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ŠIAME NUMERYJE:

askvoje vykusio pasaulio
plaukimo taurės pirmojo
etapo moterų 200 m plaukimo krūtine finale ketvirtadienį
Lietuvos atstovė Rūta Meilutytė
dar kartą pagerino Lietuvos rekordą ir užėmė penktąją vietą.
20-metė lietuvė atstumą įveikė per 2 min. 22,21 sek. ir net 2,64
sek. pagerino atrankos varžybose
pasiektą Lietuvos rekordą.
Varžybų nugalėtoja tapo
danė Rikke Pedersen (2.19,84).
Antrąją vietą užėmė rusė Marija
Temnikova (2.20,14), trečiąją – jamaikietė Alia Atkinson (2.20,63).
Finale varžėsi aštuonios plaukikės. Trečiadienį vykusiose 50 m
plaukimo krūtine varžybose R.
Meilutytė iškovojo sidabro medalį.
20-metė lietuvė distanciją įveikė
per 29,51 sek. ir nusileido tik šios
rungties pasaulio rekordininkei jamaikietei A. Atkinson (29,46 sek.).
2017 m. pasaulio taurės varžybas sudaro aštuoni etapai. Antrasis
vyks rugpjūčio 6–7 dienomis Berlyne.

Domanto Pipo nuotr.

Į Vokietiją keliaus gausi Lietuvos
plaukikų delegacija. Prie R. Meilutytės prisijungs ir pasaulio čempionate Budapešte (Vengrija) plaukę Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Deividas Margevičius bei Gytis Stankevičius.

Taip pat šiame etape kovos Povilas Strazdas, Viktė Labanauskaitė,
Meda Kulbačiauskaitė, Arijus Pavlidi,
Erikas Kapočius, Mantas Kaveckas,
Dominyka Rapšytė, Alanas Tautkus,
Neringa Černiauskaitė ir Ieva Jacevičiūtė.
ELTA

Nuostabi pergalė Californijoje

Kapucinų paviliota – 8 psl.

arba kaip 12-metis
Ignas Tamulis iš
Lietuvos įveikė
legendinės „Super
Crew” grupės šokėją

Svečiai iš Lietuvos (trys kairėje), Ignas Tamulis, Daiva Navarrette, Žygimantas Gudelis,
Aušra Tamulienė ir Edvardas Tamulis.
Žygimanto Gudelio nuotr.

INGA GREBLIKIENĖ
Apie emigracijos kultūrinius ir
literatūrinius aspektus – 10 psl.

Ignas Tamulis. Daivos Navarrette nuotr.

„World of Dance Lithuania Qualifier” – tai tarptautinis gatvės šokių turnyras, kur šokėjai gali rungtis trijose skirtingose kategorijose ir nugalėti!
Laimėtojai gaus galimybę dalyvauti šokių kovose „World of Dance Finale”
pačioje Californijoje!” Tokie skelbimai atsirado Lietuvoje jau kovo mėnesį ir
suintrigavo tikrai ne vieną. Ar gatvės šokiai populiarūs Lietuvoje? Kas tai yra
„World of Dance”, kaip ši organizacija atsirado Lietuvoje, kas tai yra šokių
kovos ir kodėl į finalą reikia skristi net į saulėtąją Californiją?
– 9 psl.

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

Turimu gėriu dalykitės su kitais
Tremtinių ir laisvės kovotojų sąskrydį pasitinkant
Arkivyskupas emeritas
SIGITAS TAMKEVIČIUS
X amžiuje prieš Kristų babiloniečiai sugriovė Jeruzalę, daugelį jos gyventojų išžudė, o likusius išvarė į nelaisvę, kurioje šie išbuvo per 50 metų. Psalmininkas
šitaip apgieda tremtinių nuotaiką:
Prie Babilonijos upių – ten mes sėdėjome verkdami, Ziono kalną atsiminę.
Ant to krašto tuopų pakabinome
savo arfas, nes mus į nelaisvę išvariusieji
ten liepė mums giedoti, mūsų engėjai vertė mus džiūgauti, sakydami: „Pagiedokite mums Ziono giesmių!”
Kaipgi galime mes giedoti Viešpaties
giesmę svetimoje žemėje?
Jeruzale, jeigu tave užmirščiau, tenuvysta mano dešinė!
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Teprilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau, jei Jeruzalės didžiausiu džiaugsmu nelaikyčiau! (Ps 137, 1–6).
Lietuvos tremtiniai ir politiniai
kaliniai gali geriausiai pajusti šios
psalmės nuotaiką – dideles netektis ir
Tėvynės ilgesį. Dalis mūsų tremtinių po
didelių vargų sugrįžo į Lietuvą, kiti liko
ilsėtis Sibiro žemėje. Kasmet „Misija –
Sibiras” dalyviai aplanko vieną kitą Sibiro vietovę, kur gyveno mūsų tremtiniai ir pastato jų atminimui kryžių. Tai
normalios tautos meilės duoklė savo vaikams.
Kai bolševikų pavergtoje Rusijoje
1937–1938 metais vyko didysis teroras,
lietuviai ramiai kūrė savo ateitį. Anuomet nebuvo televizijos, interneto ir
žmonių beveik nepasiekdavo informacija apie tai, ką Stalinas ir jo paranki-

niai vykdė Rusijoje. Per dvejus didžiojo teroro metus buvo areštuota apie 1,5
milijono žmonių; iš jų 680 000 sušaudyta, o per 100 000 nukankinta per tardymus. Buvo išleista instrukcija apie fizinės jėgos naudojimą siekiant, kad
tardomasis prisipažintų dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų, kurių galėjo
ir nebūti.
1941 m. birželio 15 d. tremtis kaip
cunamio banga persirito per Lietuvą.
Dėl to mes jį vadiname „juoduoju birželiu”. Buvo suimti 6 606 žmonės; vyrai
atskirti nuo šeimų ir išsiųsti į lagerius
bei kalėjimus. Šeimos be vyrų išsiųstos
į Altajaus kraštą, Komiją, Kazachiją,
Krasnojarsko, Novosibirsko ir Tomsko
sritis. 1942 m. Altajaus krašte apgyvendinti tremtiniai – daugiausia moterys su mažamečiais vaikais ir nedarbingi vyrai – buvo išsiųsti į Jakutijos
šiaurę, Lenos upės deltos salas, kur
buvo apgyvendinti specialiose gyvenvietėse, bendruose barakuose ar žeminėse. Tremtiniai nuolat kentė šaltį,
badą, komendantų ir administracijos
patyčias. Dėl blogų gyvenimo sąlygų,
epidemijų, bado sirgo ir mirė daug
tremtinių, ypač vaikų ir pagyvenusių
žmonių.
Panašios trėmimų bangos viena
po kitos ritosi ir pokario metais. Tik
trečdalis tremtinių grįžo į Lietuvą; daugelis jų žuvo tremties ir kalinimo vietose, daugelio likimas nežinomas.
Palaimintasis Teofilius Matulionis net tris kartus buvo malamas raudonojo teroro mašinoje. Solovkų salose
jis matė stalininio teroro pradžią, kur
čekistai dar tik mokėsi kankinti ir naikinti jiems nepageidaujamus žmones.
Svirlago koncentracijos stovykloje palaimintasis prarado sveikatą. Ypatingo
griežtumo Vladimiro kalėjime po karo
jis kalėjo dar septynerius metus. Šiame
kalėjime mirė Vilniaus arkivyskupas
Mečislovas Reinys.
„Juodojo birželio”, pokario tremčių, įkalinimų ir ginkluoto bei neginkluoto pasipriešinimo istorijas mums
būtina ne tik žinoti, bet ir iš jų mokytis.
Svarbiausią pamoką apaštalas Jokūbas
nusako šiais žodžiais: Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai
bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką,
kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems
(Jok 1, 12). Tik nereikia, kad šios kančių istorijos paliktų mūsų širdyse neapykantą buvusiems budeliams ir jų kolaborantams, nes kiekvienas blogio sėjėjas pakankamai nubaudžia pats save.
Kančios pilni mūsų istorijos puslapiai turi ir šviesiąją savo pusę. Mes sutinkame daugelį žmonių, ėjusių sunkiai
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įsivaizduojamų kančių keliais ir nepalūžusių, išsaugojusių tikėjimą, viltį ir
mylinčias širdis. Žmonių, visiškai panašių į palaimintąjį Teofilių, kuris pačiais juodžiausiais kalinimo laikotarpiais pasitikėjo Dievo Apvaizdos vedimu, todėl išsaugojo ramybę bei viltį. Dėl
šitokios laikysenos jis tapo šventuoju.
Kančios keliai padeda žmogui atsirinkti, kas jo gyvenime tikra, o kas – tik
laimės miražai.
Su rūpesčiu ir baime šiandien žvelgiame į žmones, kurie, susidurdami
su kur kas mažesniais dabarties sunkumais nei mūsų tremtiniai, nepajėgia
išsaugoti ramybės ir vilties. Kodėl taip
nutinka?
Anuomet tremiami žmonės turėjo
tikėjimą į juos lydintį Dievą. Iš šito tikėjimo kilo viltis, kad Dievas perves per
speigus, badą ir ašaras ir sugrąžins į Tėvynę, o jeigu reikės likti toli nuo jos, tai
priims į amžinuosius savo namus. Tikėjimas padėjo žmonėms ne būti vienišiems, bet branginti savo šeimas ir
burtis į bendruomenes, kuriose lengviau pakelti visas negandas.
Dabarties didžiausios bėdos nėra
vien ekonominės, nes žmogus, net labai
kukliai gyvendamas, gali būti laimingas. Didžiausios bėdos yra dvasinės – tikėjimo, vilties ir meilės stygius. Moralinio pamato stygius. O pati didžiausia
bėda tuomet, kai žmogus kenčia vienišas ir neturi į ką atsiremti.
Kaip gera žinoti Viešpaties žodžius:
Jei kas nori eiti paskui mane, <...> teneša
kasdien savo kryžių ir teseka manimi.
Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės (Lk 9, 23–24).
Visi, kuriems Dievas leido eiti kančių keliais, yra užbaigę patį geriausią
gyvenimo universitetą, išmokę ne dejuoti, bet turimu gėriu dalytis su kitais.
Dėkokite Dievui už šį kryžiumi paženklintą universitetą ir dalykitės savo
patirtimi bei savo širdžių šiluma su tais,
kurie tikrosios atramos dar nesuradę.

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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ŽAIBIŠKI POKALBIAI

Atradimai, nuspalvinantys gyvenimą
Ar susimąstėte, kas mūsų gyvenimui suteikia naujų nuostabių
spalvų? Kas jį puošia ir daro smagesnį? Atradimai. Turiu mintyse ne
tuos, mokslinius atradimus, kurie
pareikalauja visą žmogaus gyvenimą trunkančių paieškų ir tyrimų, o
sėkmės atveju keičia pasaulį. Kalbu
apie mažus dienos, mėnesio ar pastarojo mūsų gyvenimo etapo potyrius: perskaitytą knygą, mielą darbą ar laisvalaikio užsiėmimą, sutiktus įdomius žmones, patirtus
naujus skonius, paragautą, o gal ir
išmoktą pagaminti patiekalą. Tuo
mūsų būtis ir nuostabi, kad naujos
patirtys, džiaugsmai ir įvairūs ,,pirmieji kartai” nesibaigia tol, kol kvėpuojame.

kalbos, kad galėtų kiek laisviau pabendrauti lietuviškai. Kita mokinė –
septyniolikmetė mergaitė, gyvenanti
Lancaster, už keliasdešimties mylių
nuo Hershey. Tą mergaitę, gimusią
Lietuvoje, įvaikino amerikiečių pora,
kai mažylei buvo maždaug pusantrų
metų. Jos įtėviai labai geri žmonės, leidžia jai mokytis lietuvių kalbos, o pernai buvo nuvežę į Baltimorėje vykusią
XV Lietuvių tautinių šokių šventę.
Dar man smagu ir gera susitikti su
savo vaikais, jų šeimomis. Esu vedęs lietuvaitę iš Brazilijos. Mes užauginome
tris vaikus – vieną dukrą ir du sūnus.

Laima Petrauskaitė Vanderstoep,
viena iš knygos „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944”, (anglų kalba išleistos
,,We Thought We;d Be Back Soon. 18
Stories of Refugees 1940–1944”) sudarytojų:

Kokie yra Jūsų pastarojo gyvenimo etapo džiaugsmą teikiantys atradimai?

Julija Kazilaitė,
dailininkė ir dailės studijos ,,Let’s Try
Art” įkūrėja bei mokytoja:
Kiekvieną kartą naujas atradimas man būna susitikimas su naujais
žmonėmis, darbas su jais. Nes bendravimas su mokiniais yra ne tik jų,
bet ir savęs pačios pažinimas. Kaskart žinau, kad su savo mokiniais kuriu naujausią istoriją, kurios nebus
įmanoma antrą kartą pakartoti. O ir

Algimantas Meidūnas,
,,Draugo” skaitytojas iš Hershey, PA:
Gyvenu Hershey, Pennsylvania
esančiame mieste, kuriame nedaug
sutiksi lietuvių. Todėl kiekviena galimybė prisiliesti prie lietuvybės man
yra džiaugsmas ir atradimas. Man
smagu skaityti ,,Draugą”, nes jis yra
pagrindinis mano ryšys su lietuvybe.
Ypač patinka ,,Kultūros” puslapiai, jo
redaktorės Renatos Šerelytės pamąstymai. Jos mintys ir žodžiai daro įspūdį. Nors skaityti man patinka, tačiau
būdamas 82 metų amžiaus, tam pomėgiui nebepajėgiu skirti daug laiko –
akys nusilpusios. Todėl einu į biblioteką, iš ten pasiimu audioknygų. Nors
gerų sunku gauti, tačiau kartais pasiseka.
Dar vienas malonus laiko praleidimo būdas – aš turiu dvi mokines, kurias mokau lietuvių kalbos. Naudojuosi Leonardo Dambriūno, Antano
Klimo ir William R. Schmalstieg ,,Introduction To Modern Lithuanian”.
Viena mano mokinė maždaug 60 metų
amžiaus. Ji moka gal dešimt lietuviškų žodžių, bet nori išmokti daugiau. Ta
moteris kartais važiuoja į lietuvių renginius, todėl norėtų labiau pramokti

pačiai norisi vis kažko dar iki šiol nepatirto… Tas darbas kartais primena
ėjimą per dilgėles. Kaip man gera taip
eiti, nes tik taip įgaunu tarsi antrą kvėpavimą, ir tik toks kelias įkvepia mane
kurti. Bet svarbiausia, kad mokydama
vaikus meno, savo delnuose tarsi laikau visiškai šviežius, ką tik sudaigintus želmenis. Tai mano mokiniai
man parodo beribius laukus ir žalias
pievas, kuriose nebijome būti nesuprasti. Aš mokau juos, o jie – mane.
Argi ne palaima? Ši patirtis – darbas
su vaikais – yra dabartinis mano gyvenimo etapas, kuriame kvėpuoju pilna krūtine ir ramiai, nesiblaškydama
plaukiu, visiškai nebijodama paskęsti.

Mano amžiuje didelių netikėtumų
nelabai pasitaiko. Tačiau mažų atradimų ir džiaugsmų netrūksta. Pavyzdžiui, rytą atsidarai langą ir pajunti,
kaip padvelkia į kambarį gaivus oras.
Tai teikia džiaugsmą. Myliu gėles.
Nusiperki už vieną dolerį vargšę apvytusią gėlę ir imi ja rūpintis. O ji po
kurio laiko taip atsigauna ir pražysta,
nustelbdama savo grožiu tuos brangiai
pirktus augalus – tai irgi džiaugsmas.
Arba dar: netikėtai paskambina draugė, su kuria tiek daug laiko nebuvai
kalbėjusi – ir vėl nauja galimybė būti
laimingai. Neseniai nuvažiavome į
Čikagos šiaurėje esantį Ravinia paviljoną – barokinės muzikos ansamblis iš Clevelando grojo Antonio Vivaldi ,,Metų laikus”. Nieko nebuvau girdėjusi apie tą ansamblį, bet pama-

I. Vaišvilaitė – Lietuvos
atstovė UNESCO

Rugpjūčio 4 d. LR nuolatinė atstovė, ambasadorė prie
Jungtinių Tautų (JT) švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Irena Vaišvilaitė įteikė skiriamuosius
raštus organizacijos generalinei direktorei Irinai Bokovai.

Ambasadorė Irena Vaišvilaitė (k.) įteikė skiriamuosius raštus
Irinai Bokovai.

A

čiau, kad tai puikūs muzikantai – man
jie buvo atradimas.
Kalbant apie didesnius gyvenimo atradimus – vienu iš jų man tapo
knygos „Manėm, kad greit grįšim: 18
pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus
1940–1944” herojai. Aš pati su savo tėvais iš Lietuvos pasitraukiau Antrojo
pasaulinio karo pabaigoje, tuomet,
kai buvau vos penkerių metų. Mūsų
šeima atsidūrė Švedijoje, o 1948 metais
– Amerikoje. Aš tuomet savotiškai pavydėjau tiems, kurie pateko į Vokietijos stovyklas. Ten jie susirado daug pažįstamų, draugų. Prieš daugelį metų
pradėjusi rinkti prisiminimus tų, kurie pasitraukė iš Lietuvos, tarsi ,,suradau” sau tuos žmones. Jie, papasakoję savo išgyventas istorijas, tapo
man tarsi mano gyvenimo dalimi. Aš
supratau, kokie gali būti stiprūs žmonės: jie ir daugelis kitų tokių, kaip jie,
nesužlugo, o pergyveno savo praradimus ir ėjo toliau, kūrė savo ir vaikų gyvenimus toli nuo tėvynės.

Kalbino Virginija Petrauskienė

mbasadorė patvirtino Lietuvos įsipareigojimą nuosekliai dirbti UNESCO prioritetinėse srityse, tokiose kaip lyčių lygybė, ir priminė šalies tikslus
UNESCO Vykdomojoje taryboje, į kurią Lietuva jau trečią kartą buvo išrinkta 2015–2019 m. kadencijai.
I. Vaišvilaitė atkreipė generalinės direktorės dėmesį,
kad dabartinis geopolitinis kontekstas reikalauja aktyvesnių tarptautinės bendruomenės pastangų užtikrinant žurnalistų saugumą ir įveikiant su tuo susijusius
iššūkius, pirmiausiai kovojant su propaganda. Ambasadorė taip pat pabrėžė UNESCO ekspertizės reikšmę
sprendžiant su Lietuvos
paveldo vertybėmis susijusius klausimus.
I. Vaišvilaitė turi
meno ir bažnyčios istorijos daktaro laipsnius.
2012–2017 m. ji buvo ambasadorė prie Šv. Sosto ir
Maltos ordino. Ji turi kelias dešimtis metų akademinės patirties; taip
pat buvo Vatikano radijo
lietuviškų laidų redakcijos bendradarbė Romoje, Laisvosios Europos
radijo Prahoje redaktorė,
Prezidento Valdo Adamkaus vyriausioji patarėja.
UNESCO generalinei direktorei
UNESCO nuotr.
ELTA

Pagerbtas lakūnas ir aviacijos metraštininkas
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E. Jasiūnas gyvenimą paskyrė aviacijai ir Lietuvai.
Muziejaus archyvo nuotr.

pusė asmenybė, kuriam visada labai
daug reiškė Lietuva. E. Jasiūnas – inžinierius, lakūnas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1942 m. baigęs Kauno
aukštesniąją technikos mokyklą jis
studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1944-aisiais pasitraukė į Vokietiją.
1946–1950 m. studijavo Aukštojoje technikos mokykloje Karlsruhe mieste Vokietijoje, 1950 m. persikėlė į JAV ir studijavo Illinois universitete Čikagoje.
E. Jasiūnas nuo 1951 iki 1986 metų
dirbo įvairių įmonių projektavimo
įstaigose, buvo Filatelistų draugijos
„Lietuva” valdybos narys ir pirmininkas. Nuo 1963 m. jis pilotavo komercinius lėktuvus. 1970–1973 m. buvo
metraščio „Plieno sparnai” redaktorius. Nuo 1986 m. E. Jasiūnas buvo lietuvių spaudos bendrovės prezidentas,
1987–1996 m. – laikraščio „Lietuvos
balsas” vyr. redaktorius. Likus vos
mėnesiui iki savo mirties, jis grįžo į

Jis mums iš Amerikos siųsdavo
įvairius leidinius, taip gavome ir jo albumą apie S. Darių ir S. Girėną, kuris
išėjo Čikagoje 1984 metais, o 1993-aisiais buvo perleistas ir Lietuvoje, taip
pat knygą ‘Felikso Vaitkaus skrydis per
Atlantą: antrojo lietuvių Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui’,
kuri išleista Čikagoje 1986 metais.
Kartais tuos leidinius muitinė sulaikydavo, kartais jie apskritai pradingdavo”, – prisiminė G. Ramoška.
Jis taip pat papasakojo apie 1993 m.
liepos 15–17 dienomis E. Jasiūno kartu su lakūnu ir konstruktoriumi Vladu Kensgaila įvykdytą skrydį lėktuvo
„Lituanica” kopija maršrutu KaunasSoldinas-Kaunas, taip simboliškai užbaigiant S. Dariaus ir S. Girėno skrydį. O pirmą kartą į nepriklausomą
Lietuvą E. Jasiūnas atskrido dar 1991
metais. Jau sunkiai sirgdamas jis Amerikoje sutvarkė visus reikalus ir 2007

A. Unikauskas vadino E. Jasiūną šventu
žmogumi.

V. Kensgaila prisiminė skrydį su E. Jasiūnu
iš Soldino į Kauną 1993 metais.

Lietuvą ir yra palaidotas Romainių kapinėse Kaune.
„Edmundas domėjosi filatelija,
rašė straipsnius, rėmė mūsų muziejų ir
kompiuteriais, ir eksponatais, perdavė
ir mums, ir Vytauto Didžiojo muziejaus
fondams daug labai vertingos medžiagos. Jis daug skraidė, mėgo bendrauti
su žmonėmis, rinko medžiagą apie Lietuvos lakūnus, o jo leisti ‘Plieno sparnai’ mums čia Lietuvoje buvo ypatingas
leidinys, sovietmečiu mes jį gaudavome
pogrindiniu keliu, o vėliau jo leidimą
mes patys vėliau tęsėme.

metų gegužės 7 dieną sugrįžo visam laikui į gimtinę, ir tų pačių metų birželio
28-ąją mirė.
Labai šiltai savo bendravimą su E.
Jasiūnu prisiminė ir renginyje dalyvavęs lėktuvų konstruktorius ir lakūnas V. Kensgaila, kuris yra sukūręs „Lituanicos” lėktuvo kopiją, šiuo metu
esančią Aviacijos muziejuje. Šis lėktuvas buvo filmuojamas garsiajame
1983 m. sukurtame filme „Skrydis per
Atlantą”.
Bajoriškų šaknų turintis 84-erių V.
Kensgaila renginio metu pašmaikšta-

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Kaune įsikūrusiame Lietuvos aviacijos
muziejuje surengtos dvi naujos parodos, kuriomis paminėtos garsiojo lakūno, Atlantą 1935 metais su lėktuvu
„Lituanica II” perskridusio Felikso Vaitkaus (1907–1956) 110-osios gimimo
metinės bei Amerikoje, Čikagoje daug
metų gyvenusio lakūno, aviacijos metraštininko Edmundo Jasiūno (1923–
2007), išleidusio knygą apie F. Vaitkų 10osios mirties metinės.
arodoje apie F. Vaitkų ir jo legendinį skrydį per Atlantą, kai
vandenyną perskridęs lėktuvas
buvo priverstas nutūpti Airijoje, Balinrobo miestelio ūkininko laukuose,
buvo galima išvysti daug įdomių dokumentų, nuotraukų, laiškų. Nemažai archyvinės medžiagos šių parodų
rengėjas, kolekcionierius ir muziejaus
darbuotojas Jonas Čepas yra gavęs iš
JAV Kohler mieste Wisconsino valstijoje gyvenančio vienintelio F. Vaitkaus
sūnaus Phillip. Prieš kelerius metus
„Draugo” korespondentas taip pat lankėsi P. Waitkaus namuose ir tada daryta
nuotrauka, kurioje sūnus įsiamžino
su jam vietos gyventojų Airijoje dovanota „Lituanica II” lėktuvo nuolauža
taip pat yra šios parodos stenduose.
Minint didelio šio muziejaus bičiulio E. Jasiūno 10-ąsias mirties metines, surengta ir prisiminimų popietė.
Muziejaus aviacijos istorijos ir leidybos
skyriaus vedėjas Gytis Ramoška jos
metu sakė, kad tai buvo labai įvairia-

P

P. Waitkus savo namuose rodo lėktuvo ,,Lituanica II” nuolaužą su tėvo autografu.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Prisiminimų popietės dalyviai.
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vo, jog lakūnu norėjo būti todėl, kad patiktų jaunoms panelėms. Jis prisiminė savo mėnesį trukusį apsilankymą pas E. Jasiūną Čikagoje, pasakojo apie kuklius jo namus, apie šio
žmogaus paprastumą ir meilę Lietuvai.
„Kai iš Soldino skridome atgal į
Kauną, daviau jam pilotuoti lėktuvą, ir
ne simboliškai. Praskridome virš Žalgirio mūšio vietos, mus visur lydėjo
lenkai, buvo didžiulis dėmesys, ir tokie
dalykai nepasimiršta. Edmundas man
įsiminė kaip ypatingas žmogus, aš labai vertinu tai, ką jis padarė Lietuvos
aviacijai, taip pat ir finansinę paramą.
Tokius žmones mes turime vertinti ir
prisiminti”, – sakė V. Kensgaila.
Parodą parengęs J. Čepas taip pat
prisiminė savo susitikimus su E. Jasiūnu ir apgailestavo, kad šiandien
daugelis jau pamiršę jo vardą. J. Čepui
su E. Jasiūnu daugiau teko bendrauti
1993 metais, kai Kaune, Ąžuolyne buvo
statomas paminklas lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui. Tada svečias iš
Amerikos apžiūrėjo J. Čepo parengtą
parodą apie garsiuosius lietuvių lakūnus ir labai stebėjosi, kaip sunkiomis sovietmečio sąlygomis pavyko
gauti tiek vertingų eksponatų šiai ekspozicijai.
„Labai svarbu ir tai, jog pirmasis
lietuvis, kuris Amerikoje aplankė Felikso Vaitkaus sūnų Philip dar 1975 metais ir buvo Edmundas Jasiūnas. Jis
rinko medžiagą apie šį lakūną ir vėliau
išleido puikią knygą. Mes ją gavome tik
iš kelinto karto ir tai buvo tikra relikvija. Reikia paminėti, kad 1993 metais E. Jasiūnas buvo apdovanotas S.
Dariaus ir S. Girėno medaliu”, – sakė
J. Čepas.
Apie savo bendravimą su šiuo
Amerikos lietuviu pasidalijo gerai jį
pažinojęs aviatorius iš Šakių rajono
Antanas Unikauskas. Jis su E. Jasiūnu susipažino dar 1988 metais, kai
skrido į JAV, Omahos miestą Nebraska valstijoje aplankyti savo tetos. Tada
iš savo bičiulio Viktoro Ašmensko jis
išgirdo patarimą bandyti susirasti E.
Jasiūną.
„Galvojau iš O’Hare oro uosto važiuoti į Omahą autobusu, bet sunkiai
man sekėsi jį rasti. Nuėjau į telefono
būdelę, ten buvo 4 storos telefono knygos ir vienoje jų suradau Edmundo Jasiūno pavardę ir telefoną, paskambinau, pasakiau, kad nuo Ašmensko. Jis
paprašė palaukti valandą kol atvažiuos, atvyko manęs pasiimti, priėmė
kelias dienas savo namuose, nuvežė į
stotį, nupirko bilietą į Omahą, paprašė grįžtant vėl užsukti”, – prisiminė pirmąjį savo susitikimą A. Unikauskas.
Pas tetą Omahoje sūnėnas nuplovė
jos namelio apsamanojusias, gal 30
metų senumo plastikines lenteles, paskui šios paslaugos prireikė ir kitiems
kaimynams lietuviams, kurių ten ne-
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„Burning Man” festivalyje dalyvaujanti
lietuvių komanda prašo finansinės paramos
RASA SĖJONAITĖ

E. Jasiūnas (k.) ir V. Kensgaila prie „Lituanicos” replikos po
skrydžio 1993 metais.
Muziejaus archyvo nuotr.
mažai gyveno, tad darbų netrūko, per dieną A. Unikauskas uždirbdavo 2–3 sovietinius mėnesinius atlyginimus ir su pinigais grįžęs į Čikagą pas Edmundą
nusipirko per petį nešiojamą vaizdo kamerą, filmavo
Marquette Parko įžymybes, paminklą S. Dariui ir S.
Girėnui, Edmundo archyvus ir įrašė pusvalandžio pokalbį su iš Šakių rajono kilusia pirmąja Lietuvos lakūne ir parašiutininke Antanina Liorentaite.
A. Unikauskas prisiminė, jog tada grįžtant Edmundas jam įdavė vokelį su pinigais ir paprašė perduoti jo pažįstamiems buvusiems sklandytojams
Lietuvoje. Vėliau E. Jasiūnas skyrė ženklią finansinę paramą lakūnui Vytautui Lapėnui, kuris patyrė
siaubingą akrobatinio lėktuvo avariją – apie tai paskelbus „Lietuvos balse”, kurį E. Jasiūnas tada redagavo, kojų protezavimui buvo surinkta per 5000 dolerių, nemažą jų dalį paaukojo pats Edmundas.
„Daug kartų prieš Kalėdas iš Vilniaus ar iš Kauno paskambindavo atvykęs koks nors Edmundo
draugas čikagietis, pranešdavo kokiu adresu atvažiuoti, įteikdavo voką su pinigais ir sąrašą su pavardėm ir adresais, pagal kuriuos juos reikėjo išdalinti. Tai buvo vieno dviejų šimtų dolerių kalėdinės
dovanėlės sunkiai galą su galu suduriantiems pensininkams, dažniausiai buvusiems aviatoriams ir net
nuo skraidymų Kulautuvoje laikų.
Negana to, keletą kartų, kai su tūkstančiais
kitų atvykėlių iš Lietuvos baigdavau uždarbiavimo
sezoną JAV, prieš išvykstant Edmundas įteikdavo
stambią pinigų sumą (vieną kartą – net 14 tūkstančių dolerių), taipogi su sąrašais, pagal kuriuos privalėjau tuos pinigus Lietuvoje išdalinti. Kai kartą paklausiau, iš kur gauna tiek daug pinigų labdarai, atsakė, kad pragyvenimui ir kelionėms į Lietuvą užtenka pensijos, o visus elektros kompanijos, kurioje
dirbo, akcijų dividendus skiria aviacijai ir aviatoriams Lietuvoje remti”, – prisiminė A. Unikauskas.
Jis teigė, kad Edmundas važinėjo kukliu automobiliu, maistą pirko ‘Aldi’ parduotuvėse, gyveno netoli ‘Midway’ oro uosto, kur, kaip ir jam gyvenant Kaune Fredoje, virš galvos nuolat kas nors kyla ar leidžiasi. Kuklaus Jasiūnų namelio kaimynystėje stovėjo
keturi visiškai vienodi namai, kuriuos XX amžiaus
8 dešimtmečio pradžioje pastatė aviakompanija, kai
jos apledėjęs lėktuvas drėbėsi nepriskridęs tako ir
tuos namus nugriovė, nutraukė dujotiekio vamzdžius,
dėl ko Edmundo ir jo kaimynų akivaizdoje sudegė visi
lėktuve buvę keleiviai, ekipažai ir keturių namų gyventojai. Bet jis pats su šeima ir jo namas visiškai nenukentėjo.
„Kartą vežiau Edmundo žmoną Jūratę į aviacijos šventę Marijampolėje. Ji paprašė užsukti į banką, išsikeitė dolerius į litus,
bet jau netrukus manęs paprašė vėl
sukti link banko, nes pinigai baigėsi –
per dvi valandas išdalijo vaikams keturis šimtus litų ledams pirkti. Tokie jie
buvo, ir kai prisimenu Edmundą, visada sakau – tai buvo šventas žmogus”,
– susijaudinęs kalbėjo A. Unikauskas.
Dar daug gražių žodžių buvo pasakyta tą popietę, daug įdomių prisiminimų apie čikagiškį E. Jasiūną išgirdo susirinkusieji į Aviacijos muziejų. Svarbu, kad atmintis gyva, kad
geri darbai net ir bėgant metams nepasimiršta.

Jau netrukus, rugpjūčio paskutinį pirmadienį, Nevados Juodosios olos dykuma savaitei taps 70 000 gyventojų oaze, kur ekstremaliomis oro sąlygomis kiekvienas tradicinio festivalio ,,Burning Man” dalyvis bandys trumpam pabėgti nuo materialaus pasaulio. Dykumą nusės įvairiausios meno instaliacijos, stebins persirengėlių, laisvamanių ir nuotykių ieškotojų teatralizuoti pasirodymai, o praūžusios – kaip taisyklė – smėlio audros visus vienodai nubalins ir padengs smėlio
dulkėmis simboliškai suplakdamos festivalio dalyvius
į tą pačią žmonių kastą.
arolis Misevičius yra vienas iš šiųmečio
„Burning Man” dalyvių, lietuviškos stovyklos „Lituanica Birds” atstovas, kartu su komanda žadantis pristatyti įspūdingą meninę-techninę
instaliaciją pavadinimu „Aušros šokis”. Tai 4 metrų aukščio ir 7 metrų pločio sudėtingo mechanizmo,
akies formos kompozicija, kurios viduje sukasi 300
žmogaus rankas imituojančių detalių.
„Šis kūrinys – tai meninė aliuzija į Saulės pasitikimo ceremoniją ir man siejasi su atsinaujinimu,
atgaiva, nauju gimimu. Akis simbolizuoja platų požiūrį į pasaulį, o rankos šokančios akies vyzdžio kon- „Aušros šokio” idėjos autorius Karolis Misevičius.
tūru – mūsų viso pasaulio žmonių bendrystę. SudėAsmeninio albumo nuotr.
jus kartu rankas galima nuveikti didelius darbus.
Beje, tos pačios rankos besisukančios ratu primena atstovaujančių Europą bei patekusi tarp 75 festivaSaulę”, – pasakoja apie savo kūrybinį sumanymą tris- lio organizatorių finansuotų projektų, atrinktų iš 550
dešimtmetis panevėžietis Karolis Misevičius.
viso pasaulio menininkų teiktų paraiškų. Tačiau šiai
Jaunas vyras kartu su Vilniaus Gedimino tech- dienai kūrybiniai komandai iki galutinio idėjos
nikos universiteto Kūrybiškumo ir inovacijų centro įgyvendinimo trūksta dar 4 500 JAV dol. Užbaigimui
„Linkmenų fabriko” komanda šią „Aušros šokio” ins- trūksta lėšų kai kurioms detalėms, logistikai, todėl
taliaciją ilgus mėnesius iš brėžinių lapų bandė pri- visus norinčius ir galinčius prisidėti kūrėjai kviekelti realiam gyvavimui. Lietuvių instaliacijos kū- čia užsukti į finansavimo platformą „Indiegogo”:
rėjai pripažįsta, kad darbas su šia išskirtine skulp- https://www.indiegogo.com/projects/dance-for-thetūra jiems buvo iššūkis visomis prasmėmis ir turė- dawn-burning-man-2017/x/8407208#/. Finansiškai pajo būti įveiktas ne vienas išbandymas: „Turėjome sun- remti laiko nėra per daug, kadangi tai padaryti gakumų su pačio mechanizmo sukimųsi. Reikėjo su- lima tik iki rugpjūčio 10 dienos, vėliau platforma numaniai atrinkti iš kokių medžiagų bus kuriama stos galioti.
konstrukcija, kad ‘Aušros šokis’ visą savaitę, 24 vaKiekvieno prisidėjusio lauks stilinga projekto atlandas per parą nesustodamas veiktų ir atlaikytų ributika, asmeniniai linkėjimai iš Juodosios uolos
ekstremalias oro sąlygas – smėlio audras, tempera- dykumos ir kvietimas į specialų renginį spalio mėtūrų svyravimus”, – pasakoja komandos vardu, idė- nesį su dulkėtomis istorijomis, gyva muzika ir
jos sumanytojas Karolis Misevičius.
staigmenomis.
Rugpjūčio antroje pusėje aštuoni lietuvių komandos nariai
jau keliaus iš Vilniaus į San Franciscą, o tada – į Juodųjų uolų dykumą. Ten komanda imsis stovyklos įrengimo ir „Aušros šokio” statymo darbų. Instaliacijos
metalinė akies vyzdžio dalis jau
surinkta ir išplukdyta į JAV birželio pradžioje. Likusią – medinį
rėmą ir 300 besisukančių rankų –
komanda surinkinės dykumoje.
„Iš tiesų, ‘Burning Man’ organizatoriai labai vertina lietuvių
dalyvavimą festivalyje, nes jie
supranta, kaip mums sunku iš
toli atvykti ir atvežti renginiui
kūrinį”, – sako Karolis.
Reikėtų paminėti, kad ši lietuvio instaliacija yra viena iš 7 Įspūdinga instaliacija „Aušros šokis” turės atlaikyti oro temperatūros pokyčius.
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Palydėkime vasarą Dainavoje
Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com
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Š. Amerikos ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1-4 d.

o kelerių metų pertraukos Š. Amerikos ateitininkų taryba pasiryžo vėl suorganizuoti Studijų savaitgalį Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovykloje Dainavoje. Kelių dienų programa prasidės penktadienio
vakarą, rugsėjo 1 d., ir baigsis pirmadienį, rugsėjo 4osios rytą. Nors bus laiko ir pasimaudyti Spyglio
ežere, ir pasidžiaugti paskutinėmis vasaros dienomis Dainavos gamtoje, savaitgalio programa svaresnė kaip vasarinių
stovyklų. Šių metų programos
tikslas – aptarti, ką reiškia
būti lietuviu
Amerikoje? Kokia mūsų atei-

Dr. Barbara Zurer Pearson
tis? Kam skirti savo pastangas? Koks turi būti
mūsų ryšys su tėvyne Lietuva? Šia tema iš įvairių
kampų svarstys išskirtinė paskaitininkų grupė.
Susipažinkime su viena – turbūt daugumai ateitininkų dar nepažįstama – dr. Barbara Zurer Pearson, University of Massachusetts, Amherst, moksline bendradarbe, knygos ,,Raising a Bilingual
Child” autore.
Lietuvių kalbos išlaikymas išeivijoje reikalauja
didelių pastangų. Yra tėvų, kurie nuleidžia rankas
ir atsisako mokyti ar, davę pagrindus, tobulinti savo
vaikų lietuvių kalbos žinias. Esą amerikietiška kultūra per stipri, per sunku prieš ją kovoti. Dr. Pearson

jau daug metų studijuoja dvikalbystę.
Įsitikinusi, kad mokėjimas kelių kalbų
vaiką praturtina ir jam ilgainiui padeda. Ji yra padariusi nemažai tyrimų
ir parašiusi knygą ,,Kaip išauginti dvikalbį vaiką”, teikiančią tėvams informacijos, paskatinimo ir praktinių patarimų, kaip sukurti teigiamą aplinką, išmokyti mažus vaikus kelių kalbų. Ji
pirmą kartą dalyvaus stovykloje Dainavoje ir turbūt pati galės nemažai išmokti
iš Amerikos lietuvių, kurių jau antra
karta tebekalba lietuviškai.
Kitas savaitgalio prelegentas – biochemijos daktaras Jonas Dunčia – kalbės tema ,,Šiuolaikines biotechnologijos keliami iššūkiai ateitininkų pasaulėžiūrai”. Šia tema dr. Dunčia ypač kompetentingas kalbėti. Jis 1981 m. Princetono universitete apgynė daktaro laipsnį
iš organinės chemijos. Daugiau kaip 35 Studijų dienų paskaitininkas dr. Jonas Dunčia (k.) su savo kolega
metus dirba vaistų išradimo srityje. Su ŠAAT nariu dr. Andriumi Kazlausku Dainavoje randa bendrų kalbų.
kolegomis išrado vaistą ,,Losartan”, kum. sukilime Lietuvoje. Iš Lietuvos atvyksta Vidris buvo pirmasis pasaulyje angiotensino II bloka- mantas Valiušaitis supažindinti dalyvius su dr.
torius nuo aukšto kraujo spaudimo ir kitų ligų. Adolfo Damušio demokratijos centro veikla VilŠiais laikais kartu su profesoriais Viktoru Snieč- niuje. Dr. Ona Daugirdienė trumpai papasakos,
kumi (Queens University, Kanada), Eugenijum But- kaip ruošiama Korp! Giedros istorija. Vakaro progkumi (Vilniaus universitetas) ir su estų bendra- ramose girdėsime gerai žinomą muzikę Simoną
darbiu dr. Jaan Pesti kas antrus metus organizuoja Minns.
tarptautinius organinės chemijos suvažiavimus
Studijų savaitgalio metu numatytas visų Š.
Vilniuje, Rygoje ir Taline. Šios konferencijos vadi- Amerikos ateitininkų metinis susirinkimas.
namos ,,Balticum Organicum Syntheticum”, arba
BOS (www.boschem.eu). Šeši Nobelio premijos lauUžsitikrinkite sau vietą
reatai yra dalyvavę šiose konferencijose. Kitas suvažiavimas vyks Taline 2018 m., jame paskaitas
Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vicepirskaitys trys Nobelio premijos laureatai.
mininkei Romai Kuprienei žinutę el. paštu mamaApie kitus Studijų savaitgalio paskaitininkus roma@gmail.com, pranešdami, kad ketinate dalyplačiau parašysime kitą savaitę ,,Iš ateitininkų gy- vauti savaitgalyje. Jums bus išsiųsta registracijos
venimo” skyriuje, ,,Drauge”, bet čia paminėsime jų anketa. Galima paprašyti registracijos anketos ir
pavardes ir temas. Savaitgalyje sutiko kalbėti ra- paprastu paštu, parašant Romai Kuprienei: 752
šytojas Vilius Žalpys iš Portland, Oregon, kuris Leesley Rd., Riverside, IL 60546.
kalbės tema ,,Tautinio identiteto atradimas ir kalbos mokymas jau suaugus – asmenine biografija”; Į Studijų savaitgalį kviečiami visi, ateitininkai
kun. Lukas Laniauskas aptars Ateitininkų sąjūir ne ateitininkai, ateitininkijai prijaučiantys ar
džio ateities misiją išeivijoje, o dr. Augustinas Idzelis pažvelgs į ateitininkų istorinį vaidmenį 1941 norintys susipažinti su šio sąjūdžio veikla.

2017 m. Sendraugių stovyklos dalyviai Dainavoje. Tarp dalyvių buvo ir ypatingų svečių – naujasis LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (antroje eilėje, viduryje)
ir jo reikalų vedėja Eglė Laužonytė (antroje eilėje, pirma iš kairės). Stovykla, kuri įvyko liepos 23–30 d., ypatingai smagiai praėjo.
Dainos Čyvienės nuotr.

DRAUGAS

7

2017 RUGPJŪČIO 5, ŠEŠTADIENIS

L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV parama regionui yra būtina
Vilnius (KAM info) – Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis
susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso narių Rob Bishop ir Joe
Wilson vadovaujamomis Kongreso narių delegacijomis.
„Bendradarbiavimas su JAV yra
viena pagrindinių Lietuvos saugumo
garantijų, o JAV parama užtikrinant
kritinius pajėgumus regione yra būtina”, – susitikimų metu pabrėžė ministras R. Karoblis.
Ministras su Kongreso nariais aptarė saugumo situaciją regione, padėkojo už JAV paramą padedant užtikrinti
Lietuvos saugumą, pasiūlė JAV glaudžiai bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir infrastruktūros plėtros srityse.
Kongreso nariai vizito Krašto apsaugos ministerijoje metu domėjosi
apie Lietuvos indėlį, siekiant sustiprinti tarptautinį saugumą. Pasak mi-

nistro, Lietuva, nors ir būdama nedidelė valstybė, dalyvauja 9 tarptautinėse operacijose, įskaitant operacijas
Afganistane, Malyje, Irake, taip pat paminėjo, kad Lietuva yra regiono lyderė skiriant paramą Ukrainai.
Ministerijoje viešėję JAV atstovai pažymėjo būtinybę Aljanso narėms laikytis susitarimo dėl gynybos
finansavimo, tuo tarpu krašto apsaugos ministras pažymėjo, kad Lietuvos
Vyriausybė ir toliau didins nacionalinį gynybos biudžetą – jau kitais metais
Lietuvos gynybos reikmėms teks 2,06
proc. nuo BVP.
KAM ir JAV Kongreso atstovai
aptarė ir energetinio saugumo bei nepriklausomybės situaciją šalyje ir regione, sankcijas Rusijai. Ministras R.
Karoblis pabrėžė Lietuvos paramą
naujoms JAV paskelbtoms sankcijoms
Rusijai.

Nerimas dėl Rusijos branduolinės energetikos įmonių
Vilnius (Mano vyriausybė) – Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su JAV Kongreso narių delegacija.
JAV politikų delegaciją sudarė
Kongreso Gamtos išteklių komiteto
pirmininkas Rob Bishop, šio komiteto
nariai Louie Gohmert, Paul Gosares,
Amata Radewagen, Jenniffer GonzalezColon, Alan Lowenthal, Gregorio Sablanas bei kiti kongresmenai.
Vizito Lietuvoje tikslas – sužinoti
daugiau apie Lietuvos pasiekimus diversifikuojant energijos tiekimo šaltinius, didinant nepriklausomybę nuo
Rusijos įtakos energetikoje bei skatinant energetikos rinkos integraciją
ir konkurencingumą.
Energetikos ministras padėkojo
Kongreso nariams už JAV dėmesį Lietuvos bei kitų Europos šalių siekiams
stiprinti savo energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos. Susitikimo metu
pabrėžta, kad Lietuvai ypatingai svarbi praeitą savaitę priimto JAV sankcijų
Rusijai įstatymo 257(C)1 dalyje įrašyta nuostata, kad Rusija savo įtakai
naudoja ne tik naftos bei dujų išteklius,
bet ir branduolinės energetikos bei
elektros valstybines įmones.
„Lietuva iš pirmų rankų yra patyrusi Rusijos strategiją naudoti energetiką kaip ginklą užsienio politikos
tikslams pasiekti. Dar neseniai vienas
pagrindinių spaudimo svertų buvo
gamtinės dujos, o šiandien naujuoju

‘Gazprom’ tampa branduolinės energetikos įmonė ‘Rosatom’, aktyviai plečianti savo veiklą Europoje ir pasaulyje”, – pažymėjo Ž. Vaičiūnas.
Kaip „Rosatom” plėtros pavyzdį,
ministras JAV Kongreso atstovams
pateikė Baltarusijos Astravo atominės elektrinės projektą ir priminė,
kad ši Rusijos pinigais ir technologija
geopolitiškai suprojektuota jėgainė
yra statoma nesilaikant tarptautinių
branduolinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų bei pažeidžiant tarptautinius susitarimus.
JAV Kongreso nariai pažadėjo aktyvesnį JAV įsitraukimą, stiprinant
tarptautinių organizacijų įtaką kontroliuojant branduolinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.
Pokalbio metu JAV Kongreso nariams pristatytas ir sėkmingai veikiančio SGD terminalo Klaipėdoje pavyzdys, ypač sustiprinęs Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Ž. Vaičiūnas
pasidžiaugė, kad jau po poros savaičių
Klaipėdą pasieks pirmasis SGD krovinys iš JAV. SGD terminalas atveria didžiules galimybes JAV dujų kompanijoms tiekti dujas ir regionui, nes jis pajėgus užtikrinti viso regiono poreikius.
Ypač svarbus Baltijos šalių energetinės nepriklausomybės stiprinimo
projektas – atsijungimas nuo Rusijos
valdomos elektros perdavimo tinklų
sistemos sinchronizuojantis su Kontinentinės Europos tinklais.

Alsėdžių gyventojai sieks sėdėjimo rekordo
Plungės raj., (Diena.lt) – Šeštadienį, rugpjūčio 5-ąją, Alsėdžių
miestelyje bus fiksuojamas naujas
rekordas – „Masiškiausias sėdėjimas pakelėje” – daugiausia vienu metu pakelėje kartu sėdinčių
žmonių. Rekordo bus siekiama
kasmetinėje tradicinėje Alsėdžių
miestelio šventėje „Al siedu”.
Sėdėti ketinama ant pačių
įvairiausių bei išradingiausių sė- Alsėdžiai garsėjantys velyknakčio persirengėlių
dėjimo priemonių, pradedant kė- archaiškais vaidinimais, dabar sieks dar ir rekorLrytas.lt nuotr.
dėmis, foteliais, hamakais ir bai- do.
giant „bačkomis” bei motociklais. Akcijos dalyviai sėdėdami galės niuose Alsėdžiai (Aliseiden) pirmą karužsiimti įvairiomis ir maloniomis bui- tą paminėti 1253 m. Manoma, kad Altinėmis, kūrybinės išraiškos ar kitomis sėdžiai – kuršiškas vietovardis. Miesveiklomis (dainavimu, grojimu, mez- telio pirmasis dėmuo „al-” greičiausiai
sietinas su veiksmažodžio „alėti” (tegimu, stalo žaidimais ir pan.).
Alsėdžių miestelis išaugo iš papilio kėti, varvėti) šaknimi, o „sėdžiai” sieprie piliakalnio. Rašytiniuose šalti- jamas su veiksmažodžiu „sėdėti”.

D. Trump griežtina sankcijas Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump pasirašė Kongreso priimtą įstatymą, sugriežtinantį
sankcijas Rusijai, Šiaurės Korėjai ir
Iranui.
Maždaug pusė didelio 184 puslapių
dokumento skiriama Rusijai. Šiuose

puslapiuose išvardyta visa tai, kuo kaltinama Maskva – veiksmai prieš Ukrainą, kėsinimasis į JAV ir kitų šalių kibernetinį saugumą, mėginimai daryti
poveikį rinkimų rezultatams, parama
Bashar al Assad Sirijoje, korupcija,
žmogaus teisių pažeidinėjimas ir t. t.

Maskva įspėja: didėja karinio konflikto tikimybė
Maskva (BNS, „Draugo” info) –
Rusijos parlamento aukštųjų rūmų informacinės politikos komisijos vadovas
Aleksejus Puškovas pareiškė, kad „raudona linija” Maskvos ir Washingtono
santykiuose dar neperžengta, bet Jungtinės Valstijos esą daro viską, kad ją
priartintų.
Taip Kremlius sureagavo į JAV
prezidento Donald Trump pasirašytą
įstatymų leidėjų patvirtintą naujų
sankcijų Rusijai, Iranui ir Šiaurės Korėjai paketą.
„Manau, kad ‘raudona linija’ Rusijos ir Amerikos santykiuose dar neperžengta tuo atžvilgiu, kad dar lieka
labai riboti santykiai Sirijos klausimu.
Tebėra išsaugoti diplomatiniai santykiai”, – sakė A. Puškovas.
„Turiu pasakyti, kad esame pavojingai arti jos. Užuot ėjusios santykių

normalizavimo keliu, JAV artina tą liniją, o tai provokuoja daugybės žmonių
jaudulį ir nerimą. Apskritai kyla klausimas, ar tik nebus karinio konflikto
tarp šalių?” – svarstė jis.
„Įvykių raida rodo, kad ‘raudona
linija’ nukeliama vis toliau ir toliau.
Tai, kas kažkada laikyta „raudona linija”, jau daugybę kartų buvo peržengta. Amerikiečių pusė randa vis
naujų galimybių pabloginti Rusijos ir
JAV santykius”, – sakė jis.
Rusijos ministras pirmininkas
Dmitrijus Medvedevas pavadino naujas JAV sankcijas jo šalies atžvilgiu
„tikru ekonominiu karu” Maskvai ir
teigė, kad šis amerikiečių sprendimas
sugriovė visas viltis pataisyti dvišalius
santykius bei pademonstravo Prezidento Donald Trump „visišką silpnumą ... pačiu gėdingiausiu būdu”.

ES pasiruošusi atsakyti į JAV sankcijas
Briuselis (BNS) – Europos Sąjunga (ES) pareiškė esanti pasiruošusi atsakyti į naujas Jungtinių Valstijų
sankcijas Rusijai, tačiau tvirtina tikinti, jog Washingtonas nesiekia padaryti nuostolių Europos energetikos
kompanijoms.
„D. Trump pasirašius įstatymą
dėl griežtesnių JAV sankcijų Rusijos atžvilgiu, Europos Komisijos pirmininkas Jean Claude Juncker išreiškė pasitenkinimą dėl to, jog įstatymas buvo
sušvelnintas, ES išsakius savo nerimą”, – pranešė Europos Komisija (EK).

„JAV Kongresas taip pat įsipareigojo, kad sankcijos bus įvedamos tik po
konsultacijų su šalimis sąjungininkėmis. Ir aš tikiuosi, kad mes vis dar esame JAV sąjungininkės”, – sakė Jean
Claude Juncker.
Visgi jis pridūrė, kad Briuselis
gali atsakyti į sankcijas, jeigu jos pakenks ES energetikos kompanijoms.
„Jeigu JAV sankcijos pakenks ES
kompanijoms, prekiaujančioms su Rusija energetikos sektoriuje, ES yra pasiruošusi imtis atitinkamų žingsnių”,
– teigė Europos Komisija.

Nuo rugsėjo – JAV draudimas keliauti į Šiaurės Korėją
Washingtonas (ELTA) –
Draudimas JAV pasų turėtojams keliauti į Šiaurės Korėją įsigalios rugsėjo 1-ąją, iki
šios datos iš Šiaurės Korėjos
turės išvykti joje esantys amerikiečiai, praneša JAV valstybės departamentas.
Praėjusį mėnesį JAV vyriausybė paskelbė uždrausianti amerikiečiams keliauti Įtampa su Š. Korėja išaugo po Otto Warmbier mirties.
į Šiaurės Korėją, nes šioje
BBC nuotr.
šalyje dėl menkų nusižengimų kyla „ilgalaikio įkalinimo
ženklą ir nuteistas 15 metų kalėti. Birgrėsmė”. Ši šalis taps vienintele, į ku- želį jis Jungtinėms Valstijoms buvo
rią bus draudžiama keliauti ameri- grąžintas komos būsenos, o po savaitės
kiečiams.
mirė.
Apie ketinimus įvesti draudimą
Šiaurės Korėja atmeta kaltinimus,
keliauti į Šiaurės Korėją Washingtonas kad esą O. Warmbier mirė nuo nelaispaskelbė po JAV studento Otto Warm- vėje patirto kankinimo ir mušimo.
bier mirties. 2016-aisiais metais jis
Valstybės departamento duomebuvo sulaikytas dėl bandymo Šiau- nimis, JAV pasai keliaujant į Šiaurės
rės Korėjoje pavogti propagandinį Korėją nebegalios nuo rugsėjo 1-osios.

M. Pence gyrė už pasipriešinimą Rusijai
Podgorica (ELTA) – Lankydamasis Juodkalnijoje, JAV viceprezidentas
Mike Pence gyrė šalį, sakydamas, kad,
šiemet įstojusi į NATO, ji pasipriešino
Rusijos spaudimui.
M. Pence – aukščiausio rango JAV
pareigūnas, per pastarąjį šimtmetį apsilankęs šioje nedidelėje valstybėje
prie Adrijos jūros. Rusija šią slavų šalį
laiko tradicine savo sąjungininke.

Vykusios oficialios vakarienės su
Juodkalnijos prezidentu Filip Vujanovič metu JAV viceprezidentas sakė:
„Jūsų „Juodkalnijos” drąsa, ypač Rusijos spaudimo akivaizdoje, įkvėpė pasaulį, ir aš už tai jus noriu pagirti.
Juodkalnijos valdžia kaltina Rusiją pernai spalį šalyje mėginus įvykdyti perversmą. Teigiama, kad taip ji
siekė sukliudyti šaliai įstoti į NATO.
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Kapucinų paviliota
2009 metų pavasarį Los Angeles (LA) lankėsi Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, poetas Donaldas Kajokas. Apie jo atvykimą į LA sužinojau iš mūsų
šeimos geros draugės aktorės, skaitovės Olitos Dautartaitės. Ji „Just Millin’ Around” teatrui pasiūlė surengti poeto kūrybos vakarą LA apylinkėse gyvenantiems lietuviams. Pasiūlymas pasirodė viliojantis:
ne kiekvieną dieną pasitaiko proga susitikti su tokiu
iškiliu poetu. Olitai tarpininkaujant susisiekėme su Donaldu ir, sužinoję tikslią jo lankymosi datą, nusprendėme, kad susitikimas su poezijos gerbėjais įvyks
kovo 21 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje.
agrindinis Donaldo Kajoko ir jo žmonos
Danutės atvykimo į LA tikslas buvo aplankyti čia gyvenančią dukrą Kotriną, kuri studijavo UCLA universitete. Po įdomaus vakaro „Prie arbatos puodelio su poetu Donaldu Kajoku” susipažinome ir su jo dukra Kotrina. Užsimezgė draugystė, kuri tęsiasi iki dabar. Šiuo metu
Kotrina Kajokaitė yra UCLA universiteto biologinės
antropologijos daktorantūros studentė. Pamaniau,
kad „Draugo” skaitytojams bus įdomu susipažinti su
ja ir jos įdomiomis studijomis.

P

Miela Kotrina, pradžioje noriu paklausti Tavęs apie Tavo
gyvenimą Lietuvoje iki atvykstant į JAV ir kaip kilo mintis pakeisti gyvenimo vietą?
Užaugau Kaune, nedideliame bute su tėveliais
Danute ir Donaldu. Jie mane skatino užsiimti įvairiais užsiėmimais: vaidinau vaikų teatre, grojau
kanklėmis ir pianinu „Tutučio” muzikos mokykloje, o suėjus penkiolikai pradėjau šokti Kauno „hip
hopo” šokėjų grupėje. Intensyvų miestietišką gyvenimą vasaromis pakeisdavo kelionės į senelių sodą
Arlaviškėse, prie Kauno marių. Čia kartu su seserim
Rūta išmokau žvejoti ir grybauti. Vos įstengiau pakelti irklą, o senelis jau mokė mane irkluoti valtį, pasiimdavo į žvejybą. Svarbiausia – išmokau neskubėti
ir gėrėtis gamta. Seneliai davė daug laisvės, todėl nemažai laiko praleidau miške, Kauno marių pakrantėje. Čia turbūt ir susidomėjau laukine gamta bei
įvairiais gyvūnais.
Baigusi Kauno Eigulių mokyklą planavau studijuoti teisę Vilniuje. Sėkmingas atsitiktinumas
pakeitė mano gyvenimo kryptį. Gyvendama Lietuvoje norėjau mokytis JAV, tačiau galimybės tai padaryti atrodė gan mažos. Juokais užpildžiau anketą
išlošti žalią kortą. Tuomet tikrai nemaniau išlošti.
Prisimenu, kad mama man padavė kažkokį keistą
laišką iš Amerikos. Sėdėdama tėvelių virtuvėje atplėšiau voką, vis dar galvodama, kad tai galbūt informacinis paketas iš kurio nors JAV universiteto,
nes buvau nusiuntusi prašymus į keletą. Mano pasaulis apsivertė perskaičius pirmą laiško sakinį, kuris pranešė, kad aš laimėjau žalią kortą. Tuomet ir
nusprendžiau, kad jeigu viskas susiklostys sėkmingai, važiuosiu gyventi į JAV.
Kokios aplinkybės paskatino studijuoti UCLA antropologiją?
Kai važiavau į Californiją, jau žinojau, kad noriu studijuoti universitete. Pirmiausiai pradėjau lankyti paskaitas Santa Monica koledže, nes nebuvau
tikra, ar man seksis studijuoti anglų kalba. Turėjau
galimybę viską pradėti iš naujo, gilintis į įvairias disciplinas, atrasti, kas mane tikrai domina. Kad ir kaip
keista, sugrįžau prie to, kas mane domino iš pat mažumės – gyvūnai. Mūsų namuose visuomet buvo vienas ar du augintiniai, kuriuos aš parūpindavau ir įtikindavau tėvelius, jog būtų miela juos prižiūrėti. Laikėme dažniausiai šunis, keletą žiurkėnų ir trumpą
laiką netgi sraiges. Tėveliai turėjo daug kantrybės,
nes gyvenome bute. Mane labai domino gyvūnų elgesys, mėgau tiesiog juos stebėti, įžvelgti kiekvieno
individo skirtumus. Santa Monica koledže ėmiau
skaityti knygas apie primatų elgesį. Skaičiau Jane
Goodall, Dian Fossey ir Birutės Galdikas pasakojimus apie laukinius primatus. Paskutinį semestrą koledže lankiau biologinės antropologijos kursą, po ku-

Kotrina Kajokaitė.

Kotrinos asmeninio albumo nuotr.

rio niekada neatsitokėjau – pagaliau atradau discipliną, kuri gilinasi į žmonių bei gyvūnų (iš esmės
– primatų) elgesį. Kai įstojau į UCLA, jau tiksliai žinojau, kad noriu studijuoti biologinę antropologiją
ir specializuotis primatų studijose.
Kiek įtakos Tavo pasirinkimui turėjo pažintis su Birute
Galdikas?
Baigusi studijas Santa Monica koledže ir prieš
pradėdama mokytis UCLA, turėjau galimybę praleisti mėnesį Birutės Galdikas orangutanų reabilitacijos centre. Man pasisekė, nes Birutė tais metais
pradėjo vėl priimti savanorius. Kai skridau į Borneo
salą, jau žinojau, kad noriu studijuoti primatus jų natūralioje aplinkoje, tropikuose, tačiau nežinojau, ar
sugebėsiu tokioje aplinkoje gyventi pati. Mėnuo
Borneo su orangutanais atrodė puiki galimybė save
patikrinti. Beje, Birutė buvo viena iš pirmųjų mokslininkų, kurie studijavo orangutanus jų natūralioje aplinkoje. Be to, ji kilusi iš Lietuvos ir studijavo
antropologiją UCLA. Maža pasakyti, kad aš norėjau

Kapucinų šeimynėlė.

su ja susipažinti, aš labai su ja norėjau susipažinti.
Praleidau mėnesį Borneo saloje su būreliu savanorių, statydama perėjimo takelius pelkėse, kurie lietingu sezonu padės centro darbuotojams prižiūrėti
orangutanus, gyvenančius reabilitacijos centre. Birutė ir jos darbuotojai rūpinasi orangutanais, kurie
buvo laikomi žmonių ir negali iš karto sugrįžti į mišką. Borneo pamačiau tokių augalų ir gyvūnų, kokių
neįsivaizdavau egzistuojant. Svarbiausia – turėjau
galimybę stebėti be galo smalsius ir išradingus
orangutanus reabilitacijos centre bei miške. Po mėnesio pervargusi, sukandžiotomis uodų kojomis
bei rankomis, bet laiminga nusprendžiau, kad primatų studijos jų natūralioje aplinkoje yra kaip tik
tai, ko ieškojau.
Papasakok, prašau, apie savo studijų specifiką.
Kai pradėjau antropologijos bakalauro studijas
UCLA, jau tiksliai žinojau, kad noriu koncentruotis
į primatų elgesį (primate behavior). Jau pirmaisiais
metais prisijungiau prie dr. Susan Perry kapucinų
beždžionių projekto. Jeigu galėčiau trumpai apibūdinti, ką reiškia studijuoti primatų elgesį, sakyčiau,
kad mokslininkus domina, kas ir su kuo leidžia laiką ir ar tai turi ilgalaikį poveikį tų individų gyvenimui (pvz., kaip ilgai jie gyvena, kiek palikuonių
susilaukia). Labai norėjau dirbti prie šio projekto,
nes jis gyvuoja jau 27 metus. Tai reiškia, kad mes turime duomenų apie daugiau negu 400 laukinių beždžionių kapucinų, gyvenančių Costa Ricoje. Mes žinome kiekvienos beždžionės šeimos istoriją bei turime detalius duomenis apie kiekvieno individo elgesį. Tokia unikali duomenų bazė leidžia mums kelti įvarius mokslinius klausimus. Pavyzdžiui, šiuo
metu dr. Perry ir aš tiriame patinų migraciją. Kapucinų patelės praleidžia visą gyvenimą toje pačioje grupėje, tačiau patinėliai bent kartą per gyvenimą palieka saugią teritoriją ir ieško naujos grupės,
kur galėtų įsikurti ir palikti palikuonių. Tai be galo
pavojingas laikotarpis patino gyvenime, nes jis turi
iškeliauti į nežinomybę. Galbūt dėl to, jog ši kelionė yra tokia pavojinga, dažnai patinėliai migruoja
grupėmis. Nors tokia strategija yra saugesnė, bet ji
turi ir trūkumų. Tik vienas iš migruojančios grupės
narių taps naujos grupės alfa patinu. Visi kiti, nors
ir saugiai atkeliavę, neturės tokių pačių privilegijų.
Mūsų tikslas yra suprasti, kaip tokia sistema veikia
kapucinų grupėse ir kaip patinai nusprendžia, kada
jas palikti. Atsakymus į tokius klausimus galima rasti tik tuomet, kai turi daug informacijos apie beždžionių kapucinų populiaciją. Tačiau mus domina
ir tie klausimai, į kuriuos galima atsakyti naudojant
ir trumpalaikius tyrimų duomenis. Pavyzdžiui, aš
dirbu su projektu, kuriame analizuoju kapucinų koalicijas. Šios beždžionės dažnai susiburia į priešingas
koalicijas net tada, kai du individai susipyksta.
Mane domina, kurių beždžionių oponentai prašo pagalbos: ar tų, kurie aukštai hierarchijoje, ar beždžionių, su kuriomis jie yra geresni draugai negu jų
oponentai.
Nukelta į 11 psl.

Susan Perry nuotrauka

Nuostabi pergalė Californijoje
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Atkelta iš 1 psl.

pie gatvės šokius (urban dance)
teko girdėti keletą metų, tai yra
įvairūs šokių stiliai (locking,
popping, hip hop, house, electric
boogie ir kt.), įtakoti hip hop ir funky
muzikos ritmo bei technikos. „World of
Dance” buvo įkurta Fullerton mieste,
Californijoje, 2008 m., ir tai yra šokėjų
bendruomenė, kurią vienija bendra
aistra – meilė gatvės šokiams. Šio žanro išskirtinumas – savitas gatvės šokio
stilius ir supratimas. Tai šokėjai mąstytojai, kurie sugeba kurti savo judesius, stilių, choreografiją. Visų gatvės
šokėjų didžiausias tikslas – kūrybingai
improvizuoti. Nes tik improvizuojant
kūnas ir protas yra išlaisvinami iš iš
anksto sustatytų rėmų – šokėjas tampa visiškai laisvas. Ir tada įvairių
turnyrų metu šokėjai rungiasi šokių
kovose, kur kiekvienos kovos metu
yra skelbiamas nugalėtojas. Norėdamas nugalėti turnyre, turi laimėti
visas kovas.
Šiuo metu urban ir street dance yra
labai populiarūs JAV, ir „World of
Dance” (WOD) organizacija turi daugiau kaip 100 000 šokėjų ir registruota
27 valstybėse. Tą patį mėnesį, kai
amerikietės Julia Greene pastangų
dėka Lietuvai buvo suteikta licencija
tapti lygiaverte „World of Dance” organizacijos nare ir rengti kvalifikacinius turnyrus, dainininkė ir aktorė
Jennifer Lopez ir NBC televizijos kanalas įsigijo teises kurti WOD TV šou.
JAV ambasados darbuotojos Julia
Greene tiesiog paklausiau, kaip jai
kilo mintis įsigyti licenciją ir šiuo metu Lietuvoje labai populiarėjančio
gatvės šokių žanro šokėjams suteikti
galimybę dalyvauti didžiausiuose planetos gatvės šokėjų turnyruose ir
konkursuose. Atsakymas iš tiesų labai
nustebino, nes išgirdau jautrią istoriją. Julia Greene savo pasakojimą pradėjo nuo... savo mamos. „Mano mama
yra amerikietė iš Iowa City, o jos tėveliai emigravo iš Meksikos dar prieš jos
gimimą. Šeima gyveno taip vargingai, kad iškeptas viščiukas būdavo
didžiausia puota per Kalėdų vakarienę.
Mamos vienintelis malonumas, kurį
galėdavo sau leisti, buvo eiti į šokius,
kur ji ir sutiko tėvelį. Aš dirbau JAV
ambasadoje Vilniuje, kai mama mirė
2016 m. Ji man paliko šiek tiek pinigų. Nenorėjau pasilikti šio palikimo
sau. Norėdama pagerbti savo mamos
gyvenimą ir atminimą, norėjau suteikti galimybę talentingiems Lietuvos ir
Baltijos valstybių gatvės šokėjams dalyvauti kvalifikacinėse atrankinėse
WOD varžybose Lietuvoje. Įsigydama
licenciją taip pat norėjau užtikrinti,
kad startinis dalyvio mokestis būtų
prieinamas visiems šokėjams bei patys
stipriausi turėtų puikią galimybę dalyvauti elitiniame, išskirtiniame pasaulinio lygio renginyje (juolab kad bus
kuriamas ir šou) ir taip garsinti Lietuvos vardą. Lietuva/Baltic’s tapo 11ąja Europos Sąjungos šalimi, kuri gali
rengti kvalifikacines varžybas ir kurios
šokėjai gali rungtyniauti WOD pasaulio čempionatuose. Licenciją nebuvo taip paprasta gauti, neužteko vieno
skambučio. WOD šiuo metu yra greitai
auganti elitinė šokėjų organizacija, ir
ji nori išsirinkti nugalėtojus iš gausių
šokio bendruomenių. Kai kurios šalys
negavo licencijų motyvuojant, kad yra
tiesiog per mažos. Iš pradžių ir man
buvo atsakyta, kad Lietuva yra maža...

Žygimantas Gudelis (k.) ir Ignas Tamulis (d.).

Daivos Navarrette nuotr.

,,V-Team” šokėjai iš Kauno atrankiniame konkurse World of Dance Lithuania Qualifier
laimėjo pirmą vietą, bet dėl finansinių priežasčių neatvyko į Los Angeles.
Teko atsakyti į daugybę klausimų, dalyvauti keliuose interviu, sugebėti įtikinti, kad Lietuva nėra maža valstybė,
ir mes turime tikrai daug talentingų
šokėjų, netgi panaudoti M. Markevičiaus filmo ‘Kita svajonių komanda’
dokumentiką, nufilmuoti Baltijos šalių gatvės šokėjų pasirodymus, įrodant,
kad WODLT gali drąsiai varžytis
pasaulinėse varžybose”.
Licencija Lietuvai ir Baltijos šalims buvo suteikta 2016 m. Šiemet birželio pradžioje vyko pirmasis oficialus
WODLT kvalifikacinis atrankinis

turnyras Vilniuje. Julia papasakojo,
kad tai buvo intensyvus ir įdomus
renginys. Specialioje scenoje varžėsi
komandos ir solo įvairių stilių šokėjai.
Komandinėse kovose „Youth” kategorijoje nugalėjo „UDS Studio” iš
Lublino, Lenkijos, antrąją vietą
„Youth” kategorijoje laimėjo „V-Team”
iš Kauno, o trečiąją vietą iškovojo ir
specialų kvietimą dalyvauti WODHQ
gavo „Z-Force” iš Latvijos. Deja, deja,
deja... „V-Team” iš Kauno nerado
rėmėjų ir nesugebėjo surinkti didžiulės
50 000 dolerių sumos. Nors sunkioje

Viduryje – jaunasis šokėjas iš Lietuvos Ignas Tamulis.

,,Facebook” nuotr.
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kovoje iškovojo galimybę atstovauti
Lietuvai WOD Californijoje, į Pasadeną
neatvyko. Skaudu, bet, kaip pabrėžė Julia Greene, tai dar vienas WODLT tikslų kitiems metams – padėti nugalėtojams rasti rėmėjų, aktyviau pristatyti projektą Lietuvos kultūros ministerijai. Lenkų komandą šiemet
visiškai parėmė valstybė. „V-Team”
tikėjosi aktyvesnės paramos, galbūt ir
potencialių rėmėjų pradėjo ieškoti
truputį per vėlai. Porą savaičių prieš
pasaulines varžybas Julia Greene
kreipėsi ir į LWAC organizaciją, ir
nors LWAC pamatė didelį „V-Team” potencialą, tačiau jau buvo per vėlu suorganizuoti visos komandos atgabenimą
į JAV. Susitarta dėl bendradarbiavimo
kitais metais. LWAC vykdančioji direktorė ir garbės konsulė Centrinei
Vakarų CA pakrantei Daiva Navarrette solistus sutiko – profesionalų
vokalinės perkusijos (beatbox) atlikėją,
29 metų architektą Žygimantą Gudelį,
GON, ir tikrą sensaciją – all styles
šokėją, 12 metų Igną Tamulį, kuris
atvyko su visa šeima – ir juos kuravo
visą dieną labai intensyvioje vienos
dienos varžybų programoje. GON buvo
pakviestas svečio teisėmis pasirodyti
WOD programoje. GON – profesionalus
vokalinės perkusijos (beatbox) bei
sudėtingų live looping pasirodymų
kūrėjas, laužantis tradicinio beatbox
stereotipus. Atlikėjo muzika yra
atliekama scenoje gyvai, duotuoju momentu. Po GON pasirodymų sunku
patikėti, kad visi garsai sklido iš žmogaus lūpų. 2015 m. jis laimėjo tarptautinį beatbox video konkursą, kurį
organizavo legendinis Humanbeatbox.com bei pasaulinis instrumentų
gamintojas „TC-Helicon”. 2010 m. tapo
Lietuvos beatbox čempionu, o 2014 m.
išleido pirmąjį ir vienintelį beatbox albumą Lietuvoje „Gonebea” (iTunes
nuoroda: htpp: //goo.gl/zeYszz). Kitų
pasirodymų ir dalyvavimo konkursuose sąrašas tikrai įspūdingas, tad buvo
tikrai smagu, kad organizatoriai pakvietė atlikėją GON specialiu kvietimu.
O dabar smagiausia dalis – šaunusis, talentingasis, puikiai kalbantis
angliškai vilnietis, 12 metų Ignas
Tamulis, Pasadenoje tapo tikra WOD
all styles battle sensacija. Šoka jis nuo
4 metų, intensyviai treniruojasi, yra
įvaldęs electric boggie, hip hop ir kitus
stilius. Į WOD varžybas Pasadenoje
pateko WODLT kvalificinėse kovose
įveikęs suaugusius varžovus ir praėjęs
kvalifikacinį barjerą; jis turėjo rėmėją
– Streetlook.eu iš Vilniaus. Visi „namų
darbai” buvo atlikti, tad Amerikoje
jis automatiškai pateko į kitą varžybų
etapą ir pirmojoje kovoje nugalėjo
suaugusį vyrą, legendinės grupės „Super Crew” šokėją. Ir tai po ilgos kelionės iš Lietuvos į pietų Californiją ir
tik po vienos dienos aklimatizacijos...
Ir nors antrąją kovą pralaimėjo talentingam amerikiečiui varžovui, tapo
tikra varžybų sensacija, nes daugiau
vaikų varžybose nebuvo. Ignas kovėsi
bendrose amžiaus grupės kovose. Iš
karto po kovos varžovas paprašė Igno
kontaktų, po kovos prie Igno tėvų
priėjo ir WOD marketingo direktorius. Julia Greene paminėjo, kad gatvės
šokėjų kovas ir Vilniuje, ir Pasadenoje stebėjo „Cirque du Soleil” talentų
skautas Leon Kupferschmidt.
Rezultatai tik dar kartą įrodė, kad
turime talentingų ir puikiai
pasiruošusių atlikėjų, kurie pirmą
kartą dalyvavo elitiniame WOD
pasauliniame turnyre Pasadenoje, CA,
liepos 22 d.
Nuoširdžiausi sveikinimai GON ir
Ignui Tamuliui. Tikimės kitais metais
WOD pasauliniame turnyre, gatvės
šokėjų kovose, išvysti daugiau lietuvių!
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Laurynas Katkus: ,,Sėkmės receptas – tai visų pirma mūsų pačių noras keistis”.

Uždaroji ir
atviroji emigracija
Keturiasdešimtmečių kartos rašytojas,
poetas, eseistas, vertėjas Laurynas Katkus – asmuo, su kuriuo galima kalbėtis
apie daugelį temų, nes jo patirtis, kaip
ir dera menininkui, itin plati ir įvairialypė. Su šiuo metu Vilniuje gyvenančiu
kūrėju kalbamės apie emigraciją, kultūrinius ir literatūrinius jos aspektus.
Esate gimęs „brandaus sovietmečio” laiku, ir Jūsų vaikystė bei paauglystė prabėgo Lietuvai dar tebegyvenant
priespaudoje. Kiek jaučiate savo pasaulėžiūros ir tų žmonių, kuriuos sutinkate kelionėse Europoje bei JAV, pasaulio
patyrimo ir mąstymo skirtumus? Ar tikrai lietuvis net ir užsienyje negali atsikratyti sovietinės praeities pėdsakų?
Su šitais klausimais susiduriu nuo seno. Mano
tėvai, ypač tėvas, su kvartetu išvažiuodavo į užsienį,
įskaitant „kapšalis”, ir nuolatinis jų pasakojimų motyvas buvo tarybinio piliečio lyginimas su anų kraštų žmonėmis, kartais rimtas, kartais anekdotiškas.
Nuo studijų įvairiomis progomis užsienyje svečiuojuosi ir aš – neseniai suskaičiavau, kad Vokietijoje iš viso esu praleidęs apie ketverius metus. Suprantama, šios viešnagės irgi skatina apie tai galvoti.
Griuvus „geležinei uždangai”, pirmosios į Vakarus pakliuvusių lietuvių reakcijos buvo labai stiprios – susižavėjimas tenykšte gerove, stiliumi, nepatogumas ar gėda dėl to, kad nežinai daugelio dalykų, nemoki jais naudotis, ir didelis noras visa tai
išmokti. Atsimenu, 1991-ųjų vasarą Noriče sėdėdavau svetainėje pas savo bičiulį Keithą ir valandų valandas klausinėdavau jo apie Britanijos politiką, literatūrą, universitetus, žiniasklaidą; apie tai, kaip
funkcionuoja Karališkasis paštas ir kaip ruošiama
angliška arbata. Man pasisekė, nes žinias gavau iš
puikiai išsilavinusio „pirminio šaltinio”; įsivaizduoju, kad kitiems, kurie jas turėjo rinktis po kruopelę, iš nuogirdų, kitų likimo bendrų buvo kur kas
sunkiau. Apie šį kultūrinio kapitalo kaupimo laikotarpį plačiau rašau esė „Padėkos žodis prancūzų
geografams”, išspausdintoje tame pačiame „Sklepe”.
Aišku, buvo ir tautiečių, kurie laisvą Vakarų erdvę suvokė kaip leidimą naudotis viskuo ir daryti ką
nori. Apie tuos žmones gerokai per daug rašyta kri-

minalinėse kronikose, paverčiant juos visų lietuvių
elgesio stereotipu; vis dėlto juos miniu, nes bendresne prasme matau tai kaip vieną didžiausių tarybinės epochos liekanų – tai yra, nebrandų, anarchišką laisvės supratimą. Bet kokią tvarką, reguliavimą, įstatymą priimame kaip iš šalies primestą,
svetimą dalyką, kurį pažeisti (juo labiau – pažeidus
išvengti nuobaudos) nėra nieko blogo, priešingai –
rodo šaunumą ir apsukrumą. Tokias nuostatas papildo „atsipūtusi” etika, ryškiausiai pasireiškianti
viešosios moralės srityje: „jei tik tas tiesiogiai neliečia manęs ir mano interesų, tegu kiti daro, ką tik
jų širdis geidžia”. Man atrodo, kad tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl Lietuvai taip sunkiai sekasi
kurti Rechtstaat (teisinę valstybę), kovoti su korupcija ir „pusbrolių ekonomika”. Taip pat aiškėja,
kodėl kalbant apie bendrąjį gėrį, visuomenės solidarumo klausimus, vis dar nusveria ciniška neoliberalistinė ideologija. Vis dėlto tai nepaneigia fakto, kad kai kurios visuomenės grupės ir dar labiau
– individai per Nepriklausomybės dešimtmečius
smarkiai pasikeitė. Mes per mažai kalbame apie tuos
atvejus, o kai kalbame – padarome meškos paslaugą mitologizuodami juos kaip „sėkmės istorijas”. Ta-
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čiau jei pažvelgtume analitiškiau, pamatytume, kad
absoliučia dauguma atvejų sėkmės recepto pagrindiniai ingredientai buvo ne tiek „ES direktyvos”, „nematoma rinkos ranka” ar „naujausi Harvard Business School burtažodžiai”, o pačių noras keistis (visų
pirma!), tvirta asmeninė ar politinė valia, aiškus
problemų įvardijimas ir apmąstytas veiksmų planas.
Ir, be abejo, kasdienis triūsas.
Tam tikri bruožai, kuriuos lietuvių mentalitete suformavo tarybinė sistema, išlieka ir šiandien,
ir liks dar ilgą laiką. Pavyzdžiui, aš savo „tarybiškumą” prisimenu kiekvieną kartą, kai kokioje nors
įstaigoje ar parduotuvėje pamatęs didelę eilę, grūstį ar panašiai, sunerimstu, kad negausiu to, ko atėjau,
ir pajuntu postūmį tuojau pat brautis ligi tikslo.
Kita vertus, čia taip pat labai reikia blaivaus, pasveriančio žvilgsnio, kad atskirtume tarybinį palikimą ir kitus faktorius – temperamentą, kilmę, įsitikinimus, galų gale vėlesnes patirtis.
Be to, nevalia pamiršti ir gražių dalykų, kurių
būta tarybinių laikų visuomenėje, savitarpio pagalbos ir bendrystės. Štai kad ir mano tėvai kur nors
Austrijoje ar Britanijoje, užuot mėgavęsi malonumais, taupė kiekvieną skatiką, kad galėtų parvežti
dovanų savo šeiminykščiams, giminėms, draugams.
Gal pasirodys paradoksalu, bet pavojingiausia
paskutinių metų tendencija man atrodo tvirtinimas,
kad tarybinė epocha mums jau nebeaktuali, kad su
ja galutinai susitvarkyta ir atsiskaityta. Tai dvelkia
aikštingu požiūriu į dvasios istoriją („ai, nesvarbu,
ką sako istorikai, sociologai, psichologai, ką rodo kitų
šalių pavyzdžiai – aš nebenoriu kalbėti apie tuos nemalonius dalykus!”) arba, dar blogiau, bandymu tokiu būdu pridengti savo nešlovingus darbus anais laikais. Net jei pati jauniausia karta sistemos asmeniškai nebepatyrusi, vis tiek persveria kultūrinė patirtis, perduodama per meno kūrinius ir žiniasklaidą,
mokyklą, šeimos istorijas. Esama ne vieno blogojo
perimamumo pavyzdžio – tarkim, kai kurių „jaunosios kartos” politikų ar valdininkų, besielgiančių
pagal lygiai tą patį tarybinį/potarybinį valdžiažmogio modelį. Čia visiškai sutinku su senute psichoanalize: neįsisąmoninti, išstumti dvasiniai kompleksai tarpsta, o įsisąmonintus galime transformuoti
ar bent jau apriboti jų poveikį.
Studijavote Vokietijoje, Leipzige, stažavotės JAV.
Kuo skiriasi tenykštis literatūros, kultūros ir mokslo apibrėžimas ir jo atitikmuo tikrovėje nuo lietuviškojo? Kaip šiame kontekste vertinate pastarųjų kelių dešimtmečių lietuvių
emigrantinę literatūrą?
Mano nuomone, nepaisant kai kurių išimčių,
emigrantų literatūra neišsiskiria iš bendro konteksto. Svečios šalys dažniausiai perteikiamos tuo pačiu egzotiniu raktu, kaip ir Lietuvoje gyvenančių autorių kelionių tekstuose. Autorius yra išdidus gidas,
kuris pasakoja toliau nosies galo nemačiusiems
kraštiečiams, kokių neregėtų-negirdėtų dalykų yra
patyręs, kaip čia viskas kitaip nei pilkoje gimtojoje
provincijoje. Šalies tapatybė ir žmonių tipažai, kelionės ar emigracijos poveikis sielai aptariami tik
šiuo rakursu (jei apskritai). Tokia perspektyva infantili; bet blogiausia tai, kad ji suteikia argumentą mūsų duginiškiems konservatoriams, skelbiantiems, jog lietuvių literatūra pajėgi kokybiškai rašyti

Kolegos: poetai, eseistai, vertėjai lietuvis Laurynas Katkus (k.) ir čikagietis Christopher Merrill.
Asmeninio archyvo nuotraukos
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tik apie „gimtąją gryčią”.
Iš paskutinį dešimtmetį išleistų
knygų labiausiai nuo egzotikos nutolę
Valdo Papievio prancūziški romanai
ir E. Ališankos kelionių eseistika, nors
Ališankos „Empedoklio bate” man šiek
tiek per daug autoriaus biografinių detalių, per mažai dėmesio išorei.
Pasidalinkite mintimis apie emigraciją, remdamasis savo susitikimų su skaitytojais JAV patirtimi. Ar, Jūsų nuomone, lietuviai pakankamai subrendę save vadinti
diasporine tauta? Ar išvažiavusieji iš tėvynės yra pasiruošę susitikimui su kita ir kitokia kultūra bei gyvenimo būdu ir net kitoniška paties buvimo pasaulyje samprata?
Kiek šiandienos lietuvis užsienyje, ypač JAV,
yra besiilgintis tėvynės, ir kiek jis yra nei tikras lietuvis, nei tikras amerikietis? Pagaliau,
ar įmanomas toks lietuvis, kuris jau visiškai būtų pamiršęs ankstesnę patirtį ir sėkmingai įsigyvenęs naujoje aplinkoje, mieste, valstybėje, žemyne?
Mano patyrimu, yra du lietuvių
emigrantų tipai: vieni stengiasi atsiverti, pažinti naująją tikrovę, pavieniais atvejais eidami iki bandymo ištrinti senąją tapatybę (nors iš tikrųjų
tik ją išverčia į kitą pusę nelyginant paltą), kiti, patys to nepastebėdami, užsidaro mažuose getuose ir sustabarėja
kone labiau už Lietuvoje likusius. Bet
mūsų emigracija šiuo požiūriu neišskirtinė, nes taip pat susiskirsto ir
kitų tautų emigrantai. Dar pridursiu,
kad mane kaip rašytoją domina ir tie,
ir tie; uždarieji kartais net būna įdomesni, bet tik kartais.
Kalbant apie diasporą, lietuvių
kilmės žmonių esama visose Vakarų
šalyse, nors gausiausia jų, be abejo,
Šiaurės Amerikoje. Ko gero, ilgainiui
į diasporą įsilies ir dalis naujųjų emigrantų. Egzistuoja ir lietuviškos diasporos literatūra: paminėsiu tik kanadietį Antaną Šileiką, visų pirma jo
puikų apsakymų ciklą Buying on Time.
Manau, kad mūsų diplomatija diasporai skiria per mažai dėmesio, ir tik elementariuoju gintaro-cepelinų-krepšinio-tautinių kostiumų lygmeniu. Man
labiausiai rūpi kultūrinė „vidinė išmintis”, kurios iš savo krašto kultūrą
puikiai pažįstančių diasporos atstovų
galėtume gauti kur kas daugiau. Ir
skleidžiant žinią apie šiuolaikinę Lietuvos kultūrą už lietuviškų bendruomenių ribų veiksmingesnė būtų diasporos, o ne naujosios bangos pagalba –
nors pastarosios talka, žinoma, taip pat
labai sveikintina.
Kaip vertinate Lietuvos valdžios iniciatyvas grąžinti emigrantus į Lietuvą? Ar
šiomis programomis pasiekiama prasmingų rezultatų? Ar tikrai lietuvius reikėtų „grąžinti” į tėvynę? Ar tikite, kad šiuo laiku įmanoma įsigyventi vienu metu ir Lietuvoje, ir
užsienyje? Gal kada ir pats svarstėte ilgesniam laikui nei keleri metai įsikurti svetur?
Prisipažinsiu, esu du kartus galvojęs apie pasilikimą, bet neilgai, gal
keletą dienų. Pirmą kartą tai atsitiko
minėtais 1991-aisiais, per rugpjūčio
pučą – dėl suprantamų priežasčių, antrą –devyniasdešimtinių viduryje Vokietijoje, bet tada priežastys buvo visiškai priešingos, intymios. Dėkui Dievui, apie emigrantus viešumoje pagaliau kalbama be kaltinimų ir pagiežos.
O, pamenu, dar visai neseniai filosofas
Vytautas Radžvilas juos vadino „duoneliautojais”, kurie stokoja meilės tėvynei. Puikiai žinau, kad ypač apskrityse egzistuoja ne viena rimta
priežastis susikrauti lagaminus, ir tai
ne tik menki atlyginimai. Visuomenės
nuomonę formuojančiai žiniasklaidai

Kapucinų paviliota
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beveik visuotinai kurstant godumą ir
tuščiagarbystę, garbinant „turtinguosius ir įžymiuosius” tvirtėja paprasto
lietuvio įsitikinimas, kad šalyje viešpatauja stipriojo teisė, kad čia nėra nei
lygių galimybių, nei solidarumo. Prisideda ir tai, kad visas viešasis sektorius, švietimas, kultūra jau kelintas dešimtmetis maitinami bado dieta, kad
šiose srityse neegzistuoja „socialiniai
liftai”, tai yra, realios galimybės daryti
profesinę (o ne administracinę ar politinę) karjerą.
Antra vertus, man susidarė įspūdis, kad emigracija yra virtusi tam tikra mada, ir sprendimas emigruoti priimamas iš inercijos, rimtai visko nepasvėrus, ar netgi piktdžiugiškai...
Valdžiai – tiek kairiajai, tiek dešiniajai – emigracija ilgą laiką buvo paranki, nes gerino įvairias statistikas ir
buhalterijas, kurios „musyse” yra pagrindinis politikos tikslas. Žinoma, jie
nesusimąstė, kad nesibaigianti emigracija yra jų darbo įvertinimas – iš sėkmingai besitvarkančių šalių niekas
neemigruoja, priešingai, į jas nori patekti (pavyzdžiui, iš buvusio Rytų bloko šalių nulinė emigracija yra Čekijoje ir Slovėnijoje). Susigriebta tik tada,
kai atsirado aibė „skaičių masažavimu” nepanaikinamų demografinių,
geopolitinių ir kitokių problemų.
Mano nuomone, emigracija sustos
ar grįžimas prasidės ne tada, kai, kaip
kartojama, užsienio investicijos tarsi
burtų lazdele prikurs šalyje begalę gerai apmokamų darbo vietų. Nei to realistiška tikėtis, nei tai vienintelė priežastis, dėl kurios žmonės emigruoja.
Emigracija baigsis tada, kai žmonės pajus, jog Lietuva tapo teisingesne ir solidaresne valstybe. Tada, kai mūsų visuomenėje bus daugiau bičiulystės,
kuriai aukštą mitologinį statinį statė
prieš šimtą metų gimęs semiotikas
Algirdas Julius Greimas, beje, pokario
dipukas. Vėlgi – reikia pabrėžti, kad to
pajutimo neįmanoma sumanipuliuoti
viešųjų ryšių kampanijomis ar panašiom priemonėm (kitų lietuvių laikymas kvailiais – kvailas, bet, deja, neretas „elito” bruožas). Bet neturiu nė
menkiausios abejonės, kad kai pokyčiai bus realūs ir apčiuopiami, žmonės
tą sužinos. Savais kanalais.
Rašytojo profesija Jums leidžia, gyvenant vieną gyvenimą, iš tiesų kūriniuose jų
nugyventi daug? Ar šiandien lietuviui Amerikoje ar Europoje literatūra tebegali padėti formuoti savo vaizduotę taip, kad šioje
spartos ir tariamos pilnatvės tikrovėje kai kurie gyvenimo pokyčiai taip ir liktų tik vaizduotėje? Kiek Jūs ir Jūsų skaitytojai gyvena vieną, įprastą gyvenimą ir kiek jie įsivaizduoja gyvenantys kitus gyvenimus? Ar
lietuvis šiandienos pasaulyje vis dar pajėgus įsivaizduoti ką nors unikalaus?
Iš tikrųjų, apie rašytoją reikėtų
kalbėti daugiskaita, kad aprėptume
visus jo personažus ir balsus...
Sutikčiau ir su tuo, kad šiandienos
pasaulyje, kur viskas nuolat keičiasi,
kur ir literatūra, atrodo, prarado stabilų statusą ir vietą, labai didelę reikšmę įgyja rašytojo ir skaitytojo ryšys, jų
vaizduočių bendrystė. Rašytojui ji patvirtina, kad jo darbas nebergždžias,
skaitytojui leidžia geriau suvokti savo
gyvenimo ir savo tapatybės savitumą.
Tikiu, jog jei lietuvių rašytojai nenusigręš nuo dabarties (kad ir kokia lėkšta, kvaila ar niekšiška ji kartais atrodo), jei sąžiningai stengsis ją pavaizduoti, toks ryšys užsimegs – su lietuvių
skaitytoju ir ne tik.
Ačiū už interviu.

Kalbėjosi Ramūnas Čičelis

Kotrina su tėčiu Donaldu.

Kotrinos asmeninio albumo nuotraukos

Atkelta iš 8 psl.
Kaip sekasi „vaikytis” beždžionėles kapucinus? Kokių įspūdžių patyrei klajodama po Costa
Ricos džiungles? Kokių išdaigų Tau iškrėtė Tavo
„vienuoliukai”?
Šis projektas yra
šimtų žmonių sunkaus
darbo rezultatas. Kiekvieną dieną apie 4–10
žmonių eina į Lomas
Barbudal biologinį rezervatą ir seka beždžiones kapucinus. Tai didelį pasitenkinimą teikiantis, bet fiziškai ir
psichologiškai sunkus
darbas. Yra ganėtinai
nelengva praleisti 13–14
val. miške net ir su labai gera kompanija. Dr.
Susan Perry aprašė
mūsų kasdienybę knygoje „Manipulative
Monkeys”. Trumpai ga- Kapucinų mama su vaiku.
liu taip api būdinti
mūsų dieną. Tenka keltis apie 4 val. rąsto, kaip ir laukinė patelė su savo
ryto ir skubėti į mišką. Pirmoji ryto naujagimiu, supranti, kiek daug reiškava bei pusryčiai dažniausiai su- kia toks gyvūnų pasitikėjimas. Jei ilvartojami sėdint po medžiu, kylant gai tūnai vienoje vietoje, pasirodo ir
saulei bei klausantis rytinių kapuci- kiti miško gyvūnai. Tokiomis valannų šūkčiojimų. Kuomet beždžionės dėlėmis jaučiu, jog mano vaikystės
pajuda, tavo pagrindinis darbas yra svajonės išsipildė – aš esu apsupta
nuo jų nepasimesti. Tai nėra lengva, laukinių gyvūnų ir galiu juos stebėnes dažnai reikia bristi per upes ar ti.
kopti į kalvas, o tave visą laiką kanKada planuoji baigti savo mokslinį
džioja įvairūs tropiniai vabalai. Tačiau visi sunkumai nublanksta, nes darbą ir kur planuoji profesoriauti?
Planuoju baigti disertaciją per artu turi galimybę stebėti šiuos be galo
išmanius laukinius gyvūnus. Kapu- timiausius dvejus metus. Planuoju
cinai mėgsta praleisti dalį dienos profesoriauti, o kur – nežinau! Tikiuožaisdami ant žemės. Kadangi jie yra si, kad tai nebus pernelyg šaltas miesprie mūsų pripratę, mes juos galime tas su gera „lindy hop” šokių benstebėti iš arti. Kai sėdi ant to pačio druomene.

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
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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

,,Draugo” sudoku nr. 119

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA

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

DANTŲ GYDYTOJA
318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

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

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

Tel. 708-598-4055

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Mary Banaitis, Miami, FL
Laima Rusinaitė, Berwyn, IL

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

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

PASLAUGOS

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV

REAL ESTATE

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

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

Advance translations, Inc.

Aušra Kriščiūnaitė Padalino

Notarizuoti vertiMai • įgaliojiMai • MigraciNių
forMų pildyMas • vertėjo paslaugos

Broker/savininkė

Jurgita LaFortune
Vertėja

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 708-770-3948
Fax: 773-767-9886
E-mail: gbielskus@comcast.net

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

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

Gediminas Bielskus
Broker
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

S k e l b i m a i 773-585-9500

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.

Experienced
GUTTER INSTALLER
needed. Year round job,
service ALL Chicagoland,
Call in English or Polish
630-628-7381

SKELBIMAI
773-585-9500
,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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S P O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Vaikus sporto stovykloje aplankė naujai paskirtas konsulas
Antradienį, rugpjūčio 1 d., naujai paskirtas LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius aplankė Pasaulio
lietuvių centre Lemonte gausiai stovyklaujančius vaikus ir palinkėjo jiems
visokeriopos sėkmės jų ateities veikloje.
tsidėkodamas už apsilankymą
vaikų vasaros sporto stovyklos
vadovas Aurimas Matulevičius
M. Bekešių apdovanojo ir aprengė ryškiais stovyklautojų marškinėliais. ,,Dėkojame naujajam LR konsului Čikagoje
Mantvydui Bekešiui apsilankiusiam
mūsų ir jūsų vaikų sporto stovykloje
Lemonte. Sėkmės jam darbuose ir karjeroje!” – konsulą pasveikino A. Matulevičius.

A

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius aplankė Pasaulio lietuvių centre Lemonte gausiai stovyklaujančius vaikus.

Istorinė Lietuvos beisbolo rinktinės pergalė
Lietuvos vyrų beisbolo rinktinė pirmą
kartą šventė pergalę Europos čempionato B diviziono antrosios grupės turnyre Lenkijoje ir pelnė teisę ne tik pirmą kartą istorijoje patekti į aukščiausią
divizioną, bet ir kovoti dėl patekimo į
2020 metų Tokijo olimpines žaidynes.
ietuviai išsiskyrė ne tik begaliniu noru laimėti, bet ir sudėtingiausiomis pasirengimo sąlygomis. Tai buvo ir vienintelė B diviziono
komanda be aikščių (galinti tapti vienintele A diviziono komanda be jų).
Turnyro finale lietuviai net 8:3
nugalėjo prieš dvejus metus vietą Europos čempionato elite praradusią Rusijos komandą. Po pirmųjų keturių
kėlinukų rezultatas buvo lygus 0:0, bet
penktajame kėlinyje fantastiškai puolime žaidę lietuviai pelnė net penkis
taškus iš eilės. Nors rusai atsakė viena sėkminga ataka, šeštajame kėlinyje lietuviai vėl susigrąžino penkių taškų pranašumą. Dar du taškus lietuviai
pridėjo paskutiniame, devintajame,
kėlinyje. Vėliau tuo pačiu atsakė ir rusai, bet tai jų neišgelbėjo. Grupės varžybose Lietuvos beisbolininkai rusus
nugalėjo rezultatu 11:10.
Finalo rungtynėms su rusais Lietuvos rinktinės treneris Virmidas Ne-

L

verauskas pasirinko šiuo metu antrą
geriausią Lietuvos metiką, tik MLB įsitvirtinti bandančiam Dovydui Neverauskui greičiu ir tikslumu nusileidžiantį 19-metį Marių Balandį, kuris finalo rungtynėse buvo tikras savo komandos lyderis.
Lietuvos rinktinei du taškus pelnė
42-ejų metų Evaldas Žarkaitis, po vieną – kitas veteranas, 45-erių metų Aivaras Jacyna, Vidmantas Kolduba, Edvardas Matusevičius, Andrius Polikaitis, Andrius Stravinskas ir Marijus
Dargis.
Slovakų, lenkų ir ypač rusų treneriai iš Amerikos turėjo nulenkti galvą prieš Lietuvos pievų brolius auginantį ir jau kelis MLB lygio žaidėjus be
normalios beisbolo aikštės sukurti padėjusį Lietuvos rinktinės trenerį Virmintą Neverauską. Jį gyrė ne tik Bostono ,,Red Sox” skautas Rene Sagadia, bet ir visi kiti turnyre sutikti beisbolo entuziastai iš visos Europos.
,,Aš padariau viską, kad mes pasiruoštume ir labai džiugu, kad iš užsienio atvykę žaidėjai buvo taip pat pasiruošę dirbti. Lietuvos žaidėjus pritempėme iki tokio kokybinio lygio,
kokį pasiekti jie galėjo. Kitų metų finalui su Austrijos beisbolo rinktine, kovoje dėl patekimo į olimpiadą, teks labai gerai padirbėti”, – pabrėžė trene-

Čempionais tapę lietuviai išsiskyrė ne tik begaliniu noru laimėti, bet ir sudėtingiausiomis
pasirengimo sąlygomis.
ris. Jis teigė darys viską, kad prie Lietuvos rinktinės prisijungtų ir jo sūnus,
Pittsburgho „Pirates” klube rungtyniaujantis metikas Dovydas Neverauskas. Jo atstovavimą rinktinei apsunkina faktas, kad MLB klubai labai
sunkiai išleidžia savo žaidėjus atstovauti gimtos šalies komandai. Panašias
kliūtis žaidėjams taiko ir NBA krepšinio lyga, kurios „Indiana Pacers”
klubas šiemet į Europos čempionatui
besiruošiančią rinktinės stovyklą neišleido Domanto Sabonio.
2019 metais vyksiančiame Europos

čempionate dalyvaus 12 komandų.
Jame bus kovojama ir dėl vietos 2020
metų olimpinėse žaidynėse.
Beisbolą įtraukus į olimpinių žaidynių programą, Europos čempionatas
iš 2018 metų perkeltas į 2019. Kadangi
2018 metais vyks dar vienas B diviziono čempionatas, Lietuvos rinktinė kartu su šiais metais pirmoje grupėje pergalę šventusiais austrais 2018 metais
žais tarpusavyje dėl patekimo į 2019
metų Europos pirmenybes. Planuojama, kad bus žaidžiama iki dviejų pergalių.

Ledo ritulininkas P. Rulevičius pradės profesionalo karjerą
Studijas už Atlanto baigęs Lietuvos
ledo ritulio rinktinės puolėjas 24-erių
metų Čikagos lietuvis Pijus Rulevičius
pradės profesionalo karjerą. Lietuvis pasirašė sutartį su vienos iš JAV profesionalų lygos SPhL klubu Mississipi
„Riverkings”.
Rulevičius karjeros pradžioje
žaidė aukšto lygio jaunimo komandose, o 2012–2013 m. netgi atstovavo „Waterloo Black Hawks” ekipai
iš stipriausios JAV jaunimo lygos
(USHL). Vėliau lietuvis persikėlė į JAV
studentų trečiąjį divizioną (NCAA III),
kur atstovavo St. Norbert College. Ten
P. Rulevičius praleido keturis sezonus

P.

ir per 116 rungtynių įmušė 41 įvartį bei
atliko 43 rezultatyvius perdavimus. Su
šia komanda puolėjas 2014 m. tapo
NCAA III diviziono čempionu.
Šiemet P. Rulevičius pirmą kartą
nuo 2014 m. atstovavo Lietuvos vyrų
rinktinei. Jis pasaulio čempionato I diviziono B grupės turnyre per 5 rungtynes įmušė 2 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei pasidabino
bronzos medaliu.
„Riverkings” 2015 m. žaidė SPHL
finale, bet pastaruoju metu jos rezultatai suprastėjo. 2016 m. ši komanda
krito pusfinalyje, o šiemet – ketvirtfinalyje. Šiaurės Amerikos profesionalių
lygų struktūroje SPHL yra žemiau už
NHL, AHL ir ECHL.

P. Rulevičius pasirašė sutartį su JAV profesionalų lygos SPhL klubu Mississipi „Riverkings”.
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A†A
Seselė GEORGINE
CIZAUSKAS

PADĖKA
Mūsų brangus Tėtis, a. a. Alfonsas Kerelis, iškeliavo Amžinybėn į Viešpaties namus š. m. liepos 5 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Albertui Kasparavičiui už maldas
koplyčioje, už gedulingų šv. Mišių atnašavimą, už paskutinį
patarnavimą kapinėse.
Dėkojame Violetai Valaitytei ir Jolitai Džiaugienei už skaitinius
šv. Mišių metu.
Nuoširdi padėka Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui ir jo vadovei Jūratei Grabliauskienei, gražiai pagiedojusiems
per Tėčio laidotuvių šv. Mišias.
Nuoširdi padėka nešusiems karstą: Frank Hruby, Jonui Platakiui, Juozui Polikaičiui, Rimantui Ramanauskui, Algiui Razumui
ir Algiui Vosyliui.
Dėkojame Genutei ir Algiui Razumams už giesmes per šermenis
bažnyčioje, o Genutei –ir už kanklių muziką bei giesmes kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame Juozui Polikaičiui už jo vadovavimą
nuoširdžiam atsisveikinimui, Violetai Valaitytei, Mildai TallatKelpšienei ir Aušrelei Sakalaitei – už gražius atsisveikinimo žodžius.
Nuoširdžiai dėkojame JAV LB Vidurio Vakarų apygardos ir JAV
LB Lemonto apylinkės valdyboms už gėles.
Dėkojame mūsų mielai pusseserei dr. Andrėjai Zotovaitei, atskridusiai į laidotuves iš Floridos ir buvusiai kartu su mumis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šermenyse ir
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu ir aukojusiems šv. Mišioms. Mus tai tikrai paguodė sunkiomis valandomis.
Dėkojame David Gaidas, Palos-Gaidas laidojimo namų direktoriui už gražų paskutinį patarnavimą.
Dėkojame Lietuvių Tautinių kapinių administratoriui Sauliui
Balsiui, už kapo sutvarkymą.
Brangus Tėti, ilsėkis ramybėje. Tu niekada nebūsi užmirštas
ir visada būsi su mumis.
Tebeliūdinčios
Vilija ir Svajonė

A†A
Skautininkui
ALFONSUI KERELIUI
iškeliavus į amžinuosius namus, užuojautos žodžius
tariame dukroms filisterėms dr. VILIJAI ir SVAJONEI KERELYTĖMS bei artimiesiems.

mirė š. m. rugpjūčio 1 dieną, būdama 90
metų amžiaus.
Seserų kazimieriečių kongregacijai priklausė 69 metus.
Seselė Georgine buvo pradinės ir vidurinės mokyklų mokytoja Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Rhode Island valstijose.
Daugiau kaip 40 metų ji mokė chemijos ir
gamtos mokslų Maria High School Čikagoje,
taip pat buvo šios mokyklos Studentų tarybos moderatorė.
Nuliūdę liko: brolienės Sally Cizauskas (York, PA) ir Theresa
Cizauskas (Hatfield, PA), sūnėnai bei dukterėčios Pennsylvanijoje, New Jersey ir Massachusetts. Jos tėvai, George ir Mary Cizauskas, sesuo Marie Radziewicz, broliai George ir John jau ilsisi Amžinybėje.
Atsisveikinimas vyks pirmadienį, rugpjūčio 7 dieną, nuo
10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Laidotuvių Mišios – 11:30 val. r. Po to a. a.
seselės Georgine palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund).
Liūdintys artimieji
Laidotuvių direktorius – Lack & Sons, tel. 773-776-1324.

A†A
ALFONSUI KERELIUI
iškeliavus į Amžinybę, užjaučiame dukras dr. VILIJĄ ir SVAJONĘ KERELYTES ir jų artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Antanas ir Birutė Vilučiai

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Akademinio skautų sąjūdžio
filisterių Čikagos skyrius

Tapkite DRAUGO skaitytojais

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

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.

Vardas, pavardė ________________________________________

CICERO, 5940 W. 35 ST.

Adresas: ______________________________________________

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

www.draugas.org/mirties.html

16

DRAUGAS

2017 RUGPJŪČIO 5, ŠEŠTADIENIS

pAS MUS

AplINk MUS
IR

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius rugpjūčio 9 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia į skaityklą Pasaulio lietuvių
centre, kur bus rodomas filmas apie Alvitą (iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”).
■ Pasižymėkite savo kalendoriuose: iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyvavimu paremsite laikraštį.
■ Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius aukštosiose mokyklose, teikti paraiškas 2017–2018 mokslo metų Lie-

tuvių Fondo (LF) stipendijoms gauti. Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 1 d. Elektroninę parašką ir visą informaciją apie LF
stipendijų paraiškų pildymą, skirstymo
pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir
tvirtinimą rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (LT/skiltyje „Stipendijos”).
Čikagos lituanistinei mokyklai (ČLM) reikalingi: muzikos mokytojas, akompaniatorius, pradinės mokyklos mokytojai.
Kviečiame tapti draugiškos ČLM šeimos
nariu! Skambinkite mokyklos direktorei
Vidai Rupšienei tel. 630-613-0343.

PADĖKA
same labai dėkingi, kad mūsų pastangos toliau vystyti ir gerinti ilgiausiai pasaulyje
be pertraukos leidžiamą lietuvišką laikraštį bei užtikrinti jo archyvų išsaugojimą
ir prieinamumą, sulaukia garbingos organizacijos – Lietuvių Fondo – palaikymo.
Šiemet Lietuvių Fondas paskyrė finansinę paramą ,,Draugo” internetinei leidybai, ,,Draugo” laikraščio leidybai ir ,,Draugo” skaitmeninio archyvo kūrimui – viso 23 660 dol.
Nuoširdus ačiū už pritarimą ir pagalbą mūsų darbams. Be jūsų paramos mūsų veikla būtų žymiai sunkesnė.
,,Draugo” leidėjai ir redakcija

E

Krepšinio sirgalių
dėmesiui!

LITHUANIAN HOSPITALITY at the
JESUNAS FARM in NORTHERN WISCONSIN
An 828 acre working farm/greenhouse owned and operated by a Lithuanian
family producing organic foods that are prepared for you in our lodge.
Explore the beautiful Northwoods, boating, swimming,
fishing, hunting, sightseeing, fall colors, winter sports.

Price includes meals, lodging,
hiking trails, & more…

715-339-2823
email: pmjesun@pctcnet.net
website: www.timberdoodleinn.com
Peter Jesunas Family, Phillips, WI

Namams pirkti paskolos

Norintys stebėti varžybas, prašome paskubėti įsigyti bilietus
(iš 344 bilietų lietuvių sekcijoje beliko 39).

5 bilietų kaina – 250 eurų.
Bilietus užsisakyti el. paštu:

sekla@audros.pranasai.lt
arunas117@hotmail.com

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

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%

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

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

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

2017 metų Europos
krepšinio čempionato
(rugpjūčio 30 – rugsėjo 6 d.)
Lietuvos rinktinė pirmąjį
etapą pradės varžybomis
Tel Avive, Izraelyje.

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

A. a. Nijolės Baronienės atminimą pagerbiant, jos sesuo Jūratė Maurukienė
Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė” įteikė $355. Aukojo: A. A. Sauliai $25, D. I.
Tijūnėliai $20, Š. V. Rimai $50, A. R. Šlapkauskai $20, W. R. Sell $30, L. Gevis $25, A. A.
Rauchas $50, I. Grigaitienė $25, V. J. Žukauskai $25, A. P. Endriukaičiai $50, V. J. Rūbai
$25. N. Vardienė $10. „Saulutė” (1133 Amber Drive, Lemont, IL 60439) dėkoja už aukas
padėti vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a. a. Nijolės Baronienės šeimai ir artimiesiems.

