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150mylių per valandą. Tai ne vė jo ir ne au-
tomobilio greitis. Tai vidutinis greitis,

kuriuo lekia 14-mečio Pau liaus Malciaus smū-
giuotas ka muoliukas golfo lauke. Čikagos
prie miesčio Lemonto katalikiškos SS. Cyril &
Methodius mokyklos aštuntokas – perspek-
tyvus golfo žaidėjas, savo amžiaus grupėje Il-
linojaus valstijos reitingų lentelėje užimantis 4-
tą vietą. Ir kai dauguma paauglių skai čiuoja die-
nas iki vasaros, kad galėtų mėgautis atosto-
gomis, Amerikoje gi męs Paulius Malcius va-
saros laukia, kad nieko netrukdomas visą die-
ną galėtų praleisti golfo aikštyne.

Golfą pamėgo ne iš karto

„Cog Hill” golfo klubas, kuriame vaikinas
treniruojasi, yra vos 5 minu tės kelio nuo
namų. Tą dieną, kai Pau lius gimė, jo tėtis Vid-
mantas sau nusipirko golfo lazdas. Kaip Pau-
liaus šeima dabar juokauja, tai buvo lyg li kimo
ženklai, kuria linkme pasi suks vyriausiojo sū-
naus gyvenimas. „Su gol fu susipažinau gana
anksti – pir mą kartą golfo lazdą į rankas pa-
 ėmiau, kai buvau 5 metų. Tėtis aiškino, kaip rei-
kia žaisti, pradėjo mane vestis į golfo klube ren-
giamas šeimos naktis, kur rinkdavosi įvairaus
amžiaus golfo žaidėjai. Rimtai treniruotis Le-
monte įsikūrusiame ‘Cog Hill’ golfo klube
pradėjau būdamas 9-erių metų. Tačiau iš
pradžių man golfą žaisti nepatiko, nes buvau
vienintelis vaikas treniruotėse”, – prisipažįsta
Paulius.

– 7 psl. Paulius Malcius žaisti golfą pradėjo  nuo 9-erių metų.

Šventė dvidešimt dviem šeimoms

Mes atei namE!

Gegužės 13 dieną, sekmadienį, gražioje lietuviškoje šven-
tovėje – Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette
Parke – 22 vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Tai: Amanda,
Emma ir Samantha Bagdonaitės, Justas Gadišauskas,
Ugnė Grigaliūnaitė, Lukas Januškevičius, Matas Korotkevič,

Fausta Grigonis, Samanta Lincevičiūtė, Dedvina Micke-
vičius, Vaiva Nainytė, Erikas Šileika, Matas Ulba, Kamilė
Žilinskė, Gabrielius Labinskis, Edvinas Žiogas, Nojus
Tau čius, Martynas ir Stasys Balčiūnaičiai, Tomas Burbu-
lis, Austėja Janulytė, Lukas Kelpšas.                    – 5 psl. 

Vaikai su kun. Jauniumi Kelpšu, mokytojomis Auksuole Marciulevičiene (gale, viduryje) ir Janina Prialgauskiene.
Parapijos archyvo nuotr.

14-metis golfo
žaidėjas Paulius: 



se ir veikime mes galime patirti ra-
mybę čia ir dabar, ir taip kiekvieną die-
ną. 

Dabar patyrinėk savo gyvenimą,
kokių baimių esi surakintas ar ko-
kios baimės laiko tave užrakintą, o
gal net įkalintą? Kaip tu su tomis bai-
mėmis gyveni, ką darai, kad situacija
pasikeistų? Jei laikai save tikinčiu,
ar tikėjimo ramybė nugali tavo baimes,
ar veiksnus yra tavo tikėjimas? Pir-
majame Jono laiške sakoma: Juk kiek-
vienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pa-
saulį, ir štai pergalė, nugalinti pasau-
lį, mūsų tikėjimas! (1 Jon. 5:4). Veiksniu
tikėjimu mes atrakiname savo gyve-
nimą Dievo veikimui, kad Jis laimin-
tų mus ramybe čia ir dabar. O koks yra
veiksnus tikėjimas? Tai kuomet mes
kiekvieną dieną ir visose gyvenimo si-
tuacijose atsiliepiame ir išpildome
Dievo kvietimą: Pavesk Viešpačiui  savo
kelią, pasitikėk juo, ir jis tau padės
(Psalmė 37:5). Ar veiksnus tavo tikėji-
mas, labai lengva patikrinti, atsakyk
sau į vieną klausimą. Kaip elgiesi ir
kur pirmiausia mintyse bėgi ištikus
baimei? Ar pirmiausia suveikia tikė-
jimas ir ieškai atramos Dieve, o gal jis
tampa „paskutiniu šiaudu”, už kurio
bandai įsitverti, kai niekas nebepade-
da ar „nebeatjungia”?

Veiksnus tikėjimas ir artumas su
savo Kūrėju yra labai svarbu, nes ryšiai
su Juo prasidėjo mums dar net neturint
kūniško pavidalo: Dar prieš sukurda-
mas įsčiose, aš tave pažinau (Jeremijo
1:5). O Psalmės žodžiai primena, kad
Dievas yra jėga, aprengusi mus kūnu:
Juk tu sukūrei mano širdį, numezgei
mane motinos įsčiose. Mano motinos
įsčiose tu buvai mano jėga (Psalmė
139:13 ir Psalmė 71:6). Žinoma, viso to
prigimtinio laiko mes neprisimena-
me, todėl apie jį daug negalvojame ir
deramai neįvertiname. Suprantame
tik tiek, kad „kažkaip” ten viskas tei-
singai įvyko, ir štai aš esu čia. Dievas
primena, kad tas „kažkaip” yra Jo vei-
kimas, kuris gali ir toliau tęstis mūsų
gyvenime.

Veiksnų tikėjimą praktikuojantys
krikščionys, liudydami apie Dievo jėgą
ir veikimą jų gyvenime, taip pat nau-
doja žodį „kažkaip”! Tikintieji, maty-
dami, kas vyksta jų gyvenime, taip
pat nežino, kaip tai veikia, bet žino, kas
visa tai daro. Dangun žengimo dieną
Jėzus atsiskyrė nuo savo mokinių juos
laimindamas (Luko 24:51). Tas laimi-
nimas veikia ir toliau, nes Jėzus pa-
sakė, kad nepalieka mūsų našlaičiais,
Šventoji Dvasia toliau veda mus į ti-
kėjimo ir Dievo pažinimo pilnatvę
(Jono 14–16). Dievo pažinimą mumyse
brandina prisilietimai prie Jo veikimo
mūsų gyvenimo aplinkybėse ir situa-
cijose. Kuomet mums, kaip tam abejo-
jančiam Tomui, ateina Jėzaus kvieti-
mas ištiesti savo ranką, stebėti, liesti,
liudyti Jo veikimą ir nebebūti neti-
kinčiais, bet būti tikinčiais (Jono 20).
Tuomet keičiasi „kažkas” – „kažkaip”
viduje, visai kitaip pradedame matyti
išorines gyvenimo sąlygas bei aplin-
kybes. Dievas seka mūsų mintis ir
žingsnius, kad padėtų mums juos pa-
kreipti teisingu keliu, kad kasdien Jo
ramybė ateitų čia ir dabar į mūsų esa-
mas gyvenimo situacijas. Laiduoju tik-
rai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų,  tai
VIEŠPATIES žodis,  dėl jūsų gerovės, o
ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties
sklidiną ateitį (Jeremijo 29:11). 

2 2018 GEGUŽėS 19, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

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.

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

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

G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Kitoje pusėje žolė žalesnė, kitų dar-
bai lengvesni, namai jaukesni ir
gyvenimas prasmingesnis. Tai

mintys, kurios aplanko daugelį žmonių.
Vis norime, kad pasikeistų mūsų gy-
venimo aplinkybės, ir tuomet galvoja-
me, kad būsime laimingi. Bet aplinky-
bės jau ne kartą keitėsi, daugelis mūsų
jaunystės svajonių seniai išsipildė su
kaupu, o laimė? Netgi melsdamiesi
mes prašome gyvenimo aplinkybių ir
sąlygų pasikeitimo, bet dažniausiai
net nesugebame pastebėti, kada jos iš-
sipildo. Esmė yra ne gyvenimo sąlygose
ir aplinkybėse, bet mumyse, mūsų po-
žiūryje į jas ir kaip jos mus veikia. Jei
mumyse nėra sielos ramybės ir vilties,
jokie išoriniai pasikeitimai norimo
rezultato neatneš, pikti liks pikti, ne-
laimingi – nelaimingi. 

Biblijos puslapiai kalba, kad esmė
yra mumyse ir visų pirma reikia keis-
ti tai, kas širdyje bei mintyse. Daugelyje
Biblijos vietų Dievas primena, kad Jis
tiria žmogaus širdį ir mintis. Turbūt

gražiausiai tai atspindi 139 Psalmės žo-
džiai: VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pa-
žįsti. Žinai, kada atsisėdu ir kada atsi-
stoju, iš tolo supranti mano mintis. Ste-
bi mano žingsnius ir mano poilsį, pažįsti
visus mano kelius. Nespėjus mano lie-
žuviui žodį ištarti, tu, VIEŠPATIE, jį jau
žinai. 

Dievas ne tik mus stebi, bet nori,
kad Jo rankose keistųsi mūsų mintys,
jausmai ir visa vidinė būsena. Kai po
prisikėlimo Jėzus pirmą kartą aplan-
kė savo mokinius, jie buvo užsirakinę
ir baimėje (Evangelija pagal Joną, 20
skyrius). O ką daro Jėzus? Jis nebando
jų išvesti į saugesnę ar ramesnę vietą,
bet taria: ramybės jums! Tebūna ra-
mybė jumyse čia ir dabar, šioje vietoje,
šioje situacijoje ir šiame laike. Argi ne
to siekiame visi – ramybės čia ir da-
bar?! To siekio vedami susikūrėme
daugybę priemonių, kurios mus „at-
jungia” čia ir dabar, kaip sakome, at-
palaiduoja. Priemonių veikimas bai-
giasi, ir vėl viskas sugrįžta, o laikui bė-
gant jų reikia daugiau bei stipresnių.
Dievas aiškiai sako, kad tik Jo ranko-

Kad žydėtum ten, kur pasodintas!!

   

Mielas broli Kristuje kunige Liudai,

Šiandien drauge su Tėviškės parapija bei kitais bičiuliais sveikinu Tave, švenčiantį 40
metų jubiliejų. Visos Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bei jos Konsistorijos
vardu linkiu Tau Viešpaties apsaugos, palaimos bei vedimo ir per ateinančias ketu-

rias dešimtis metų, ir dar ilgiau.
Keturiasdešimt Biblijoje turi ypatingą reikšmę. Būdamas 40-ies, Mozė pabėgo ir slaps-

tėsi dykumoje keturiasdešimt metų, kol Viešpats jį  pašaukė vesti Izraelio tautą dar 40 metų.
Vesdamas tautą, jis Sinajaus kalne praleido 40 dienų ir naktų. Mūsų Viešpats, prieš pra-
dėdamas savo viešą veiklą, pasninkavo dykumoje 40 dienų ir naktų. Taigi, skaičius 40 Bib-
lijoje minimas daugelį kartų: ir Nojaus, ir Abraomo, ir pirmųjų trijų Izraelio karalių veikla
susijusi su juo.

40 visuomet reiškia tam tikrą ribą, slenkstį, iki kurio Viešpats leidžia išbandymus ir grū-
dina; paruošia žmones svarbioms užduotims arba duoda įgyvendinti savo planus.

Prieš 40 metų Viešpats pašaukė Tave į žemiško gyvenimo kelionę. Džiaugiuosi, kad
turėdamas daug įvairiausių galimybių, pasiūlymų, kvietimų, pasirinkai tarnystės kelią Baž-
nyčioje, kurią myli ir mylėjo Tavo tėvai, seneliai ir proseneliai. Tad 1998 m. birželio 1 d. bu-
vai įvestas diakono tarnystei. Ir štai jau bus 20 metų nuo Tavo viešo tarnavimo Bažnyčioje
pradžios, arba – pusė Tavo gyvenimo, o iš to laiko jau 13-tus  metus tarnauji Čikagos Tė-
viškės lietuvių liuteronų parapijoje.

Drauge su Tavo parapijiečiais džiaugiuosi, kad Viešpats leidžia matyti Tavo tarnystės
vaisius, kad savo kelionėje daugelį sustiprinai, suteikei vilties, parodei Kristų. Linkiu, kad
ir toliau taip eitum savo gyvenimo keliu ir kad per Tave Viešpats palaimintų kuo daugiau
žmonių.

Tegu Kristus Tave ir toliau lydi, tegu laimina Tavo darbus ir sumanymus, tegu dova-
noja nuostabius žmones šalia Tavęs!

2018 05 13
Brolis Kristuje,

Mindaugas Sabutis
Lietuvos evangelikų

liuteronų bažnyčios vyskupas

Aš pas tave ateisiu ir tave palaiminsiu 
kiekvienoje vietoje, kur noriu,
kad mano vardas būtų minimas.

(Iš 20, 24)

,,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! –
www.draugas.org
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Kojos netekęs karys nepasiduoda – 
kovoja ir už likimo draugus

Amputuota koja – ne kliūtis siekti
sporto aukštumų: plaukioti, laipioti
ir net varžytis pasaulio čempiona-
tuose. Tą savo gyvenimu įrodo Af-
ganistane sunkiai traumuotas Lie-
tuvos atsargos karys 41-erių metų
Algimantas Valaitis. Jis šiuo metu
yra iš Lietuvos atvykęs į Floridą ir
čia treniruojasi rengdamasis būsi-
mam neįgaliųjų pasaulio laipiojimo
sporto čempionatui (paraclimbing),
rudenį vyksiančiam Austrijoje. Pra-
ėjusią savaitę A. Valaitis dalyvavo
Floridos St. Petersburgo Lietuvių
klubo šventėje. Ten jis papasakojo
apie Lietuvoje gyvenančius savo li-
kimo brolius – Afganistane sužeis-
tus Lietuvos karius, susibūrusius į
Sužeistų karių asociaciją.
Tai, ką šis žmogus gali papasakoti
apie Afganistane patirtas sunkias
traumas, fizines kančias ir kovą dėl
savo grįžimo į gyvenimą, taip pat
apie tai, į kiek durų tenka belstis,
bandant pagelbėti panašaus likimo
Lietuvos kariams, netilptų į storą
knygą. Todėl mūsų pusvalandį tru-
kusį pokalbį telefonu pabandžiau
sutalpinti į ,,Žaibiško pokalbio” rė-
mus. 

Algimantai, koks šios Jūsų kelionės į
Ameriką tikslas? 

Amerikoje turiu daug draugų. Su
kai kuriais iš jų susipažinau tuomet,
kai po sužeidimo buvau gydomas Vo-
kietijos ir JAV karo veteranų ligoni-
nėse (jose praleidau iš viso dešimt mė-
nesių). Šiuo metu atvykau į JAV ir  tre-
niruojuosi University of  Central Flo-
rida esančiame laipiojimo sporto cent-
re. Čia rengiuosi rugsėjo mėnesio 6–16
dienomis Austrijoje vyksiančiam neį-
galiųjų laipiojimo sporto pasaulio čem-
pionatui (International Federation of
Sport Climbing Paraclimbing World
Championships).

Tuo pačiu naudojuosi pasitaikan-
čiomis progomis ir stengiuosi Ameri-
kos lietuviams papasakoti apie Lietu-
voje įkurtą Sužeistų karių asociaciją,
kuri šiuo metu vienija 100 narių. Iš jų
30 buvo sužeisti tarptautinėse opera-
cijose. Asociacija buvo sukurta tam,
kad bent kiek galėtume padėti ka-
riams, kurie buvo sužeisti tarnybos
Lietuvos kariuomenėje metu, sugrįžti
į pilnavertį gyvenimą. Nes Lietuva
savo kariams kol kas nesuteikia rei-
kiamos nuolatinės paramos.

Esate šios asociacijos prezidentas,
ku ris kaip niekas kitas gerai žino, ką reiš-
kia būti sunkiai sužeistam ir kiek kainuoja
pradėti gyvenimą po patirtos sunkios trau-
mos, kai supranti, kad niekada nebebus taip,
kaip buvo iki sužeidimo. Papasakokite,
kas atsitiko Jums?

2012 metais gegužės 3 dieną buvau
sužeistas Afganistane, po 21 metų savo
tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Tai
įvyko mano penktosios misijos Afga-
nistane metu. Tą dieną patruliavome
automobiliu ir užvažiavome ant ga-
lingos minos. Jos sprogimas 4,5 tonos
automobilį pakėlė į orą, jis apsivertė

net du kartus. Ekipažo nariai buvo iš-
sviesti iš mašinos 20–30 metrų į šonus.
Mašina nukrito ant manęs. Patyriau
daug sužalojimų. Man lūžo 10 šonkau-
lių, klubas, trūko blužnis, kraujas iš-
siliejo į smegenis, dėl to patyriau in-
sultą. Sutraiškytą koją vėliau teko am-
putuoti. Dėl tokios sunkios būsenos gy-
dytojų sprendimu man buvo sukelta
dirbtinė koma, kurioje išbuvau visą
mėnesį. Kai pradėjo mane išvedinėti iš
komos, pažįstamas gydytojas tikrino,
kaip veikia mano smegenys. Aš iš kar-
to pasakiau jo vardą. Jis pasakė; ,,Ge-
rai”. Pamažu atsigavinėdamas jau-
čiau, kad dešinė mano pėda yra nutir-
pusi. Tačiau tik po savaitės man pasa-
kė: ,,Turi bėdą. Tau nupjovėme dešinę
koją.”

Mano reakcija buvo tokia: aš dvi
dienas sau mintyse kaip užsuktas kar-
tojau: ,,nupjovė koją, aš be kojos”. Svei-
kas būdamas daug sportavau: plau-
kiojau, šokinėjau parašiutu, bėgiojau,
užsiiminėjau alpinizmu. Šiek tiek at-
sigavęs nuo žinios apie nupjautą koją,
pradėjau ieškoti teigiamų dalykų. Pa-
sakiau sau, kad ir be kojos galėsiu
vaikščioti, plaukioti, o gal net ir bėgioti. 

Kaip atsiradote laipiojimo sportininkų
gretose? 

Mano gijimas ligoninėse užtruko
10 mėnesių. Iš karto po sprogimo buvau
nugabentas į amerikiečių ligoninę JAV
karo bazėje Kandahare (Afganistane).
Po savaitės buvau perkeltas į Landstuhl
(Vokietija) esančią amerikiečių karo li-
goninę, ten praleidau 5 mėnesius. Po to
dar penki mėnesiai prabėgo  JAV, Te-
xaso valstijoje esančiame Brooke Army
Medical Center. Dar tebebūdamas Ame-
rikoje, pirmą kartą šokau į baseiną ir
įsitikinau, kad galėsiu plaukioti. O
praėjus tik mėnesiui po sužeidimo,
2013  metų liepos gale, dar gydomas Vo-
kietijoje, pabandžiau įveikti alpinisti-
nio laipiojimo sienelę. Mane nuvežė į

sporto salę ir aš pabandęs
supratau: ir  laipioti galė-
siu. Nors treniruotis truk-
dė stiprūs skausmai, po pa-
tirto insulto smegenys iki
galo neatsistatė, esu dalinai
aklas, todėl tačiau lapkričio
16 dieną Paryžiuje dalyva-
vau neįgaliųjų pasaulio lai-
piojimo sporto čempionate. 

Papasakokite, kaip pavy-
ko taip greitai sugrįžti į aktyvų
gyvenimą?

Pasiekti to, kaip dabar
gyvenu, reikėjo nežmoniš-
kų pastangų, užsispyrimo
ir svarbiausia – motyvaci-
jos. Aš tikėjau savimi, ne-
leidau sau nė minutei pa-
galvoti, kad viskas baigėsi.
Tiesiog atverčiau naują gy-
venimo lapą, nebegalvojau
apie tai, kas buvau anks-
čiau. Nepalikau laiko gal-
voti apie savo nelaimes.
Yra posakis, kad kai du-
rys užsidaro, tuomet atsi-
daro langai. Treniravausi,
susituokiau su mergina,
kuri nelaimės metu buvo

mano draugė. Įsirengiau namus, pri-
taikytus mano negaliai. Prieš 6–8 me-
tus, būdamas sveikas, aš negalėjau
pagalvoti, kad kada nors dalyvausiu
Pasaulio čempionate. O dabar tai vyks-
ta. Aš gyvenu pilnavertį gyvenimą,
nes turiu viską: šeimą– mylimą žmoną
ir dukrą, mėgstamą spor-
tą ir tikslą – dirbti su
panašaus likimo žmonė-
mis – sužeistais kariais.

Esate Sužeistų karių
asociacijos prezidentas. Ko-
dėl įkūrėte šią organizaciją?

Aš buvau pirmas ka-
rys, grįžęs iš misijos po
sunkaus sužeidimo, li-
kęs neįgalus. Gydyda-
masis Vokietijoje ir JAV,
mačiau, kaip šios šalys
rūpinasi savo sužeistais
kariais. Jų požiūris pa-
dėjo judėti į priekį. Kai
matai, kad visi tavimi
rūpinasi, tai motyvuoja
ir pačiam labai stengtis.
Tačiau Lietuvoje to ne-
radau. Čia nežinojo, ką
su manimi daryti, todėl
luošą, be kojos siuntinė-
jo iš kabineto į kabinetą.
Mūsų šalyje nebuvo to-
kios praktikos, valdinin-
kai nežinojo, kokią pagalbą man skir-
ti. ,,Tu esi toks pirmas”, – daugelyje
vietų girdėjau tokį paaiškinimą. Drau-
dimo pinigus aš gavau tik praėjus be-
veik 2 metams po sužeidimo, 2014-ai-
siais. Armijos vadai pripažįsta, kad
mes kol kas neturime sistemos, kaip
padėti suluošintiems Lietuvos ka-
riuomenės kariams ir jų šeimoms. To-
dėl 2016 metais atsirado ši asociacija.
Mane įkvėpė Amerikos pavyzdys, ku-
rioje, beje, Vietnamo karo metu buvo
susidariusi tokia pat situacija, kaip pas
mus dabar Lietuvoje. Bet Amerika

rado sprendimą. Jeigu Lietuva daly-
vauja tarptautinėse operacijose, tai
tokių karių kaip aš, yra ir bus daugiau.
Šiuo metu, kaip minėjau, iš 100 aso-
ciacijos narių penkių karių būsena
yra kritinė.

Asociacijos tikslas – padėti su-
žeistiems kariams integruotis į vi-
suomenę, palaikyti jų šeimas. Mes
bandome sukurti kažką, kas padės to-
kiam kariui atsitiesti. Patys turime
daug patirties, todėl esame parengę pir-
mosios medicininės pagalbos kursą. Už
paskaitas gautas lėšas skiriame su-
žeistų karių reabilitacijai. Taip pat
rengiame susitikimų įvairiomis pro-
gomis, kad mūsų organizacijos nariai
nors trumpam pakeistų aplinką, išei-
tų iš namų. Dar dalyvaujame tarptau-
tiniuose renginiuose, susipažįstame
su kitų šalių panašiomis organizaci-
jomis, užmezgame ryšius. 

Kokios pagalbos sulaukėte ar tikitės su-
laukti iš amerikiečių (gal reikėtų sakyti Ame-
rikos lietuvių, bet žinau, kad turite draugų
amerikiečių karių)?

Kalbėdamas apie pagalbą, pir-
miausiai noriu paminėti vieną Lietu-
vos politiką, Žygimantą Pavilionį, ku-
ris vienintelis galvojo, kaip ką nors
konkretaus mūsų pagalbai padaryti.
Kai tuo tarpu kiti, į kuriuos teko kreip-
tis, galvojo, kaip išsisukti, kur nu-
kreipti mane, kad nieko nereikėtų ne-
daryti. Kalbant apie Ameriką, aš sten-
giuosi pasakoti ir skleisti žinią apie
mūsų Sužeistų karių organizaciją, ir

apie tą padėtį, kurioje atsiduria suža-
loti ar invalidumą kariuomenėje ,,už-
sidirbę” Lietuvos kariai. Iš amerikie-
čių sulaukiu didelės moralinės para-
mos. Floridoje mane nuoširdžiai glo-
boja čia gyvenantis tautietis Jurgis Bi-
rutis. Jis mano, kad reikėtų pabandy-
ti pakviesti Amerikos lietuvius bent
kiek finansiškai paremti mūsų orga-
nizaciją. Jeigu kam iš ,,Draugo” skai-
tytojų kiltų klausimų, aš mielai į juos
atsakyčiau, gavęs  susidomėjusiųjų
laiškus elektroniniu paštu:

info@skamisija.lt 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

A. Valaitis (viduryje) po treniruotės University of
Central Florida sporto centre. 

A. Valaičio asmeninio archyvo nuotraukos

A. Valaitis – Lietuvoje esančios Sužeistų karių asociacijos
prezidentas: ,,Ir po traumos reikia gyventi toliau. Gyvenu
ir mėgaujuosi.”
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Tarp antro ir trečio varžybų eta po „For-
mula Drift” (FD) čempionato dalyviai tu-
rėjo tik dvi savaites laiko pailsėti ir pa-
ruošti automobilius startams Atlanto-
je, (Georgia). Tai gana trumpas laikas
vairuotojams atgauti jėgas, o komandos
mechanikams paruošti „plieno žirgus”
naujoms ko voms. Aurimo Bakchis au-
tomobilis liko rytinėje pakrantėje. Pats
lenkty nininkas sugrįžo į Californiją,
trum pam poilsiui ir gegužės 11–12 die-
no mis stojo prie starto linijos pratęsti
kovą dėl 2018 m. FD čempiono titulo.
Nors lyderių gretose šiuo metu vėl ma-
tome tris kartus FD čempioną amerikietį
Chris Forsberg bei FD čempionus: nor-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Po trumpos pertraukos – trečias 2018 m. FD etapas

Po labai atkaklių kovų Atlantoje
pergalę šventė Latvijos atstovas Kris-
taps Bluss. Nors pernai metų čempio-
nate jam jau teko stovėti ant pakylos,
bet ant aukščiausiojo jos laiptelio Kris-
taps atsistojo pirmą kartą. Gali būti,
kad ir ne paskutinį, nes, lenktyniau-
damas su savo galingu BMW automo-
biliu, trasoje demonstruoja aukštą vai-
ravimo meistriš kumą. Antroje vietoje
liko norvegas Fredric Aasbo, o trečio-
je –  amerikietis Chris Forsberg. 

Lygos veteranas, praeityje FD čem-
pionas amerikietis Vaughn Gittin Jr.,
nors ir pralaimėjęs 1/32 finalo kolegai
Ryan Tyerck ir nepa tekęs į pagrindines
varžybas bei šiuo metu užimantis tik
aštuonioliktą vietą, duodamas interviu
džiaugėsi išaugusiu šios sporto šakos
populiarumu ir dalyvių profesionalu-
mu. 

Trečiasis 2018 m. „Formula Drift”
etapas vyks Wall, New Jersey birželio
1–2 dienomis. 

vegą Fredrick Aasbo bei airį James
Dean, likus iki sezono pabaigos pen-
kiems etapams, tapti 2018 m. čempio-
nu neprarado vilties bent pirmame de-
šimtuke esantys varžybų dalyviai, tarp
jų ir šiuo metu devintąją vietą užiman-
tis lietuvis Aurimas Bakchis. 

Šiemetinis FD čempionatas – jau
penkioliktasis. Per tą laiką labai
išaugo varžybų dalyvių meist-

riškumas ir automobilių techninis ly-
gis. Prisi me nu tuos laikus, kai 2011 me-
tais, Auri mui gavus leidimą dalyvau-
ti FD PRO lygoje, pradėjau domėtis šia
techninio sporto šaka. Tais metais Au-
rimas varžybose dalyvavo savo jėgomis
paruoštu NISSAN automobiliu ir iš 60-
ties dalyvių užėmė gar bingą šešiolik-
tą vietą, iškovodamas tų metų čem-
pionato „Roockie of  the year” titulą.
Šių metų čempionatas Aurimui jau
aštuntas. Šiuo metu jis rungtyniauja su
nepalyginamai geriau paruoštu NIS-
SAN, atstovaudamas „Falken Tires” ko-
mandą. 

Varžybose Atlantoje vairuotojai
demonstravo aukšto lygio meistriš ku-
 mą. Oro sąlygos buvo tam palan kios,
bet trasos konfigūracija varžybų daly-
viams buvo tokia, kad nesant vėjo, fi-
nišuojant tekdavo skęsti savo pačių
automobilių padangų sukelta me dūmų
debesyje. Buvo nuostabu stebėti, kaip
jie nepraranda orientacijos tokiose
sudėtingose vai ravimo sąlygose. 

Apie išaugusį vairuotojų meist-
 riškumą byloja ir atkrentamųjų var žy-
bų iškovoti įvertinimai. Pirmo de šim-

tuko vairuotojų pasirodymą teisėjai
įvertino 90-čia ir didesniu balų skai-
čiumi. Į pagrindines varžybas praėju-
sį šeštadienį pateko 28 vairuotojai.
Pirmas keturias vietas užėmę daly-
viai 1/32 finalo varžybose konku rentų
neturėjo ir į 1/16 varžybų etapą pateko
asmeniškai pravažiuodami trasą. Au-
rimas, nesunkiai įveikęs šių metų lygos
naujoką Matt Vankirk, 1/16 etape var-
žėsi su Lenkijos atstovu Piotr Wiecek.
Su šiuo sportininku Aurimui jau du
kartus teko varžytis praėjusių metų
čempionate. Abu kartus pergalę šven-
tė lietuvis.  Aurimui po atkaklios kovos
padarius nedidelę klaidą, pergalę šven-
tė Piotr Wiecek ir Aurimui beliko ten-
kintis 9–16 vieta ir uždirbus 32 taškus
atsidurti devintoje turny rinės lentelės
vietoje. Centimetras į centimetrą: Aurimas (d.) ir  De Nofa K. Bluss džiaugia si pergale.

Kristaps Bluss – etapo čempionas. Entuziastingi Atlantos žiūrovai.

Latvio Kristaps Bluss džiaugsmas.  FD archyvo nuotraukos
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DANUTĖ BARTULIENĖ

Mes, gyvenantys šiaurės pusrutulyje, jau mėgaujamės
vėluojančiu pa vasariu: švelniais vėjais, šylančiais
orais, gerokai anksčiau pakylančia saule, vėlesniais sau-
lėlydžiais. Vaikš čiodami takais gamtoje galime gro žėtis
jau žydinčiais medžiais, klau sytis parskridusių vasa-
roti paukščių čiulbėjimo, stebėtis mažųjų miško dar-
bininkių skruzdėlyčių triūsu.

Ankstyvą, gražų gegužės aštuntosios rytą
LUMA (Lietuvos universitetų moterų aso-
ciacijos) moterys nuvažiavome į „Lietuvos

darželį” pirmai talkai po ilgos žiemos. Ten mūsų jau
laukė energinga, visuomet besi šypsanti darbštuolė
LUMA pirminin kė Rima Kašubaitė-Binder. Kaip tos
skruzdėlytės pradėjome pavasario triūsus. Negailė-
damos jėgų ir negal vodamos apie metų naštos nu-
vargintas nugaras, išvalėme ir sutvarkėme aplinką,
prisodinome ir palaistėme daug margaspalvių gėlių,
užpylėme ir paskleidėme susmulkintų skiedrų, trą-
šų, ravėjome piktžoles. Žinoma, visko padaryti ne-
galėjome. Dirbome tik keturios moterys: Rima  Kašu -
baitė-Binder, Margarita Stiglich, Marija Boharevi-
čienė ir Danutė Bartulienė. 

Darbų tikrai daug ir jie nesibaigiantys. Mes no-
rime atkurti „Lie tuvos darželį” iki Vasario 16-osios
akto paskelbimo, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čio iškilmingo minė jimo, kuris vyks rugsėjo 23-čią die-
ną. Jubiliejinę šventę norime švęsti iškilmingai, su-
kviesti labai daug svečių ir dalyvių. „Lietuvos dar-
želis”, puo selėjamas LUMA moterų, yra gražioje
vietoje – „Friendship Bota nic Gardens” parke (anks-
tesnis pavadinimas buvo „International Friend ship
Gardens”) Michigan City, India noje. Ir tai tik valan-
da kelio nuo Čikagos. 

Minimas parkas buvo įkurtas 1934 m. gegužės 28
d. 1941 m. spalio 12 d. šiame parke vyko didelė šven-
tė, skirta Lietuvai. Čia nedidelis žemės lopinėlis buvo
paskirtas „Lietuvos darželiui”. Lietuvos prezidentas
A. Smetona pasodino pirmąją eglę. Gražiame „In-
ternational Friendship Gardens” parko „Lietuvos dar-
želyje” vyko įvairiausių švenčių. Vėliau juo niekas
nesirūpino, buvo apleistas ir visai užmirštas. Mes,

Iš k.: pirmininkė Rima Kašubaitė-Binder, Danutė Bartulie-
nė ir  Margarita Stiglich.

Taip atrodo „Lietuvos darželis”.

Šventė dvidešimt dviem šeimoms
Atkelta iš 1 psl.

Sveikiname Pirmąją Šventąją Komuniją priėmusius vaikus, jų tėvelius, bro-
lius, seseris, senelius ir kitus šeimos narius šios ypatingos šventės proga. Tegu
Viešpats pripildo jūsų visų širdis savo begaline meile bei džiaugsmu!

Už kruopštų darbą paruošiant vaikus Pirmajai Komunijai ir nuoširdžiai dė-
kojame mokytojoms: Auksuolei Marciulevičienei, Janinai Prialgauskienei, ses.
Laimutei Kabišaitytei ir Linai Kelpšas.

Iškilmės bažnyčioje.

A. Marciulevičienės auklėtiniai: Samantha Bagdonai-
tė, Ugnė Grigaliūnaitė, Amanda Bagdonaitė, Matas Ko-
rotkevič, Justas Gadišauskas, Lukas Januškevičius,
Emma Bagdonaitė.

Aukas prie altoriaus neša Aman-
da Bagdonaitė, Gabrielius La-
binskis ir Samantha Bagdonaitė

LUMA moterys 
džiaugiasi 
pabudusia gamta

LUMA moterys, vadovaujamos pirmininkės Rimos
Kašubaitės-Binder, nutarėme darželį atkurti ir juo
rūpintis. Visų keturių Lietuvos regionų tradicijas su-
jungė me į vieną darželį. Tikimės, kad jis džiugins
daugelį lankytojų. Tai mūsų pasididžiavimas savo is-
torija, papro čiais. Esame laimingos įsijungę į Lie-
tuvos vardo garsinimą. 

pieriuje užrašytas idėjas, patarimus ir pasiūlymus
dėl „Lietuvos darželio” atei ties. 

Laukiame aukotojų, kad galėtume įvykdyti šį
projektą iki galo. Norintys vienaip ar kitaip paremti
maloniai prašomi prisidėti, rašyti ar skambinti.
Kiekvienas norintis gali užsakyti cementinę plyte-
lę, įsiamžinti save ar brangų žmogų svarbaus įvykio

proga už tam tikrą auką.
Plytelėmis bus iškloti
takai, vedantys prie tri-
jų garbingų nepriklau-
somos Lietuvos prezi-
dentų: Antano Smeto-
 nos, Aleksandro Stul-
ginskio ir Kazio Gri-
niaus paminklų. Ka-
dangi „Lietu vos darže-
lis” veikia „Friendship
Bo tanic Gardens” par-
ke, Michigan City, In-
dianoje, tai lėšos renka-
mos į šio parko sąskaitą
su nuoroda „Lietuvos
darželiui”.  

Dėkojame visiems,
kurie vienaip ar kitaip
prisidėjo, kad pagal lie-
tuviškas tradicijas pa-
puoštas žemės lopinėlis
Amerikoje vėl atgimtų.

Džiaugiamės Lietuvos pilietinės visuo menės vie-
nybe. 

Norintys paremt i maloniai pra šomi rašyti ar
skambinti:

LUMA pirmininkei Rimai Binder tel. 847-310
2139, el. paštas: rimabinder@comcast.net                            

LUMA iždininkei Danutei Bartulienei tel. 219-
923 3036, el. paštas: danuteb@att.net.

Iš k.: LUMA pirmininkė Rima Kašubaitė-Binder, Marija Boharevi čie nė ir  Danutė Bartulienė.
Margaritos Stiglich nuotraukos

Talkos darbams pasibaigus su ruošėme pikniką
su atsineštiniais sumuštiniais ir kava. Ilsėdamosios
aptarėme tolesnius darbus, būtinus mūsų projekto
įgyvendinimui ir pa siruošimui šventei. Mums labai
trūksta visokeriopos pagalbos. Maloniai prašome
visų, kas galėtų prisidėti patarimais, darbu ar auko -
mis. Nutarėme, kad šventės metu pastatysime dėžutę
prie minėto darželio, į kurią galėsite įmesti savo po-



6 2018 GEGUŽėS 19, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

,,ŠAAKalbos” Toronte - 3
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 7 d. Marriot vieš-
butyje Toronte vyko
ŠAAK konferencijos ant-

roji sesija. Pranešėjai: Jonas
Didžbalis – ,,Ar 100% atsinau-
jinanti energija pasiekiama?”;
Antanas Šileika – ,,Nuo Mai-
ronio iki Lietuvos James
Bond”; Rūta Kulbienė –,,Skren-
dančios šliurės”; Petras Vai-
čiūnas –Volstryto (Geležinis)
Vilkas – svajonė ir realybė apie
dabartinį finansinį klimatą”.

Energetikos specialistas Jonas
Didžbalis aptarė įvairias ener-
gijos rūšis ir jų populiarumą
žvelgiant į ateitį: dujų, anglies,
atomo, vandens, vėjo ir sau-
lės. Jis stabtelėjo prie saulės ir
vėjo naudojimo rizikos ir iššū-
kių, svartė, kaip juos būtų ga-
lima įveikti kaupiant energiją
baterijomis. Jau numatoma,
kad 2016–2022 m. saulės ener-
gijos vartojimas pakils 12 kar-
tų.

Rašytojas Antanas Šileika pa-
pasakojo apie savo kelionę ieš-
kant didvyrių.  Vienas jų – ,,Ja-
mes Bond” – Jonas Budrys (Pa-
lubinskas), kuris vienu metu
buvo Lietuvos kontražvalgy-
bos direktorius, pareiškęs: ,,Aš
noriu švarinti Lietuvą”, o vė-
liau dirbęs Lietuvos konsulu
JAV. Jo sūnus buvo fantasti-
kos rašytojas Algis Budrys. Yra
ir kitų herojų, teigė Šileika.

Technologijų konsultantė Rūta
Kulbienė pastebėjo, kad šiemet
pasaulyje 70 proc. asmenų yra
,,millenials”, t. y. gimę tūks-
tantmečių sandūroje tarp 1982
ir 2002 metų, kuriems techno-
logija yra natūralus gyvenimo
reiškinys. Tačiau konsultuo-
jant klientus reikia pradėti nuo
jų patirties (poreikių) ir tik
tada prieiti prie technologijos
(kaip problemų ir poreikių
sprendimo). Didžiulis dėme-
sys, sakė pranešėja, šiandien
yra nukreiptas į AI (artificial

intelligence), į VR (virtual rea-
lity), – pažiūrėsime, kur tas
mus nuves.

Investicijų specialistas Pet-
ras Vaičiūnas rado paralelių tarp
Gedimino sapno apie geležinį
vilką (sunkūs iš to kylantys
sprendimai) ir investicijų (kur
rasti savo Wall Street ,,geležinį
vilką”). Kantrybė yra atlygi-
nama, ir turėtume klausytis
savo ,,geležinio vilko”, – patarė
jis.

Dėl susiklosčiusių aplin-
kybių ŠAAK dalyvė Daina Šle-
kytė-Trout, taip pat turėjusi
skaityti pranešimą,  negalėjo
atvykti.

Šeštadienio sesijoms pasi-
baigus buvo pristatytas ruo-
šos komitetas: Algis Kasniū-
nas, Rasa Narutytė-Kasniū-
nienė, Stasys Kuliavas, Gytis
Mikulionis, Marius Polikaitis,
Audrius ir Rita Rušėnai (re-
gistracija/leidinys), Žibutė Pra-
nckevičienė. Programiniame
leidinyje taip pat parašyta, kad
tinklalapį kuravo Vija Kurienė
ir Gytis Mikulionis, logotipą
kūrė Liana Butkūnaitė, korek-
tūras skaitė Lina Žliobienė.
Popietės dalyviai iš Bostono
atvykusiam ŠAAT pirminin-
kui dr. Tomui, šeštadienį šven-
tusiam gimtadienį, sugiedojo
,,Ilgiausių metų”. 

Dar vienos ŠAAKalbos
užsibaigė. Kas toliau?

Šeštadienio vakarą rengė-
jai neruošė bendro pobūvio,
tad ŠAAK dalyviai išsiskirstė
mažesnėmis grupėmis ir išėjo
pavakarieniauti ir pasidalinti
įspūdžiais. Teko girdėti, kad
kai kurie net diskutavo, kur
rengti kitą ŠAAK… Sekmadie-
nį, kas galėjo, dalyvavo šv. Mi-
šiose Prisikėlimo parapijoje.
Prel. Edmundas Putrimas ir
klebonas br. kun. Jonas-Jurgis
Šileika kvietė kartu melstis už
savaitgalio dalyvius ir už atei-

tininkus.
Buvo tokių, kurie teigė,

kad ŠAAK tematika labiausiai
tinka profesijos dar nepasirin-
kusiems studentams. Many-
čiau, anaiptol – nuoširdūs ir ne-
ilgi pranešimai tiko visiems.
Buvo tokių, kurie teigė, kad
gal būtų buvę daug lengviau
kai kuriems savo pranešimus
pateikti anglų kalba, kad ne-
reikėtų ieškoti lietuviškų pro-
fesinių žodžių atitikmenų. Bet
ir vėl – būta argumentų, kad
svarbiausia – jog prelegentai
pasidalintų žiniomis ir patir-
timi iš savo profesinio gyveni-
mo lietuviškai... Ar galėjo būti
daugiau klausytojų? Žinoma,
kad galėjo, ir ne tik daugiau iš
toliau atvykusių, bet ir vieti-
nių, torontiškių. Tačiau nefor-
maliai apklausus dalyvius pa-
aiškėjo, kad nė vienas nesigai-
lėjo atvykęs ir gyrė ŠAAK pa-
tirtį.

Ateitininkų sendraugių są-
jungos dvasios vadovas kun.
Lukas Laniauskas SJ, negalė-
damas atvykti į Torontą, atsi-
untė sveikinimo laišką, kuria-
me rašė, kad dažnai yra klau-
siamas, kaip atpažinti savo pa-
šaukimą? ,,Bažnyčios atsilie-
pimas toks: kur kryžiuojasi
tavo talentai ir gabumai su sri-
timi, kuri tave ves prisidėti
prie pasaulio gerovės. Tai buvo
mintis ir tikslas šio pabuvimo.
Atpažinti asmenis, kurie gy-
vena savo pašaukimus ir moka
dalintis jais su kitais”. Kaip
tiksliai pasakyta! 

Gal Toronte negalėjusiems
dalyvauti būtų įdomu sužinoti
daugiau apie 2018 m. ŠAAK ir
pasiklausyti kalbėtojų? Sesi-
jos buvo filmuojamos ir rengė-
jai pažadėjo, kad netrukus pra-
nešimus bus galima žiūrėti per
„YouTube”. 

Daugiau informacijos su-
teiks Ateitininkų sendraugių
centro valdyba: sendrau-
giucv@gmail.com.

ŠAAK konferencijos ruošos komitetas (iš k.): Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkė Rasa Narutytė Kasniūnienė, Gytis Mikulio-
nis, Algis Kasniūnas, Marius Polikaitis, Žibutė Pranckevičienė, Stasys Kuliavas, Audrius ir Rita Rušėnai.

Petras Vaičiūnas                       Remigijaus Satkausko nuotraukos

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Sekmadienį, birželio 3 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio

Matulaičio misijoje Lemonte. Po Mi-
šių – iškilmingas posėdis PLC di-
džiojoje salėje.

Gegužinė
Ateitininkų namuose

12 val. p. p. (po Šeimos šven-
tės) adresu: 1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL Jūsų laukia skanūs lie-
tuviški pietūs ir muzika, loterijos lai-
mikiai, ąžuolų pavėsis ir bendravi-
mas su naujais bei senais draugais.

Kas yra Šiaurės Amerikos ateitininkų kalbos – ŠAAK? Anot ren-
gėjų, tai ,,trumpo formato pristatymai, pasidalijant su daly-
viais žiniomis, patirtimi ir charizma krikščioniškoje, akade-

minėje aplinkoje”. O savaitgalio užduotis? Ugdyti save, užmegz-
ti ryšius su lietuviais profesionalais. Visi susidomėjusieji balandžio
6–8 d.  buvo kviečiami į  ,,ŠAAK 2018” konferenciją, vykstančią To-
ronte. Tęsiame praėjusią savaitę pradėtą repor tažą.

Jonas Didžbalis Rūta Kulbienė

Antanas Šileika
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Mes atei namE!

Atkelta iš 1 psl.

Vaikino požiūris į golfą pasikeitė
po dvejų metų, kai lankyti treniruo tes
pradėjo daugiau vaikų. „Atsira dus
draugų kompnijai, golfą žaisti pasida-
rė daug smagiau. Meilę golfui skiepijo
ir mano treneris Kevin Weeks, kuris
įeina į JAV geriausių gol fo trenerių 50-
tuką ir ne kartą yra pelnęs geriausio Il-
linojaus valstijos golfo trenerio apdo-
vanojimą”, – pa sakojo Paulius.

Ilgos treniruotės

Golfas – tai sportinis lauko žaidi-
mas, kurio esmė yra pataikyti ka muo-
liuką nuo starto aikštelės iki duo butės
smūgiuojant kuo mažiau kartų. Stan-
dartinis golfo duobučių skai čius yra 18,
bet mažesniuose aikš  tynuose žaidžiama
ir su 9 duo bu tėmis. 18-kos duobučių žai-
dime tenka nueiti apie 4–6 mylias, smū-
giuoti apie 75 kartų. Žaidimas užtrunka
4–5 va landas, todėl reikalauja nemažai
fizinės ištvermės. „Gaila, bet Illinojaus
valstija nėra dėkinga žaisti golfą. Gol fo
sezonas čia labai priklauso nuo oro.
Šiais metais pavasaris buvo šaltas ir vė-
lyvas, todėl ne vienas tur ny ras jau buvo
atšauktas, – apgai lestavo Paulius.

Nors ir sakoma, kad golfą galima
žaisti bet kokiu oru, svarbu, kad tik ne-
žaibuotų, tačiau Pauliaus žiemos pra-

bėga treniruojantis salėje. „Žiema būna
skirta smūgio lavinimui, judesių ati-
dirbimui. Treniruojuosi ir su golfo si-
muliatoriumi. Smūgiai yra filmuojami,
apskaičiuojamas kamuo liu ko greitis,
lazdos kryptis, tada su treneriu viską
aptariame. Tačiau sa lėje būti pabosta,
todėl kai tik oras lei džia – nebūna
sniego, nešlapia ir nelabai šalta, einu
treniruotis į lauką net ir žiemą”, – pa-
sakojo vaikinas. 

Per mokslo metus paauglys tre ni-
ruojasi 4–5 kartus per savaitę. Daž niau
neišeina, nes reikia laiko skirti moks-
lams ir namų darbams. Treni ruotės už-
trunka po 3–4 valandas, kartais ir il-
giau. „Tačiau vasarą golfo aikštyne pra-
leidžiu visą dieną. Išeinu kaip kiti į dar-
bą – atvažiuoju į klubą ryte, o namo
grįžtu jau sutemus”, – juokėsi Paulius.

Nuo ryto iki vakaro žaidžiant gol-
fą tenka nueiti ne vieną mylią. Ar vai-
kinas nepavargsta? „Sunku būna tik po
žiemos. Bet po truputį įgauni formą ir
paskui didelio nuovargio ne jauti, va-
kare tik labai norisi mie go”, – šypsosi
paauglys. 

Ką dar be fizinės ištvermės turi tu-
rėti norintys žaisti golfą? „Žai džiant
golfą svarbu tikslumas, susi kau pimas.
Reikia sugebėti išlikti ra miam ir ne-
sinervinti, kad ir blogai smūgiavai
kamuoliuką. Tas sugebėjimas susi-
kaupti labai padeda ir moksluose. Nuo

14-metis golfo 
žaidėjas Paulius

Paulius su savo treneriu Kevin Weeks (d.) ir trenerio asistentu Clayton Pendergraft.

5 iki 9 metų šokau pra moginius šokius.
Treneris sako, kad net ir mano šokių
patirtis labai pri sideda prie gero golfo
žaidimo. Dėl šokių pagerėjo koordina-
cija, lankstumas”, – pasakojo Paulius.

Abejonės ir įsimintini laimėjimai

Tačiau kad ir kaip vaikinui pa tin-
ka žaisti golfą, prieš porą metų jam
buvo kilusios rimtos abejonės, ar ver-
ta toliau tiek treniruotis. Tada la bai pa-
laikė ir nuo golfo nenusisukti skatino
šeima: mama Lina, tėtis Vid mantas,
dvejais metais jaunesnė sesė Agnė ir
mažasis 4 metų brolis Tomas. „Su tėvais
sutarėme, kad 2016 metais turnyruose
nedalyvausiu, o visą lai ką skirsiu tre-
niruotėms. Tada žiūrė sime, kaip seka-
si ir spręsime, kiek sportuoti toliau”, –
abejonių laiką pri siminė Paulius. 

Padaryti pertrauką varžyboms pa-
siteisino su kaupu. Abejonės iš si sklaidė,
o 2017 metai turnyruose buvo paženk-
linti puikiais rezultatais ir trofėjų gau-
sa. „Laimėti man labai pa tinka. Net ir
treniruočių metu su draugais sugalvo-
jame vis kitokių iš šūkių ir stengiamės
vienas kitą ”, – pasakojo vaikinas.

Paulius golfo turnyruose žaidžia ne
tik už save, bet ir su savo „Cog Hill” gol-
fo klubo „All Star” komanda, kuriai
praėjusiais metais priklausė 9 berniu-
kai ir 1 mergaitė. Vienas reikš min-
giausių Pauliaus ir jo komandos pasi-
ekimų – 2017 metais PGA Junior Golf
lygoje laimėta 7-oji vieta. „PGA Ju-
nior Golf  lygos čempionatai – tai svar-
biausios varžybos visiems vai kams,
kurie rimtai žaidžia golfą. Čia yra mil-
žiniška konkurencija, 2017 metais šios
lygos čempionate dalyvavo 42,000 žai-
dėjų iš visos Amerikos. Kai su koman-
da laimėjome regioni nėse Midwest var-
žybose, vykome į čempionato finalą
Arizonos valstijoje. Šioje lygoje susi-
radau daug drau gų iš skirtingų valsti-
jų. Gaila, kad šiais metais PGA Junior
Golf  lygos čempionate dalyvauti jau ne-
begalėsiu, nes čia varžosi jaunimas
iki 14 metų”, – pasakojo Paulius. 

Dar vienas laimėjimas, apie kurį P.
Malciui visada smagu prisiminti – lai-
mėti bilietai į garsųjį ‘Ryder Cup’ tur-
nyrą, 2016 metais vykusį Minne sotos
valstijoje. Tai kas dvejus metus vyks-
tantis tarptautinis golfo turny ras, ku-
riame varžosi Europos ir JAV golfo ko-
mandos. Kas kartą varžybos vyksta
tai Europos, tai JAV golfo aikš tynuose,
o iki turnyro Ryder tau rė būna ekspo-
nuojama įvairiuose sporto renginiuo-
se ir varžybose. „Kai į mano klubą
buvo atvežta ‘Ryder’ tau rė ir ta proga
vyko šventė, buvo pa sklebtas kamuo-
liuko ridenimo kon kursas – visi, kas
per 3 bandymus iš 50 pėdų įridens ka-

Paulius prie garbingiausių golfo varžybų trofėjų: ,,Wana-
maker” (k.) ir ,,Ryder” taurių.      Asmeninio albumo nuotr.

Paulius su mama Lina, sese Agne, tėčiu Vidmantu ir mažuoju
broliu Tomu po PGA Jr. lygos finalo Apache Trail, Arizonoje.

Paulius (pirmas iš k.) džiaugiasi laimėtais bilietais į ,,Ryder
Cup” čempionatą, vykusį Minnesotos valstijoje 2016 m.

muoliuką į duobu tę, laimės 2 bilietus į
Ryder Cup tur nyrą. Man ir dar vienam
berniukui pavyko pataikyti kamuo-
liuką, bet kad visi galėtumėme nuvyk-
ti į Minne sotą mūsų šeimai reikėjo
daugiau bilietų, – juokėsi Paulius. – Dar
kartą dalyvauti konkurse man jau ne-
leido, bet tada išbandyti laimę nu-
sprendė mano tėtis. Ir iš pirmo karto
įrideno kamuoliuką į duobutę! Tada
visi vykome į ‘Ryder Cup’ turnyrą
Minnesotoje, kuriame gyvai pama tė me
ne tik garsųjį golfo žaidėją Tiger Woods,
bet ir krepšininką Michael Jordon”, –
smagią patirtį prisiminė Paulius.

Vasaros planai ir svajonės

Be golfo paaugliui dar patinka
krepšinis, lauko tenisas. Tačiau tuo pa-
sidžiaugti laiko lieka labai nedaug.
Net ir golfo varžybų per televizorių
Paulius žiūrėti neturi kada. Už jį gol fo
turnyrus žiūri tėtis ir sūnui pra neša re-
zultatus. O vasarą, kai dauguma pa-
auglių ilsėsis, Paulius neturės kada tin-
giniauti. Vaikino laukia in ten syvus

Paulius džiaugiasi 1-ma vieta 12–13 metų
grupės varžybose 2017 m.

sezonas – per savaitę jau suplanuota vi-
dutiniškai po vieną golfo turnyrą.
„Nors iki kolegijos man dar toli, tačiau
vasaros varžybos yra puikus metas
būti pastebėtam kolegijos golfo ko-
mandų trenerių. Kartais užtenka lai-
mėti vieną tur nyrą, kad tave įsimintų
ir užsitikrintum vietą kolegijos ko-
mandoje. Ta čiau svajoju ne tik apie ko-
legiją. Golfas nuo 2016 metų po ilgos
pertraukos vėl tapo olimpine sporto
šaka. Būtų labai smagu vieną dieną
golfą žaisti Olimpinėse žaidynėse ir at-
stovauti Lietuvą”, – slapta svajone pa-
sidalijo jaunasis golfo žaidėjas Paulius
Malcius.  

To Pauliui ir linkime!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Washingtone pristatė gynybinius šalies pajėgumus

Vilnius/Washing-
tonas (ELTA)  – Was-
hingtone su Jungtinių
Amerikos Valstijų pre-
zidento nacionalinio
saugumo patarėju John
R. Bolton susitikęs Lie-
tuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linke-
vičius teigia, kad artė-
jant NATO viršūnių su-
sitikimui tai buvo gera
proga dar kartą prista-
tyti Lietuvos darbus
stiprinant šalies gyny-
binius pajėgumus ir
mūsų indėlį į tarptauti-
nį saugumą. 

Susitikime kartu su Latvijos ir Es-
tijos užsienio reikalų ministrais Edgar
Rinkevič bei Sven Mikser dalyvavęs L.
Linkevičius aptarė tarptautinio sau-
gumo, JAV karinio buvimo Baltijos jū-
ros regione ir pagalbos Ukrainai klau-
simus, pasirengimą NATO vadovų lie-
pos 11–12 dieną vyksiantį susitikimą,
Baltijos valstybių ir JAV keturšalį ben-
dradarbiavimą, taip pat grėsmes, kurias
transatlantinei bendruomenei kelia ag-
resyvus ir neatsakingas Rusijos elgesys. 

Pokalbyje taip pat buvo aptarti ir
tolesni žingsniai ir reikalingi darbai,
įgyvendinant Baltijos valstybių ir JAV

viršūnių susitikimo rezultatus. 
Ministras taip pat susitiko su Ger-

man Marshall fondo JAV prezidente
Karen Donfried bei RAND analitinio
centro ekspertais. Susitikimuose kal-
bėta apie Baltijos regiono ir Šiaurės
Europos gynybą ir saugumo padėtį, ar-
tėjantį NATO Viršūnių susitikimą,
transatlantinės vienybės svarbą įvei-
kiant saugumo iššūkius, bei Europos
planą Ukrainai. 

L. Linkevičius taip pat davė in-
terviu didžiausiai Washingtono apy-
linkėse žinias transliuojančiai vietinei
radijo stočiai WTOP. 

Siūlo uždrausti naudoti Georgijaus juostas
Vilnius (ELTA) – Seimui bus pa-

teiktas siūlymas uždrausti platinti,
naudoti susirinkimuose ar kituose
masiniuose renginiuose arba kitaip de-
monstruoti dvispalves juodai oranži-
nes Georgijaus (Šv. Jurgio) juostas. 

Susirinkimų įstatymo ir Admi-
nistracinių nusižengimų kodekso pa-
taisomis siekiama dvispalvę juodai
oranžinę Georgijaus (Šv. Jurgio) juos-
tą priskirti prie nacistinių ar komu-
nistinių simbolių, kurių platinimas ar

demonstravimas yra ribojamas, o už jo
nesilaikymą taikoma administracinė
atsakomybė.

Georgijaus juostos plačiai pradė-
tos naudoti 2005 m., kuomet Rusijoje
buvo minimos 60-osios Sovietų Sąjun-
gos pergalės prieš nacistinę Vokietiją
Antrajame pasauliniame kare metinės,
taip siekiant priminti Sovietų Sąjungos
pergalę ir pagerbti kare dalyvavusių
sovietų karių atminimą, taip pat jos
tapo Krymo aneksijos simboliu.

Nesvarsto ambasados į Jeruzalę perkėlimo
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministras Linas Linkevičius sako, kad
Lietuva nesvarsto galimybės perkelti
savo ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę.

„Jau ir anksčiau esame išsakę
atitinkamus argumentus. Matome Je-
ruzalę kaip būsimą abiejų šalių sosti-
nę. Apskritai viskas turi būti derybų
rezultatas, nes matome, kaip tai yra
jautru”, – aiškino jis.

JAV sprendimas perkelti savo am-
basadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruza-
lę kai kuriems Lietuvos politikams
sukėlė minčių apie tai, kad mūsų šalis
turi pasielgti analogiškai. Tokį ragi-
nimą išsakė opoziciniai konservato-
riai.

JAV ambasada Jeruzalėje, kurią
pripažino Izraelio sostine, iškilmingai
atidaryta gegužės 14 dieną. 

Atnaujino Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės posėdyje buvo atnaujinta
Užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mo komisijos sudėtis. Į komisijos su-
dėtį buvo įtraukti penki nauji nariai.

Komisiją papildė Vyriausybės kanc-
leris (komisijos pirmininko pavaduo-
tojas), Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas, ūkio ministras, Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovai.

Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisija siekia stiprinti ryšius
su Lietuvos diaspora pasaulyje, remti
lietuviškas organizacijas ir bendruo-
menes užsienyje, įvairias jų iniciaty-
vas, kurios padeda puoselėti ir išsau-
goti lietuvišką savimonę, kalbą ir ryšį
su Lietuva. 

Šiuo metu komisijoje yra 18 narių.
Komisijos pirmininkas yra ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis.

Konfiskuota 1,6 tūkst. telefonų
Vilnius/Pravieniškės (Diena.lt)

– Šiemet per patikrinimus Lietuvos
įkalinimo įstaigoje metu rasta daugiau
nei 200 duriančių, pjaunančių daiktų,
75 litrai alkoholio, apie 600 gramų
narkotinių medžiagų, daugiau nei 1,6
tūkst. mobiliojo ryšio telefonų.

Kalėjimų departamento pareigū-

nai, siekdami užkardyti neteisėtą daik-
tų ir reikmenų įnešimą, perdavimą ar
bandymą juos perduoti laisvės atėmi-
mo vietose laikomiems asmenims, Lie-
tuvos įkalinimo įstaigose kasmet at-
lieka per 40 tūkstančių patikrinimų,
kratų. 

Šalyje veikia 11 įkalinimo įstaigų.

Perspėja dėl sankcijų už „Nord Stream-2”
Berlynas (BNS) – Dujotiekio tarp

Rusijos ir Vokietijos projektas dėl su-
sirūpinimo saugumu gali išprovo-
kuoti JAV sankcijas, sakė amerikiečių
aukšto rango diplomatė.

JAV valstybės sekretoriaus antroji
pavaduotoja Sandra Oudkirk, sakė,
kad Jungtinės Valstijos nepritaria Bal-
tijos jūrą kertančio Rusijos eksporto
dujotiekio  plėtros projektui „Nord
Stream 2”, nes jis gali padidinti Rusi-
jos „žalingą įtaką” Europoje.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
turi susitikti su prezidentu Vladimiru
Putinu. Tikimasi, kad tarp svarbiausių
susitikimo diskusijų temų bus mini-
mas dujotiekis.

Pasak S. Oudkirk, naujasis dujo-
tiekis nukreiptų dujų srautus nuo Uk-
rainos, kuri labai priklauso nuo tran-
zito mokesčių, ir gali sudaryti sąlygas
Rusijai instaliuoti stebėjimo įrangą
Baltijos jūroje – karine prasme opiame
regione.

1224 kilometrų ilgio dujotiekis
„Nord Stream” pradėjo veikti prieš še-
šerius metus. Papildomas dvi dujotiekio

gijas tikimasi pradėti tiesti šiemet.
A. Merkel šią savaitę nusiuntė

savo ekonomikos ministrą Peter Alt-
maier su skubia diplomatine misija į
Maskvą ir Kijevą, bandydama užsi-
tikrinti susitarimą, pagal kurį dalis
dujų tekėtų per Ukrainą, šiuo metu iš
tranzito mokesčio uždirbančią iki 2
mlrd. eurų per metus.

Kovo mėnesį  JAV Valstybės de-
partamentas taip pat buvo perspėjęs,
kad Washingtonas gali pritaikyti sank-
cijas „Nord Stream 2” įgyvendinime
dalyvaujančioms įmonėms.

Departamento atstovė Heather
Nauert pabrėžė, kad, JAV nuomone,
„Nord Stream 2” projektas kelia grės-
mę Europos energetiniam saugumui ir
stabilumui, jei Rusija per jį įgis dar vie-
ną svertą spaudimui Europos šalims,
taip pat ir Ukrainai”.

„Nord Stream 2” projektas yra su-
laukęs Lenkijos, Ukrainos ir Balti-
jos šalių pasipriešinimo. Kritikai jį lai-
ko ne komerciniu, o politiniu projektu,
kuriuo siekiama pakenkti Ukrainai bei
suskaldyti Europą.

R. Giuliani skeptiškas R. Mueller tyrimams
Washingtonas (ELTA) – Specia-

liojo prokuroro Robert Mueller ko-
manda Baltiesiems rūmams pripažino,
kad nesvarbu kokių įrodymų aptiks tir-
dama galimą Rusijos kišimąsi į JAV
prezidento rinkimus, oficialių kalti-
nimų Donald Trump pateikti ji nega-
lės, sako JAV prezidento teisininkas
Rudy Giuliani.

R. Giuliani sakė, kad R. Mueller
komanda sutinka su senu, nors prak-
tiškai ir neišbandytu Teisingumo de-
partamento teisiniu aiškinimu, kad ka-

denciją einantį prezidentą nuo kalti-
nimų saugo teisinė neliečiamybė.

„Viskas, ką jie galės padaryti, tai
parašyti ataskaitą”, – teigė R. Giulia-
ni.

„Jie negali pareikšti kaltinimų.
Bent jau jie mums tai pripažino, jie tai
pripažino”, – pridūrė buvęs New Yor-
ko meras.

Tačiau tokia ataskaita ir tyrimo
metu surinkti įrodymai galėtų tapti pa-
grindu Kongresui pradėti prezidento
apkaltos procesą.

S. Skripal teikė informaciją sąjungininkėms
Praha (ELTA) – Buvęs dvigubas

rusų agentas Sergejus Skripal, kuris
šių metų kovą buvo apnuodytas Di-
džiosios Britanijos teritorijoje, buvo su-
sitikęs su kitų Europos žvalgybos tar-
nybų pareigūnais, kad suteiktų infor-
macijos apie jų teritorijose veikiančius
rusų šnipus, skelbė Čekijos žvalgy-
bos šaltinis.

1995 metais Didžiosios Britanijos
karinės žvalgybos MI6 užverbuotas S.
Skripal „turėjo svarbios informacijos
apie tai, kaip veikia Rusijos sistema,

kaip jie dirba užsienyje”, sakė gerai in-
formuotas Čekijos žvalgybos šaltinis.

Dienraštis „The New York Times”
jau skelbė, kad 2016 metais S. Skripal
susitiko su agentais iš Estijos. 

Šių metų kovo mėnesį Anglijoje S.
Skripal su dukterimi Julija buvo ap-
nuodyti nervus paralyžiuojančia me-
džiaga. Dėl apnuodijimo Didžioji Bri-
tanija ir jos Vakarų sąjungininkės
kaltino Rusiją. Tuo tarpu Maskva nei-
gė bet kokias sąsajas su išpuoliu prieš
Skripal. 

NATO smerkia Krymo tilto atidarymą
Briuselis (ELTA) –

NATO pasmerkė Krymo
tilto atidarymą. Krymas
yra Ukrainos dalis, ir til-
tas yra „dar vienas Uk-
rainos suverenumo ir te-
ritorinio integralumo pa-
žeidimas”, – pareiškė ka-
rinis aljansas. Tilto ati-
darymą sukritikavo ir
JAV, Ukraina bei Euro-
pos Sąjunga (ES).

Praėjus ketveriems
metams po Krymo anek-
sijos Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas 19
km ilgo tiltą per Kerčės sąsiaurį ati-
darė gegužės 15 dieną.

Rusija taip pademonstravo, kad ne-
paiso tarptautinės teisės, teigiama
NATO pranešime. „NATO remia Uk-
rainą, mes nepripažįstame nelegalios
ir neteisėtos Rusijos įvykdytos Krymo
aneksijos”, – pabrėžiama pranešime.

Krymas 2014 metų kovą po ginčy-
tino referendumo Rusijos buvo pri-
jungtas prie jos teritorijos. Vyriausy-
bė Kijeve ir Vakarai kalba apie tarp-
tautinės teisės požiūriu neteisėtą anek-
siją ir toliau laiko Krymą Ukrainos da-
limi. ES ir JAV dėl aneksijos paskelbė
sankcijas Maskvai.

Ministras L. Linkevičius (antras iš k.) kartu su Latvijos ir Es-
tijos kolegomis susitiko su JAV prezidento nacionalinio sau-
gumo patarėju J. R. Bolton  (antras iš k.). Facebook nuotr.

Tilto į Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį atidaryme daly-
vavo V. Putinas. 15 min.lt nuotr.
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SPORTAS

Argentinos futbolo legendos Diego
Maradona agentas Matio Morla socia-
liniuose tinkluose pasidalijo intriguo-
jančia nuotrauka. Joje argentinietis lai-
ko Baltarusijos vėliavą, o agentas trum-
pame komentare džiaugiasi pasirašyta
sutartimi su šalies Bresto „Dinamo”
klubu.

Viešoje erdvėje buvo kalbama,
kad 57-erių D. Maradona siūly-
ta užimti trenerio poziciją, ta-

čiau galiausiai po pokalbio su klubo va-
dovais jam turėjo būti paskirtos spor-
to direktoriaus pareigos. Vis tik pa-
skutiniame agento M. Morla įraše tei-
giama, kad D. Maradona „Dinamo”
klube bus atsakingas už klubo strate-
gijos plėtrą ir vystymą.

Kartu su krepšininkų Ball šeima iš JAV
į Lietuvą atvykęs ir pirmąsias savaites
čia praleidęs ESPN atstovas Jeff Good-
man įvertino LaMelo ir LiAngelo pra-
leistą laiką Prienų-Birštono „Vytauto”
komandoje.

Iš pradžių buvęs artimu Ball šeimos
draugu, tačiau vėliau susi kivirčijęs
su LaVar dėl to praradęs pasitikė-

jimą, J. Goodman sausio viduryje Lie-
tuvą paliko, tačiau apie vyresniojo
Ball – LiAngelo – patirtį Lietuvoje kal-
bėjo teigiamai. Vis dėlto jo broliui La-
Melo laikas Lietuvoje nebuvo rožėmis
klotas.

„Priešingai nei LiAngelo, LaMelo
viskas nebuvo taip gerai. Jis minima-
liai žaidė LKL, o vienas iš jo buvusių
komandos draugų jį apibūdino kaip tin-
gų ir arogantišką jaunuolį. Taip pat jis
buvo nedisciplinuotas, ką matėme ir
anksčiau”, – ESPN laidoje aštrių žodžių
16-mečiui nepagailėjo J. Goodman.

Šie žodžiai pasiekė ir patį krep ši-
ninką, kuris netruko pažerti prie kaištų
ne neįvardintam „Vytauto” žaidėjui, o
komandos treneriui Vir ginijui Šeškui.

„Manau, kad treneris paleido to-
 kius gandus. Netgi treniruotėse dirbau
individualiai, o progų rungtyniauti

daug nesulaukiau”, – ESPN Los An-
geles radijuje skundėsi LaMelo.

Jaunuolis pasakė ir pas tokį tre-
nerį norėtų patekti. Tai vienu geriau-
sių NBA strategų laikomas Brad Ste-
vens, dirbantis Bostono „Celtics” ko-
mandoje. „Norėčiau rungtyniauti pas
tokį trenerį, kuris leistų daryti tai, ką
moku geriausiai. Panašiai toks yra
‘Celtics’ treneris”, – sakė LaMelo Ball.

Radijo laidos vedėjas apie geriau-
sią trenerį jo vaikams pasiteiravo ir ša-
lia sėdėjusio tėtušio LaVar. Šis, kaip vi-
sada, nesikuklino. „Geras  treneris yra
toks, koks esu aš – padarantis visus ki-
tus geresniais”, – rėžė LaVar.

Tuo tarpu Prienų-Birštono „Vy-
tauto” komandos treneris V. Šeš kus, pa-
klaustas, ar dar kartą ryžtųsi tokiai
Ball avantiūrai ir pasikviestų minėtus
krepšininkus į Lietuvą, nepateikė nei-
giamo atsakymo: „Gal ir pasiryžčiau,
bet daryčiau viską kitaip. Dabar viską
darė komandos vadovai. Reikėjo viską
labiau sudėlioti, griežčiau viską tvar-
kyti. O viskas gavosi lyg pasroviui ir jie
tai pajautė”, – sakė treneris.

Paskutinėje vietoje Lietuvos krep-
šinio lygos (LKL) čempionate  likęs
„Vytautas” kitą sezoną turėtų persi-
kelti žaisti į žemesnę Naciona linę krep-
šinio lygą (NKL).

Eurolygos žaidėjai ir vėl pasinėrė į ge-
riausio visų laikų penketuko rinkimus.
Šį kartą krepšinio žvaigž džių buvo pra-
šoma įvardinti geriau sią vidurio puolėją.

Didžioji dalis krepšininkų ne-
dvejodami paminėjo legendi-
nio Lietuvos vidurio puolėjo

Arvydo Sabonio pavardę.
Apie Arvydą, kaip geriausią vi du-

rio puolėją, pagalvojo „Olympia kos” ly-

deris Vassilis Spanoulis, taip pat kitas
graikas Nikos Zizis, kuris prisiminė
dar tuos laikus, kai Arvy das dar pats
žaidė Eurolygoje. A. Sabonį rinki-
muose paminėjo ir „Panathinaikos”
bei „Fenerbahce” krepšininkai.

Tokio pat klausimo buvo paklausta
ir Kauno „Žalgirio” krepšinin kų. Pau-
lius Jankūnas ir Edgaras Ulanovas
šiuo klausimu dvejonių neturėjo – Ar-
vydas Sabonis.

Danijoje vykstančiame Pasaulio ledo ri-
tulio čempionate dviem pas kutinėms B
grupės komandoms su žaidus tarpu-
savyje, paaiškėjo, kuri iš jų krenta į že-
mesnį divizioną.

Rungtynėse dėl išlikimo norvegai
įvei kė šiemet aukščiausiame
divizione debiutavusią Pietų

Korėją rezultatu 3:0. Pietų Korėjos
rinktinė grįžo į IA divizioną, kuriame
pernai užėmė antrąją vietą. Šiame di-
vizione kitąmet po ilgos pertraukos
žais ir Lietuvos rinktinė, šiais metais
nugalėjusi čempionate Kaune ir paki-
lusi iš IB diviziono.

Korėjiečiai buvo paskutinis neži-
nomasis kitų metų čempionate. Be Lie-
tuvos ir Pietų Korėjos, jame dar varžy-
sis Kazachstano, Vengrijos, Slovėnijos
ir Baltarusijos rinktinės. Baltarusijos
rinktinė kiek anksčiau už Pietų Korėjos
atstovus savo grupėje taip pat užėmė pa-
skutinę vietą ir po labai ilgos pertrau-
kos iškrito iš aukščiausio diviziono.

Su Pietų Korėja lietuviai yra žaidę
IB divizione. Paskutinį kartą oficialiose
rungtynėse komandos lazdas sukry-
žiavo 2015-aisiais. Nyder lan duose vy-
kusiame čempionate korėjiečiai nu-
galėjo lietuvius rezultatu 5:0.

Baltarusiai aukščiausiame divi-
zione laikėsi gana ilgai – paskutinį kar-
tą žemiau buvo nukritę 2004 metais.

Šiltai sutikta Ball šeimyna su Lietuva išsiskyrė pažerdama kritikos tiek juos treniravusiam
treneriui, tiek pačiai šaliai.

Vienas garsiausių pasaulio futbolininkų D.
Maradona futbolo paslapčių mokys Balta-
rusijos sportininkus.

Į aukštesnį divizioną pirmąkart patekę Lie-
tuvos ledo ritulininkai čia varžysis su Pietų
Korėjos, Kazachstano, Vengrijos, Slovėnijos
ir Baltarusijos rinktinėmis.

Su Lietuva atsisveikinę 
amerikiečiai paleido kritikos strėles

Geriausias visų laikų „centras” –
Arvydas Sabonis

Paaiškėjo Lietuvos ledo ritulio 
rinktinės varžovai

D. Maradona poroje su V. Ivanausku

Kaimynų ledo ritulio istorijoje – trys
Olimpinės žaidynės, iš kurių sėkmin-
giausia buvo 2002 m. Salt Lake Sity
olimpiada. Joje komanda užėmė 4 vie-
tą. Geriausia baltarusių vieta Pasaulio
čempionatuose – šeštoji, pasiekta 2006
m. Rygoje.

Įdomu, kad didžiausias šios rink-
tinės istorijoje laimėjimas pasiektas
būtent prieš Lietuvą. 1996 m. Rygoje vy-
kęs susitikimas baigėsi rezultatu 21:1.

Šiame klube generaliniu vadybi-
ninku dirba vienas žymiausių Lietu vos
futbolininkų Valdas  Ivanauskas.

Arvydas Sabonis – geriausias visų laikų ,,centras” su ,,Lituanica” vaikais Lemonte.
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Krikščioniška prasmė

„Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo
drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūž-
esys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė namą,
kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai,
kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pa-
sidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti ki-
tomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti” (Apd
2, 1–4).

Sekminės yra laikomos Bažnyčios gimtadieniu.
Iki Šv. Dvasios atsiuntimo visi Jėzaus mokiniai

buvo pilni baimės, bijojo kitų žydų persekiojimo ir
slapstėsi. Tačiau po Sekminių viskas pasikeitė. Jiems
atsirado drąsa, nebijojo jokių persekiojimų ir drąsiai,
su įsitikinimu pradėjo skelbti Dievo žodį – Gerąją nau-
jieną. Tą pačią dieną Petras miesto aikštėje kalbėjo
minioms apie prisikėlusį Jėzų. Apaštalų darbuose
skaitome: „Tai išgirdę, žmonės susigraudino ir ėmė
klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: Ką mums dary-
ti, broliai? Petras jiems atsakė: Atsiverskite, ir kiek-
vienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad
būtų atleistos jiems nuodėmės, tada gausite Švento-
sios Dvasios dovaną” (Apd 2, 37–38).

Sekminėmis baigiasi Velykų laikas

Kadaise abi šios šventės buvo vienodai svarbios
ir net panašios. Joms margučių pasimargindavo,

Sekminės – šventė, švenčiama sekmą (t. y. septintą) savaitę po Velykų. Jos
metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Miestiečiams ši šventė ne-
bėra tokia aktuali kaip Kalėdos ar Velykos, mat jos metu daugiausia dė-
mesio skiriama naminiams gyvuliams – karvėms.

jais vaišindavosi. Jeigu per Velykas miegalius žadin-
davo plakdami verba, tai Sekminių rytą piemenėlius
žadindavo beržo šakele, o ir švęsdavo dvi, tris, o kai ku-
riuose regionuose – net keturias dienas. Paskutiniąją
dieną vadindavo Ledų diena. 

Svarbiausias elementas – berželis

Dar netgi XX a. pradžioje Aukštaitijoje Sekminių
ruoša prasidėdavo jau šeštadienį, išvakarėse. Šią die-
ną kai kur šventa laikė, kaip ir berželius. Šiaulėnų apy-
linkėse netgi sakydavo: beržas – Dievo medis, visas nuo-
dėmes atleidžia.

Miške per tankiai sudygusius medelius vyrai pra-
retindavo ir parsinešę statė lauke abipus kiemo vartų,
o kambaryje – gale lovos ar prie jos šono, kaišė šake-
les už balkio, švento paveikslo. Kai kas klėties duris ar
jos vidų padabindavo – nuo žaibo ar gaisro. Ir bažny-
čioje prie altoriaus berželiai žaliuodavo. Tiesa, berže-
liais išpuoštus namus lig šiol nesunkiai galima pa-
matyti Lietuvos kaimuose.

Dzūkijoje berželių šakelėmis kurmių takus už-
smaigsto, kad daržų neknistų. Apie Vilnių, Širvintas,
Ukmergę buvo tikima, kad jos padedančios vaikams,
kurie nervais serga: tankiai ožiuojasi, ko nors užsigeidę
griūva ant žemės ir rėkdami spardosi. Apie Šilalę, Upy-
ną su beržo šakele šeimos tvirtumą palaikydavo. Su-
žinoję, kad kas nors prie vyro ar žmonos gretinasi, pa-
matę drauge besėdinčius, užšniodavo abiem vytele ir

pasakydavo: „O ką judu čia dirbat?” To ir užtek-
davę, kad viskas į savo vėžes grįžtų.

O kodėl būtent berželis?

Šventės metu ypatinga galia suteikiama jau-
niems berželiams. Pagonys medį laikė žmogaus
ir visos gyvūnijos protėviu. Medis simbolizavo Vi-
satos amžinumą, nesibaigiamumą, gimimą, mir-
tį ir atgimimą, mat jis žiemą apmiršta, o pavasarį
vėl sužaliuoja. Medis simbolizavo ir visą pasau-
lį: jo šakos – dangų, kamienas – žemę, šaknys – po-
žemį. Beržas išsiskiria iš kitų medžių tuo, kad yra
itin gyvybingas – pirmasis pavasarį išsprogsta,
neišrankus, nelepus augalas.

Kai kuriose Lietuvos vietose moterys į baltas
lino skareles rišdavo gabalėlį duonos su trimis dvi-
lypėmis beržo šakelėmis ir nešiodavo prisirišu-
sios prie sijono juostos, tikėdamos, kad tai ap-
saugos nuo gyvatės įkandimo. Vanojantis pirty-
je surištomis iš Sekminių beržų vantomis buvo
varomi iš žmogaus kūno visokie negalavimai. O
Sekminių rytą beržo rykštele šeimininkas pa-
plakdavo savo karves, kad išgintos mažiau guli-
nėtų. Tai tarsi prisimenamos Velykos – plakimas
miegalių verba „nuo ligų”. 

Piemenukų džiaugsmai
ir malonūs rūpesčiai

Beržo šakelių reikia ir bandai apvainikuoti.
Tai piemenų užsiėmimas. Vienur Sekminių iš-
vakarėse, kitur iš ryto mergaitės pripindavo vai-
nikų, o berniukai, jeigu tik pasigaudavo, visoms
karvėms, ožkoms, kartais net avelėms juos prie
ragų rišdavo ar ant kaklo kabindavo. Lietuvoje
tarp Nemuno ir Neries XX a. pradžioje ir kitaip
darė – vainikavo tik pieningas karves arba pačią
pieningiausią. 

Sekminių vainikas apvalainas, kaip pra-
džios ir pabaigos neturintis žiedas, kurį dovano-
jantis amžiams sau pajungia priėmusį dovaną.
Dar prieš 50 m. daugelyje vietų, ypač Pietų Lie-
tuvoje, piemuo turėjo teisę neleisti melžėjos prie
vainikuotos karvės tol, kol negaus išpirkos. 

Seniau, tais laikais, kai aukodavo kruvinas
aukas, vainikuodavo geriausią gyvulį ir jį skir-
davo susitaikymui su savo valdančiais ir globo-
jančiais visa kas gyva dievais. Apkrikštijus Lie-
tuvą aukos pavidalas pasikeitė, ją buvo galima at-
pirkti, bet išliko pasididžiavimas dievų vardu,
savo turtu. Pamiršus senus tikėjimus atsirado
nauji; daug kur imta manyti, kad pats vainikas
pieno padaugina. 

Pietų Lietuvoje, panemuniais, Sekminių vai-
nikus dažniausiai pynė iš pienių, rugiagėlių ir
kitų gėlių, kokių tik pievoje, miške ar parugėje at-
rado. Per ankstyvas Sekmines ne kažin kiek jų bū-
davo, tai kaišydavo tarp berželių, klevų ar žolių
lapų.

Nukelta į 14 psl.

Piemenukų ir gyvulėlių šventė
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RASA KAZLAS

Žurnalistė Jolanta Ona Vitkutė
nuo 2013-ųjų pradėjo naują savo
gyvenimo etapą Meksikoje. Iki to

laiko dom ėjosi gero maisto, restoranų
kul tūros temomis ir rašė į gurmanišką
gastronomį žurnalą „Geras skonis”.
Tiesa, vaikų literatūros studijas baigu-
si autorė Lietuvoje išleido knygelę vai-
kams „Murmisiukai geria arbatą penk-
tadieniais”. Ši pasakų knygelė buvo
ypač gerai įvertinta vaikų literatūros  kri-
tikų. Netrukus knygynuose pasirodys
jos kūrinys, skirtas Meksi kai. 

Lietuviai emigracijos kryptį dažniau ren-
kasi į svajonių šalį JAV, Jūs atsidūrėte Mek-
sikoje. Negana to – į JAV dideli srautai imig-
rantų plūsta iš tos pačios Mek sikos. Gal ga-
lite papasakoti, kaip nutiko, kad ne pirmus
metus gyvenate didžiuliame Mexico?

Niekada neplanavau emigruoti, o
juo labiau – į Amerikos žemyną. Atsi-
menu, skridau aplankyti sūnaus, stu-
dijuojančio New Yorke, ir beveik mė-
nesį nerimavau, jog skrydis šitoks ilgas
– net 8 valandos! Dabar tai man kelia
šypseną, nes iš Meksikos pa siekti Lie-
tuvą trunka apie 20 valan dų. Bet ko ne-
padarai dėl meilės… Lemtingas susi-
tikimas su meksikie čiu, pasaulinio

turistų giduose? Kaip realybėje įvyko pažintis
su šia egzotiška šalimi?

Iš tiesų beveik nieko nežinojau. Bet
buvau skaičiusi, kad mūsų prezidentas
Valdas Adamkus kartu su savo šeima
mėgsta čia atostogauti. Tai man suteikė
pasitikėjimo. O turistų gidus ėmiau
vartyti vėliau, jau gyvendama šioje ša-
lyje ir kartu su vyru po ją ke-
liaudama. Mane ypač nustebino,
kiek daug čia yra grožio. Įspū-
dingi kalnai, vieni geriausių pa-
 saulyje paplūdimių, actekų, majų,
olmekų ir t. t. kultūrų palikti
pėdsakai, bananų ir apelsinų gi-
raitės, vanilės ir kavos auginimo
regionai, džiunglėse įsitaisę ku-
linariniai stebuklai… Poetiški ir
siurrealistiniai peizažai tokie
įkvepiantys, kad net britų meni-
ninkas milijonierius Ed ward Ja-
mes (1907–1984) apsilankęs Mek-
sikoje buvo taip sužavėtas, kad
liko gyventi ir netoli Xilitla mies-
telio sukūrė unikalų skulptūrų
parką „Las Pozas” (liet. „Šaltiniai”). Iš-
kilusios paslaptingos pilys, besišyp-
sančios su akmenėjusios gyvatės, ne-
tikėtai iš po žemių išnyrančios plaš-
takos, takai, išnykstantys oro erdvėse,
sukuria ypatingą nuotaiką. Ši nuotai-
ka mane lydi nuolatos. Iki šiol neap-
leidžia jausmas, jog Meksikos sostinėje,
ku rioje mes gyvename, šiame milžiniš -
kame, triukšmingame mieste išeinu
pasivaikščioti tarsi po Gabriel García
Márquez romanų puslapius ar nu vin-

Gyvenimas Meksikoje –
tarsi kelionė Fridos Kahlo tapybos takais

Jolanta Ona Vitkutė: ,,Daugumą meksikietiškų įspūdžių sudėjau į knygą”.

tybių. Kadangi mes su Andrés esame
daug kuo panašūs: abu mėgs tame ke-
liauti, skaityti (dažnai renka mės tas pa-
čias knygas, tik skirtingo mis kalbomis,
tad vėliau galime aptarti), landžioti po
parodas, nueiti į filmus (nors čia kar-
tais dėl kalbos skirtumų ne visada
abudu vienodai suprantame, tačiau

garso profesoriumi, mano bendraamžiu
Andrés Cedillo apvertė viską aukštyn
kojom. Iki šiol manau, jog tai fantas-
tiška gyvenimo dovana. O kai susipa-
žinome, Andrés dirbo viename iš Bel-
gijos universitetų. Juk neatrodo toli?

Ar prieš išvykdama gyventi į Meksiką
žinojote daugiau apie šią šalį, nei apie ją rašo

giuoju Frida Kahlo tapybos takais. 
Pasakoju ir suprantu, kad po kiek-

vienu pasakytu sakiniu slypi tūks-
tantis ir viena smulkmena – patrauk-
si už siūlo galo, ir pradės ri-
dentis istorijų kamuoliukai...
Tad daugumą meksikietiškų
įspūdžių sudėjau į knygą,
kuri pasirodys šiais metais.
Pati su nekantrumu laukiu!

Kada pajutote, kad jau esa-
te šios šalies visavertė pilietė ir
ga lite drąsiai vertinti aplinką,
žmo nių santykius? O gal iki šiol
dar vis vyksta šios šalies pažini-
mas iš vidaus?

Manau, kad pažindinuo-
si su šia šalimi iki šiol – juk
ji tokia milžiniška!

Kasdienybėje net ir pačioje
egzotiškiausioje šalyje, tokioje
kaip Meksika, sunku išvengti
rutinos. Gal jau ryškėja dalykų, prie kurių
Jums Meksikoje tiesiog yra sunku pripras-
ti?

Galbūt tai priklauso net ne nuo ša-
lies, kurioje gyveni, o nuo šeimos ver-

diskusijose išsiaiškiname), atrasti ka-
vinaičių naujienas, tai net negalėčiau
pasakyti, kad man būtų sunku prie ko
nors priprasti. Galbūt daug dalykų
yra neįprastų – gatvės pardavėjų šū-
kavimas, tarsi jie nuolat rengtų „kas
garsesnis” varžybas, vairavimo ypa-
tumai – mašinos gali būti aplipusios
žmonių ir viduj, ir iš išorės – juk visada
šilta! Prie ko tikrai sunku priprasti, tai
– prie žemės drebėjimų, juolab,\ kad jų
niekada negali nuspėti. 

Kaip įveikiate nostalgiją? Ar labai ilgi-
tės Lietuvos?

Lietuvą stengiamės kiek įmano ma
dažniau aplankyti. Net galima sakyti,
jog gyvename „ant lagaminų” – tarp
Meksikos ir Lietuvos. Tačiau savo šei-
mos pasiilgstu beprotiškai, nors šiais
laikais internetinės prie monės tikrai
labai padeda – gali kal bėtis kiekvieną
dieną, gali vienas ki tą pamatyti, tačiau
negali pasidalinti iškepto pyrago kąs-
neliu, negali vienas pas kitą pasisve-
čiuoti, negali apkabinti… 

Tačiau, kita vertus, nostalgija iš-
trina visas buitines smulkmenas, iš-
grynina svarbiausias detales ir lei-
džia pamatyti savo šalį iš kito pa sau lio
pusės. 

Kai šeimoje susiduria skirtin gų tauty-
bių žmonės, vyksta savo tiški multikultūri-
niai mainai. Ko kiais lietuviškais dalykais ban-
do te sužavėti savo vyrą ir ką tokio nuosta-
baus meksikietiško siūlo jis Jums? 

Andrés džiaugiasi mūsų smagio-
mis spalvotomis Velykų šventimo tra-
dicijomis. Dabar mes kartu marginame
kiaušinius (meksikiečiai neturi šios
tradicijos), valgome su šei ma velyki-

Lemtingas susitikimas su prof. Andrés Cedillo pasuko
lietuvaitės gyvenimą nauja vaga.

nius pusryčius. Andrés sesers de-
šimtmetis sūnus sakė, jog tai patys ska-
niausi jo ragauti kiau šiniai! 

Nukelta į 14 psl.

Kaukolių parodoje Mexico mieste.

Didinga Mexico katedra Asmeninio albumo nuotraukos

Paslaptingosios Teotihuacan piramidės.



PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

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

.
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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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Į V a i r Ū S

,,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!

S k E l b i m a i
773-585-9500
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,,Draugo” sudoku nr. 129
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Juozas Kontautas, Akron, OH
Milda Antanaitis, Wheeling, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Paskutinis didysis išpardavimas vyks
Francis Parker mokyklos garaže, 2233
N. Clark Street (prie Webster gatvės)
šeštadienį, gegužės 19 d., nuo 9 val.
r. iki 4 val. p. p., bei sekmadienį, ge-
gužės 20 d., nuo 10 val. r. iki 4  val. p.
p. Rūbai, žaislai, elektronika, sportinė
įranga, baldai, meno kūriniai, akse-
suarai, namų reikmenys ir kt. Atsiskai-
tymas – tik grynais.

Daugiau informacijos 
tel. 773-797-5516.

www.draugas.org

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500    www.draugas.org

Tapkite 
DRAUGO 
skaitytojais
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Gyvenimas Meksikoje –
tarsi kelionė Fridos Kahlo tapybos takais

Atkelta iš 11 psl.

Taip pat vyrui labai smagu buvo
pamatyti mūsų Kūčių stalą, nuklotą 12
valgių. Iš pradžių niekaip negalėjo
patikėti, kad tiek daug valgių galima
paragauti per vieną vaka rienę! Jį žavi
Lietuvos gamta, miškų ir ežerų gau-
sybė, Vilniaus senamies čio jaukios
gatvelės ir pajūrio tyla žiemą, M. K.
Čiurlionio paveikslai ir… bulvių pa-
tiekalai!

Mane, ko gero, labiausiai nuste-
bino, kaip meksikiečiai švenčia Dia de
Muertos, arba Mirusiųjų dieną, kuri
įrašyta į UNESCO kultūrinio paveldo
sąrašus. Meksikoje tai džiaugsminga
šventė. Čia vieni kitiems dovanoja šo-
koladines kaukolytes, cukrinius vai-
duoklius ar net deserti nius karste-
lius. Mes irgi tokių do vanų gavome. Ti-
kėdami, kad miru sieji yra gyvi, tik ki-
tomis formomis, šią dieną meksikiečiai
stato spalvingus altorėlius, organi-
zuoja koncertus, renka gražiausią La
Calavera Catrina (elegantiški moters
griaučiai, Meksikos Dia de Muertos
simbolis) ir... kepa pan de muertos,
arba mirusiųjų bandeles. Tai minkštos
saldžios sviestinės bandelės, gardin tos
apelsinų sultimis ir anyžių sėklomis.
Dažniausiai apvalutės, aplip dy tos su-
sikryžiavusių kaulų formų teš lainiais.
Prisipažinsiu – laukiu šių bandelių ne-
kantraudama. 

Įsilieti į svetimos tautos sociumą ne-
lengva net ir tada, kai moki kalbą, žinai pa-

pročius ir esi perpratęs tos šalies mentali-
tetą. Ar jau turite savo draugų ratą Mexi-
ce ir galite drąsiai sakyti, kad tarp Jūsų ir
jų yra užsimezgęs tamprus ryšys? 

Dažnai pamirštu, kad mes su And-
rés esame skirtingų tautybių. Prisi-
menate beveik prieš 40 metų John
Lennon kartu su žaviąja Yoko Ono iš-
leistą albumą „Imagine”? Dai nuoda-
mas apie savo svajonę, jog tarp šalių
nebeliko sienų, nėra vienos religijos,
visi žmonės gyvena taikoje, Johnas pri-
duria: „You may say I’m a dreamer/
But I’m not the only one”... (liet. „Jūs
galbūt pasakysit, jog aš – svajotojas,/
bet aš toks ne vienas”...)  Taigi turbūt
mes abu su Andrés tam tikra prasme
esame svajotojai, visada pasiruošę su-
sikrauti savo lagaminus ir bendrauti
su prancūzais ar meksikiečiais, italais
ar lietuviais – nesvarbu, kokiam žemės
kampely tai bebūtų  – Andrés kolegos
– moksli ninkai, išsibarstę po visą pa-
saulį, ta po ir mano draugai. O ir Me-
xice, universitete, dirba daugybė dės-
tytojų, atvykusių iš Rusijos, Prancū-
zijos, JAV, Venesuelos, Kosta Ricos,
Čilės, Argentinos, Lenkijos, Kolum-
bijos, Vokietijos, apsigyvenusių čia
visam laikui. Tai maloniai mane nu-
stebino. Be to, mūsų kaimynystėje gy-
vena keletas lietuvaičių, kas mane,
žinoma, itin džiugina, nes kartais ga-
lime susibėgti ir paplepėti lietuviš-
kai. Ta čiau apskritai Meksikoje labai
didelis dėmesys skiriamas šeimai, su
ja pra leidžiama daug laiko, tad ir tų
laisvų savaitgalių nedaug lieka…

Žiedais apsipylę medžiai prie Jolantos ir Andrés namų.

Alebrije – ryškiaspalvių fantastinių mitologinių gyvūnų – parodoje Mexico.

Atkelta iš 10 psl.

Berželių ir gėlių vainikais puoš-
davo ne tik gyvulėlius – juos ant galvos
dėdavosi ir merginos. Kai kurie šalti-
niai sako, kad tai turėjo apraminti
piktąsias dvasias. 

Piemenys ruošėsi iš anksto. Kiek-
vienas stengėsi kaip galima anksčiau
bandą išginti, užsiimti geriausią ga-
nyklos vietą. Kiti net gulti neidavo, kad
tik nepramigtų. Su tamsa, dar gerokai
prieš saulės tekėjimą skubėjo į ga-
nyklą ir užsikūrę ugnį kas dūdavo, kas
dainavo iš visos sveikatos ir kitaip
triukšmą kėlė. Vargas tam, kuris at-
ginė paskutinis. Vaikai iš jo juokdavosi,

spirgučiu vadindavo, erzindavo: šei-
mininkės visiems gardumynų duos, o
jam – ne.

Visas kaimas prie kaimo ribos
saulei pakrypus vakarop laukdavo
parginamos bandos, apkaišytų vaini-
kais ir žolynais savo karvyčių ar avy-
čių, ožkyčių bei žalumynais išsipuo-
šusių piemenų. Pasitinkantieji dai-
nuodavo savo dainas, atgenantieji –
savo. 

Vaišės

Aukštaitijos gatviniuose kiemuo-
se Sekminės buvo ir senų, ir mažų
šventė. Į šiaurę nuo Šiaulių ir Radvi-
liškio, apie Akmenę, Joniškį, Pasvalį,
Pakruojį, Biržus, Kupiškį, Rokiškį,
dar XX a. pradžioje darydavo samba-
rius – sudėtines vaišes. Iš anksto su-
pildavo miežius ir, pasidarę alaus, sek-
madienį po pietų rinkdavosi į sutartą
vietą.

Šiandien mažai kas prisimena se-
novines vaišes parugėje, kai jaunimas
dainuodavo parugines dainas, giedojo
ir šoko sutartines. Kartu susėdę ir
viskuo dalindamiesi kaimynai tarsi at-
leisdavo vienas kitam smulkias skriau-
das. Apdovanodami piemenėlius, pa-
leisdavo juos pusdieniui padykauti,

žinojo, kad taip jie pamaloninti bus
stropesni ir gyvuliams švelnesni. Pie-
menys bandydavo miško žvėrims įsi-
teikti. Dieveniškių apylinkėse ant la-
šinukų išsikepę kiaušinienę su pienu
ir miltais, nešdavosi ją į mišką ir įsilipę
į medį šaukė: „Vilkai. Meškos, pribū-
kit pas mus in pusryčių! Kad nepri-
būsit dabar, tai cielus metus nebūkit!”

Prie upės ar ežero

Per Sekmines taip pat šventino
vandenį, kurį naudojo iki kitų Velykų
namams, gyvuliams, mirštantiems ap-
krapinti, kai kas ant pamatų išliedavo,
kad per šį šventą daiktą katės ir šunys

nežargytų. Kitur pildavo į
šulinį.

Nuo Sekminių vanduo
tampa švęstas ir visur be pa-
vojaus galima maudytis. Kai
kuriuose regionuose kuni-
gai šventindavo upes ir eže-
rus. Taip pat žinomas pa-
protys pašventinto ežero van-
dens parsinešti namo, šliūkš-
telti į savo šulinius ar kūd-
ras. 

Dar vienas svarbus šven-
tės elementas – supynės.

Stengtasi įsisupti kaip galima aukš-
čiau, kad rugiai būtų aukštesni. „Su-
pkit, meskit mane jauną, kad išvysčiau
aukštą kalną…” 

Vienos dienos nepakakdavo

Antrąją Sekminių dieną buvo ruo-
šiama bandininkų kiaušinienė. Ban-
dininkais buvo vadinami šeimininkų
sūnūs ir samdyti bernai – artojai. Jie,
kaip ir piemenys, eidavo per kaimą
rinkdami sūrius, kiaušinius, lašinius.
Vėlgi – ar neprimena velykavimo pa-
pročių? 

Antrąją dieną ir piemenukams
leisdavo ilgiau pamiegoti, o gyvulius iš-
gindavo merginos. Laukai ir lankos
skambėjo nuo jų dainų. Vaikinai kaip
mat čia atsirasdavo. Klegesys, juokas,
išdykavimai. Vakarop, leidžiantis sau-
lei, pargintus gyvulius namo šeimi-
ninkės perliedavo vandeniu. Bet būti-
nai iš melžtuvių – tada visą ganiavos
laiką karvės bus pieningos.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Remtasi R. Merkienės, V. Kolyčiaus straips-
niais, Vartiklis.lt, Grokiškis.lt, Mitologijos

enciklopedija, leu.lt, Ramuva.lt ir kt.  
Internetinių šaltinių nuotraukos

Piemenukų ir
gyvulėlių šventė
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4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PADĖKA
Dėkojame kunigui Jauniui Kelpšui už atnašautas šv. Mišias ir

pravestas apeigas kapinėse, palydint Amžinybėn a. a. Mildą
Strungytę-Vieraitienę.

Nuoširdžiai dėkojame solistei Giedrei Sokienei už giedojimą,
Viktorui Kelmeliui už skaitinius bažnyčioje bei visiems su si rin-
kusiems.

Ačiū už aukas Mišioms ir gausias aukas Mildos atminimui,
skirtas Alzheimers Association.

Dėkojame lietuvių klubams ir organizacijoms: Tauragės,
Ame rikos lietuvių pensininkų, Marquette Parko namų savinin-
kų, Čikagos lietuvių suvalkiečių ir Lietuvių klubui, kurių aukos
taip pat Mildos atminimui bus perduotos Alzheimers Association.

Ačiū laidotuvių namų direktoriui Donald M. Petkui už rūpestin -
gą ir malonų patarnavimą.

Vieraičių šeima

Taip galima pavadinti Draugo fondo su-
manytą ir finansuojamą knygą „JAV lie-
tuvių darbai Lietuvai 1918-2018 me-
tais”, skirtą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 100-mečiui, kurią rengė prof. dr.
Juozas Skirius, vienas ryškiausių šian-
dienos Lietuvos mokslininkų, tyrinėjan-
čių lietuvių išeivių istoriją. Pradedame
knygos, kurios turinys jau žinomas ir
kurios maketas (spaudai parengė lei-
dykla „Savas takas”) baigtas rengti ir iš-
siųstas į spaustuvę, pristatymą. 

Nors knyga įspūdinga apimtimi (ją
sudaro 559 psl.) ir gausiomis iliust-
racijomis, bet, matyt, įspūdingiau-

sia yra tai, kad joje paminėta net 2 400 ak-
tyviausių lietuvių išeivių Amerikoje
pavardžių. Reikia turėti mintyje, kad tai
dažniausiai tik atstovai gausių tautinių organizacijų, kurios per šimtą metų nu-
veikė didelius darbus savo ar savo tėvų tėvynei Lietuvai. O įdomu būtų, kiek iš
viso mūsų išeivių Amerikoje galėjo iki pat šiol dalyvauti tautinėje veikloje? Būtų
dar įspūdingesni skaičiai, bet, matyt, jų suskaičiuoti neįmanoma, nes vienoms
organizacijoms priklausė keli tūkstančiai, kitoms – kelios dešimtys, o buvo ir
tokių, kuriose dirbo keliolika žmonių, bet jie į savo darbą buvo įtraukę būrį or-
ganizacijoms nepriklausančių. O dar reikia nepamiršti, kad tai vyko per kelias
kartas. Kaip įprasta sakyti, per šimtmetį pasikeičia keturios kartos. Taigi tau-
tinių darbininkų greičiausiai buvo šimtai tūkstančių. Prie tų eilinių darbininkų
galima pridėti ne tik dirbusius tiesiogiai – ką nors organizavusius, bet ir daly-
vavusius renginiuose (minėjimuose, gegužinėse ir kt.) bei aukojusius. Pvz., se-
niausio laikotarpio įspūdingiausi epizodai: Lietuvos parodymas pasaulinėse pa-
rodose, lėktuvo pirkimas lakūnams Dariui ir Girėnui, kad jie perskristų per At-
lantą ir taip išgarsintų Lietuvos vardą pasaulyje, „Laisvės varpas” ir t.t. Tai ak-
cijos, kurios asocijuojasi su tūkstantinėmis miniomis lietuvių, jų entuziazmu
ir meile tėvynei. 

Konkretus vaizdelis – būsimojo „Draugo” redaktoriaus Leonardo Šimučio
akcija nukentėjusiems nuo karo remti ir „Lietuvos autonomijai išgauti”. Jis 1914
m. įsteigtam JAV lietuvių katalikų Tautos fondui per trumpą laiką surinko tūks-
tančius dolerių, kas tais laikais, kai buvo brangus ir 1 centas, buvo neįtikėtina.
Taip rašoma knygos 102 psl.: „Prasidėjusį rinkliavos darbą trukdė tuo metu JAV
siautęs vadinamasis ‘ispaniškasis’ gripas. Daug žmonių sunkiai sirgo, labai daug
jų 1918–1919 m. mirė. Nepaisant to, reikėjo darbuotis, važinėti po kolonijas, kal-
bėti, agituoti, rizikuojant patiems užsikrėsti šia liga. Pagal parengtą planą sa-
vaitgaliais L. Šimutis lankėsi įvairiose parapijose. Istorinė medžiaga iš tų lai-
kų mums išsaugojo įdomios informacijos, kaip ir kiek 1918 m. pabaigoje pavy-
ko Lietuvos šalpai surinkti pinigų. Kelionių plane vienas iš pirmųjų objektų buvo
Hartford’as (Conn.). Leonardas, užėjęs į kleboniją, rado kleboną Joną Ambotą,
sergantį gripu. Kunigas patarė agitatoriui neiti į parapijos salę, nes daug žmo-
nių serga ir mažai kas ateis jo prakalbų klausyti. Vis dėlto L. Šimutis nusprendė
eiti. Salėje buvo susirinkę netoli dviejų šimtų tautiečių. Kalbėjo ilgai ir ‘karš-
tai’ – beveik dvi valandas – prašė tautiečių paramos darbu, pasiaukojimu ir au-
komis. Pabaigoje agitatorius labiau akcentavo jau skelbiamą šūkį: ‘Lietuva bus
laisva dabar arba niekuomet’. Leonardas šūktelėjo: ar tarp susirinkusių atsi-
ras bent vienas, kuris šią lemtingą lietuvių tautai valandą paaukotų Tautos fon-
dui šimtą dolerių? Visų nuostabai iš karto pakilo šešios rankos ir Tautos fon-
dui įteikė šimtines. Atsirado tokių ir daugiau. Kai kurie net bėgo į namus at-
sinešti pinigų. Buvo surinkta 3 000 dolerių”. Ir taip iš vieno lietuvių telkinio į
kitą...

O kiek tokių akcijų ir tokių pasišventėlių Tėvynei Lietuvai buvo per šim-
tą metų! Kiekvieno telkinio lietuviai knygoje ras daug naudingos medžiagos, ku-
rią galės panaudoti minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį
per savo apylinkės istoriją bei istorinius asmenis. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Kapų puošimo diena –
Memorial Day – šiais metais bus minima

Lietuvių Tautinėse kapinėse

Lithuanian National Cemetery

Gegužės 27 d., sekmadienį,

1 val. p. p.

Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai,

šauliai, skautai ir kitos organizacijos.

Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus pasivaikščioti
po šias gražias kapines, aplankyti šeimos narių,

artimųjų, draugų  bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.

Lietuvių Tautinės kapinės

Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue

Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

www.lithnatcemetery.com

Ištikimųjų tėvynei enciklopedija

Su 525 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, Or-

land Park, IL, garbės nariai, iš viso
11,210 dol.

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasius, Ann Ar-

bor, MI, garbės nariai, iš viso 4,000 dol.
Kun. Vytautas Volertas, Maspeth,

NY, garbės narys, iš viso 1,600 dol.

Emilija Kazlauskienė, Arlington,
MA, garbės narė, iš viso 1,500 dol.

Laima Price, Natick, MA, iš viso
775 dol.

Domas Lapkus, Hinsdale, IL, iš
viso 650 dol.

Už aukas visiems nuoširdžiai dėkoja Drau-
go fondas

Draugo fondo pavasario įnašai:
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Rimtis Tallat-Kelpša,  „Draugo” garbės prenumeratorius, gyvenantis
Tucson, AZ, dar metams pratęsė laikraščio garbės prenumeratą.
Nuoširdus ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

�  Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
(po 1 val. lietuviškų pamaldų) Amerikos lie-
tuvių Beverly Shores klubo valdyba kviečia į
visuotinį susirinkimą Community House (Ser-
vice Ave., Beverly Shores, IN). Aptarsime to-
limesnę šių metų klubo veiklą: ,,Kugelinės” ruo-
šimą, Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą
85-ųjų metinių paminėjimą ir kt. Lauksime pa-
sisakymų, pasiūlymų ir naujų narių. Bus
karšti pietūs. Daugiau informacijos tel. 219-
512-3493 (pirm. Rūta Sidabras) arba el. paš-
tu: rutasida@hotmail.com   

� Eglės šokių studijos (Egle’s Danceworld)
9-ojo sezono pavasario koncertas vyks gegu-
žės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Lietuvių Fondo salėje.
Kviečiame atvykti.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 23 d., trečiadienį, 1 val.

p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite  LTV nufilmuotą 1998 m. iškil-
mingą Vasario 16-osios minėjimą LR Seime,
švenčiant valstybingumo atkūrimo 80 metų ju-
biliejų.

�  Gegužės 24 d., ketvirtadienį, prasideda
kino vakarų Pasaulio lietuvių centro pievelė-
je sezonas. Pradžia – 7:30 val. v. Veiks baras,
,,Kunigaikščių užeiga” prekiaus lietuviškais pa-
tiekalais. Laukiame visų!

� Gegužės 30 d., trečiadienį, 6:30 val. v. LR
generaliniame konsulate New Yorke (420 Fifth
Ave., 3rd Floor, New York, NY) vyks archi-
tektūros istorikės, Vilniaus universiteto Istori-
jos fakulteto docentės dr. Marijos Drėmaitės
paskaita ,,Optimizmo architektūra: Kauno
fenomenas, 1918–1940”. Registracija: ny.ren-
giniai@urm.lt

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! –
www.draugas.org

All event proceeds benefit the 
Lithuanian World Center,

A 501 (c) (3) non-profit community center in Lemont, IL

Lietuvių poetų viešnagė „Draugo” redakcijoje
Penktadienis, gegužės 18 diena, 2 val. p. p.

Iš k.: Liutauras Degėsys, Erika Drungytė ir Antanas Šimkus.
Vidos Kuprytės nuotr.


