiklosčiusią padėtį verčiau nutyli, nors tik jaunoji karta yra pajėgi pakloti darnesnio valstybės gyvavimo
pamatus. Tačiau ką gi iš tiesų mes, jaunosios Lietuvos kartos atstovai, galime padaryti tėvynės labui?
Kaip galime priversti lietuvius vėl „įsišaknyti” savo
Tėvynėje?
Jaunimas Lietuvoje yra pernelyg susitelkęs į savo
ateities lūkesčius, tad nesistengia galvoti apie būdus,
kaip pagerinti pačios valstybės padėtį. Jaunosios kartos atstovų širdyse glūdinčios ambicijos dažnai verčia jaunuolius ieškoti galimybės save realizuoti svetur, mat Lietuvoje ateities perspektyvos kartais gali
būti miglotos. Žmonės, pabūgę nesėkmės, laimės kelio verčiau stengiasi ieškoti užsienyje, neapsvarstę galimybės pranašesnę ateitį kurti Lietuvoje. Kaip kadaise teigė rašytojas L. Tolstojus: „Patriotizmas – ne
vien meilė savo tėvynei. Tai kur kas daugiau. Tai suvokimas, kad esi jos dalis ir kartu su ja išgyvenai laimingas ir sunkias jos dienas”. Tačiau pastaraisiais
dešimtmečiais lietuviai nenori laukti tų laimingesnių laikų, kadangi juos baugina ateities nežinomybė.
Norint tautai suklestėti, visų pirma reikia nepasiduoti šiai baimei ir likti gimtajame krašte, mat tik pa-

„

L

Arijana Tatolytė
tys dirbdami pajėgsime kažką pakeisti. Nors emigracija dažnai yra lengvesnis pasirinkimas, tik iššūkiai bei keblios situacijos leidžia asmenybei tobulėti, o kuo daugiau visapusiškai išprususių žmonių – tuo tvirtesnė visuomenė. Todėl kiekvienas jaunas Lietuvos valstybės pilietis turėtų priimti kiekvieną iššūkį ir rizikuoti dėl savo gimtinės. Kitas
žingsnis – kova dėl savo tikslų bei paieška būdų, kaip
pakloti perspektyvesnės ateities pamatus. Nesvarbu, kokia sritis domina žmogų: ekonomika, politika
ar pedagogika - pakankamai paplušėjus bet kuri karjera gali pakrypti link didingesnių planų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, jeigu žmogus mano, kad vyriausybė nėra pakankamai susitelkusi į aukštojo mokslo raidą, galbūt vertėtų pačiam kilti politikos kar-

iniciatyva. Iškilmingame minėjime
dalyvavo Šaulių organizacijos atstovai
išeivijoje, organizacija ALT’as, Marquette Park apylinkė, parapijiečiai ir
svečiai.

jeros laiptais ir pakeisti pamažu situaciją. Tik savo,
kaip valstybės piliečio, pareigų suvokimas padės įgyvendinti Tolstojaus patriotizmo sampratą, kadangi
kiekvienas jaunosios kartos atstovas turi atminti,
kad norint kažko reikalauti iš valstybės reikia suteikti jai kažką mainais.
Tačiau net ir gyvendami užsienyje mūsų tautiečiai gali puoselėti savo kultūrą. Žmogaus prigimtis
– tai noras keliauti, tirti ir atrasti, todėl vidiniame
žmogaus pasaulyje kyla konfliktas tarp patriotiškų
vertybių bei asmeninės naudos paieškos. Tačiau
kiekvienoje paradoksalioje dilemoje galima atrasti
tam tikrą pusiausvyros tašką, siejantį abiejų konflikto šalių interesus. Pavyzdžiui, šią pusiausvyrą galime pastebėti tada, kai liepos 6-ąją visi pasaulio lietuviai vieningai gieda „Tautišką giesmę”, taip paminėdami vieną svarbiausių valstybinių švenčių bei
primindami kitiems apie savo šaknis. Tokiu būdų sukuriama harmonija tarp prigimtinio žmogaus troškimo tirti pasaulio platybes bei noro įgyvendinti patriotiškas idėjas. Kitas šiai situacijai tinkamas pavyzdys būtų neeilinė asmenybė, sugebėjusi ne tik atrasti, bet ir išpildyti šios harmonijos lūkesčius – muzikos mokslų daktarė Diana Moisejenkaitė. Alytuje gimusi smuikininkė doktorantūros laipsnį įgijo
Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiame Massachusetts universitete, o savo disertaciniam darbui
mergina pasirinko itin drąsią temą – pristatė keturių dalių muzikinį kūrinį, vaizduojantį visus keturis Lietuvos regionus, jų papročius bei kultūrą.
Nors idėja buvo rizikinga, mat Lietuvos vardą Amerikoje žino tik nedaugelis, D. Moisejenkaitė vis tiek
nusprendė neapleisti savo šaknų ir panoro pati pasaulį supažindinti su savo gimtine. Nors įprastai tėvynės vardo garsinimas siejamas tik su žymiais atletais, kartais derėtų lygiuotis ir į ne tokius kasdienius pavyzdžius, kokiu galima būtų pavadinti dr.
Moisejenkaitę. Jeigu troškimas pažinti pasaulį jauną žmogaus sielą užplūsta stipriau nei noras renovuoti savo valstybę, galima atrasti kompromisą ir tėvynės labui dirbti netgi svetur.
Kiekvienas pilietis privalo prisiminti ne tik savo
teises, bet ir pareigas, kurių viena svarbiausių – tai
geranoriškumo vedamas noras tobulinti savo šalį.
Emigracijos šalininkų kuriama ateities vizija gali pasirodyti praktiškesnė nei ilgametis aukojimasis
savo šalyje, tačiau tik priimdami šį moralinį iššūkį
galime sukurti geresnį gyvenimą ne tik sau, bet ir
ateities kartoms. Jaunimas neprivalo visapusiškai
prisirišti prie savo valstybės, tačiau savo šaknų apleisti negalima. Mes, jaunoji Lietuvos karta, galime
nevaržomi keliauti, pažinti ir kurti, tačiau tuo pat
metu savanoriškai turime dirbti ir kovoti. Tik atradę
harmoniją tarp savo troškimų bei pareigų pajėgsime tobulinti ne tik save, bet ir visą visuomenę, tokiu
būdu leisdami lietuvių tautai vėl „įsišaknyti” gimtajame savo krašte.
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,,Pasakų pasaulis”
Sendr augių-2
s t o vykloje

Smagus vasaros užsiėmimas – bėgti per žaliąsias Dainavos pievas. Iš k.: Lukas Bursua, Lilija Žukauskaitė, Maksas Bursua, Elia Bursua ir Gabija Žukauskaitė.
Adam Bursua nuotr.
Stovyklos vadovai praveda kasrytinį dainavimą. Su akordeonu – muz. Dovas Lietuvninkas, kiti
Stonvyklautojai gavadovai (iš k.): Miglė Staniškytė, Indrė Bielskutė, Monika Paškauskaitė, Stasys Orentas ir Auslėjo anonimiškai
tinas Tarasevičius.
Dailės McCann nuotr.
pateikti klausimų,
į kuriuos t. Lukas atsakinėjo. Jis aiškino apie Mišių kūrė grafiką, rašė diktantus, klausėsi medicinių pasvarbą, apie kunigo pašaukimą, kalbėjo apie šeimas. tarimų ir dar daugiau. Be to, dar buvo proga kas nakJis pasakė, kad krikščionio pareiga – kito neteisti, tį rinktis į „Avinėlio kavinę”, kurios populiarumas
bet pamokyti. Ši valandėlė prabėgo greit, ir jau buvo vis didėjo, vyresniems stovyklautojams geriau viens
laikas šv. Mišioms. Daug klausimų liko neatsakytų. su kitu susidraugavus.
Šioje „Sendraugių-2” ateitininkų šeimos stoŠv. Mišias gamtos šventovėje aukojo t. Lukas, o pavykloje stovyklavo apie 150 žmonių – apytikriai 42 šeitarnavo visi – ir maži, ir dideli.
Maudynių metu vyko įtemptas alyvuoto arbūzo mos. Iš tų šeimų daugiau negu pusė S2 stovykloje stogaudymas Spyglio ežere. Varžėsi vadovai studentai vyklavo pirmą kartą, nors gal ir buvo kitose stoRITA RAŠYMIENĖ
ir tėveliai. Vadovai bandė savo oponentus paveikti vyklose Dainavoje. „Sendraugių–2” stovykla buvo
psichologiškai,
esą jie yra jaunesni, garsesni ir turi pradėta 2009 metais jaunų ateitininkių vadovių RiOranžinės varlytės moralas
daugiau energijos, bet tėveliai, apsiginklavę gyve- tos Bieliauskienės ir Vidos Sasnauskienės iniciatyPenktadienio tema buvo visuomeniškumas, o pa- nimo patirtimi, vis dėlto atsilaikė ir laimėjo! Buvo va, nes pagrindinė sendraugių stovykla užsipildydavo
saka – ,,Aš kitoks”. Tai dailininko Rolando Dabruko daug triukšmo, plojimų ir juoko. Net ir dangus su- labai greitai, ir daug jaunų šeimų likdavo be progos
parašyta knyga apie mažą oranžinę varlytę, iš kurios reagavo. Pirmą kartą stovyklos metu trenkė perkū- stovyklauti. Dabar ir „Sendraugių-2” stovykla tapo
kitos varlės šaipėsi, nes ji nebuvo žalia. Sykį gand- nas. Vandens sargė sušvilpė, ir žaidimai pasibaigė. tokia populiari, kad ir joje jau trūksta vietų. Šiais metais stovyklą surengti užsimojo nauja grupė ateitiras atskrido varlinėti. Jis buvo geros širdies, ir jam
ninkių. Visi stovyklautojai labai dėkingi stovyklos
pagailo varlyčių. Jis susidraugavo su visomis, ypač Ir „Sendraugių-2“ stovykla tapo populiari
rengimo komitetui – Julijai Krumplis, Dailei McCann
su oranžine. Taip jis pamokė varlytes priimti tuos,
ir
Živilei Žemaitaitienei bei stovyklautojų registraIr
štai
paskutinis
vėliavų
nuleidimas
ir
stovykkurie yra skirtingi.
Po pusryčių rinkomės į Baltųjų rūmų salę po- los uždarymas. Vakarinė programa – talentų vaka- torei Vikai Bursua, kad nepasidavė ir suorganizavo
Pabaiga
kalbiui su t. Luku, pavadintu ,,Klausimai kunigui”. ras ir šokiai. Pasirodė daug talentingų stovyklautojų puikią stovyklą.
Tėvas Lukas pasakė, kad nemažai katalikų apie Baž- – ir dainininkų, ir pianistų, ir deklamuotojų, ir šonyčią ir tikėjimą turi tik penktojo skyriaus supra- kėjų, ir humoristų. Dalyvavo vaikai, vaikai su tėtimą. Daug kas šiomis dienomis net atmeta savo ti- veliais, vien tik tėveliai. Stovykloje susidaręs chorelis
kėjimą, nes jo nesupranta ar padaro klaidingus iš- iš lietuviškai nekalbančių sutuoktinių, pasivadinęs
vedžiojimus. Jis skatino kuo daugiau skaityti apie ,,The Real Spouses of Dainava”, padainavo ,,Du
tikėjimą, gilintis, domėtis ir kalbėtis su kunigais. gaideliai”. Visi talento vakaro dalyviai – šaunuoliai!
Po to vyko šokiai valgykloje ir paskutinės vėAteitininkų Studijų savaitgalis
lyvos nakties diskusijos
,,Baltojo Avinėlio” kavirugsėjo 1-4 d.
nėje.
Visiems buvo kas
Š. Amerikos ateitininkų taryba kviečia visus į stuveikti – ir vaikams, ir tėdijų savaitgalį Dainavoje. Tarp savaitgalio prelegentų
veliams. Vaikai ne tik
bus Barbara Zurer Pearson, University of Massadainavo, sportavo ir
chusetts profesorė, knygos ,,Raising a Bilingual
maudėsi, bet ir GedimiChild” autorė, biochemijos daktaras Jonas Dunčia,
no pilį lipdė, draugystės
rašytojas Vilius Žalpys, kun. Lukas Laniauskas, dr.
apyrankes pynė, kūrė
Augustinas Idzelis ir dr. Ona Daugirdienė. Iš Liekryžius iš lipnios juostuvos atvyksta Vidmantas Valiušaitis. Vakaro progtelės, klausėsi pasakų,
ramas praves muzikė Simona Minns.
piešė savo portretus,
Užsitikrinkite sau vietą
kūrė pasaulį, kurį Dievas saugo, dalyvavo
Malonėkite nedelsiant atsiųsti Romai Kuprienei žišachmatų turnyre. Vynutę el. paštu mamaroma@gmail.com pranešdami,
resni vaikai turėjo prokad ketinate savaitgalyje dalyvauti. Jums bus išsiųsta
gos pamatyti ir sužinoti,
registracijos anketa. Galima paprašyti registracijos
kaip skrenda ir veikia
anketos ir paprastu paštu, parašant Romai Kupriedronas (drone). Tėveliai
nei: 752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546.
darė girą, mankštinosi
Studijų savaitgalyje laukiame visų!
jogos pratimais, diskuJaunieji stovyklautojai Sendraugių -2 stovykloje. Iš k.: Kamilė Skorupskaitė, Lilija Kenton, tavo Ateitininkų princiRimvydas Žemaitaitis ir Alytė McCann.
Dailės pus, tapė paveikslus,

o dvejų metų pertraukos, š. m. birželio 25 – liepos 1 d., Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje vėl surengta „Sendraugių-2” stovykla. Nors stovykla skirta ,,sendraugiams”, joje renkasi visos šeimos, ir šiemet su savo tėveliais sugužėjo net 72 vaikai. Baigiame
spausdinti stovyklautojos Ritos Rašymienės stovyklos aprašymą. Aprašymo pirmosios dvi dalys buvo liepos 15 ir 22 d. ,,Drauge”.

P

Palydėkime vasarą
Dainavoje

,,Misija Sibiras’17” dalyviai tęsia darbus algatujuje
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Prieš kurį laiką į Irkutsko sritį iškeliavusi
„Misija Sibiras’17” ekspedicija savo misiją atliko jau ne vienose lietuviškose kapinėse ir tęsia darbus išnykusio Algatujaus kaimo kapinėse. Ekspedicija
bandys nuveikti kuo daugiau iki rugpjūčio 1 d., kuomet ankstyvą rytą sugrįš
į Vilniaus geležinkelio stotį.
raukiniu iš Vilniaus nukeliavę į Maskvą ekspedicijos
dalyviai susitiko su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Remigijumi
Motuzu bei Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje, vienu iš „Misija Sibiras” iniciatorių Vygaudu Ušacku.
Komanda Maskvoje tvarkė ir Komunarkos poligone esančias kapines, kur
1937–1953 metais buvo palaidota daugiau negu pusantro šimto lietuvių.
Po skrydžio Maskva-Irkutskas,
ekspedicija nusikėlė į tikrąjį Sibirą,
kur laukė pirmosios Gadalėjaus kaimo
kapinės. Vaizdas kapinėse privertė
krūptelėti – mediniai kryžiai čia buvo
gerokai sutrešę, krypo žemėn, aiškių
kapaviečių vietų nebedaug. Būtent šiose kapinėse ir iškilo 3 nauji lietuviški
mediniai kryžiai, puošti tradicinėmis
saulutėmis.
„Pirmos kapinės labiausiai ir įsiminė – mes įžengėme į jų teritoriją, pamatėme išlaužytas tvoras ir supratome,
kad kapinės tiesiog virto karvių ganykla. Nenuostabu, kad karvės po savęs kapinėse kai ką ir palikdavo. Taip
pat visur augo ryškiai raudonos žemuogės. Mes suvokėme, kad su kapinėmis nei karvės, nei žemuogės neturi nieko bendra ir suvokėme, kad jei ne
ekspedicija šios kapinės ilgainiui būtų
pamirštos ir niekam nereikšmingos”,
– apie Gadalėjaus kapines kalbėjo ekspedicijos dalyvė Raminta Kėželytė.
„Laikas bėga labai greitai. Kažkas
priminė, jog praėjo jau pusė ekspedicijos ir tuo sunku patikėti. Galbūt dėl
to, kad kiekviena smulkmena, susiju-

T

Garbaus amžiaus sibirietė iki šiol prisimena, kiek daug naujų dalykų vietinius išmokė lietuviai tremtiniai.
si su lietuvybe, čia tampa reikšminga. Net ir nuovargis, kurį jaučiame, susikaupė ne dėl fizinio
darbo, o vien dėl emocijų, kurios
užplūsta”, – kalbėjo ekspedicijos
dalyvė Simona Budreckaitė Jevdokimovo kaimo kapinėse.
Į Jevdokimovą, kur sovietų
represijų laikotarpiu buvo ištremta apie 50 lietuvių šeimų,
ekspedicija atvyko persikėlusi
per upę. Prieš tai komanda tvarkė Tulūno kapines, kuriose „Misija Sibiras” lankėsi prieš 9 metus.
Vaizdas, kurį pamatė komanda, Kapinaitėse šalia Algatujaus kaimo vietoj apdegusių kryžių čia palaidotus lietuvius primins
pribloškė – gaivališka Sibiro gam- nauji, pastatyti šią vasarą.
ta suvartė medžius ant kryžių, katačiau tęsiate 12-us metus gypinės apaugo krūmokšniais, bet kovuojančią
misiją!”
manda kapines bent dešimčiai metų paŠiandien
ekspedicija po
vertė šviesesnėmis.
daugiau
nei
30
kilometrų žy„Jevdokimovo kapinėse pastatėgio
darbus
pradeda
sudegume dar vieną kryžių, nors gauti mesiose
lietuvių
kapinėse
Aldienos šiuo metu čia sudėtinga – negatujaus kaime, kurio net
bėra veikiančių lentpjūvių. Medienos
nebėra žemėlapyje. Būtent
mums parūpino artodėl surasti vietovę buvo
mėnų tautybės vietigana
sunku, o brautis su kenis gyventojas, kuliasdešimt
kilogramų sveris net nesutiko, kad
riančiomis
kuprinėmis
teko
už medieną sumokėper
brūzgynus.
tume. Gera matyti,
Savo misiją Sibire ekskaip kryžiai papuopedicijos dalyviai bus atlikę
šia ne vien kapines,
rugpjūčio 1 d., kuomet 7 val.
bet ir pačias gyven23
min. jų traukinys sustos
vietes”, – sakė „MiVilniaus
geležinkelio stotyje.
sija Sibiras’17” eksPasveikinti
ekspedicijos kopedicijos vadovas
mandą
ir
pasidžiaugti
jų nuArnoldas Fokas.
veiktais
darbais
ankstyvą
Jevdokimove
antradienio rytą kviečiami
ekspedicijai pavyko
Po sunkių darbų – vakarienės virimas.
visi norintys!
sutikti ir lietuvių
Bernardinai.lt
tremtinių artimųjų minaitės. Jų pasakojimus dalyviai už– stovyklavietėje da- fiksavo savo dienoraščiuose.
Apie Sibire gyvenusius lietuvius
lyvius aplankė Viktorija Rimkienė ir daug kalba ir sutikę ekspediciją vietiSvetlana Rimkus – niai. Dar Gadalėjuje vietinė moteris žalietuvių tremtinio vėjosi projekto atliekama misija: „Jūs
Albino Rimkaus gi- net nepažįstate čia palaidotų žmonių,

,,DRAUGO”

Pakeliui į dar vienas lietuvių kapinaites.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

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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Prezidentė su susitiks su M. Pence
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Taline vyksiančiame
Baltijos šalių vadovų susitikime su
Jungtinių Valstijų viceprezidentu
Mike Pence žada aptarti amerikiečių
karinę paramą, kibernetinį saugumą,
Baltarusijos atominę elektrinę ir JAV
suskystintų dujų tiekimą Europai.
Keturšalis susitikimas numatomas liepos 31 dieną.
Anot D. Grybauskaitės, tęsiantis
Karaliaučiaus militarizacijai ir artėjant Rusijos-Baltarusijos pratyboms
„Zapad”, JAV buvimas mūsų regione
ypatingai svarbus.
„Taline valstybių vadovai aptars
saugumo padėtį regione, Baltijos šalių
ir JAV gynybos bendradarbiavimą,
taip pat pasirengimą 2018 metų NATO
viršūnių susitikimui”, – teigia Prezidentūra.
Anot Prezidentūros, JAV parama
yra itin svarbi kuriant regioninę oro
gynybą, taip pat Baltijos šalių siekiui
užsitikrinti greitesnį sprendimų priėmimą Aljanse, konkrečias priemones
galimai karinei izoliacijai išvengti bei
nuolat atnaujinamus gynybos planus
su priskirtais kariniais pajėgumais.
„Susitikime daug dėmesio bus
skiriama kibernetinio saugumo užtikrinimui. Europa ir JAV susiduria su
didelio masto kibernetinėmis atakomis, kurios jau tapo sudėtine Rusijos
karinės doktrinos dalimi. (...) Su JAV
viceprezidentu bus aptariamas bendradarbiavimas energetikos srityje,
energetinio saugumo stiprinimas, atsakas Astravo AE keliamoms grėsmėms”, – teigia prezidentės spaudos
tarnyba.

Baltijos šalių vadovai susitiks su JAV viceprezidentu M. Pence. Chicago Tribune nuotr.
Pranešime pažymima, kad artimiausiu metu Lietuvą pasieks pirmasis amerikietiškų suskystintų gamtinių dujų krovinys.
Taline taip pat vyks trijų Baltijos
šalių vadovų darbo susitikimas, kuriame bus aptartas regiono strateginių
energetikos ir transporto projektų įgyvendinimas, aktualiausi ES klausimai, pagalba ES Rytų partnerėms, nurodo Pprezidentūra.
Rytų Europos šalyse buvo kilęs nerimas, kai Donald Trump per rinkimų
kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su
Rusija ir menkino NATO, vadindamas
Aljansą „atgyvenusiu”, o neseniai per
vizitą Briuselyje neišsakė viešos paramos kolektyvinės gynybos principui.
Tačiau diplomatai taip pat atkreipia dėmesį, kad naujosios administracijos pareigūnų vizitai į regioną
pastaruoju metu tapo ypač dažni. Gegužę Lietuvoje viešėjo JAV gynybos
sekretorius James Mattis, balandį Estijoje lankėsi Atstovų rūmų pirmininkas Paul Ryan.

užklasinės veiklos kartu su savo klasės
ar mokyklos draugais, nes turės eiti
vienas į integracijos centrą”, – kreipimesi sako PLB Švietimo komisijos
narė Alvija Černiauskaitė.
Jungtinės Karalystės Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė taip pat sako, kad integracija
surinkus atvykusius vaikus į vieną atskirą klasę nėra efektyvi. „Vaikai kalbės tarpusavyje anglų kalba, taip pat
didelis pavojus sulaukti patyčių iš vietinių vaikų. Nesinori, kad būtų sukurti
‘getai’, kur vaikai jaustų dar didesnę
atskirtį”, – sako D. Asanavičiūtė.

Italijoje mirė Lietuvos karys
Vilnius (ELTA) – Italijoje, Latinos
mieste, penktadienį staiga mirė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino
štabo bataliono profesinės karo tarnybos karys, praneša Krašto apsaugos
ministerija.
Pirminiais duomenimis, Italijos
medikai jam diagnozavo pankreatitą.
Karys nuo liepos 16 d. dalyvavo trijų savaičių trukmės NATO kompiuterinių
tinklų operatorių kursuose.
Dalyvaudamas kursuose, 42 metų
amžiaus karys silpnai pasijuto liepos
26 d. ir kreipėsi į vietos medikus. Po apžiūros buvo paguldytas į ligoninę. Dr.
Jono Basanavičiaus Karo medicinos

Washingtonas (ELTA) – JAV Senatui nepavyko patvirtinti Respublikonų partijos inicijuoto siūlymo panaikinti Prezidento Barack Obama
sveikatos apsaugos įstatymą.
Balsavimas įvyko praėjus vos dienai po to, kai senatoriai nepritarė kitam panašiam planui – panaikinti šį
sveikatos apsaugos įstatymą ir pakeisti jį nauju respublikonų siūlomu
planu.
Toliau senatoriai ketina svarstyti

dalinį šio įstatymo panaikinimą. Tai
reikštų, kad būtų atšaukta tik dalis
pačių prieštaringiausiai vertinamų
nuostatų.
Remiantis šiuo planu būtų pašalintos nepopuliariausios Prieinamos
sveikatos priežiūros akto, kitaip „Obamacare”, nuostatos, pavyzdžiui, reikalavimas visiems JAV gyventojams
apsidrausti sveikatos draudimu ir
medicininių prietaisų apmokestinimas.

JAV admirolas smogtų Kinijai branduolinį smūgį

PLB priešinasi integracijos centrui emigrantams
Vilnius (BNS) – Išeivių atstovai
kritikuoja Alytaus politikų planus
kurti centrą, kuriame iš emigracijos
grįžusių šeimų vaikai būtų papildomai
mokomi lietuvių kalbos.
Pasaulio lietuvių bendrijos atstovai pažymi, kad atskiras centras, nepaisant gerų ketinimų, duos priešingą
efektą – užuot integravęs vaikus, sukurs atskirtį. „Integracija vyks tarp
vaikų, sugrįžusių iš užsienio valstybių,
o ne tarp jų lankomos bendruomenės.
Tokiu atveju galimas patyčių skatinimas, atitolimas nuo pasirinktos bendruomenės. Vaikas negalės lankyti

Blaškosi dėl „Obamacare”

tarnybos atstovai palaikė ryšį su Italijos medikais, o Gedimino štabo bataliono kariai užmezgė ryšį ir dalijosi
turima informacija su kario artimaisiais. Štabo seržanto gyvybė užgeso
„Latina Santa Maria Goretti” ligoninėje.
Karys Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo 1994 m., du kartus dalyvavo tarptautinėje operacijoje Afganistane, aktyviai dalyvavo karinėse
pratybose, už pavyzdingą tarnybą buvo
ne kartą skatintas ir apdovanotas.
Šiuo metu atliekamos mirusio kario palaikų pargabenimo į Lietuvą
procedūros.

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Canbera (ELTA) – JAV
Ramiojo vandenyno laivyno vadas Scott Swift pareiškė, jog jo laivai pasirengę smogti Kinijai branduolinį smūgį „nors kitą
savaitę”, jeigu bus gautas
atitinkamas Amerikos prezidento įsakymas.
Admirolas dalyvavo
Australijos nacionalinio
universiteto surengtoje Scott Swift: būtų įsakymas – būtų veiksmas.
konferencijoje saugumo
Military.com nuotr.
klausimais. Vieno iš konferencijos dalyvių paklaustas, ar lai- reiškė: „Atsakau – taip”.
Pasak admirolo, kiekvienas JAV
vynas pasirengęs smogti Kinijai branduolinį smūgį kitą savaitę, jei būtų gau- kariškis prisiekė vykdyti vyriausiojo
tas Prezidento įsakymas, S. Swift pa- vado įsakymus.

JK nebeprekiaus benzininiais automobiliais
Londonas (ELTA) – Jungtinė Karalystė, sekdama Prancūzijos pavyzdžiu, planuoja nuo 2040 metų uždrausti
prekybą naujais dyzeliniais ir benzininiais keleiviniais automobiliais, tokiomis priemonėmis tikėdamasi sumažinti oro taršą.
Kaip teigia šalies aplinkosaugos
sekretorius Michael Gove, iki 2050

metų keliuose neturėtų likti automobilių su benzininiu ir dyzeliniu varikliu.
Britų valdžia ketina skirti vietos
valdžiai 255 mln. svarų sukurti schemas, mažinančias dyzelinių variklių išmetamus teršalus. Iš viso programoms,
skirtoms pagerinti oro kokybę, bus
skirta 3 mlrd. svarų.

JAV oro uostai sugriežtins keleivių patikrą
Washingtonas (BNS) – JAV oro
uostai dėl teroristų išpuolių grėsmės
sugriežtins didesnio nei mobiliojo telefono dydžio elektroninių įtaisų patikras.
Įsaką ketinama įgyvendinti laipsniškai – nešiojamuosius kompiuterius, elektroninių knygų skaitykles ir
planšetinius kompiuterius, reikalaujama tikrinti atskirai nuo registruojamo ir rankinio bagažo.
Oro uostų darbuotojai prašys ke-

leivių išimti įtaisus iš krepšių ir kuprinių ir prieš patikrą sudėti juos į atskiras dėžutes. Toks reikalavimas galiojo ir anksčiau, bet buvo taikytas tik
nešiojamiesiems kompiuteriams. Dabar gi elektroninių įtaisų sąrašas bus
išplėstas.
Naujosios taisyklės bus taikomos
visiems vidaus ir tarptautiniams skrydžiams. Kiek anksčiau šiais metais
administracija išbandė šią tvarką dešimtyje JAV oro uostų.

Rusijoje uždrausti Jehovos liudytojai
Maskva (BNS) – Rusijos Aukščiausiasis Teismas atmetė apeliaciją
dėl visoje šalyje galiojančio draudimo
veikti Jehovos liudytojų religinei organizacijai ir paliko galioti balandžio
mėnesį pareikštą pritarimą Rusijos
teisingumo ministerijos raginimui sustabdyti šios organizacijos veiklą bei
paskelbti ją ekstremistine.

Šios religinės grupės apeliacijos atmetimas sudaro sąlygas Rusijai likviduoti 395 Jehovos liudytojų kongregacijas ir konfiskuoti jų turtą. Grupė
skelbiasi Rusijoje turinti maždaug 170
tūkst. sekėjų.
Pranešama, kad šis sprendimas
bus apskųstas Europos Žmogaus Teisių
Teisme.

Anglai atsisako plastikinių maišelių
Londonas (BNS) – Anglijos gyventojai ėmė 83 proc. rečiau imti parduotuvėse plastikinius maišelius, po to,
kai valdžia nustatė 5 pensų už vieną
maišelį rinkliavą. Atliekant šiuos skaičiavimus, dvylikos mėnesių iki 2017
metų balandžio mėnesio duomenys
buvo palyginti su 2014 kalendoriniais
metais – paskutiniais visais metais
prieš naujosios rinkliavos įsigaliojimą.
Kalbant apie kiekį, plastikinių
maišelių buvo paimta net 6 mlrd. vienetų mažiau. Dabar anglai parduotu-

vėse ima po vidutiniškai 25 maišelius
per metus, tuo tarpu anksčiau jų imdavo po vidutiniškai 140 vienetų.
Imti rinkliavą už plastikinius maišelius valdžia mažmenininkams liepė
2015 metų spalį. Anglija šios priemonės
ėmėsi paskutinė iš keturių Jungtinės
Karalystės regionų. Rinkliava nėra
mokestis ir surinktus pinigus parduotuvės perveda labdarai. Iš viso per
dvejus metus tokiu būdu buvo surinkta daugiau kaip 66 mln. svarų
(85,6 mln. JAV dolerių).
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Parengė Dainius Ruževičius

Grįžusi į geriausiųjų gretas, bet likusi be medalio
R. Meilutytė: „Esu labai patenkinta”
iepos 25 d. Budapešte (Vengrija)
vykusiame pasaulio plaukimo
čempionate 20-metė R. Meilutytė padovanojo dar vieną puikių emocijų puokštę, tačiau liko per žingsnį
nuo apdovanojimų pakylos.
100 metrų krūtine varžybų finale
kaunietė į priekį praleido tik sezono lyderes Lilly King ir Juliją Jefimovą bei
savo asmeninį rezultatą pagerinusią ir
sidabrą netikėtai iškovojusią Katie
Meili.
Ketvirta baseino sienelę palietusi
R. Meilutytė distanciją įveikė per 1
min. 5,65 sek. ir buvo kiek lėtesnė nei
pusfinalyje. Be to, ji prarado ir ketverius metus gyvavusį pasaulio rekordą.
Pirmą kartą pasaulio čempione
tapo amerikietė L. King. Ji finišavo per
1 min. 4,13 sek. Pusfinalyje su pasaulio
rekordu flirtavusi J. Jefimova (1:05,05)
liko tik su bronza. Ją aplenkė savo asmeninį rekordą net 0,45 sek. pagerinusi
K. Meili (1:05,03). Norint iškovoti medalį Rūtai reikėjo gerinti pusfinalyje
pasiektą savo rezultatą (1:05,06). Bet net
likusi per žingsnelį nuo medalio lietuvė
pernelyg neišgyvena.
R. Meilutytei užteko pusmečio,
kad po nuviliančių Rio de Janeiro
olimpinių žaidynių ir ilgų atostogų

L

„išsivalytų” mintis ir, kas svarbiausia,
– iš naujo surastų motyvacijos plaukti. Plaukti nepaprastai greitai. „Galbūt
pernelyg daug jaudinausi, šiek tiek
buvo sunku nusiteikti psichologiškai.
Esu pasiruošusi kiek geresniam rezultatui, bet šiaip – labai patenkinta.
Norėtųsi, kad finalinis plaukimas būtų
geriausias. Bet grįžti po tokios pertraukos su tokiu rezultatu – aš esu nepaprastai laiminga”, – po finišo šypsojosi sportininkė.

Treneriui lengvas atokvėpis
Lengviau atsikvėpti galėjo ir R.
Meilutytės treneris Paulius Andrijauskas. Su ryškiausia šalies sportininke vasarį pradėjęs dirbti 32-ejų
metų specialistas iš Panevėžio visą
pusmetį buvo stebimas pro padidinamąjį stiklą. Skeptikų, stebinčių besileidžiančią Rūtos rezultatų kreivę, netrūko.
Skirtingai nei ankstesnis sportininkės treneris Jonas Ruddas, P. Andrijauskas pastarąjį pusmetį privengė
viešumos, nedalijo komentarų ir interviu, bet „Duna Arena” baseino
švieslentėje po pusfinalio plaukimo
švietę penki skaičiai (1:05,06) šalia tau-

Pasaulio plaukimo čempionatas parodė, kad R. Meilutytė yra ne tik subrendusi ir sutvirtėjusi
fiziškai, bet greita ir konkurencinga.
tos numylėtinės pavardės buvo iškalbesni už bet kokius žodžius.
R. Meilutytei tai dar vienas čempionatas ir dar vienas geras rezultatas,
prie kurių Lietuvą ji yra pripratinusi.
Pauliui – pirmasis ir kur kas svarbesnis, parodantis, kad einama teisingu keliu.
Jaunas specialistas iš Panevėžio
sugebėjo Lietuvos „auksinei žuvelei”

grąžinti greitį, kuriuo ji aukso purslais
taškė olimpiadų ir pasaulio čempionatų vandenį prieš ketverius metus.
Dabar sportininkė subrendusi, pasikeitusi, sutvirtėjusi fiziškai, bet lygiai tokia pati greita ir konkurencinga. Ir vis dar jauniausia tarp visų aštuonių finalo dalyvių, kas Lietuvos
sporto aistruolius nuteikia ypač viltingai.

Lietuva ruošiasi krepšinio karštligei Olimpinis čempionas D. Kasparaitis
rungtyniaus Lietuvoje
Daugkartinė Lietuvos čempionė Elektrėnų „Energija” ir buvęs Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio lygos
(NHL) žaidėjas bei olimpinis čempionas
Darius Kasparaitis pasiekė susitarimą
dėl ateinančio sezono.
lektrėnų savivaldybėje „Energijos” klubo steigėjai Karolis Kubilius ir Rolandas Aliukonis kartu su Elektrėnų meru Kęstučiu Vaitukaičiu Dariui Kasparaičiui įteikė legendinio Lietuvos ledo ritulio klubo
marškinėlius bei sutarė dėl žaidėjo dalyvavimo kitų metų Lietuvos čempionate vilkint „Energijos” klubo aprangą.
„Labai džiaugiamės, kad Darius
Kasparaitis užsivilks ‘Energijos’ marškinėlius. Tai buvo tik laiko klausimas,
kada tai įvyks. Mes jau kurį laiką bendradarbiaujame su Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla, o pats Darius
taip pat yra kilęs iš Elektrėnų ir čia pradėjęs mokytis ledo ritulio paslapčių”, –
po susitikimo kalbėjo K. Kubilius.
Dar nėra paskelbtas Lietuvos ledo
ritulio čempionato tvarkaraštis, todėl
nėra žinoma, kada tiksliai D. Kasparaitis prisijungs prie „Energijos”. Vis
dėlto K. Kubilius atskleidė, kad šiuo
metu JAV gyvenantis legendinis ledo ritulininkas ateinantį sezoną „Energijos” gretose planuoja sužaisti nuo vienerių iki keleto rungtynių. K. Kubilius
taip pat atskleidė, kad praėjusį sezoną
pradėtas bendradarbiavimas su D. Kasparaičio ledo ritulio mokykla tęsis ir
kitą sezoną, kuriame „Energijos” klubas
vėl žais ne tik Lietuvos čempionate, ta-

E

Manoma, kad su nauju treneriu Lietuvos rinktinė turėtų demonstruoti naujausias krepšinio tendencijas ir būti itin pavojinga varžovė, kuriai pranašaujami medaliai.

Lietuvos krepšinio rinktinės kovos netrukus vėl kaitins krepšinio aistruolių
kraują. Naujojo stratego Dainiaus Adomaičio vadovaujama kariauna, ekspertų teigimu, turėtų demonstruoti
naujausias krepšinio tendencijas ir būti
itin pavojinga.
albinti krepšinio gerbėjai teigė,
jog tikisi medalių, tačiau neteis
komandos, jei ištiks nesėkmė.
Pastarasis Europos krepšinio čempionatas 2015-aisiais lietuviams apkarto
tik finale. Vyko įnirtingas, tačiau nesėkme pasibaigęs mūšis su Ispanijos
krepšininkais.
Iš sidabrinės kariaunos šįmet nepamatysime tik Pauliaus Jankūno,
Roberto Javtoko, Antano Kavaliausko
ir Renaldo Seibučio. Dramatiškai su-

K

siklostė į Indianos „Pacers” klubą iškeisto jaunojo Domanto Sabonio likimas – puolėjas į rinktinę taip pat neatvyks. Vis dėlto po trejų metų pertraukos po krepšiais vėl grumsis Donatas Motiejūnas.
Praėjusiais metais Olimpinėse žaidynėse Lietuvos rinktinė atsimušė į
australų barjerą ketvirtfinalyje. Po
pasirodymo RIO pasitraukė Jonas Kazlauskas, vietą užleidęs D. Adomaičiui.
Europos krepšinio čempionatas
šiemet vyks keturiose šalyse – Izraelyje, Suomijoje, Turkijoje ir Rumunijoje. Lietuviai kovas pradės B grupėje
Tel Avive, kur susidurs su Gruzijos, Vokietijos, Ukrainos, Italijos ir šeimininkais – Izraelio krepšininkais. Pirmenybės prasidės rugpjūčio 31-ąją, o
lietuviams iškeltas tikslas patekti tarp
penkių stipriausių komandų.

D. Kasparaitis ateinantį sezoną rungtyniaus
„Energijos” komandoje.
čiau ir Baltarusijos aukščiausioje lygoje.
„Esame Lietuvos ledo ritulio piramidės viršūnėje, todėl norime, kad talentingi jaunieji ledo ritulininkai iš
karto nepabėgtų į užsienį, o tobulėtų
‘Energijos’ klube. Žaisime Baltarusijos
aukščiausioje lygoje, per sezoną turėsime daug rungtynių, todėl tai yra labai
naudingas bendradarbiavimas ne tik
abiem pusėms, tačiau ir visam Lietuvos
ledo rituliui”, – sakė K. Kubilius.
44-erių D. Kasparaitis pastaruosius keturis sezonus rungtyniaudavo
Vilniaus „Hockey Punks” komandoje,
kurioje spėjo sužaisti septynerias rungtynes. Per jas legendinis ledo ritulininkas įmušė 6 įvarčius ir atliko net 16
rezultatyvių perdavimų. D. Kasparaitis praeityje yra žaidęs už Rusijos rinktinę, dalyvavęs net keturiose olimpiadose, yra vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris iškovojo aukso medalį. Norint atstovauti gimtajai šaliai
D. Kasparaičiui reikėjo keturis sezonus
iš eilės rungtyniauti Lietuvos čempionate. To pasiekęs D. Kasparaitis
jau lapkričio 10–12 d. Klaipėdos „Švyturio” arenoje vyksiančiame Baltijos
iššūkio taurės turnyre pirmą kartą
apsivilks šalies rinktinės marškinėlius.
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M. Bekešius: Afganistane išmokau svarbią pamoką
Atkelta iš 1 psl.
Kaip Jūs pats save pristatytumėte Čikagoje gyvenantiems tautiečiams?
Pagal išsilavinimą esu teisininkas. Rinkdamasis profesiją, buvau pasirinkęs dvi specialybes – žurnalistiką ir teisę. Buvau pakviestas studijuoti ir į VU
žurnalistiką, ir į teisę Mykolo Romerio universitete. Mano tėvų požiūris buvo – jei norėsi rašyti, visada
tą galėsi daryti. Pasirinkau teisę. Į žurnalistiką taip
ir nenunešiau dokumentų. Kai įstojau į teisę, žurnalas ,,Karys” ieškojo korespondento. Taip pradėjau
dirbti redakcijoje, bet ten ilgai neužsibuvau. Dariau
ne vieną interviu, į spaudos konferencijas vaikščiojau Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) ar gynybos štabe. Kariuomenės vadas tuo metu buvo Jonas Kronkaitis. Vėliau keitėsi vadai. Tuo metu
KAM pradėjo kurti naują Viešųjų ryšių departamentą ir ieškojo žmonių, kurie kalbėtų angliškai, turėtų kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Taip ir atsidūriau KAM. Ten dirbau viešųjų ryšių srityje, vėliau kelias atvedė į Užsienio reikalų ministeriją
(URM), ir ėmiau darbuotis saugumo politikos srityje:
terorizmo prevencija, ginkluotės licencijavimo klausimai, ir Afganistano tema buvo viena iš mano kuruojamų sričių. Taip kelias nuvedė į Afganistaną, kur
dirbau diplomatinėje Lietuvos atstovybėje. Ten su
pertraukomis praleidau 3,5 metų, tad Čikaga nėra
mano pirmoji rotacija. Paskui dirbau LR Seime, Seimo pirmininkui patarinėjau užsienio politikos klausimais, o vėliau grįžau į URM, dirbau užsienio reikalų viceministru. Vėliau buvau paskirtas į generalinio konsulo pareigas Čikagoje. Tiesa, kadangi esu
teisininkas, dėsčiau pagal galimybes Karo akademijos studentams teisės disciplinas.
Įdomu išgirsti apie Afganistane praleistą laiką? Ką iš
ten parsivežėte?
Parsivežiau gerai išmoktą pamoką: supratimą,
kaip gerai mes gyvename Lietuvoje ar Čikagoje. Žmonės mėgsta pasiskųsti, kad jiems vis kažko trūksta.
Pagyvenęs Afganistane supratau, kiek mes visko
daug turime. Ir sau ne kartą esu pasakęs, ir draugams, ir šeimai sakiau: jei mane išgirsite besiskundžiantį, tai priminkite man, kad aš buvau toje
šalyje, kur žmonės turi teisę skųstis įvairiais trūkumais, taip pat ir saugumo.
Tai buvo išskirtinė diplomatinio darbo patirtis.
Kai aš atvažiavau į Afganistaną 2007 metais, per pirmąją savo rotaciją, tai atvykome dar be apsaugos. Ir
kelis mėnesius važinėjome su paprasta ,,Toyota Corolla”, kurią vairavo vietinis vairuotojas. Stengėmės
atrodyti kaip tikri vietiniai, tik afganai visada juokdavosi, kai klausdavau, kodėl prie kontrolės punktų mus taip lengvai praleidžia. Sakydavo, kad akivaizdu, jog važiuoja užsieniečiai.
Be tradicinių diplomatinių užduočių, mano ir kolegų darbas buvo pagalba vystomojo bendradarbiavimo srityje – padėti vietos gyventojams atkur-

Afganistane, vienuose iš vaikų namų, kur gyvena tėvų netekę mažyliai.
ti infrastruktūrą, stiprinti jų administracinius gebėjimus. Lietuva buvo atsakinga už
visą Goro provinciją. Vadovavome šios provincijos atkūrimo grupei. Lietuva buvo plačiai įsitraukusi į tą veiklą. Ta patirtis buvo
susijusi su vystomuoju bendradarbiavimu,
saugumo klausimais. Aš gyvenau Kabule, bet
daug tekdavo keliauti po Afganistaną. Dažnai lankydavausi Goro provincijoje, kurios
sostinė Čagčaranas, šalies vakaruose Herate, o taip pat pietuose, kur veikė Lietuvos Specialiosios pajėgos. Keliaudamas pamačiau
šią šalį ir turėjau supratimą apie tai, kas
vyksta Afganistane.

Afganistanas – labai pavojinga šalis. Ar teko
tą asmeniškai patirti?
Buvome patekę ne į vieną pavojingą situaciją. Mes Kabule gyvenome Green Village, vadinamoje saugioje zonoje. Ten buvo įsikūrę ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai. Kartą teroristai šturmavo mūsų gyvenvietę. Anksti rytą, apie 6 valandą, su pirmais spinduliais mus pažadino sprogimas.
Visi namų langai ir durys atsidarė nuo sprogimo bangos. Mes įpratę, žinome ką daryti tokiu atveju, esame išmokę tas ,,procedūras”:
pirmiausiai apsivelki neperšaunamą liemenę, tik po to gali prasikrapštyti akis, pradėti ruoštis, jeigu bus galimybė, evakuaci- M. Bekešius su žmona Egle tapo mažosios Petros krikštatėviais.
jai.… Vėliau matėme įrašą, kurį padarė prie
vartų esančios kameros: savižudžiai, su sprogmenų ris nebegali šaudyti, tai imtum ginklą ir gintumeis
prikrautu mikroautobusu privažiavo prie stovyklos iš paskutiniųjų. Tą daryti mes, aišku, mokėjome, nes
Green Village vartų. Pradžioje mašina sustojo ato- Afganistane vykdavome į šaudyklas, ten treniruokiau, iš jos išlipo keli vy- davomės kartu su kariais. Bet man tai nebuvo naurai, persirengę moteriš- jas dalykas, nes dirbdamas KAM, nemažai įvairių
kais drabužiais, po ku- ginkų esu išbandęs.
Yra pasitaikę ir kitų dalykų – raketa virš galvos
riais buvo pasislėpę ginklų. Tuo metu savižudis yra pralėkusi. Tai įvyko kitą naktį po to, kai Goro
privažiavo prie Green Vil- provincijoje žuvo Lietuvos karys. Ten buvo riaušės.
lage vartų ir susisprog- Mes priėmėme žuvusiojo kūną Bagrame, pasirūpidino. Sprogimas išvertė nome, kad jis būtų išsiųstas į Lietuvą. Aleksandras
visus vartus, bokštelį. O Matonis, kolega, apžvalgininkas gynybos klausimais,
tie moteriškais drabu- tuo metu buvo paskirtas vadovauti misijai. Mes karžiais vilkintys vyrai per tu su juo atskridome į Goro provinciją palaikyti kaišsprogdintą skylę įbėgo rių dvasios. Specialiosios pajėgos iš pietų atskrido
į stovyklos vidų ir ėmė irgi. Tą naktį kažkaip neėmė miegas, mes su Alekaplinkui į visus šaudyti. sandru stovėjome vėlų vakarą ir staiga mums virš
Degė sandėliai, kuro sau- galvos praskrido raketa. Spėjome tik tūptelėti. Prieš
gyklos. Šaudymas truko tai išgirdome pokštelėjimą ir švilpimą. Kažkas šovė
ilgai, viskas tęsėsi maž- į stovyklą, ta raketa nukrito už maždaug 100 metrų
daug 6 valandas, bet pa- nuo mūsų. Kai ten būni, supranti, kas vyksta. Navyko apsiginti. Apie 12 tūraliai priimi, kad yra taip, kaip yra, ir bus taip,
valandą teroristai buvo kaip bus. Kitaip negalėtum ten gyventi. Kabule
nukauti. Mus saugoję Lie- kartą važiavau po susitikimo Sveikatos ministerijoje.
tuvos kariai yra pasakę: Ten aptarėme ligoninės Čagčarane projektą. Va,,Mes jus saugome, bet žiuojant namo, prie pat Green Village kovotojai sujeigu liksit paskutiniai, sprogdino automobilį, prikrautą sprogmenų. Mes važinokit, ką daryti – gin- žiavome šarvuotu transportu ,,Toyota Land Cruiser”,
tis.” Ir mes žinojome: jei kuris svėrė 5 tonas, bet ta sprogimo banga buvo tomatytum apsauginį, ku- kia stipri, kad mūsų mašiną net kilstelėjo.
Prieš septynerius metus po Ameriką keliavę M. ir E. Bekešiai įsiamžino Arizonoje.
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Su Stanley Balzeku Jr. Kaune, atidarant parodą ,,No Home To Go To”.
Tuo metu nebuvote vedęs, neturėjote
žmonos, kurią būtų reikėję raminti?
Nebuvau vedęs, bet mama nežinojo, kur aš. Važiuodamas į Afganistaną, mamai nesakiau, kur dirbsiu. Jai
buvau pasakęs, kad važiuoju dirbti į
mūsų ambasadą Gruzijoje. Viską jai papasakojau antrą kartą grįžęs iš šios šalies. Ji pyko truputėlį, bet paskui pati
pripažino, kad gal ir teisingai elgiausi.
Kiti šeimos nariai žinojo tą paslaptį, bet
ją saugojo.
Pristatykite savo žmoną.
Mano žmona Eglė yra kilusi iš Joniškio, ji pagal specialybę yra politologė. Bet, tiesą pasakius, ji visada daugiausia dirbo viešųjų ryšių srityje.
Mes susituokę jau trejus metus. Dar labai nedaug laiko praėjo nuo mūsų atvykimo, reikia dar išspręsti biurokra-

skiriasi nuo teorinių žinių. Jis neslėpė,
kad nebus lengva, kad teks daug dirbti savaitgaliais, kad atimsiu iš žmonos,
šeimos tą laiką. Bet aš visada sakiau,
kad man tai bus malonumas, nes esu
pratęs gyventi aktyviai, dalyvauti susitikimuose, renginiuose. Man patinka. Mano žmonai taip pat. Mums savaitgaliai nėra laikas ant sofos prie televizoriaus, o ėjimas į renginius mums
nėra bausmė. Ir dėl darbo yra naudinga lankytis renginiuose, nes galime pakalbėti apie projektus, kyla daug naujų iniciatyvų… Pasinaudojau praktišku Marijaus patarimu, jog nuomojant
butą reikia stengtis nenutolti nuo miesto centro, kad galėtum kuo daugiau
vaikščioti pėsčias, kad nereikėtų kasdien važinėti. Kitu atveju tektų neretai
įstrigti automobilių kamščiuose, kurie
čia, Čikagoje, įsitikinau, labai dideli.

Cepelinų gaminimas – visai malonus darbas.
tinius klausimus, kad ir ji čia, Čikagoje, galėtų dirbti. Eglė planuoja ieškotis
darbo ir norėtų kuo greičiau įsidarbinti.
Turi pasirašiusi CV, todėl pasirengusi
eiti darbo pokalbių. Norėtų savo srities
darbo, susijusio su žiniasklaida, televizija, viešaisiais ryšiais.
Ar tiesa, kad buvote vienintelis kandidatas į generalinio konsulo Čikagoje postą?
Nežinau, esu skiriamas, negaliu
paveikti sprendimo. Taip, aš kandidatavau. Nežinau, kodėl kandidatuojančių nebuvo. Turbūt todėl, kad nelengva pozicija. Tiesą pasakius, net nekilo
minčių apie tai, kol nepaklausėte.
Kodėl šias pareigas vadinate ,,nelengva pozicija”? Ar gavote kokių slaptų patarimų iš buvusio konsulo Marijaus Gudyno?
Mes su Marijumi nemažai bendraudavome iki šiol, kadangi aš dirbau
su programa ,,Globali Lietuva”. Mes
tikrai pasikalbėdavome ir apie Lietuvių Bendruomenės reikalus ir įvairius projektus. Marijus daug ką paaiškino, ,,priartino prie realybės”, kuri

Kas nustebino Čikagoje per tą laiką,
kiek esate?
Nustebino organizacijų gausa, ne
tik lietuviškų. Jų – kaip iš burtininko
kepurės. Trauki vis naujas, ir galo nesimato. Lietuviškos man buvo žinomos,
aš su jomis buvau iš anksto susipažinęs. Bet kalbu apie nelietuviškas. Dar
nustebino intensyvus gyvenimo tempas.
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Joks krepšinio gerbėjas nepraleistų progos nusifotografuoti su krepšinio žvaigždėmis
Jonu Valančiūnu (k.) ir Robertu Javtoku.
muolį aikštelėje, tiesiog taip ir traukia
atsisukti. Kone refleksas atsistot, pasižiūrėti, kas ir kaip žaidžia. Jau sulaukiau pasiūlymų čia, Čikagoje, jungtis ir prie vienos, ir prie kitos komandos. Būtinai tą padarysiu. Tikiuosi ir
čia rasti laiko sportui. Žinau, kad gyvenimas ir darbas virs, bet negali pamiršti, kad reikia pajudėti, pasportuoti, nes ir URM buvau labai aktyvus
sportininkas. Kartu su kolegomis įsteigėme asociaciją ,,Diplomatų sporto
klubas”, padėdavau organizuoti renginius, ir čia stengsiuosi prisidėti. Dar
žaidžiu tenisą, su draugais susitinkame pamušinėti tiklinio kamuolio. Iš tikrųjų visos sporto šakos man, kaip tikram lietuviui, yra nesvetimos.
Tai ir duomenys internete apie Jūsų ūgį
ir svorį taip pat susiję su sportine veikla?
Šią informaciją galima rasti krepšinio tinklalapyje „Sostinės krepšinio
lyga”, „Baltman taurė” ar kituose, kur
teko rungtyniauti.
Apie tai, kokie laukia darbai, dar bus
progos pasikalbėti, bet vis dėlto trumpai ir
apie tai būtų įdomu išgirsti.
Teikti konsulines paslaugas labai
svarbu. Tęsime tą darbą. Tai tarsi konsulato veiklos vienas svarbiausių piliorių. Mes planuojame diegti naujas
kompiuterines registravimo sistemas,
kad palengvintume kai kurias konsulinio darbo procedūras. Antra, be jokios abejonės, labai svarbu ekonominė
diplomatija. Marijus pradėjo, jo rūpesčiu mūsų konsulate atsirado ekonomikos klausimus kuruojantis specialistas. Daugelis Lietuvos įmonių
net nežino apie kai kurias galimybes.
Pavyzdžiui, kad gali kreiptis į mūsų
konsulatą, ieškodamos ekonominių
ryšių Illinois su JAV verslo atstovais.

Krepšinio aikštelėje teko žaisti ir su ukrainiečiu Grigorijumi Chižniaku.
Mes stengsimės jiems padėti, nes Chicago, IL, yra trečia pagal ekonomikos išsivystymą JAV, čia įdarbinama 4,5 milijono žmonių. Čia Lietuvos įmonėms
tikrai yra ką daryti. Taip pat svarbu pritraukti investicijas į Lietuvą.
Trečias dalykas – kultūrinis darbas su bendruomene, švietimo darbas
ir turizmas. Aš manau, kad labai svarbu vežti čia gyvenančius, lietuviškų
šaknų turinčius žmones į Lietuvą. Turizmo departamentas turi atskirą strategiją ir yra pasirašyta susitarimų
dirbti su čia esančia įmone. Svarbu
dirbti ne tik su lietuviškas šaknis turinčiais amerikiečiais, bet nė kiek ne
mažiau svarbu kuo daugiau amerikiečių pristatyti Lietuvą įvairiais –
ekonominiu, kultūriniu, istoriniu –
aspektais. Svarbu kalbėti apie dabartinę Lietuvos geopolitinę situaciją,
strateginę partnerystę su JAV saugumo
klausimais.

M. Gudynas sakydavo, kad jam svarbiais klausimais galima skambinti bet kuriuo paros metu. O kaip Jūs nustatysite darbo ir bendravimo valandas?
Man taip pat galima visada skambinti. Mano telefono numeris tas pats,
kurį turėjo M. Gudynas. Ir kortelė, ir
numeris, net aparatas tas pats. Nes čia
yra tarnybinis telefonas. Jis visada padėtas šalia – ir dieną, ir naktį.
Kaip mėgstate leisti laisvalaikį?
Kaip tikras lietuvis, žaidžiu krepšinį. Tas sportas man įaugęs į kraują
nuo vaikystės, jaunystės. Čia, Čikagoje, einu parke, išgirstu bumbsint ka-

Prieš vienas Kalėdas grupė URM darbuotojų tapo snieguolėmis ir nykštukais (M. Bekešius antras iš k., pirmas iš d. LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.
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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

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

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

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Tel. 815-723-1854
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

oDoS ligŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

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

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

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!

Draugo fonDas

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

www.draugofondas.org

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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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

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

Surašymas nr. 73
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

5 raidės:
IDILĖ – LAPĖS – LIUSI – PADAI – SLIDĖ – UODAI.

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

6 raidės:
AVIRIS – DAUSOS – HANSAS – ĮSČIOS – RAGIAI – SMALSA –
SUSKIS – SVĖRĖS.

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
peRspeKtyVus namų, butų, žemės, verslo, investicijų
piRKiMAs, pARDAViMAs, fiNANsAViMAs,
peRfiNANsAViMAs ir NuoMA

rasa mitkus

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

Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

PERKA

773-585-9500

,,Sugar Mountain” -

SIŪLO DARBĄ
Hiring experienced plumbers and
HVAC technicans/installers. Must have
a vehicle. Also, interested in working
with plumbing and HVAC subcontractors. Contact info: 847-509-8733.

Skelbimai

8 raidės:
AROGANTĖ – ČIUŽINYS – DOKTRINA – DUNDULIS – IROKĖZAI
– KVADRIGA – LAIDARAS – LINMARKA.

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

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

7 raidės:
AISČIAI – APKEPAI – ARNIKOS – ATILSIS – AVANSAS – ČIABUVĖ – DAINAVA – DŽINSAI – ECHIDNA – ESKIZAS – GARBANA –
HUMUSAS – HUSARAS – INDĖLIS – ĮSIENIS – KADAGYS – KĄSNIAI – LYGUMAI – MALVINA – MORESKA – NARYSTĖ – ODLUPYS – OPALIGĖ – REIKMĖS – REKEŽIS – RŪKINYS – SĖSLIAI –
SEZONAS – SKĖRIAI – STALIUS – SVIRNAS – ULDUKAI – UŽVARŽA – VĖRGIJA – VOLOGDA – ZARASAI.

Ieškome vairuotojo su CDL teisėmis. $25 į
valandą iš pradžių, su galimybe gauti
daugiau laikui bėgant, ir dar viršvalandžiai.
Siūlome sveikatos draudimą ir 401K. Artimi

nuotoliai, retkarčiais reikia važiuoti į Wisconsin'ą. Savaitgaliai laisvi.
Kreiptis telefonu 847-566-4444.

Experienced GUTTER INSTALLER needed. Year round job, service ALL
Chicagoland, Call in English or Polish 630-628-738

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.
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Lietuviškų prekių eksportas į ameriką:
atradimai ir neišnaudotos galimybės
ALGIS VAŠKEVIČIUS
Neseniai Lietuvoje lankėsi lietuviškų
prekių eksportu į Ameriką užsiimančios
įmonės „Food Depot International”
vadovė Angelė Kavak, kuri yra ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
ekonomikos komisijos pirmininkė. Savo
apsilankymo metu ji dalyvavo Bistrampolio dvare Panevėžio rajone surengtame PLB kraštų pirmininkų suvažiavime, trumpai ilsėjosi Druskininkuose, apsilankė ir labai mylimame
gimtajame Klaipėdos mieste.
u A. Kavak susipažinome dar
2000-ųjų liepą Čikagoje, kai lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą. Tada jos įkurta
įmonė „Food Depot International”
buvo tik neseniai pradėjusi veiklą,
žengė pirmuosius žingsnius, o mus
supažindinęs šviesios atminties inžinierius Algis Liepinaitis labai norėjo,
kad kuo daugiau lietuviškų prekių atsidurtų Amerikos rinkoje. Jis vežiojo
po Čikagos parduotuves, rodė tada
dar labai negausų lietuviškų prekių
asortimentą ir labai džiaugėsi A. Kavak pradėtais darbais. Apie įmonės
veiklą tada rašiau Lietuvos spaudoje.
Susitikus po daugelio metų, šį
faktą prisiminusi A.Kavak šypsodamasi vadino mane savotišku jos įkurtos įmonės krikštatėviu. Žinoma, per
17 metų įvyko daug įvairių pokyčių,
Amerikos rinka plačiai atsivėrė Lietuvai, bet, pasak gerb. Angelės, dar tikrai negalima teigti, kad sėkmingai išnaudojamos visos galimybės.
Visą Lietuvos eksporto rinką gerokai pakeitė draudimas lietuviškus
produktus vežti į Rusiją. Daugybę
metų sovietmečiu į šią šalį buvo vežami įvairiausi maisto produktai, kuriuos rusai ir mėgo, ir vertino. Apie lietuviškus pieno produktus, dešras ir sūrius buvo atsiliepiama tik labai gerai.
Prieš kelerius metus šiai rinkai praktiškai užsivėrus, teko ieškoti naujų
galimybių. Žinoma, yra Europos Sąjungos rinka, bet čia konkurencija
milžiniška, o neišnaudoti didžiulės
Amerikos rinkos taip pat būtų klaida.
A. Kavak pasakoja, kad tie Lietuvos verslininkų Amerikos „atradimai”
nuo pat pradžių apsiribojo rusų importuotojais, tad lietuviški produktai
ėmė pasiekti rusų imigrantų parduotuves New York ar Čikagoje. Šiose
parduotuvėse jau nemažai dešimtmečių apsiperka pabėgėliai iš Sovietų
Sąjungos. Tos parduotuvės dažniausiai
yra įsikūrusios nelabai prestižinėse
vietose, jose ir tvarka, ir švara tikrai
neideali. Tačiau laikai keičiasi, ir jaunesni žmonės jau eina apsipirkti į
amerikiečių parduotuves ir faktas tas,
kad pirkėjų rusiškame Brighton Beach
rajone New York pastebimai mažėja.
„Aš suprantu, kad toks kelias bandyti įeiti į Amerikos rinką lengviausias
ir paprasčiausias – atvažiuoji pas rusų
imigrantus, gali su jais susikalbėti be
problemų rusiškai, pageri degtinytės,
pabendrauji ir jau kontaktai yra, kažką gali atvežti į tą parduotuvę iš Lietuvos ir grįžęs namo pasigirti apie
Amerikos rinkos užkariavimą. Tačiau
iš tikrųjų jau pats laikas keisti verslo
kryptį ir atsigręžti į tikrą Amerikos
rinką, į amerikiečių parduotuves”, –

įsitikinusi verslininkė.
Ji sako, kad lietuviškas maistas
tikrai yra geros kokybės, skanus, turintis mažiau įvairių cheminių priedų,
tik reikia amerikiečius prie jo pratinti, reikia daugiau dėmesio ir lėšų skirti jo pristatymui. Žinoma, negalima sakyti, kad nieko nėra daroma – didžiausiose JAV maisto parodose dalyvauja kelios dešimtys lietuviškų įmonių, o prisiminus tuos pačius 2000-uosius, jų buvo tikriausiai viena ar dvi.
Problema yra ta, kad tie gerai paruošti stendai nesulaukia didesnio
lankytojų dėmesio, ir čia dažniausiai

S

A. Kavak jau puikiai išmano amerikietiškos
rinkodaros ypatumus.
ateina tie patys rusai, kurie ir šiaip
žino bei perka lietuviškus produktus.
Amerikiečiai gerai vertina ir perka ir lietuvišką duoną, ir saldumynus,
ir žuvies produktus ar medų. Čia sėkmingai savo produkciją parduoda „Vilniaus duona”, „Norvelita”, „Pergalė”,
„Rūta” ir kitos įmonės. A. Kavak įmonė, kurios apyvarta per metus siekia
apie 6 milijonus dolerių, lietuviškus
produktus platina 22 valstijose nuo
New York iki Illinois, nuo Californijos
iki Oregono ir pan.
„Per tuos metus sukaupėme tikrai
nemažą patirtį, tad atėjo laikas pokyčiams. Neseniai užmezgėme bendra-

darbiavimą su „General Mills” – didžiule Amerikos maisto įmone, turinčia milijardines apyvartas ir valdančia
daugybę žinomų prekių ženklų visame
pasaulyje. Jie susidomėjo mumis, tuo,
ką mes darome ir pasiūlė bendradarbiavimą. Mano įmonei tai išties didžiulis įvertinimas ir galimybė. Per
„Kroger” prekybos tinklą, kuris yra didžiausias Amerikoje prekybos centrų
tinklas ir valdo tokias žinomas ir populiarias parduotuves kaip „Roundy’s”
priklausančios „Mariano’s ir kitas atsiranda galimybė įeiti į plačią amerikiečių rinką”, – džiaugiasi A. Kavak.
Pasak jos, reikia padaryti dar labai
daug, kad lietuviški produktai būtų pastebėti pirkėjų, kad būtų įvertinti. Tai
išties nemažai kainuoja, nes kai kokia
nors žinoma amerikiečių įmonė pagamina naują produktą, jo pristatymui
rinkoje skiriamos didžiulės pastangos
ir pinigai.
„Reikia pritaikyti ir etiketes, būtina pabrėžti lietuviškų prekių natūralumą, tai, kad jos neturi GMO (genetiškai modifikuotų organizmų), kad
yra sveiki. Ne visada bandymai būna
sėkmingi – prieš kurį laiką lietuviškiems produktams „Jewel-Osco” prekybos tinkluose išsilaikyti nepavyko,
jie nebuvo pakankamai pritaikyti ir
juos teko išimti. Prisitaikyti yra tiesiog
būtina – jei amerikietis nenori sūdytos
silkės, o nori rūkytos, vadinasi, reikia
gaminti ir siūlyti rūkytą. Pabrėžkime, kiek gerų ir naudingų Omega 3 riebalų rūgščių yra žuvyje, kokia ji sveika”, – sakė A. Kavak.
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, amerikietė aiškina, kad ji gal
ir pirktų lietuvišką medų, bet parašyta ant indelio, kad 100 gramų produkto yra labai daug cukraus, o štai amerikietiškame panašiame medaus indelyje jo daug mažiau. Panagrinėjus
etiketę, paaiškėja, kad lietuviai nurodę cukraus kiekį 100 gramų produkto,
o amerikiečiai – viename šaukšte medaus, tai žinoma kad jame cukraus
bus mažiau. Tokių ir panašių pavyzdžių yra tikrai nemažai.
„Tam, kad lietuviška produkcija
plačiau patektų į Amerikos rinką, reikia tikrai daugiau pastangų. Lietuviškus gaminius čia tikrai verta eksportuoti, nes ši rinka yra ir labai didelė, ir
pakankamai stabili. Lietuvos vyriausybė išleidžia nemažai pinigų Lietuvos
prekių pristatymuose Amerikoje, bet
jie dažnai reikiamų rezultatų neduoda

Čikagos parduotuvėse lietuviškų prekių tikrai netrūksta.

dar ir dėl to, kad nepasinaudojama vietos profesionalų žiniomis ir pagalba,
kiekviena organizacija dirba individualiai, labai trūksta vienijančių pastangų.”, – įsitikinusi mano pašnekovė.
Ji yra rašiusi ir apie tai, kad Amerikoje dar 1999 metais įkurta Lietuvių
Verslo taryba turi nemažai įvairią patirtį turinčių narių, kurie tikrai galėtų lietuviškoms įmonėms padėti, kad
šios lengviau patektų į JAV rinką, bet
tokie bandymai padėti dažnai nesulaukia dėmesio arba jie vertinami kaip
išeivių bandymai kažką nurodyti ar reguliuoti. Tačiau reikia turėti galvoje,
kad amerikietiška rinkodara dažniausiai dirba pagal kitokius principus
nei lietuviškoji ir būtent JAV gyvenantys ir dirbantys lietuviai jos ypatumus tikrai geriau išmano.
Kaip PLB ekonomikos komisijos
pirmininkei A. Kavak labai dažnai
tenka konsultuoti lietuvius verslininkus Amerikoje, kuriems iškyla pačių
įvairiausių klausimų ir dėl mokesčių,
ir dėl socialinių garantijų, ir dėl daugelio kitų dalykų. Būna, kad jai skambina ir savaitgaliais, ir vėlyvais vakarais, ir moteris visada stengiasi kiek
galėdama padėti ir patarti.
„Mano įmonės tikslas – toliau su
lietuviškais produktais eiti į kitus
tinklus, įrodyti, kad mūsų maisto produktai tikrai yra labai geri, padėti
amerikiečiams kuo plačiau ir daugiau
juos atrasti. Per tuos veiklos metus tikrai įgijome gerą patirtį, sukaupėme
daug žinių, jau galime sau leisti ir
labdaringą veiklą – Illinois valstijos
neįgaliųjų namams per metus paaukojame apie 30 tūkstančių dolerių”, –
atskleidė verslininkė.
Šiemet sukanka lygiai 30 metų,
kai dar šviesaus atminimo Lietuvos
diplomato Stasio Lozoraičio padedama
ji atvyko į Ameriką, čia susikūrė naują gyvenimą, įleido šaknis, čia gyvena
ir jos šeima. Trisdešimt metų prabėgo,
bet kalbant su manim apie Lietuvą, į
kurią anksčiau atvykdavo po kelis kartus per metus, o dabar pasistengia atvykti bent kartą mano mielos pažįstamos akyse suspindi ašaros.
„Aš labai mėgau žurnalistinį darbą ir tai buvo bei liko mano svajonė
dirbti žurnaliste Lietuvoje. Čia, Amerikoje, man tikrai gerai, bet dar nebuvo nė vieno karto, kad susiruošusi
grįžti į tuos namus anapus Atlanto
neverkčiau. Ir nieko čia nepadarysi”, –
atsisveikindama sakė A. Kavak.

A. Vaškevičiaus nuotraukos
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...anūkai Mišių neužsako...
Atkelta iš 2 psl.
Ar gali būti ramus gyvenimas,
kai vyrauja melagingos žinios, iškreipta mokslo koncepcija?
Eidamas prie šio sekmadienio
Evangelijos turiu stabtelėti ir su jumis
aptarti dar kai ką. Ir tai yra – jei noriu
išmokti būti krikščioniu, aš turiu įsipareigoti susirinkti kartu su grupe,
melstis su grupe, dalintis savo talentais
ir ištekliais su grupe, ir apskritai turime pasidalinti jais su neturtingais.
Net kai meldžiuosi vienas, turiu prisiminti, kad meldžiuosi kaip bendruomenės dalis, nes melžiamės „Tėve
mūsų”, o ne „mano Tėve”. Ir maldoje
prašydami duonos nesakome, kad tik
man Dievas duotų duonos, nes Viešpats išmokė maldos žodžius, kurie
skamba „kasdienės mūsų duonos duok
mums šiandien”. Taip pat aš meldžiuosi: „atleisk mums mūsų kaltes”,
nes Jis neatleidžia tik mano nuodėmių,
jis mums visiems atleidžia, nes mus visus atpirko. Ir aš meldžiuosi, kad Jis
neleistų „mūsų gundyti”. …Atkreipdamas dėmesį į tai, kad tikrai galiu
tapti žmogumi, aiškiai suvokiu – Dievo noriu daugiau kaip brangiausio
perlo, kaip didžiausio lobio, dėl to galiu viską prarasti, kad tik būčiau turtingas Dievu, kuris nėra vienas, kaip
ir aš nesu vienas.
Jis yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji
Dvasia. Aš esu su broliu, seserimi, ir
visi mes esame kartu su Dievu. Klaidinga manyti, kad Dievas tik šiaip
sau užsidėjo kryžių ir beprasmiškai
mirė ant Golgotos kalno. Jis tokią kainą sumokėjo už mus, kad apsaugotų
nuo šėtono, kad mūsų sielos būtų jo širdyje ir tikroje laimėje.
Daugelis žmonių nebetiki pragaro
realybe. Kai kurie žmonės taip pat
paneigia dangaus tikrovę, tvirtindami,
kad po šios žemės gyvenime nėra nie-
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ko. Tačiau Jėzaus auka ir prisikėlimas
sako, kad galutinis kiekvieno žmogaus likimas bus arba dangus, arba
pragaras. Tai yra pagrindinis krikščionybės mokymas. Klaidinga manyti, kad nepriklausomai nuo to, kaip
žmonės gyveno, Dievas vis tiek visus
nuves į dangų, nes Kūrėjo meilė ir gailestingumas neturi jokių apribojimų.
Dievo meilė iš tiesų yra besąlyginė, o
jo gailestingumas yra begalinis. Bet
Dievas suteikia kiekvienam asmeniui
laisvos valios dovaną ir visada gerbia
šią laisvę. Tad naiviausia manyti, kad
mūsų sąmoningi sprendimai ir laisvai
pasirinkti veiksmai neturi pasekmių.
Jėzus mokė, kad laiko pabaigoje bus
teismas, kai angelai atskiria nedorėlį
nuo teisiojo. Tuomet piktadariai bus
„išmesti į ugnies krosnį, kur bus verksmas ir dantų griežimas” (Mt 13, 50).
Atsižadėjimas Dievo šiandien prilygsta tavo sprendimui atsižadėti Dievo amžinai. Ne dėl griežto Dievo sprendimo, o greičiau dėl savo įsitikinimo ir
apsisprendimo, savo nuodėmingų pažiūrų ir gyvenimo būdo dalis žmonių
praras dangų. Tarp mūsų gyvenimo
šiame pasaulyje ir mūsų galutinio likimo kitame gyvenime yra ryšys. Per
mūsų žemišką gyvenimą turime daugybę galimybių išmokti pažinti ir mylėti Dievą.
Kristaus palyginime girdime, kad
blogos, t.y. nuodingos ar pasmirdusios, žuvys namo nekeliaus, kaip netinkamos bus išmestos lauk.
O dėl anūkų, paminėtų antraštėje,
kad jie neužsakys Mišių, – tai nerimas
dėl pamestos dorybės! Tai vyksta jau
dabar! Artimieji jų neišmokė užsakyti Mišių ir melstis už mirusius, lankyti
kapelių, uždegti šventą žvakę, – labai
liūdna! Todėl senelių palikimo pinigai
sėkmingai leidžiami Havajuose ar kur
kitur, bet tik ne maldai už jų sielas...

A†A
VYTAS E. KULIKAUSKAS
mirė 2017 m. birželio 15 d.
Laidojimo apeigos vyks rugpjūčio 4 d., penktadienį, 11 val. r.
UBS Military Cemetary, 20953 West Hoff Rd., Elwood, IL 60421.
Kviečiame visus, kurie pažinojo a. a. Vytą Kulikauską, dalyvauti laidotuvėse ir palydėti jį į amžinojo poilsio vietą.
Liūdintys artimieji

Po ilgos ir sunkios ligos mielam kolegai

A†A
EDVARDUI SKIOČIUI
iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo mylimai dukrai VIDAI, sūnui RIMUI, jį kantriai
prižiūrėjusiai žmonai RITAI, sūnui DAINIUI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems, draugams ir giminėms
Amerikoje ir Lietuvoje.
Kartu liūdime netekę mielo ir brangaus kolegos.
Pabaltijo universiteto Hamburg/Pinneberg
1946–1949 m. studentės ir studentai

Skaudžią valandą, mirus tėveliui

A†A
s. ALFONSUI KERELIUI
nuoširdžiai užjaučiame mūsų seses s. fil. VILIJĄ ir vyr.
sk. fil. SVAJONĘ bei artimuosius ir kartu liūdime.
Sofijos Čiurlionienės
vyr. sk./skautininkių būrelis

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

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

www.draugas.org/mirties.html
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■ Liepos 30 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun. Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėją a. a. Povilą Vaičekauską. Visi kviečiami
at vykti pasimelsti jaukioje lietuviškoje
šventovėje. Po Mišių kviečiame į kavinę, kur
bus vaišės.

■ Amerikos lietuvių Beverly Shores klubas
rugpjūčio 5 d., šeštadienį, kviečia į gegužinę
,,Lituanica” parke. Pradžia – 11:30 val. r.
Gamtos prieglobstyje – muzika, loterija, maistas ir gaivinantys gėrimai. Daugiau
informacijos tel. 219-512-3493 arba el.
paštu: rutasida@hotmail.com

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 2 d.
1 val. p.p., kviečia į Lemonto skaityklą,
kur bus rodomas filmas apie „Auksinio Balso” konkursą – „Triumfo arka”.

■ Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasaulio lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas. Skambės muzika, bus lietuviško maisto, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks
loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1 dienos. Daugiau informacijos – darbo valandomis PLC raštinės tel. 630257-8787. Visi kviečiami dalyvauti.

■ Šv. Mišios, kuriose bus meldžiamasi
už tai, kad Motina Marija Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja, bus aukojamos rugpjūčio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Šv. Kazimiero centro koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišias atnašaus
kun. Gerald Riva. Po Mišių – vaišės. Visi laukiami. Daugiau informacijos tel. 773-7761324.

103rd Annual
LITHUANIAN DAYS!
August 12-13, 2017
sat. 11 am – 5 pm – sun. noon – 4 pm
NEW LOCATION:
ANNUNCIATION BVM Church Hall
7 South Broad Mountain Ave., Frackville. PA

Longest Consecutive Ethnic Festival in the USA!
FREE ADMISSION & ENTERTAINMENT
Food, Music and Dancing
Folk Arts/Crafts
Vendors & Cultural Exhibits

www.kofl144.weebly.com

■ Pasižymėkite savo kalendoriuose: iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyvavimu paremsite laikraštį.

Pristatome naują darbuotoją – Ritą Rašymienę

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am
FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
potato pancakes, Apple pancakes, crepes, cheese Blintzes, Wheat cakes, short stack, chocolate chip

,,Draugo” skaitytojams ir visiems, kurie skambina įvairiais reikalais redakcijos administracijos telefonu jums atsilieps Rita. Ji pakeitė čia dirbusią Danguolę Mackevičienę. Skambinantys dėl skelbimų, įvairių pranešimų ,,Drauge” nuo šiol girdėsite jau kitą balsą. Rita ,,Drauge” dabar dirbs tris dienas per savaitę. Amerikoje gimusi lietuvių išeivių šeimos atžala Rita aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje.
Ji yra leidinio ,,Skautų aidas” redaktorė. ,,Neretai ir pati rašau ne tik į skautų, bet
ir į kitus lietuviškus čia išeinančius leidinius. Juk turint tokią pavardę, kitaip ir negali būti – turi rašyti”, – juokiasi Rita Rašymienė.
Redakcija

Liepos 12 dieną ,,Draugas” atšventė
savo 108-ąjį gimtadienį!

Ta proga skelbiame ypatingą prenumeratos vajų:

užsakykite laikraštį ir gaukite dovanų
internetinę prenumeratą tam pačiam laikotarpiui.
Užsiprenumeruosite ,,Draugą” pusmečiui?
Nemokamą internetinę prenumeratą
pusmečiui galėsite padovanoti savo bičiuliui ar giminaičiui.
Pasiūlymas galioja liepos mėnesį.
Kreipkitės į Audronę Kižytę
tel. 630-805-1404

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Vienos dienos kelionė
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, JAV LB Marquette Parko apylinkės
valdyba ir klubai organizuoja vienos dienos išvyką į Wadsworth IL. Aplankysime piramides (The Gold Pyramid House) – pabūsime tarsi Egipte. Gidas
papasakos piramidžių istoriją, galėsite įsigyti įvairių egiptietiškų suvenyrų. Pietums sustosime restorane, o grįždami pakeliui, jei bus laiko, aplankysime kitas įdomias vietas.

Kelionės kaina vienam asmeniui – 60 dol. (įskaičiuota ekskursijos
bilietas ir pietūs). Prašome kuo skubiau užsisakyti vietas.
Išvykstame rugpjūčio 9 d., trečiadienį, 9 val. ryte. Renkamės prie
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, grįžtame apie 6–7 val.
vakaro.
Daugiau informacijos suteiks
Audra Zakarauskienė parapijos tel. 773-776-4600.

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%

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

