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per 300 autorių – 7  psl.

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

D. Sabonis
pasirašė
vertingiausią
sutartį Lietuvos
sporto
istorijoje!
NBA Indianos „Pacers” klubas spa lio
21 d. patvirtino, kad ilgam pra tęsė su-
tartį su 23-ejų metų 211 cm ūgio
Lietuvos vidurio puolėju Domantu Sa-
 boniu. Per ketverius metus lietuvis
NBA lygoje uždirbs 77 mln. JAV do-
lerių – po daugiau nei 19 mln. per se-
zoną.

Tai – finansiškai pati vertin-
giausia sutartis ne tik Lietuvos
krepšinio, bet ir visos šalies

sporto istorijoje. Jei  gu krepšinin-
kas kasmet pateks į NBA ,,Visų
žvaigždžių” rungtynes ar ba pa-
teks į simbolinius NBA penketus,
jo uždarbis gali pasiekti ir 85 mili -
jonus. 

D. Sabonis iki naujosios su-
tarties, kuri įsigalios nuo 2020-
ųjų, turi dar metus galiojančią
naujoko sutar tį su Indianos klubu,
pagal ją 2019–2020 metų pirmeny-

bėse lietuviui ati teks kiek didesnė
nei 3,5 milijono JAV dolerių suma.

Per NBA tarpsezonį Indianos
,,Pacers” vadovai ir treneriai tikino,
kad D. Sabonis bus svarbi komandos

ateities dalis, kad žais starto penke-
te. Klubo atstovai neslepia, jog išlai-
kyti lietuvį buvo prioritetas ir džiau-
giasi, kad tai pavyko padaryti. 

– 9 psl.

Gražiai išsipuošusios damos
rinkosi į „Elijah’s” resto-
rano pobū vių salę. Ne vel-

tui pagrindinė vakaro organi-
zatorė, viso vakaro siela San
Diego Lietuvių Bendruomenės
(LB) iždi nin kė Aušra Vabalienė
prieš baliaus pradžią taip jau-
dinosi – San Diego LB pirmi-
ninkė Birutė Ukne vičienė ne

tik visus sandiegiečius į rengi-
nį kvietė, bet per Lietuvių die-
nas ir Lietuvos generalinio kon-
sulato darbuotojas pakvietė at-
važiuoti, net visą „Retro”  ko-
lektyvą į svečius kvie tė; pati
Aušra ir San Francisco Lie tuvių
Bendruomenės pirmininkas
Eduard Nuculiak kalbino pasi-
svečiuoti.                        4 psl.

Rudens balius San Diego

Būdamas 23-ejų D. Sabonis sulaukė didžiausios sutarties per Lietuvos sporto istoriją. 

INGA GREBLIKIENĖ

33-iosios Lietuvių dienos Los An ge les tarsi at-
vėrė Pandoros skrynią. Vi są spalį Californijoje
vyksta susiti kimai, šventės, premjeros, baliai.
Ir nors San Diege dar vis skaisčiai švie čia sau-
lė ir palmės nekeičia lapų spalvos, visas pus-
šimtis lietuvių susi rinko vasaros palydėti ir pa-
sveikinti rudenį tradiciniu rudens baliumi. 

Rudens baliaus dalyviai džiaugiasi susitikę ir  kartu smagiai pasilinksminę.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Fariziejaus ir muitininko maldos
Evangelija pagal Luką  Lk. 18, 9–14

9 Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo tei-
sumu, o kitus nie ki no, Jėzus pasakė palygini mą: 10 „Du
žmo nės atėjo į šventyklą melstis. Vie nas buvo fariziejus,
o kitas muitinin kas. 11 Fariziejus atsistojęs taip sau vie-
nas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti
žmonės – plė šikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis
va muitininkas. 12 Aš pasnin kauju du kartus per savai-
tę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’.13 O muiti-
ninkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dan-
gų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gai-
lestingas man, nusidėjėliui!’ 14 Sa kau jums: šitas nuėjo
į namus nuteisin tas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukš-
tina, bus pažemintas, o kuris sa ve žemina, bus išaukš-
tintas”.

Man patinka žmonės, turintys stuburą: jų įsiti-
kinimų drąsa, duoto žodžio laikymasis, prin-
cipingumas, pastovumas, moralinis tvirtu-

mas, iš minties ir kūrybiškų įgūdžių pasi reiš kimas
sudėtingoje ar emociškai ri zikingoje aplinkoje, ge-
bėjimas vi suomet sakyti tiesą, gebėjimas produk ty-
viai vadovauti, vidinis ir išorinis žmogaus šventu-
mas, kuklumas, nusižeminimas dėl kilnaus pasiau-
kojimo. Toks buvo Jėzus Kristus.

Ir atvirkščiai, man atrodo labai apgailėtini tie
žmonės, kurie nemato toliau savo nosies; kuriems jų
asme ni nė-egoistinė garbė yra svarbiausias daly-
kas; kuriems tiesa – tai jų tie sa; kuriems moralė ne-
egzistuoja, kad galėtų kitus šmeižti, žeminti, kal tinti,
maišyti su purvais; kuriems pi nigas svarbesnis už
žmogaus orumą ir gyvybę, kurie yra bailiai. Ir, pri-
simenant kitą evangeliją, yra žmonių klasė, kuri pri-
mena pabaltintus karstus, nors viduje yra supuvę,
pikti, ta čiau išorė glamūriškai išdailinta. To kį šios
dienos Evangelijoje matome „pasikėlusį” fariziejų,
kokius neretai Dievas leidžia mums sutikti ir šian-
dien… 

Jėzus jaučia ugnį savo širdyje ir nori, kad ji būtų
užsidegusi. Ugnis yra teisingumo ugnis!

Argi Dievas nemato teisingumo dėl savo išrink-
tųjų, kurie šaukiasi jo dieną ir naktį ir delsia jiems pa-
dėti? Mes žinome, kad meilė nesuderinama su sava-
naudiškumu ar egocentriš kumu, tačiau kai išgirs-
tame apie maldą ir atsakymą į maldą, pirmiausia gal-
vojame apie savo maldas, mąstome savanaudiškai.

Antrajame skaitinyje Paulius (arba kažkas, kas
šiandien panašus į tautų apaštalą Paulių) prieš Die-
vą yra visiškas dvasios vargšas. Paulius žino, kad ne-
trukus bus kankinamas, todėl sako, kad jis jau yra
atnašaujamas, jo iškeliavimas arti (2 Tim 4, 6). Vynas
jau paaukotas! Todėl Paulius nurodo, kad jis tikrai
žino – jo gyvenimas baigsis kankinystės auka. Visi
Pauliaus liudininkai jį apleido, jis turi gintis vienui
vienas… Kas jam liko? Jam liko tik Viešpats, ir Pau-
lius yra su juo! Antrame skaitinyje Timo tiejui jis
rašo:

Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su
manimi, visi mane pa liko. Tenebus jiems tatai palai-
kyta nu sikaltimu! Viešpats buvo su manimi ir mane
sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tau-
tos ją išgirstų; jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Vieš -

pats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės,
paimdamas į savo dangaus karalystę. Jam garbė per
am žių amžius! Amen (2 Tim 4, 17).

Šv. Paulius gyvena taip, kaip šios dienos evan-
gelijoje minimas mokes čių rinkėjas – Jis neturi kau-
kės! Jis yra tikras!

…Kai sergate ir einate pas gydytoją, nėra pras-
mės pasakoti gydytojui apie kito žmogaus ligą. Gy-
dytojas negalės jūsų gydyti, jei skundžiatės kažkie-
no liga ir nepasakysite savo simptomų. Jei tai da-
rytumėte, vėl eitu mėte namo lygiai toks pat ligonis,
kaip ir ateidamas pas gydytoją (Šv. Augustino pa-
mokslas 351.1). Keista, bet būtent tai įvyksta para-
bolėje, ku rią Jėzus pasakoja šios dienos Evan-
 gelijoje (Lk 18, 9–14). Fariziejus ir mo kesčių rinkė-
jas eina į šventyklą mels tis. Tačiau fariziejus, užuot
nuolankiai prisistatęs prieš Dievą, prašyda mas Die-
vo pagalbos ir malonės, išvar dija kitų kaltes ir
skundžiasi toje pat šventykloje, visai šalia jo besimel -
džian čiu mokesčių rinkėju. „O Dieve, dėkoju tau, kad
nesu toks, kokia yra likusi žmonija – godus, nesą-
žiningas, neištikimas ar netgi toks, kaip šis mo kesčių
rinkėjas” (Luko 18:11). To dėl nenuostabu, kai gir-
dime, kad fa riziejus po maldos šventykloje namo iš-
ėjo nenuteisintas (Lk 18, 14). Mes galime pamanyti,
kad fariziejus pas Dievą atėjo kaip teisingas, pado-
rus žmogus ir tikintysis, nes pasninkavo du kartus
per savaitę. Žydų įstatymas arba Tora pasninką skel-
bė tik kartą metuose, per Yom Kippur (atsilyginimo
diena), tačiau, bėgant metams, žy dų pamaldumas pri-
dėjo daugiau pasninko dienų. Bet šie papildomi pa-
sninkai nebuvo atgaila už nuodėmes. Pridėti pasnin -
kai buvo skirti prašyti Dievo malonės ar apsaugos
nuo ne laimių. Žydai pasninkavo nenorėdami iš-

Dievo žmonės turi stuburą vengti blogų sapnų ar suprasti, kaip sapnus aiškinti.
Taigi Evange lijoje minimo fariziejaus pasninkas ne-
 buvo atgaila.

Kita vertus, mokesčių rinkėjas eina į šventyk-
lą atgailaudamas. Net kūno kalba rodo jo atgailą: jis
atsistojo per atstumą, akys buvo nuleistos že myn ir
jis mušėsi į krūtinę. Neabe jotinai jo maldoje mato-
me labai nuo širdžią atgailą: „O, Dieve, būk gailes tin-
gas man, nusidėjėliui” (Luko 18:13). Skir tingai nuo
fariziejaus, jis nemėgino nuslėpti, kas jis iš tikrųjų
yra, ar užsidėti kaukę, kad paslėptų nuo Dievo savo
tikrąjį save. Jis atėjo pas Dievą toks, koks buvo. To-
dėl Die vas sutiko jį ten, kur jis buvo, pakėlė jį, ir mo-
kesčių rinkėjas išėjo namo nuteisintas (Luko 18:14).

Kai sergate ir einate pas gydytoją, nėra prasmės
pasakoti gydytojui apie kito žmogaus ligą. Gydyto-
jas negalės jūsų išgydyti… Fariziejus ir mokesčių
rinkėjas gavo iš Dievo tai, ko nusipelnė. Fariziejus
atėjo pas Dievą skųstis kitų nuodėmėmis ir grįžo
namo be širdies ramybės. Kita vertus, mokesčių rin-
kėjas atėjo pas Dievą visiškai nusižeminęs, nuolan -
kus, atvirai išpažino, kas jis iš tik rųjų yra, ir grįžo
namo nuteisintas, grįžo su Dievu. Mokesčių rinkė-
jas iš tikrųjų gavo pirmąjį Jėzaus Kalno pamokslo
palaiminimą: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai”.
Jis – dvasingas vargšas. Jis yra panašus į kitą mo-
kesčių rinkėją – Zachiejų, kurį iš girsime kitą sek-
madienį, kuris nuo lankiai susitinka su Jėzumi at-
gailos dvasioje ir taip pat yra išgelbėtas (Luko 19: 1–
10).

O kaip mes? Tikrai mums Vieš pats palyginime
sako, kad mes netu rime ko bijoti artindamiesi prie
jo tokie, kokie esame. Tiesą sakant, tai yra pats tei-
singiausias būdas kreiptis į Dievą, nes priešingu at-
veju mes blo kuojame Dievą, neįsileidžiame Jo į savo
gyvenimą. Dievo akivaizdoje kukliai pripažinkime
savo ribotumą bei menkumą, ir, kaip šventasis Pau-
 lius, priklausomybę nuo Dievo. Kai suprantame, kad
nieko neturime, esa me pasirengę priimti Dievo ma-
lonę. Kai sergate ir einate pas gydytoją, nė ra pras-
mės pasakoti gydytojui apie kito žmogaus ligą. Gy-
dytojas negalės jūsų gydyti, jei skundžiatės kažkie-
no liga ir nepasakote savo simptomų… Nuolanki at-
gaila prieš Dievą atveria mums Dievo malonę, su-
teikia žmogui tą ypatingą malonę – priimti Vieš pa-
ties atleidimą Susitaikinimo sak ra mente, priimti
patį Viešpatį. Tas sakramentas yra nuostabus būdas
su tikti Viešpatį ir grįžti namo nuteisintu, kaip ir mo-
kesčių rinkėjas. Nebū kime tokie išdidūs kaip fari-
ziejus, bet nuolankūs kaip mokesčių rinkėjas, kad
galėtume vėl dažnai naudoti sak ramentą, kad tu-
rėtumėte ramybę ir apsčiai jos turėtume. 

Nuodėmė yra glamūruojama per visas žmogų
pasiekiančias priemo nes, tačiau nuodėmė yra nuo-
dėmė, ir dėl jos reikia atgailauti. Nuodėmės šlovi-
nimas per televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones
neatveria durų Dievui, todėl nesistebėkime, kad tiek
daug melo, žiaurumo, priklausomybių, šeimų irimo
ir kitų mus supan čių baisybių. Vietoj to Viešpats lau-
 kia, kad mus užpildytų savo malone – atleidimu ir
meile. 

Mums pavyzdys yra mokesčių rinkėjas: „O Die-
ve, būk gailestingas man, nusidėjėliui” (Lu ko 18:13).
Dėl tos pačios priežasties mes taip pradedame kiek-
vieną šv. Mi šių auką, prašydami Dievo atleidimo ir
sutaikinimo prieš priimant Šven tąją Komuniją:
„Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet
tik tark žodį, ir mano siela pasveiks”. Iš ganytojas Jė-
zus Kristus trokšta per sa vo begalinį gailestingumą
visą žmo niją užpildyti savo Dieviška mei le.

Dievo žmogus turi stuburą – „Dieve, būk gai-
lestingas man, nusidė jėliui” (Lk 18, 13).

Pragaro vartai. Carlos Slim muziejus, Mexico City. 
Kun. G. A. Joniko albumo nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Alytuje daugiau kaip savaitę gesintas padangų per-
dirbimo įmonėje ,,Ekologistika” siautėjęs gais-
ras ir jo padarinių likvidavimas jaudina ne tik

alytiškius, bet ir visame pasaulyje gyvenančius tau-
tiečius.  Ypač atidžiai situaciją Alytuje stebi JAV Ro-
chester, NY mieste ir apylinkėse gyvenantys lietuviai.
Juk Alytus ir Rochester jau 10 metų yra susigiminiavę
miestai (Sister Cities). 

Dar šio mėnesio pradžioje Rochester mieste lan-
kėsi Alytaus meras Nerijus Cesiulis kartu su savo pa-
vaduotoja Jurgita Šukevičiene. Jie atvyko paminėt
abiejų miestų draugystės 10-mečio (Apie šią viešna-
gę rašė  Regina Juodeikienė š. m. spalio 17 dienos
,,Draugo” numeryje) . 

Rengiasi prisidėti prie paramos Alytui

LR garbės konsulas New York valstijoje Rimas Če-
sonis ,,Draugui” sakė: ,,Merui ir vicemerei sugrįžus
į Alytų, netrukus ir prasidėjo šis baisus gaisras. Aš
manau, kad  Lietuva neįvertina didžiulio šios trage-
dijos masto. Mes esame pasirengę padėti. Planuoja-
me, kiek mums tai pavyks, sukaupti piniginį fondą.
Kai tik išgirdau apie Alytuje siaučiantį gaisrą, pa-
rašiau merui N. Cesiuliui. Tačiau sakiau, kad ne-
skubėtų man atsakyti, nes jis šiuo metu turi svarbesnį
užsiėmimą”. 

Garbės konsulas svarstė, kokiu būdu Ameriko-
je gyvenantys tautiečiai galėtų prisidėti prie pagal-
bos Alytaus miestui. Jis paminėjo galimą paramą se-
neliams, globos namų gyventojams, kurie pirmieji
buvo evakuoti, nes iškilo pavojus jų sveikatai ir gy-
vybėms. 

,,Alytaus merą N. Cesiulį pažįstu jau 10 metų. Pir-
mą kartą jis atvyko į Rochesterį kaip tuometinio mero
Česlovo Daugėlos komandos narys. O šiais metais –
jau kaip Alytaus meras”, – sakė R. Česonis. 

Lietuva palaiko merą N. Cesiulį

Alytaus meras, nelaukdamas kol neryžtingai
trypčiojantys atitinkamų institucijų valdininkai im-
sis to, kas jiems priklauso – vadovauti milžiniško gais-
ro likvidavimo darbams, pats ėmėsi atsakomybės už
savo miestą ir jo gyventojus.

Iš tiesų, jau nuo spalio 15 dienos, kai tik kilo pra-
gaištingas gaisras padangų perdirbimo gamykloje, N.
Cesiulio pavardė kasdien linksniuojama Lietuvos
spaudoje. Šis žmogus gaisro gesinimo ir jo padarinių
likvidavimo darbams vadovavo ne iš savo kabineto.
Jis pats kasdien, nuo ryto iki vakaro, kartu su ug-
niagesiais ,,gyveno” gaisravietėje. Mero pasišventi-
mas žavi Lietuvos žmones.

O vidaus reikalų ministrė, bandžiusi pakritikuoti
N. Cesiulį ir Alytaus savivaldybės nepasirengimą ekst-
remalioms situacijoms, pati susilaukė gyventojų
kritikos ir siūlymo atsistatydinti. Nes būtent jos kom-
petencijoje esančių institucijų specialistai turėjo
būti atsakingi už darbų koordinavimą nelaimės
metu. 

Nelaimę vadino ,,antruoju Černobyliu”

Remiantis Lietuvos internetinėje spaudoje pa-
teiktomis žiniomis, ,,Ekologistikoje”, kuri yra di-
džiausia Baltijos šalyse padangų perdirbimo įmonė,

degė 10 tūkstančių padangų 3 hektarų (beveik 7,5
akro) plote. Pirminiais duomenimis, žala gamtai gali
siekti 5 milijonus eurų.

Gaisras buvo gesinamas beveik 10 dienų. Ug-
niagesiai ir savanoriai dirbo be pertraukos, dieną ir
naktį. Gaisro gesinimo bei kita reikalinga technika
– sukiasvoriai sunkvežimiai, traktoriai, kranai
buvo atgabenti iš visos Lietuvos. 

,,Gaisrą gesino visas Alytus”, – sakė N. Cesiulis.
Kai kas šią nelaimę vadino ,,antruoju Černobyliu”.
Gyventojai pasiaukojančiai dirbantiems ugniage-
siams nešė maisto, arbatos, o kas galėjo, ėjo patys
dirbti į gaisravietę – kiekviena pora rankų buvo la-
bai reikalinga. Buvo labai svarbu pasirūpinti, kad
išsigandusius žmones laiku pasiektų teisinga in-
formacija. Juk pamatę į dangų kylantį 40 metrų ug-
nies stulpą ir juodus dūmus, gyventojai jaudinosi dėl
vaikų ir savo pačių sveikatos. 

Tiesa, pagal įstatymus tokios apimties ir pavo-
jingumo gaisro gesinimo darbus turėjo koordinuo-
ti aukščiausio rango Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos vadovai. Tačiau viskas krito ant Alytaus
miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisi-
jos ir jai vadovaujančio mero N. Cesiulio pečių. 

Matydami pasiaukojantį ugniagesių darbą, taip
pat žinodami, kad jie už tai gauna labai nedidelius

Daugiau nei savaitę gesintas gaisras Alytaus padangų perdirbimo įmonėje pagaliau buvo nugalėtas. Da -
bar prasidės naujas – nelaimės padarinių likvidavimo etapas.                                                N. Cesiulio nuotr.

Šių metų spalio pradžioje Alytaus meras N. Cesiulis (k.) viešėjo Ro -
chester mieste ir susitiko seną pažįstamą, LR garbės konsulą R. Česo-
nį (d.).                                                                                   Paul Raspudic nuotr. 

Alytaus nelaimė svarbi ir Amerikos lietuviams

Delfi internetinėje svetainėje skelbiama, kad Alytaus
miesto savivaldybė AB Šiaulių banke atidarė paramos
lėšų sąskaitą LT467181200002130487, į kurią visi no-
rintys gali pervesti lėšų ugniagesiams premijuoti ir ekst-
remalios situacijos likvidavimo išlaidoms apmokėti. 

Norintys skirti lėšų ugniagesiams premijuoti, per-
vesdami lėšas paskirties eilutėje turi nurodyti „Ugnia-
gesiams premijuoti”;

Jeigu lėšas norite skirti ne tik ugniagesiams – ra-
šykite „Ekstremalios situacijos likvidatoriams premijuoti”; 

Jeigu lėšas norite skirti ekstremalios situacijos pa-
sekmėms likviduoti, pervesdami lėšas paskirties eilu-
tėje nurodykite „Ekstremaliai situacijai likviduoti”; 

Jeigu lėšas pervedate iš užsienio, tuomet SWIFT
kodas bus: CBSBLT26XXX.

atlyginimus, Lietuvos gyventojai ėmėsi iniciatyvos
surinkti pinigų, kurie būtų išdalinti padangų per-
dirbimo įmonės gaisre dirbusiems ugniagesiams. Ir
į tą sąskaitą ėmė plaukti pinigai – per kelias dienas
žmonės bei įvairios organizacijos suaukojo apie 100
tūkstančių eurų. Žmonės aukojo, kiek kas galėjo. Pi-
nigų perlaidos į atidarytą sąskaitą plaukė net iš Suo-
mijos, Olandijos, Vokietijos ir kitų šalių, kuriose gy-
vena lietuvių. 

Dalyvauti „Draugo” pokylyje – prestižas

50-tasis „Draugo” metinis pokylis. ,,Draugo” archyvo nuotr.

AUDRONĖ ŠKIUDAITĖ

Jau leisti pradedame „Draugą”, / Tą sunu musu ru-
pesčiu. / Tegul jis didis mums užauga, / Nors gimęs
žemėje svečiu. / Tegul kiekvieno grįčią lanko, / Ramybę
nešdamas visiems: / Jis draugas didelio ir menko, /
Kiekvieną linksmins, stiprins, rems.

Tokiu sparnuotu žodžiu „Draugo” laikraščio gi-
mimą prieš 110 metų, 1909 m., palydėjo nežino-
mas poetas, pasirašęs „J.K.” Net ir Amerikoje tai

buvo vargani laikai, juo labiau lietuvių emigrantų,
kurių dauguma buvo paprasti Lietuvos žmonės, iš-
važiavę už jūrių marių laimės ieškoti. 

Spalio 27 d. kviesdami į „Draugo” jubiliejinį 110
metų pokylį (PLC Banys šeimos salėje, Lemont, IL)
dar kartą turime progos parymoti ant kaip kalnas di-
delio mūsų laikraščio komplekto ir jame susirasti
patį pirmąjį kuklų lapelį. Mintimis grįžti į tuos se-
nus (jau senelių ir prosenelių) laikus padės pirmo-
jo numerio redaktoriaus kun. dr. Vincento Vizgirdos
žodžiai.

Nukelta į 10 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Juolab kad balius tikrai smagus
turėjo būti – visus linksminti ir šo-
kiams groti pasižadėjo daugeliui iš
Los Angeles lietuvių dienų ir kitų lie-
tuviškų renginių žinomas muzikantas
Romualdas Zableckas (Kolorado Ro-
 mas). Tikrai džiaugėmės Romo muzi-
 kavimu – beveik be pertraukos grojo 5
valandas, išpildė visus prašymus ir už-
sakymus – net Dalios Daujotytės vyro
austro prašymu valsą sugrojo, ir nors
lietuviai ratelyje valsą šoko, Da lia su
vyru nuostabiai sukosi tikrojo Vienos
valso ritmu. Pats Romas stebėjosi tokio
prašymo sulaukęs, sakė dažniausiai
bent jau polkos su ragu čiais lietuviai
užsiprašo. Ir sandie giečiai džiaugėsi
Kolorado Romo viešnage, juk San Die-
go – ohoho kaip nuo Colorado nutolęs
– vyrai paskai čiavo, kad europietiškais
masteliais jis būtų tarsi iš Paryžiaus at-
vykęs vienietiškiems šokiams pagroti. 

Tad puikiai nusiteikę ir švęsti pa-
siruošę, po trejų metų pertaukos san-
diegiečiai rinkosi į rudens balių. Ir tik-
rai puikiai jautėmės, kad į balių iš Los
Angeles atvyko Generalinio konsulato
antroji sekretorė, laikinai einanti kon-
sulo pareigas Agnė Gure vičienė su
Generalinio konsulato darbuotoja Jus-
tina Bezaraite. Smagu buvo, kad šios
žavios moterys susipa žino su San Die-
go lietuviais, pasikal bėjo, pasidžiaugė
puikiu vakaru. Ma loniai nustebino,

kad ir San Fran cisco LB pirmininkas
Eduard Nucu liak atsiliepė į kvietimą,
ir visą dieną vairavęs, vakare bendra-
vo ir šoko su San Diego lietuviais.
Taip pat labai džiaugiamės, kad baliuje
apsilankė garbūs San Diego LB nariai
Romas ir Audronė Skripkai bei Valdas
Grau ži nis. Daug ir naujų veidų buvo.
Aušros Vabalienės pasiūlytas žaidi-
mas – susipažinti, prisiminti vardus ir
nu si fotografuoti asmenukėje buvo su-
 tiktas entuziastingai. Po poros valan-
 dų asmenukės buvo suskaičiuotos.
Pirmąją vietą ir medalį laimėjo Gin ta-
ras Suvaizdis, sugebėjęs susipažinti ir
nusifotografuoti turbūt su visais va-
karo dalyviais. Antroje vietoje liko B.
Brazdžionio sekmadieninės lietuvių
mokyklos iždininkė Rūta Stecher, tre-
čiojoje – Jolanta Brady iš Teme culos.
Taigi, sulaukę svečių iš Los An geles ir
San Francisco, drąsiai galime teigti,
kad rudenį pasitikome Californijos
lietuvių baliuje. Juolab kad ir organi-
zatorės pasistengė – vai šės buvo labai
lietuviškos – ant stalo netrūko baltos
mišrainės, įvairių sil kių, liežuvio už-
kandėlių, kibinų... O jau šokiai, šokiai
– beveik iki ryto!

Taigi San Diego lietuviai smagiai
sutiko rudenį. Po poros savaičių – ir
San Francisco lietuviai susitiks ru dens
baliuje. O kaip ten Rytų pakrantėje, ar
daug lietuvių bendruomenių susitinka
vasaros palydėti, susitikti, su naujais
žmonėmis susipažinti?

Rudens 
balius
San 
Diego

Rudens baliuje buvo linksma! Dainiaus Mačikėno ir Aušros Vabalienės nuotraukos

Bendruomenės pirmininkė Birutė Uknevičius džiaugiasi smagiu renginiu.

Susirinkusiuosius pasveikino laikinai einanti generalinio
konsulato vadovės pareigas Agnė Gurevičienė.

Baliaus organizatorė ir siela, Bendruomenės iždininkė
Auš ra Vabalienė su vyru Sauliumi.

Muzikantas Romualdas Zableckas – Kolorado Romas.

Aušra Vabalienė, Rūta Stecher, Kolorado Romas ir Jolanta Brady kviečia į sceną ,,pažin-
čių karalių” Gintarą Suvaizdį.
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Spalio 19 d., šeštadienį, Lietuvos vyčių
Vidurio Amerikos apygarda, kurią su-
daro Lietuvos vyčių kuopos iš Illinois, In-
dianos, Michigano, Ohio ir Californijos
valstijų, surengė rudens posėdį, kurį glo-
bojo pirmininkė Loreta Raudonytė-Vi-
cian ir 82-osios kuopos, veikiančios
Gary, IN, nariai. Posėdis vyko Hidden
Lake Park, Merrillville, Indianoje. 

Dalyvavo 17 vyčių – iš 16 kuopos
Chicago, IL, 36 kuopos Brighton
Park, IL, 82 kuopos Gary, IN ir 157

kuopos Lemont, IL. Posėdžiui vadova-
vo Vidu rio Amerikos apygardos pir-
mininkė Aldona Zajauskas. Maldą su-
kalbėjo Regina Juškaitis iš 112 kuopos,
Chi cago, IL. 82 kuopos pirmininkė L.
Rau donytė-Vician sveikino dalyvau-
jančius vyčius ir svečius bei linkėjo
sėkmingo posėdžio. 

Protokolo sekretorės garbės na-
 rės Georgianna Macke ir iždininko
Robert Damasauskas pranešimai bu vo
priimti vienbalsiai, be pataisų. Apy gar-
dos valdyba, komitetų pirmi ninkai ir
kuopų pirmininkai nušvie tė praėjusių
trijų mėnesių veiklą. Apygardos at-
stovės A. Zajauskas ir G. Macke papa-
sakojo apie neseniai vy kusį 106-ąjį vi-
suotinį narių suvažiavimą, kuris vyko
Lombard, IL. 

Vyko rinkimai. 2019–2020 m. Lie tu-
vos vyčių Vidurio Amerikos apygar dos
sudėtis: pirmininkė – Susan Binkis, 112
kuopa, Chicago, IL; vice pir mininkės –
Genevieve Maluska, 157 kuopa, Le-
mont, IL ir Alexandra Rudmin, 16 kuo-
pa, Bridgeport, IL; protokolų sekreto-
rė – garbės narė Georgianna Macke, 157
kuopa, Le mont, IL; iždininkas – Robert
Dama sauskas, 36 kuopa, Chicago, IL;
kores pondencijos sekretorė – Eliza
Macke, 157 kuopa, Lemont, IL; patikė-
tiniai: Regina Juškaitis, 112 kuopa,
Chicago, IL; Saulius Dačiola, 158 kuo-
pa, Lake Shore, IN; tvarkdariai: And-
reja Deks nis, 158 kuopa, Lake Shore,
IN; garbės narė Teresė Strolienė, 157
kuopa, Le mont, IL; lietuvių reikalų
komiteto atstovė – seselė kazimierietė
Theresa Papšytė, 112 kuopa, Chicago,
IL; ritua lų komiteto atstovė – garbės
narė Georgianna Macke, 157 kuopa, Le-
 mont, IL; sporto komiteto atstovas – To -
ny Armalis, 112 kuopa, Chicago, IL;
„Vyties” žurnalo korespondentė – Su-
san Binkis, 112 kuopa Chicago, IL; ry-
šių su visuomene atstovė lietuvių ir
anglų kalbomis – garbės narė Re gina
Juškaitė-Švobienė, 102 kuopa, Detroit,
MI; Vidurio Amerikos apygardos ins-
titutas – dr. Petras Povilas Zansitas, 16
kuopa, Chicago, IL; „Tri mito” žinia-
raščio redaktorė – Liza Macke, 157
kuopa Lemont, IL; Lie tuvos Vyčių fon-
do atstovai – Susan ir Paul Binkis, 112
kuopa, Chicago, IL; stipendijų komiteto
atstovas – Robert Damasauskas, 36
kuopa, Chicago, IL; Švč. Mergelės Ši-
luvos komiteto, Šv. Kazimiero gildijos
atstovė ir garbės narystės atstovė – gar-
bės narė Teresė Strolienė, 157 kuopa,
Lemont, IL. Vi durio Amerikos apy-
gardos instituto direktorių tarybą su-
daro: garbės nariai Robert A. Martin,
Jr., 16 kuopa, Chicago; Teresė Strolie-
nė, 157 kuopa, Lemont, IL, ir Julie Za-

Dalis Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos naujosios valdybos (iš k.): Regina Juškaitis, Susan Binkis, Robert Damasauskas, Eliza
Macke, garbės narė Georgianna Macke ir garbės narė Theresa Strolienė. Sue Svehla nuotr.

karka, 112 kuo pa, Chicago, IL.
Buvo papasakota apie rugsėjo 27–

29 d. vykusią piligriminę kelionę į
Detroitą, aplankyti Palaimintojo ka pu-
 cino Solanus Casey centrą „Heid gelb-
erg Project”, vokišką miestelį Fran-
kenmuth bei Dievo Apvaizdos lietuvių
parapiją Southfielde. Savait galį orga-
nizavo 102 kuopa, kuriai pir mininkauja
garbės narė ir šių eilučių autorė.  

Pranešta, kad 157 kuopa iš  Le-
 mont, IL, gruodžio 9 d. ruošia sunešti-
nių Kūčių šventę Ateitininkų na muo-
 se. Galima registruotis pas G. Macke:
jurgina0318@yahoo. com ar tel. 630-251-
8219. 

112 kuopos Kalėdinis renginys
vyks gruodžio 6 d. „Mabenka” resto ra-
ne. Kaina asmeniui – 25 dol. Regis truo-
tis pas Reginą Juškaitis, tel. 708-404-
3541.

Kitas valdybos posėdis ir Šv. Ka zi-
miero šventė numatyta 2020 m. ko vo
pradžioje St. Pius X parapijoje, 4300
Oak St., Stickney, IL. Šv. Mišias atna-
šaus parapijos klebonas garbės narys
kun. Antanas Markus. Tiksli data bus
pranešta artimiausiu metu. 

Buvo padėkota buvusiai Lietuvos
vyčių Vidurio Amerikos apygardos
pirmininkei Aldonai Zajauskas už de-
 šimties metų pirmininkavimą apy-
gardai. Taip pat buvo išreikšta gili pa-
dėka „Trimito” žiniaraščio redaktoriui
garbės nariui Robert A. Mar tin, Jr., už
jo nenuilstamą veiklą jau daug metų re-
daguojant „Trimitą” (The Trumpet). 

Posėdis baigtas malda, kurią su kal-
bėjo seselė kazimieretė Janine Golu-
bickis. 

Po susirinkimo naujosios Lietu vos
vyčių Vidurio Amerikos apygardos
valdybos ir komitetų atstovų priesaiką
priėmė garbės narė Teresė Strolienė.
Visiems buvo palinkėta sėk mės naujose
pareigose. 

82 kuopos pirmininkė L. Raudo ny-
 tė-Vician ir jos talkininkai suruošė
gausias vaišes. Dalyviai linksminosi ir
gardžiavosi skaniais patiekalais. Or-
ganizatoriams buvo padėkota už puikų
priėmimą! 

Dalyviai jautėsi laimingi, gražią
rudens šeštadienio popietę praleidę
tarp draugų ir bendraminčių!

Gerbiami ,,Draugo” direktorių taryba ir redakcija,

Lietuvos Vyčių organizacijos centro valdybos, Gintaro, Vidurio
Amerikos, Naujosios Anglijos ir Vidurio Atlantos apygardų bei visų
narių, gyvenančių JAV vardu man suteikta garbė, džiaugsmas ir pri-
vilegija nuoširdžiai pasveikinti Jus ir laikraštį ,,Draugas”, švenčiantį
110-ąjį gyvavimo jubiliejų! Tai ypatinga ir neilinė šventė!

Nuo pat Lietuvos Vyčių organizacijos isikūrimo 1913 m. turėjome,
turime ir, tikėkimės, turėsime gražų ir stiprų ryšį su ,,Draugu”. Jūs ne
tik mūsų asmeniškas ir ogranizacijos draugas, bet esate kaip šeimos
narys. Tikėkimės, kad toliau bendradarbiausime ir remsime vienas
kitą dar daug metų.  Dėkojame Jums už pasiryžimą, pareigingumą
bei 

pasiaukojimą leisiti ilgiausiai pasaulyje gyvuojanti lietuvišką laikraštį.
Už ketverių metų, 2023-aisiais Lietuvos Vyčiai tikisi švęsti savo orga-
nizacijos 110-ąjį gyvavimo jubiliejų.  

Lietuvos Vyčių organizacija linki ,,Draugui” ir toliau aplankyti mūsų
namus, nešant spausdintą lietuvišką žodį: žinias iš Lietuvos, JAV lie-
tuvių telkinių, įdomius ir kartais karštus komentarus. 

Linkime Jums gražaus ir atmintino 110-ojo jubiliejaus! Gyvuokite
ir skleiskite žinias dar ir kitus 110 metų! Linkime įgyvendinti ateities
vizijas ir siekius. Telaimina Jus Dievas Jūsų svarbiuose darbuose!

Regina Juškaitė-Švobienė
Lietuvos Vyčių garbės narė

ir centro valdybos pirmininkė

2019. X. 27 d. 

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos rudens posėdis

Knights of Lithuania 
Founded 1913

SUPREME COUNCIL

,,Draugo” prenumeratoriai  gali skaityti
„Draugą” internete

be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį
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LAIMA ŽLIOBIENĖ

Korp! Giedra narės, šį rudenį dalyvavusios Ma-
tulaičio misijos surengtoje ,,Piligrimystė į Šv.
Žemę”  kelionėje, pasidalijo įspūdžiais. Irena Vi-

limienė, pagrindinė organizatorė ir pokalbio mo-
deratorė, pasidžiaugė efektingai kelionę vykdžiusia
agentūra ir profesionaliais gidais, supažindinusiais
keliautojus su ,,Pažadėtosios Žemės” , kaip daugelio
religijų centro, istorija ir svarba. Kelionė buvo įspū-
dinga. Joje dalyvavusius 34 piligrimus lydėjo kun. Lu-
kas Laniauskas SJ. Jo paaiškinimai padėjo įsijaus-
ti ir suprasti lankytų vietų reikšmę.

Ramunė Račkauskienė atskleidė klausytojams
kelionės maršrutą, iki detalių papasakodama apie
skrydžius, keliavimus autobusu, laivu, aplankytų vie-
tovių specifiką, restoranus, viešbučius, paslaugas ir
pan. Atrodo, organizatoriai buvo viską puikiai iš-
mąstę, užsakę ir išpildę.

Ramunė Kubiliūtė apibūdino aplankytas šventas
vietas pagal Jėzaus gyvenimo eigą. Grupė lankėsi Jo
gimimo vietovėje netoli Betliejaus, kur pastatyta baž-
nyčia, iš lauko atrodanti kaip senovinė palapinė, o
viduje – olos formos. Kanoje, kur per vestuves įvy-
ko pirmasis Jėzaus stebuklas. Kafarnaume – baž-
nyčioje, esančioje virš šv. Petro namų, kur Jėzus ap-
sistodavo apaštalaudamas. Magdaloje, ant Galilėjos

ežero kranto, Marijos Magdalietės gimimo vietoje,
kur pastatyta šventovė ir moterų dvasinis centras.
Alyvų kalne, mažoje bažnytėlėje su ašaros formos ku-
polu, kur Jėzus verkė numatydamas Jeruzalės su-
griovimą. Ant Golgotos kalno, Kristaus kapo baž-
nyčioje, kur antrame aukšte po altoriumi yra si-
dabrinis diskas su skyle viduryje, simbolizuojantis
Kristaus kryžiaus vietą. Čia nuo ketvirtojo am-
žiaus lankosi keletos krikščionių konfesijų piligri-
mai. Kiekviena vieta buvo unikali, atmintina. Ne-
nuostabu, kad kun. Laniauskui iš anksto bažnyčio-
se užsakytu laiku laikant šv. Mišias, visa grupė mel-
dėsi giliai susikaupusi.

Silvija Radvilienė perdavė savo jaudulį vietose,
kur per miglą, vandenį ar dykumą vaizduotėje atrodė
įmanoma pamatyti Jėzų. Jos žodžiais, “ Išgirdus var-
dą Galilėjos jūra, tikriausiai prieš akis pasirodo Kris-
tus, stovintis pakrantėje, arba matote apaštalus,
Kristaus dėka traukiančius stebuklingai gausų lai-
mikį, arba įsivaizduojate Kristų, žengiantį ežero pa-
viršiumi” ... Prie Galilėjaus jūros yra daug vietovių,
minimų Šventajame Rašte, pvz., Tabgoje vykęs duo-
nos padauginimo stebuklas. 

Toliau autobusas vežė per dykumas iki nuosta-
biosios Negyvosios jūros. Dėl sūrumo joje joks gyvis
neišgyvena, o žmonės neskęsta. Kitą dieną teko pa-
matyti Masada tvirtovę, Erodo pastatytą 36 m. prieš
Kristų. Per ilgus metus romėnų valdžioje žydai per-

iodiškai sukildavo, kovodavo. Masados tvirtovėje jie,
apsupti romėnų, išsilaikė beveik dvejus metus. Tik
pamatę, kad bus nugalėti, apie tūkstantis jų – vyrų,
moterų ir vaikų – nusižudė, kad nepatektų į romė-
nų rankas. 

Kitą dieną keliautojai pasiekė Jeruzalę. Silvijos
žodžiais, “ kur Kristus ėjo, meldėsi, kentėjo ir
mirė… ir mes dienos metu ten taip darėme, ir ėjome,
ir važiavome, ir meldėmės, ir pavargome” … O kun.
Laniauskas (vienus studijų metus praleidęs Jeru-
zalėje), tapo 12-ai lietuvaičių, ,,jo 12-kos  apaštalių”,
gidas ir globėjas, jas visus keturis vakarus vedžiojęs
po gražų ir įdomų Jeruzalės senamiestį, dalinda-
masis žiniomis ir dvasiniu įkvėpimu.

Dalia Čarauskienė jautriai pasakojo apie savo
jausmus, išgyventus aplankytose vietovėse. Jos
reakcija buvo ypač emocinga. Supratome! Piligrimai,
nešini simboliniu kryžiumi, ėjo Via Dolorosa keliu,
lipo į Golgotos kalną. Nesunku buvo įsivaizduoti ken-
čiantį Jėzų, Jo motiną… Ir kaip galėtum nesijaudinti?
Eiti Kryžiaus keliu, dėti pėdas ant žemės, kur Kris-
taus kraujo ir prakaito lašai buvo pralieti, į ją įsi-
sunkę… 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios ke-
lionės organizavimo, vadovams, piligrimams, ypač
kun. Lukui Laniauskui ir sesėms giedrininkėms, pa-
sidalinusioms savo įspūdžiais, kaip visada, pras min-
game Korp! Giedros susirinkime.  

Ramunė Kubiliūtė veda susirinkusius piligrimų keliais. Rimos Balčiūnienės nuotraukos

Kelionė į Šventąją Žemę,
įspūdžiai ir poveikis

Mieli studentai, sueikime su draugais ir ,,Diskutuokime!”  – tai studentų ateitininkų savaitgalio tema.
Tikimės, sužydės daug originalių minčių ir iškils įdomių pokalbių. Savaitgalyje dalyvaus du ypatingi pas-
kaitininkai.

Kviečiame visus 18–35 m. lietuvius – ateitininkus ir ne ateitininkus – dalyvauti. Daugiau informacijos ra-
site socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram (@studentu.ateitininku.kuopa). Savaitgalio metu bus
proga duoti studento ateitininko įžodį. Daugiau žinių – kaip pasiruošti įžodžiui ar bendrai apie savaitgalį
– galite sužinoti parašę el. paštu: Studentcv@gmail.com.

Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdyba

,,Diskutuokime” Ieškomi vadovai ir darbininkai
MAS Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai  rengiami
nuo gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. ALRKF jaunimo stovyk-
lavietėje Dainavoje. Šių metų tema: ,,Ne dėl savęs aš esu”. 

Kursų programa jau ruošiama. Dabar ieškomi vadovai
ir darbininkai. Kursams reikės komendanto, vadovų, dis-
kusijų būrelių vedėjų, laikraštėlio redaktoriaus, fotografų,
virtuvės darbininkų bei ūkvedžio.

Ar išsiilgote Dainavos? Ar ieškote prasmingos patirties
dirbant su moksleiviais?  Kviečiame jus atsiliepti į prašymą
dirbti šių metų Žiemos kursuose. Prisistatykite iki lapkri-
čio 1 d.  Registracijos anketą rasite tinklalapyje www.mes-
mas.org.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija Lemonte 2019 m. kovo 30-balandžio 8 d. organizavo
10-ies dienų kelionę į Šventąją Žemę. Kelionėje dalyvavo ir keletas ateitininkių.  Jos ne tik
važiavo pasižiūrėti istorinio paveldo, bet keliavo keliais, kuriuos lietė Jėzaus pėdos, tad savo
vaizduotėje jie galėjo grįžti į Jėzaus laikus. Rugpjūčio 25 d. Korp! Giedra pakvietė jas pasida-
linti kelionės įspūdžiais Ateitininkų namuose, Lemonte.   

Ramunė Račkauskienė rodo žemėlapį, kuriame nubrėž-
tas piligriminės kelionės maršrutas. 

Studentų ateitininkų savaitgalis
Dainavoje, lapkričio 15–17 d.

Pal. J. Matulaičio misijos piligrimų grupė, vedama kun. Luko Laniausko
(viduryje), Kaparnaume.                                  Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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DRAUGAS

REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

Skautai pernai kartu su Lietuva šventė 100 metų ju-
biliejų, ta proga bu vo pradėta rinkti skautų istorija nuo
atgimimo iki šių dienų. Knygą rašo net 300 autorių ne
tik iš Lietuvos, bet ir išeivijos: Australijos, Kanados, JAV,
Pie tų Amerikos ir Anglijos.

Norint tapti skautu, 
reikia duoti priesaiką

„Skautai įkurti Anglijoje 1907 m. lordo Robert Ba-
den-Powell. Lietuvoje skautybės istorija prasidėjo
1918 m. spalio 1 d., jos pradininku laikomas kapito-
nas Petras Jurgėla. 1933 m. skau tų įkūrėjas kartu su
žmona ir anglų skautais lankėsi Palangoje. Jį priė-
mė Prezidentas Antanas Smeto na ir burmistras Jo-
nas Šliūpas. R. Baden-Powell vardu buvo pavadinta
dabartinė Pušų gatvė, o ant akmens (jį galite rasti ir
šiandien) atgabento į Birutės kalno papėdę iškalti A.
Sme to nos ir R. Baden-Powell inicialai. No rint tapti
skautu, reikia duoti priesaiką (tarnauti Dievui, Tė-
vynei ir ar ti mui). Skautas privalo kiekvieną die ną
neatlygintinai padaryti bent vieną gerąjį darbelį”, –
pasakoja knygos sudarytoja skautė fil. Nomeda Be-
pirštytė.

Kuo gyvena skautai?

Knygos tikslas yra ne tik surinkti skautų istoriją,

bet ir parodyti, kaip praktiškai skautai tarnauja Die-
vui, Tėvynei ir artimui, kokius geruosius darbelius
daro kasdien, kokias turi tradicijos, kuo gyvena, kaip
auginamas Lietuvos pilietis, kaip išradingai savo dė-
mesį, laiką ir širdį dovanoja vadovai (savanoriai) vai-
kams. 

„Knygoje galima bus pakeliauti po visą Lietuvą
nuo Kybartų iki Za rasų, nuo Mažeikių iki Druski-
ninkų, nes kiekvienas skautiškas vienetas, netgi jau
nebeveikiantis pristatys sa vo veiklą. „Skautiška
šeima” be galo įvairi, kiekvienas gali rasti tai, kas
jam patinka: mėgstantis jūrą, plaukti – gali tapti jūrų
skautu, mėgstantis žvelgti į dangų – oro, žemaičiai
buria si po žemaitiška vėliava, akademinį jau nimą bu-
ria studentiškos skautiš kos korporacijos, Raitieji
skautai bu ria vaikus mylinčius žirgą ir kartu pri-
sideda prie lietuviškos žemaituko veislės žirgo iš-
saugojimo, katalikai skautai yra tiesiogiai globoja-
mi po piežiaus, suaugusieji ir krikščionys skautai irgi
turi savo vėliavas”, – in tri guoja Nomeda.

Kokios yra Lietuvos 
skautų organizacijos?

Tarpukario Lietuvos tradicijas tę sia seniausia
skautiška organizacija Lietuvos skautų sąjunga.
Pati di džiausia, turinti narių beveik visose savival-
dybėse yra Lietuvos skautija. Išeivijoje skautaujama

net kartomis, skautybė padeda puoselėti lietuvybę,
išlaikyti tradicijas. Knygoje savo veik lą pristatys ir
Lietuvoje veikian tys Lietuvos lenkų, Visagino rusų
skautai bei neseniai susikūręs žydų skautų vienetas.

Skautai: nuo Prezidento
iki ak toriaus

Šiuo metu pasaulyje yra apie 50 mln. skautų, su-
sibūrusių 216-oje pasaulio šalių. Garsūs Lietuvos
skautai, tai Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus,
generolas majoras Jonas Kronkaitis, prof. Algirdas
Avižienis, kun. Antanas Saulaitis SJ, kardinolai
Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, ope-
ros solistas Merūnas Vitulskis, žurnalistė Aistė Sto-
nytė, prof. istorikas Valdas Rakutis, poetas Rimvy-
das Stankevičius, LR ambasadorius Graikijoje Ro-
landas Kačinskas, aktoriai Eimutis Kvoščiauskas ir
Paulius Tamolė, dainų kūrėja ir atlikėja Eglė Sir-
vydytė, pianistė Eglė Andrėjevaitė, grupės „Ugnia-
vijas“ narys Martynas Švedas, renginių organiza-
torius ir visuomenininkas Alkas Palkarokas, psi-
chologė Vaiva Klimaitė, dėstytoja Eglė Verseckaitė
– Grzeskowiak, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir dau-
gelis kitų žinomų, aktyvių visuomenės veikėjų.

Jei turi savo istoriją ir/ar nori prisidėti prie kny-
gos leidimo rašyki: skautuknyga@gmail.com

Lietuvos skautų istoriją rašo per 300 autorių

Knygos sudarytoja Nomeda Bepirštytė

Rako stovykloje Lietuvos ir išeivijos gilvelistai 2018 m. Šimtmečio stovyklos uždarymas Rumšiškėse.

Lietuvos  skautijos vadovų suvažiavimas 2015 m.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Susitiko su Japonijos parlamento pirmininku 
Tokijas (Prezidentūros inf.) – To-

kijuje viešintis šalies vadovas Gitanas
Nausėda susitiko su Japonijos parla-
mento atstovų rūmų pirmininku Ta-
damori Oshima. 

Susitikime daugiausia dėmesio
skirta globalios darbotvarkės aptari-
mui ir šalių tvaraus vystymosi tiks-
lams. Kalbėta apie intensyvėjančius
Lietuvos ir Japonijos santykius, pa-
remtus bendromis demokratinėmis
vertybėmis, išskirtiniu dėmesiu par-
lamentinių ir kultūrinių santykių

Pasirašė dvišalio bendradarbiavimo memorandumą
Tokijas (ELTA) – Siekiant ska-

tinti glaudesnius ryšius energetikoje,
Tokijuje energetikos ministras Žygi-
mantas Vaičiūnas ir Japonijos ekono-
mikos, prekybos ir pramonės minist-
ras Sugawara Issu pasirašė bendra-
darbiavimo susitarimą. 

Lietuva ir Japonija sieks stiprin-
ti bendradarbiavimą branduolinių
elektrinių eksploatavimo nutraukimo
ir išmontavimo srityse, inicijuoti ir plė-
toti bendrus atsinaujinančiųjų ener-
gijos šaltinių (saulės, vėjo ir biomasės),

energijos taupymo, saugojimo ir kau-
pimo technologijų projektus. Dar vie-
na bendradarbiavimo kryptis – su-
skystintųjų gamtinių dujų (SGD) rin-
ka, kadangi abiem šalims yra svarbus
konkurencingos, lanksčios ir skaidrios
pasaulinės SGD rinkos kūrimas ir
funkcionavimas.

Vizito Japonijoje metu energetikos
ministras susitiko su Japonijos di-
džiųjų energetikos kompanijų „Tos-
hiba”, „Hitachi”, „Panasonic”, „Tep co”
atstovais.

Lietuva pasiekė aukščiausią vietą istorijoje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vers-

lo sąlygas vertinančiame Pasaulio
banko tyrime „Doing Business 2020”
Lietuva iškopė į 11 vietą. Tai aukš-
čiausia Lietuvos pasiekta vieta nuo šio
reitingo skelbimo pradžios.

190 pasaulio šalių vertinančiame
reitinge Lietuva gerokai pralenkė ne
tik Latviją (19 vieta) ir Estiją (18 vieta),
bet ir Suomiją (20 vieta), Vokietiją (22
vieta) bei Lenkiją (40 vieta). Tarp visų

28 Europos Sąjungos valstybių narių
Lietuva užima 4 vietą ir nusileidžia tik
Danijai, Jungtinei Karalystei ir Šve-
dijai.

Šiemet didžiausia pažanga pada-
ryta šalies patrauklumą gamybos in-
vesticijoms lemiančioje prisijungimo
prie elektros tinklų srityje: ne tik su-
mažėjo procedūrų skaičius ir kaštai,
bet ir sutrumpėjo prisijungimo prie
elektros tinklų terminas.

Pratybose taikinius atakavo JAV bombonešiai 
Vilnius (KAM inf.) – Pratybose

Lietuvoje Kazlų Rūdos poligone pirmą
kartą taikinius atakavo du JAV stra-
teginiai bombonešiai B-52.

Pagal pratybų sumanymą, oro at-
akų valdytojai turėjo identifikuoti tai-
kinius, užsakyti orlaivių skrydžius ir
palaikydami ryšį su orlaiviais, turėjo
juos užvesti ant taikinių.

Virš nurodytų taikinių – pastatų ir
automobilių kolonų, strateginiai JAV
bombonešiai praskrido septynis kar-
tus. Iš maždaug šešių kilometrų aukš-

čio buvo išmesta 12 inertinių bombų
BDU 50. Nurodyti taikiniai buvo su-
naikinti.

Bendros Lietuvos kariuomenės
Specialiųjų operacijų pajėgų, Sausu-
mos pajėgų ir Jungtinių Amerikos
Valstijų jungtinės paramos ugnimi
valdymo specialistų (angl. JTAC) pra-
tybos surengtos poligone Kazlų Rūdo-
je.

JAV lėktuvai pakilo iš Jungtinėje
Karalystėje esančios Ferfordo oro pa-
jėgų bazės.

Paleista 15 tūkstančių beveik išnykusių žuvų
Vilnius (LRT.lt) – Lietuvoje prieš

du dešimtmečius beveik išnykęs skers-
nukis grįžta į upes. Žuvininkystės tar-
nyba ėmė šias į Lietuvos Raudonąją
knygą įrašytas žuvis veisti dirbtinai.
15 tūkstančių jauniklių jau paleista į
Šventąją.

Vos išsiritę iš ikrų pavasarį iš
Lenkijos atvežti skersnukio jaunikliai,
paauginti ir jau gali keliauti į upes.
Lietuvos Raudonojoje knygoje nuo

2000 metų įrašyta žuvis – beveik iš-
nykusi. Per pastarąjį dešimtmetį už-
registruoti tik trys atvejai, kai pavyko
pagauti skersnukį. Todėl šių retų
mūsų šalyje žuvelių teko atsivežti iš
kaimyninės Lenkijos, kur jos veisia-
mos.

Lietuvoje jau kelerius metus įgy-
vendinamos ant išnykimo ribos atsi-
dūrusių europinių ungurių ir eršketų
išteklių atkūrimo programos.

stiprinimui.
Susitikime kalbėta ir akademinių

mainų tema. Bendradarbiavimas tarp
Lietuvos ir Japonijos universitetų gy-
vybės mokslų bei medicinos srityse in-
tensyvėja, tad, Prezidento teigimu, bū-
tina išnaudoti palankią situaciją ir pa-
skatinti kitų sričių mokslo bendruo-
menes ir institucijas naujai pažvelgti į
bendradarbiavimo galimybes. 

Pasidžiaugta, kad atvykstančių
Japonijos studentų ratas Lietuvoje
nuolat plečiasi.

Rusija reikalauja, kad JAV išvestų iš Sirijos karius
Maskva (Diena.lt) – Rusija pa-

reikalavo, kad visi JAV kariai, kurie
dar yra likę Sirijoje, pasitrauktų iš Si-
rijos teritorijos, ir pasmerkė JAV kaip
okupacinę jėgą šioje karo nusiaubto-
je Vidurio Rytų valstybėje.

„Kalbant apie Amerikos karių
buvimą Sirijoje, mūsų pozicija gerai ži-
noma. Vieninteliai Rusijos padaliniai
yra Sirijoje teisėtai, Sirijos vadovybės
kvietimu”, – sakė Kremliaus atsto-
vas Dmitrijus Peskovas.

Rusija ir Turkija derasi dėl raketų sistemų tiekimo
Maskva (ELTA) – Ankara ir Mask-

va derasi dėl papildomų rusiškų oro
gynybos sistemų S-400 pardavimo Tur-
kijai, paskelbė Rusijos valstybinės
korporacijos „Rosoboroneksport” va-
dovas Aleksandras Michejevas.

Pasak A. Michejevo, šiuo metu
Maskva ir Ankara aptaria S-400 tieki-
mo „galimybes, finansinį modelį, pri-
statymo terminus”.

Be to, tvirtino A. Michejevas, šiuo
metu rusų specialistai apmoko Turki-
jos kariškius naudotis tomis S-400 sis-
temomis, kurios jau yra pristatytos.

„Po apmokymų sistemos bus įvestos į
kovinės parengties padėtį”, – sakė jis.

Praeitą savaitę Rusijos viceprem-
jeras Jurijus Borisovas užsiminė, kad
Turkija gali įsigyti papildomų S-400 sis-
temų.

Turkija jau įsigijo keturis zeniti-
nių raketų kompleksų S-400 divizionus.
Šio sandorio vertė – 2,5 mlrd. dolerių.

Raketų sistemos S-400 yra skirtos
numušti strateginės ir taktinės avia-
cijos lėktuvus, balistines raketas, virš-
garsinius ir kitokio pobūdžio oro tai-
kinius.

Ispanijoje ekshumuojami F. Franco palaikai
Madridas (ELTA) – Praėjus 44

metams po buvusio Ispanijos dikta-
toriaus generolo Francisco Franco
mirties, ekshumuojami ir perkeliami
jo palaikai.

F. Franco palaikai bus ekshu-
muoti iš mauzoliejaus Kritusiųjų slė-
nyje ir perlaidoti El Pardo kapinėse.

Ilgai lauktas buvusio diktatoriaus
palaikų perkėlimas buvo pagrindinis
Ispanijos socialistų vyriausybės pa-
žadas nuo atėjimo į valdžią. Vyriau-
sybė teigia, kad Ispanija „neturėtų
toliau šlovinti” fašisto, kuris beveik
keturis dešimtmečius geležiniu kumš-
čiu valdė Ispaniją.

Kritusiųjų slėnyje palaidota dau-
giau kaip 30 tūkst. kovotojų ir karių,
kritusių abiejose pusėse per Ispanijos

pilietinį karą (1936-1939 m.). 
F. Franco po karinio perversmo

prieš demokratiškai išrinktą vyriau-
sybę 1936 metais pakurstė pilietinį
karą, kuris ir baigėsi jo diktatūros
įsigalėjimu.

Nuo 1975 metų, kai F. Franco buvo
palaidotas šioje vietoje, kiekvieną die-
ną ant jo kapo atnešama gėlių.

Premjero Pedro Sanchez vyriau-
sybė nori, kad Kritusiųjų slėnis taptų
„karo aukų atminimo ir pagerbimo
vieta”, o F. Franco palaikų buvimą šio-
je vietoje suvokia kaip įžeidimą bran-
džiai demokratijai.

Po ekshumacijos diktatoriaus pa-
laikai bus sraigtasparniu nuskrai-
dinti į El Pardo kapines, kur yra pa-
laidota F. Franco sutuoktinė.

Prancūzijos tarnybai skundžiama „Google“
Paryžius (ELTA) – Prancūzijos ži-

niasklaida paskelbė skųsianti „Goog-
le” šalies konkurencijos tarnybai dėl
to, kad JAV milžinė nesumoka ži-
niasklaidos bendrovėms už naudoja-
mą jų turinį. Taip „Google” esą pa-
žeidžia ES autorių teisių apsaugos
įstatymus.

APIG žiniasklaidos aljansas, ku-
rią sudaro dešimtys nacionalinių, re-
gioninių ir vietos laikraščių, tvirtino
taip pat spausianti Prancūzijos valdžią

imtis veiksmų prieš interneto milžinę.
Prancūzija pati pirmoji ratifikavo

šiemet priimtą ES autorių teisių ap-
saugos įstatymą, kuris užtikrina, kad
leidėjams yra atlyginama už interne-
te paskelbtus jų darbus.

„Google” teigimu, straipsniai, nuo-
traukos, paveiksliukai ir vaizdo įrašai
bus rodomi tarp paieškos rezultatų
tik tuo atveju, jei žiniasklaidos ben-
drovės sutiks leisti „Google” juos ne-
mokamai naudoti.

Ištrynė po Krymo nuotrauka buvusį užrašą „Rusija“
Londonas (BNS) – Didžiosios

Britanijos dienraštis „The Guar-
dian” pašalino žodį „Rusija” iš teks-
to po Kryme padarytos nuotraukos.

Anksčiau po nuotrauka, pada-
ryta vienos iš Rusijos naujienų agen-
tūrų fotografo Kryme vykstančiame
menų festivalyje, buvo toks apibū-
dinimas: „Krymas, Rusija”.

Vėliau nuotraukos aprašymas
buvo pakoreguotas – jame liko tik
žodis „Krymas”, nenurodant ša-
lies, kuriai jis priklauso.

„The Guardian” paaiškino skai-
tytojams savo taisymus po nuo-
trauka iš pusiasalio: „Ukrainai pri-
klausantį Krymą 2014 metais aneksa-
vo Rusija.”

Taigi, leidinys leido suprasti, kad

jo pozicija dėl Krymo statuso atitinka
oficialią Britanijos vyriausybės pozi-
ciją.Bandoma atkurti beveik išnykusių Lietuvoje skersnukių populiaciją.  Vikipedia nuotr.

JAV prezidentas Donald Trump,
kuris anksčiau šį mėnesį nurodė iš-
vesti iš Sirijos beveik visus savo šalies
karius, šią savaitę skelbė, kad „nedi-
delis skaičius JAV karių vis dėlto liks
Sirijoje, kad saugotų naftos telkinius”.

D. Trump anksčiau nusprendė iš-
vesti apie 1 000 savo šalies karių iš Si-
rijos. Šis žingsnis sulaukė didelės JAV
kurdų sąjungininkų, kurie kartu su
JAV pajėgomis kovojo su „Islamo vals-
tybe” Sirijoje, kritikos.

„The Guardian“ paredagavo parašą po nuo-
trauka, kurioje buvo skelbta, kad Krymas yra Ru-
sijos teritorija.  Unian com nuotr.
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Ne tik Lietuvos, bet ir užsienio bokso sir-
galiai laukia gruodžio 14 d., kai New
Yorko „Madison Square Gar den” bus su-
rengtas grandiozinis bok so vakaras.
Jį vainikuos kova dėl WBO profesiona-
lų pusvidutinio svorio kategorijos pa-
saulio čempiono dir žo. Joje savo trofėjų
gins 32-ejų metų amerikietis Terence
Crawford, o jam iššūkį mes 31-erių
metų lietuvis Egidijus Kavaliauskas.

Pats T. Crawford su savo komanda
ne kartą yra išreiškęs norą kau-
tis dėl čempiono diržo su kitais

kovotojais, bet pagal taisykles jis titu-
lą turi ginti akistatoje su WBO reitin-
go ly deriu E. Kavaliausku. Po kelis mė-
nesius trukusių derybų, kova pagaliau
paskelbta oficialiai.

32-ejų metų T. Crawford per savo
profesionalo karjerą laimėjo visas 35
kovas (26 – nokautais). E. Kavaliaus ko
sąskaitoje – 21 pergalė (17 – nokautais)
ir 1 lygiosios.

D. Sabonis pasirašė vertingiausią sutartį
Lietuvos sporto istorijoje!

Atkelta iš 1 psl.

Pats D. Sabonis neslepia, kad In dia-
napolis yra būtent ta vieta, kur jis ir no-
rėjo pratęsti savo profesionalo kar jerą
NBA lygoje. „Aš esu labai pa tenkintas
likdamas ‘Pacers’ klube – ten, kur ir no-
rėjau likti. Dėkoju or ganizacijai, pa-
rodžiusiai pasitikėji mą ma nimi”, –
„Pacers” klubas cituoja D. Sabonį.

Praėjusiame sezone jaunasis Sa bo-
nis rodė geriausius karjeros statisti-
nius vidurkius – solidus aukštaūgio žai-
dimas leido jam užimti antrą vietą ge-
riausio šeštojo žaidėjo rinkimuose.

Per praėjusį sezoną tik penkiolika
žaidėjų NBA, tarp jų ir D. Sabonis, pel-
nė po 14 ar daugiau taškų ir at ko vojo po
9 ar daugiau kamuolių reguliariajame
čempionate. Visi kiti 95 proc. rungtynių
pradėjo starto penke te, o D. Sabonis to-
kius rodiklius pa siekė kildamas nuo
suolo – jis tik 5 rungtynes iš 74 pradė-
jo aikštėje nuo pat pradžių. 

NBA lygoje lietuvis žais jau ket vir-
tus metus ir artėjantį sezoną pra dės
„Pacers” starto penkete. Kaip pa stebi
„Pacers” krepšinio operacijų pre zi-
dentas Kevin Pritchard, krepši ninkas
nuolat tobulėja. „Mums labai patinka
tvirtumas, kurį Domantas su teikia ko-
mandai. Per savo karjerą Domantas pa-
tobulėjo labai ryškiai. La bai nekantriai
laukiame to, kas Do manto laukia atei-

tyje ir kas apskritai laukia mūsų ko-
mandos. Nekantrau ja me pamatyti jį
žaidžiant ir šį sezo ną atliekant dar
svarbesnį vaidmenį, – pažymėjo jis.

Aplenkė net savo tėvą

Iki šiol didžiausią sutartį NBA
bu vo sudaręs Jonas Valančiūnas, už-
dirbęs vidutiniškai po 16 mln. do lerių
(su mokesčiais) per 4 metų 64 mln. do-
lerių vertės sutartį. Septynių nulių
ribą pavyko peržengti ir Žyd rūnui Il-
gauskui, Arvydui Saboniui, o J. Va lan-
čiūnas šiemet sudarė antrą didelę su-
tartį per savo karjerą.

Palyginimui, D. Sabonio tėvas Ar-
 vydas per savo karjerą NBA lygoje
(1995–2005) uždirbo apie 48 mln. JAV do-
lerių. Ž. Ilgauskas per 15 metų NBA ly-
goje uždirbo per 125 mln. JAV dolerių,
tačiau didžiausias jo sezono atlygini-
mas 2004–2005 m. siekė „tik” 14,6 mln.

Arti įspūdingos sutarties buvo ir
Donatas Motiejūnas, bet jo susitarimas
dėl ketverių metų 37 mln. dolerių ver-
tės sutarties nutrūko, Houstono ,,Roc-
kets” klubui perėmus susitari mą iš
Brooklyno ,,Nets”, o paskui at šaukus.
Pirmasis į NBA patekęs Ša rūnas Mar-
čiulionis žaidė mažiau finansiškai dė-
kingoje eroje ir pelnin giausiais karje-
ros metais (1996–1997 m.) uždirbo tik po
2,5 mln. dolerių.

Daugiausiai per karjerą uždirbu sių Lie-
tuvos sportininkų dvidešimtuke – 15
krepšininkų, trys futboli ninkai ir du
ledo ritulininkai, tarp jų – Žydrūnas Il-
gauskas, Jonas Valan čiū nas, Arvydas Sa-
bonis. Juos pavyti ir aplenkti realiai gali
praėjusį pirmadienį vertingiausią (77
mln. dolerių) ketverių metų sutartį pa-
sirašęs Do mantas Sabonis.

Lietuvos pilietybę praradusio
Jungtinėse Valstijose gyvenančio
Ž. Ilgausko uždarbis per karjerą

NBA (daugiausia Clevelando „Cava-
liers” klube) atskaičius mokesčius, sie-
kia 65 mln. eurų. Antroje vietoje esan-
čio J. Valančiūno uždarbis „į rankas”
sie kia 31 mln. eurų, dabartinio Lietuvos

krepšinio federacijos prezidento A. Sa-
bonio – 25 mln. eurų. Ketvirtoje sąrašo
vietoje su 21 mln. eurų uždarbiu yra
Kauno „Žalgirio” treneris Ša rūnas Ja-
sikevičius, penktoje – ledo ritulininkas
Dainius Zubrus su 19 mln. eurų. De-
šimtuke taip pat yra krepšininkai Linas
Kleiza (17 mln. eurų), Darius Songaila
(16 mln. eu rų), ledo ritulininkas Darius
Kaspa rai tis (14,6 mln. eurų), krepši-
ninkai Ramūnas Šiškauskas (14 mln.
eurų) bei Donatas Motiejūnas ir Ro-
bertas Javtokas (po 10 mln. eurų). 

Atsižvelgus į infliaciją, anksčiau
karjerą baigusių sportininkų atlygini -
mai būtų dar didesni. Sudarant są-
 rašą be oficialių duomenų remtasi ži-
 niasklaidos informacija, apklaustų
ekspertų vertinimu.

SPORTAS

„Mean Machine” pravardę turintis E. Kavaliauskas (trečias iš d.) – pirmasis lietuvis, kovosiantis
dėl bokso profesionalų pasaulio čempiono diržo. Lietuvis bandys nutraukti įspūdingą JAV
boksininko T. Craw ford 35 pergalių seriją.

Neeilinė proga: boksininkas E. Kavaliauskas
kovos dėl pasaulio čempiono diržo

Daugiausia uždirbę Lietuvos sportininkai –
Ž. Ilgauskas, J. Valančiūnas, A. Sabonis

D. Sabonis nesulaikė šypsenos padėjęs parašą ant Lietuvai rekordinės ketverių metų 77
mln. JAV dolerių sutarties.

Iš k.: Ž. Ilgauskas, J. Valančiūnas ir A. Sabonis.

Misija – nustebinti pasaulį!

,,Ant popieriaus” T. Crawford yra
tikrai pranašesnis už E. Kavaliauską.
Lažybininkų prognozėmis T. Craw ford
skiriama net 86 proc. laimėjimo tiki-
mybė, E. Kavaliauskui – 10 proc., ly-
giųjų galimybė – 4 proc.

Iš techninės pusės stipresnis yra T.
Crawford, tačiau ir E. Kavaliausko

Paskutinį kartą į ringą E. Kava-
 liauskas žengė kovo mėnesį, kai buvo
pasiektos lygiosios su Ray Robinson. Be
abejo, kuo ilgiau nesi kovojęs, li pęs, sto-
vėjęs ringe, tuo sunkiau yra su grįžti,
vėl justi startinį jaudulį. Bet Egidijus
yra profesionalas ir padarys tai, ką yra
suplanavęs su savo komanda ir nuste-
bins pasaulį. 

Nukelta į 14 psl.

techninė bazė yra labai gera – milži niš-
ka patirtis mėgėjuose, puikus persi-
orientavimas į profesionalų boksą. Bet
amerikiečio technika įvairesnė – gali
mušti iš įvairių kampų, kūnas juda į vi-
sas puses. Nors T. Crawfordo sąskaitoje
– 26 nokautai, tačiau tai yra labiau
kontraatakuoti mėgstantis boksinin-
kas. Jis laukia priešininko klaidos ir
bando pataikyti.

Egidijus yra fiziškai stipresnis, jo
smūgis yra labai galingas. Jeigu jis pa-
siektų T. Crawford, viskas būtų puiku...
Tačiau tai padaryti bus labai sunku. Vie-
na svarbiausių E. Kava liaus ko užduočių
bus neleisti prieši ninkui laisvai judėti
ringe, išlaikyti kovos spartą ir įtampą.

Vienas galingiausių E. Kava liaus-
 ko ginklų yra gebėjimas stipriai bei ga-
lingai suduoti smūgius. Pralei dus tokį
smūgį, kokį gali suduoti Egi dijus, vis-
kas gali pasibaigti. Boksi nin kas gali
laimėti visus raundus, ta čiau pasku-
tiniame raunde praleisti smūgį ir pra-
laimėti kovą.
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Atkelta iš 3 psl.

Jis, sveikindamas „Draugo” redakciją ir visus
„Draugo” bičiulius bei bendradarbius 50-mečio pro-
ga, iš okupuotos Lietuvos (kur padirbėjęs Ameriko-
je prieš Antrąjį pasaulinį karą grįžo dvasinių dirvonų
plėšti), per brolį privačiai perdavęs laiškelį (geleži-
nė uždanga tokių laiškų nebūtų praleidusi), rašė: „50
metų palyginti neilgas laikotarpis, bet kiek daug per
jį praslinko džiugių ir liūdnų valandų bei įvykių. Gra-
žiausi mano kunigiškos jaunystės metai prabėgo
Amerikos lietuvių tarpe. Svečias kraštas, iš įvairių
Lietuvos vietų surinkti žmonės. Bet mes ten radom
bendrą savo tarpe kalbą, nes mus jungė ‘mūsų idė-
ja: tikybos brangybė, mokslo, dorumo ir tautos rei-
kalai’. Tam kilniam tikslui negaila buvo jėgų ir pa-
sišventimo. Ir mes, ano meto lietuviai, dirbom, kaip
kas galėjom ir mokėjom. Tam mes naudojom visus

gerus būdus ir institucijas, šventyklas, mokyklas, or-
ganizacijas, gyvą brolišką žodį, lietuviškus spaudi-
nius...

Tam reikalui buvo išleistas ir naujas laikraštis
‘Draugas’. Aš pats pirmą numerį parengiau spaudai
ir su vargoninku jį ekspedijavau: dienom ir naktim
rašėm jo prenumeratorių adresus. Nors tada mūs iš-
vargimas buvo didis, bet, prisimenu, džiūgavom su
ašara akyse, kad pagaliau galėsime plačiau prabil-
ti į savo tautiečius, kad su savo mintimis pasieksim
jų namus ir jų širdis. 

Anuo metu varge mūs sėtas grūdas nenunyko.
Su laiku ‘Draugas’ išaugo, iškerojo…” 

Ir keroja sulaukęs 110 metų. Istorija nutyli,
kada „Draugas”, įkandin kitų organizacijų ar pats
pirmas rodydamas pavyzdį, pradėjo rengti pokylius
lėšoms telkti, – o tai galėtų reikšti – kada išaugo iš
varganų Pennsylvanijos „mainierių” ir Čikagos

Spalio 18–19 d. Irwindale, CA, vyko
paskutinio „Formula Drift” (FD) etapo
varžybos. Šios vis labiau JAV populia-
rėjančios techninės sporto šakos sirgalių
susidomėjimas buvo didžiulis, nes iki
paskutinio etapo nebuvo aiškus šių
metų nugalėtojas ir prizininkai. Rea-
liausi pretendentai į nugalėtojo laurus
buvo airis James Dean ir norvegas
Fredric Aasbo, o dėl prizininkų pakylos
stojo į kovą lietuvis Aurimas „Odi” Bak-
chis ir lenkas Piotr Wiecek. 

Kova prasidėjo penktadienį, at-
krintamųjų varžybų metu. Pa-
skutinio etapo varžybose startavo

29 vairuotojai. Visi stengėsi parodyti
savo sugebėjimus suvaldyti šimto ki-
lometrų per valandą greičiu slystantį
automobilį ir užsitikrinti kuo aukš-
tesnę vietą pagrindinėse šeštadienio
varžybose. Pirmą vietą užėmė puikią
sportinę formą į sezono pabaigą įgavęs
amerikietis Chelsea De Nofa, antrą
vietą – lygos veteranas, rungtyniau-
jantis nuo pirmojo FD sezono, japonas
Ken Gushi, o trečias liko amerikietis
Ryan Tuerck. Jie šeštadienio varžybose
pateko tiesiai į 1/16 finalą, o preten-
dentams į prizininkus teko pakovoti dėl
1/32 finalo, nes atkrintamosiose var-
žybose airis James Dean užėmė šeštą,
lenkas Piotr Wiecek – septintą, lietuvis
Aurimas ,,Odi” Bakchis – aštuntą, nor-
vegas Fredric Aasbo – dešimtą vietas. 

Šeštadienio varžyboms vairuotojai
pagal užimtas vietas atkrintamosiose
varžybose buvo suskirstyti poromis į
dvi grupes. Aurimas pateko į kairę

Baigėsi „Formula Drift” varžybos. Lietuvis – trečias

Vairuotojai įdėmiai klausosi teisėjų nurodymų prieš startą. FD archyvo nuotraukos

lenktynių lentelės pusę, o jo pagrindi-
niai pretendentai į prizininkus – į de-
šinę pusę. 1/32 finalo barjerą įveikė visi
keturi vairuotojai ir po dviejų valandų

pertraukos stojo į lemiamą kovą. 
1/16 finalo dvikova tarp Aurimo ir

japono Kazuya Taguchi, nors teisėjai
visų sirgalių nuostabai ir buvo pasky-

Dalyvauti „Draugo” pokylyje – prestižas
skerdyklų darbininkų kruvinu prakaitu uždirbtų
centų (pradžioje cituotuose posmeliuose matome, kad
redaktorius net visų lietuviškų raidžių neturėjo ir tu-
rėjo rašyti be kai kurių nosinių ir ilgųjų balsių). Bet
daugelis skaitytojų dar prisimena laikus, kai „Drau-
go” pokylis skambėjo išdidžiai. Kai dar nebuvo Lie-
tuvių operos, sakoma, vakarines suknias pravėdin-
ti lietuvaitės turėjo progos tik „Draugo” baliuje. Nors
šiandien laikai „liberalesni” ir į „Draugo” pokylį ne-
būtina turėti balinio rūbo, bet „Draugo” pokylis, da-
bar pavadintas abstrakčiau – Spaudos pokyliu, savo
svarbos ir prestižo neprarado.

„Draugo” pokylis yra visų pokylių pokylis, tad
kviečiame jame dalyvauti – spausdintą žodį pa-
gerbti, savo buvimu papuošti ir „Draugo” draugovę
padidinti, kad ir į 111-uoliktus metus eidamas „Drau-
gas” vis dar „Kiekvieną linksmintų, stiprintų ir rem-
tų”.

rę papildomus važiavimus, vis dėlto
baigėsi Aurimo pergale. Lenkas Piotr
Wiecek nugalėjo norvegą Fredric Aas-
bo ir užtikrino čempiono laurų vaini-
ką savo komandos draugui airiui Jame
Dean, kuris nugalėjo amerikietį Forres
Wang.

Kitame etape Aurimas nugalėjo
japoną Daijiro Yoshihara, James Dean
– Ryan Tuereck, o Ken Gushi – Piotr
Wiecek, tuo užtikrindamas Aurimui
trečią vietą.

Pusfinalio kova su kaliforniečiu
Michael Essa Aurimui susiklostė ne-
sėkmingai. Pirmame važiavime, toli
palikęs varžovą trasoje, antrame va-
žiavime padarė grubią klaidą. Per di-
deliu kampu slysdamas nesuvaldė au-
tomobilio ir apsisuko. Pergalė atiteko
Essa, o Aurimas prarado galimybę ko-
voti dėl antros vietos.

Irwindale etapą laimėjo lygos ve-
teranas japonas Ken Gushi, antra vie-
ta  atiteko  amerikiečiui  MiChael
Essa, o trečią vietą užėmė airis James
Dean.

Taigi 2019 metų „Formula Drift”
čempionatą jau trečią kartą laimėjo Ja-
mes Dean. Antroje vietoje – Fredric
Aasbo, o trečią vietą, jau antrą kartą
savo karjeroje, laimėjo lietuvis Auri-
mas ,,Odi” Bakchis.

Kitą mėnesį Aurimas išvyksta į pa-
rodomąsias varžybas Jungtiniuose
Arabų Emyratuose, o mes, sirgaliai,
lauksime kitų metų varžybų, kuriose
Aurimas rungtyniaus su naujai tam pa-
ruoštu automobiliu, ir palinkėsime
jam naujų pergalių FD trasose.

2019 m. ,,Formula Drift” prizininkai. Iš k.: antra vieta – norvegas Fredric Aasbo, pirma vie-
ta – airis James Dean, trečia vieta – lietuvis Aurimas ,,Odi” Bakchis.

Lenktynių trasoje –  japonas Daijiro Yoshihara ir lietuvis Aurimas „Odi” Bakchis.
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„Vilnius Jazz 2019” apdovanojimas – 
saksofonininkui Simonui Šipavičiui
Spalio 23 dieną festivalio „Vil -
nius Jazz” scenoje sostinės
Rusų dra mos teatre paskelbtas
16-asis apdova nojimo „Už nuo-
pelnus Lietuvos džia zui” lau-
reatas. Juo tapo grupės „Sheep
Got Waxed” saksofonininkas
Simonas Šipavičius.

Laureatas dar studijuodamas Lie-
 tuvos muzikos ir teatro akade-
mijos džiazo katedroje atkreipė į

save dė mesį pasirodymais su Pau-
liumi Vašku ir Adu Gecevičiumi. 2011
me tais „Sheep Got Waxed” laimėjo
„Vil nius Jazz Young Power” konkur-
so „Grand Prix”, o S. Šipavičius jau
2010-aisiais šiame konkurse buvo pri-
pažintas geriausiu instrumentinin ku.

„Sheep Got Waxed” greitai sudre bino ne tik šalies festivalius, bet ir efek tingai
debiutavo teatre – pel nė  svarbiausio teatrinio apdovanojimo Auksinio scenos kry-
žiaus nominaciją už muziką režisieriaus Vido Ba reikio spektakliui „Kovos klubas”,
kurią pats trio ir atliko teatro scenoje spektaklio metu. 

S. Šipavičius su šiuo trio pasiro dė Kinijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalys-
tėje, Olandijoje, Slovėnijoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, įgrojo ke turis albumus. Sa-
kofonininkas įspū dingai reiškiasi ir su kitais partneriais bei solo projektuose, ne-
seniai iš leido solinį albumą „Saxual Harass ment” pseudonimu „Sheep Effect”. 

Nuo šio rudens S. Šipavičius daug laiko skiria pedagoginei veiklai tik ką įkur-
toje novatoriškoje jaunimo muzikos mokykloje, kurioje ugdomas auklėtinių kūry-
biškumas.

„Iš pirmo žvilgsnio improvizuoti gali atrodyti paprasta – gali tiesiog groti bet
ką ir vadinti tai improvi za cija. Tačiau tai ir bus bet kas. Išmokti nuosekliai dėstyti
mintį remiantis tam tikromis žaidimo taisyklėmis yra pakankamai sudėtinga. O dar
rei kia būti savimi – ne cituoti o kalbėti savo žodžiais. Tuo ir žavi improvi za ci ja. Ji
padeda atlikėjams prabilti”, – sakė menininkas.

S. Šipavičiaus moto – „Muzikoje viskas įmanoma”. „Laisvė yra didžiu lė ver-
tybė. Dažnai gyvenime negali elgtis visai laisvai, nes gali likti ne suprastas. Muzi-
koje gali sau leisti vis ką. Gali joje būti toks, koks iš tiesų esi arba norėtum būti”,
– įsitikinęs sakofonininkas.

„Vilnius Jazz” prizas „Už nuopelnus Lietuvos džiazui” teikiamas nuo 2004 metų.
Jo laureatais yra tapę dvylika iškilių šalies džiazo meistrų, tarp jų – Viačeslavas Ga-
nelinas, Vla dimiras Čekasinas, Vladimiras Tara so vas, Dainius Pulauskas, Petras
Vyš niauskas, Liudas Mockūnas, trys džia zo teoretikai ir fotomenininkas. Mu zikologas
Liudas Šaltenis (1941–1994) ir ilgametis Kauno bigbendo vadovas Romualdas Grabš-
tas (1943–2009) buvo apdovanoti po mirties.   

zenpr.lt

Mintys po
vilniečio Julian
Rachlin
dirigentinio
debiuto CSO 
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Praėjusį šeštadienį, spalio 19 d.,
,,Vėjų miesto” melomanai patyrė
ypatingą muzikinę šventę – 1972

m. Vilniuje gimęs Julian Rachlin ne tik
atliko smuiko solo partijas, bet ir de-
biutavo CSO scenoje kaip dirigentas. . 

Vunderkindo kelionė
į aukštumas

Julian, dar neturėdamas nė devy-
nerių metų, įstojo į Vienos konserva-
toriją. Jo pirmasis dėstytojas buvo
emigrantas iš TSRS smuikininkas Bo-
ris Kuschnir. Julian taipogi privačiai
studijavo pas Pinchas Zukerman. Ne-
eilinių gabumų vunderkindas pirmą
viešą koncertą surengė 1984 m. – bū-
damas dešimties. Po ketverių metų jis
jau skynė pirmuosius laurus – buvo pa-
skelbtas ,,Eurovision Young Musician
of  the Year”. Po tokio prestižinio įver-
tinimo Julian sulaukė kvietimo griež-
ti Berlyno festivalyje diriguojant Lau-
ren Mazel. Netrukus jis tapo jauniau-
siu solistu, grojusi su Vienos filha-
mornija (diriguojant Riccardo Muti).
Nenuostabu, kad talentingasis smui-
kininkas yra griežęs kartu su tokiais
garsiais dirigentais kaip Jakub Hrůša,
Lahev Shani, Vladimir Ashkenazy, Zu-
bin Mehta, Christoph Eschenbach, Ma-
riss Jansons, Juanjo Mena, Manfred
Honeck, Myung-whun Chung, Bernard
Haitink, James Levine ir André Previn.
2000 m. jis įkūrė muzikos festivalį Dub-
rovnike – ,,Julian Rachlin and
Friends”. 2005 m. debiutavo Carnegie
Hall su New York Philharmonic, diri-
guojant Lauren Mazel. Prieš penkerius
metus Rachlin tapo pagrindiniu svečiu
dirigentu Royal Northern Sinfonia
(Newcastle upon Tyne, Anglija), o 2016
m. jam paskirtos tokios pačios pareigos
Turku (Suomija) filharmonijoje. 

Energingas menininkas nevengia
ir labdaringos veiklos – Rachlin yra
UNICEF Goodwill ambasadorius. Jo
,,angelai sargai” – du įspūdingi muzi-

kos instrumentai: 1704 m. ,,ex Liebig”
Stradivarius smuikas ir 1785 m. Lo-
renzo Storini altas (paskolinti artistui
Angelika Prokopp privataus fondo).
O reikšmingiausias įvykis Julian gy-
venime buvo 2018 m. birželio 19-oji – tą-
dien jis sumainė aukso žiedus su savo
didžiausia meilė, geriausia drauge ir iš-
tikimiausia partnere scenoje kana-
diete smuikininke Sarah McElravy.

Ilgai lauktas 
debiutas

Julian – ne naujokas Čikagoje. Jo
pirmasis pasirodymas su CSO įvyko se-
niai – dar 1992 m. birželio 28 d. jis atli-
ko suomių kompozitoriaus Jean Sibe-
lius ,,Violin Concerto” Ravinia festi-
valyje (diriguojant James Levine). Pa-
skui Rachlin sugrįžo į ,,Vėjų miestą”
tik 2005 m. – Orchestra Hall skambėjo
austrų kompozitoriaus Alban Berg
,,Violin Concerto” (diriguojant Leo-
nard Slatkin). Ir štai besišypsantį vil-
nietį mes vėl matome Čikagoje jau
nauju amplua – diriguojantį CSO.

Kodėl CSO taip mažai propaguoja
Pietų Amerikos kompozitorių kūri-
nius – nežinau. Užtat maloni staigme-
na buvo išgirsti argentinietiškų tango
karaliaus Astor Piazzolla ,,The Four
Seasons”. Tai tarsi XX a. reveransas ži-
nomam Antonio Vivaldi kūriniui tuo
pačiu pavadinimu. Abiejų kompozito-
rių kūrinius sudaro keturios dalys,
pavadintos pagal metų laikus. Net be
Piazzolla numylėto bandoneon, jo ,,se-
zonai” pulsuoja argentinietiško folk-
loro vaivorykštėmis. Jei anksčiau die-
vinau Vivaldi kūrinį, dabar turiu pri-
sipažinti meilėje Piazzolla muzikiniam
šedevrui.

Kaip smuikininkas Rachlin – ne-
pamainomas virtuozas. Jo dirigavi-
mo maniera gal ir nebuvo visiems la-
bai priimtina. Jis tarsi bando ,,per-
šokti” patį kūrinį, bando išpešti garsus
iš muzikantų taip, lyg jie dar būtų mo-
kiniai – užmiršdamas, kad vis dėlto di-
riguoja vienam rimčiausių orkestrų pa-
saulyje… Tačiau nekreipiant dėmesio
į Rachlin pantomimą – rezultatas buvo
puikus, muzika skambėjo nuostabiai.
Tai tiesiog kitas stilius, kitas pojūtis.
Julian ne tik šauniai griežė, bet ir su-
maniai interpretavo kūrinius. Piaz-
zolla ,,Metų laikai” (Leonido Desyat-
nikovo aranžuotė) reikalauja išskirti-
nio solisto dėmesio – čia Rachlin ne-
turėjo galimybių ,,persistengti” emo-
cingai diriguodamas. Jam teko palik-
ti smuiką užkulisiuose, kai dirigavo
(beje, be batuto) Vivaldi nuo Piazzolla
atskyrusį Wolfgang Amadeus Mozart

,,Divertimento in D Major K.136”. Ne-
paisant puikaus atlikimo, man labiau
prie širdies buvo ,,sezonai”, ypač Piaz-
zolla.

Mano manymu, Vilniuje gimęs
smuikininkas Julian Rachlin penkiais
balais išlaikė savo kaip dirigento de-
biuto egzaminą CSO. Klausytojai

džiaugėsi ir dėkojo atsistodami ir ne-
gailėdami audringų plojimų. O juk tai
svarbiausia – menininkai scenoje yra
tam, kad atrastų takelius į mūsų, klau-
sytojų ir žiūrovų širdis.

Daugiau apie artimiausius CSO koncer -
tus sužinosite svetainėje www.cso.org

Aštuoni sezonai stebuklingai susiliejo per vieną vakarą…
Julian Rachlin griežia ir diriguoja Vivaldi ,,Keturi metų laikai” – CSO, spalio17 d.            Todd Rosenberg nuotraukos
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

StubuRo iR SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRunSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSKIS, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

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

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PADEDAME
SURASTI,

NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

IEŠKO DARBO
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REmkimE 
DRAugo foNDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

,,Draugo” sudoku nr. 147
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Vytas Nenorta, Los Angeles, CA
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

,,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

http://draugokalendorius.org

Moteris ieško darbo. 
Skambinti 

708-692-9120 
ir palikti žinutę.

Automobilių pakrovimo sandėlyje
reikalingas darbininkas.

Pirmenybė teikiama mokantiems
naudotis autokrautuvu (forklift).

Legalumas privalomas. Pilna darbo
savaitė. Daugiau informacijos 

tel.: 708-907-3005.

Sandėlyje (siuntinių pakavimo 
skyriuje) reikalingas darbuotojas. 

Pilna darbo savaitė. 
Daugiau informacijos 

tel.: 708-930-5290
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BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis

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

www.draugofondas.org

DRAUGO  FONDAS

Su 500 dolerių:
Algis ir Roma Vedeckai, Massa-

pequa, NY, garbės nariai, iš viso 1,850
dol. Atmenant a. a. Anicetą ir Domazo
Tilvikus bei  a. a. Juozą Vedecką.

Dangira Budrienė, Los Altos, CA,
iš viso 780 dol.

Su 300-200 dolerių:
Nemira Šumskienė, Chicago, IL,

garbės narė,  iš viso 8,300 dol.
Ateitininkų federacijos Sendrau-

gių sąjunga, Chicago, IL, garbės narė,
iš viso 1,650 dol. Per iždininkę Oną
Daugirdienę

Edmundas ir Maria Vasiliauskai,
Burr Ridge, IL, iš viso 550 dol.

Juozas ir Sandra Dedinai, Wood-
land Hills, CA, iš viso 300 dol.

Su 100 dolerių:
Irena Arceris, Porter, IN, garbės

narė, iš viso  4,300 dol.
Marytė Vizgirdienė, Putnam, IL,

garbės narė,  iš viso 4,100 dol.
Kazys ir Teresė Kazlauskai, Gur-

nee, IL, garbės nariai, iš viso 3,850 dol.
Dr. Antanas Sužiedelis, Annapolis,

MD, garbės narys, iš viso 2,675 dol.
Petras Kaufmanas, Waune, PA,

garbės narys, iš viso 2,600 dol.
Albinas Markevičius, Santa Mo-

nica, CA, garbės narys, iš viso 2,600
dol.

Irena Raulinaitienė, Daly City,
CA, garbės narė,  iš viso 2,350 dol. At-
menant tėvus a. a. Domą ir Gražiną
Krivickus.

Rima Aukštikalnis-Cibas, Boston,
garbės narė, iš viso 2,280 dol. Atme-
nant  tėvus a. a. Kazį ir Valeriją Aukš-
tikalnius bei brolį a. a. Dangerutį
Aukš  tikalnį.

Donatas ir dr. Gina Skučai, San
Antonio, TX,  garbės nariai, iš viso
2,100 dol.   

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Auro-
ra, IL,  garbės nariai,  iš viso 1,160 dol.

Dr. Stepas ir dr. Giedra Matai, In-
dependence, OH, garbės nariai, iš
viso 1,075 dol.

Valerian ir Nijolė Cijunėliai, Wil-

Visada naudinga pasižvalgyti po istoriją, nes ji yra tikroji mūsų mo-
kytoja. Verta pasklaidyti ir „Draugo” laikraščio istorinius pusla-
pius. Štai kas 1944 m. lapkričio 24 d. buvo rašoma redakcinėje skil-

tyje, minint „Draugo” 35 metų sukaktį (sunku įsivaizduoti tokį jauną
„Draugą”):

„’Draugas' nuo pat savo gyvavimo pradžios buvo ir pasiliko to įsi-
tikinimo, kad be tinkamo susiorganizavimo nepasieksime tų tikslų, ku-
riuos esame pasirinkę siekti. Jis, pritardamas A. Jakšto eilėraščio žo-
džiams, – ‘kur du stos, visados darbą padarys’, visais laikais buvo uo-
lus lietuvių organizuoto gyvenimo ir veikimo ugdytojas. Jis buvo ofi-
cialus organas Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos, Lietuvių R. K. Su-
sivienymo, Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos ir daugelio kitų organi-
zacijų ir draugijų. Jis padėjo mūsų Susivienymui ir Federacijai su-
stiprėti, jis padėjo L. Vyčiams, Moksleivių Susivienymui, Moterų Są-
jungai, Labdarių Sąjungai įsisteigti ir išaugti. Jis padėjo steigtis pa-
rapijoms ir mokykloms, ligoninėms ir net ekonominėms įmonėms. Be-
rods, nėra reikalo čia minėti, kokį vaidmenį ‚Draugas‘ suvaidino stei-
giantis Amerikoje lietuvių vienuolijoms ir joms plečiant savo veikimą.
Tasai vaidmuo yra tikrai garbingas. Be to, ‘Draugas’, būdamas seniausiu,
pastoviai išsilaikiusiu lietuvių katalikų laikraščiu Amerikoje, buvo lyg
ir tėvu visų kitų lietuvių katalikų laikraščių, kurių šiandien turime gana
gražų būrelį”.

Šios mintys rašytos tuomet, kai Lietuva jau buvo baigiama okupuoti
Sovietų Sąjungos, kai tūkstančiai lietuvių ir kitų Rytų Europos tautų
žmonių traukėsi nuo raudonojo maro į Europą. Nuo to laiko praėjo 75-
eri metai, daug vandens nutekėjo, įvyko daug istorinių kataklizmų ir
neįtikėtinų laimėjimų. „Draugas” tapo ne tik Amerikos lietuvių orga-
nizacijų, bet ir Nepriklausomos Lietuvos organizacijų, kurios okupuotoje
Lietuvoje buvo uždarytos ir „Draugui” tarpininkaujant atkurtos Ame-
rikoje, kur susispietė didžioji dalis karo išvietintų lietuvių. „Draugas”
bėgant dešimtmečiams įsirašė į dar daugelio atkurtų ir sukurtų orga-
nizacijų, lituanistinių mokyklų, lituanistinių archyvų ir kt. istoriją. 

Paminėjęs 110-ąsias gyvavimo metines, į savo istoriją įsirašęs ir lais-
vos Lietuvos triumfą bei naujausios išeivijos bangą, laikraštis lieka toks
pat aktualus ir gyvybingas, toks pat „uolus lietuvių organizuoto gy-
venimo ir veikimo ugdytojas”, vienytojas, ne tik žinių nešėjas. Palai-
kykime tą istorinę „Draugo” misiją – toliau vienykime visus lietuvius
Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Visas šis gėris galimas tik dėka jo nuo-
širdžių skaitytojų ir rėmėjų būrio, kuris palaiko laikraščio gyvybę. Jun-
kimės į šį būrų, savo įnašais dalyvaukime Draugo fondo (šiemet mininčio
25-ąją sukaktį) 2019 m. rudens vajuje. Auksinio rudens aukos jau pra-
dėjo plaukti, įsijunkime į tą auksinę srovę. 

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už pa-
garbą lietuviškų laikraščių tėvui „Draugui” – vienytojui ir ugdytojui.

Draugo fondo taryba

tėvas lietuvių laikraščių

Draugo fondo rudens vajaus įnašai

lowbrook, IL, garbės nariai, iš viso
1,050 dol.

Aldona Kavaliūnienė, Waukegan,
IL, garbės narė,  iš viso 1,025 dol.

Regimantas ir  Lucia Vedegiai,
Huntley, IL, garbės nariai, iš viso
1,000 dol

Jonas Kasputis, Farmington, CT, iš
viso 800 dol.

Danguolė Kviklytė, Ann Arbor,
MI, iš viso 360 dol. Atmenant tėvus a.
a. Bronių ir Bronę Kviklius.

Rita Juškaitis (Butkutė), Mission
Viejo, CA, iš viso 100 dol.

Rima Daubenspeck, Chicago, IL, iš
viso 100 dol.  

Su 85-80-75 dolerių:
Ramutė Aidienė, Bethesda, MD,

garbės narė,  iš viso 1,050 dol.
Aldona Kamantienė, Downers Gro-

ve, IL, iš viso 210 dol.
Neringa Raila, Los Angeles, CA, iš

viso 170 dol.

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, Hun-

tington Valley, PA, garbės nariai, iš
viso 2,700 dol.

Birutė Prasauskienė, Lomita, CA,
garbės narė, iš viso 2,400 dol. 

Izolina Gylys, Wayland, MA, gar-
bės narė, iš viso 1,100 dol.

Elena Wasilewski, Lemont, IL,
garbės narė, iš viso 1,100 dol. Atme-
nant tėvus a. a.  Oną ir Kostą.

Algis ir Jūratė Norvilos, Lemont,
IL, iš viso 910 dol.

Stasys Karaška, Delran, NJ, iš viso
350 dol.

Aldona Kudirkienė, La Crescenta,
CA, iš viso 350 dol.

Veronika Švabas, Lemont, IL, iš
viso 300 dol.

Daiva Kezys, Bayside Hills, NY, iš
viso 200 dol.

J. A. Daubėnas, Paradise Vly. AZ,
iš viso 60 dol.

Edmundas Spirauskas, La Cres-
centa, CA, iš viso 50 dol.

Su 40-25-20-15 dolerių:
Ramunė Kubiliūtė, Evanston, IL,

garbės narė, iš viso 1,485 dol.
Alma Stočkus, La Canada Flint-

ridge, CA, garbės narė, iš viso 1,115
dol.

Dr. Juozas Kalvaitis, Chicago, IL,
iš viso 860 dol.

Marytė Erlingis, Dearborn
Heights, MI, iš viso 410 dol.

Petras Striupaitis, Norhville, MI, iš
viso 250 dol.

Benediktas Žemaitis, Chatham,
IL, iš viso 250 dol.

Aldona Kanauka-Naudžius, Chi-
cago, IL, iš viso 225 dol. Atmenant inž.
a. a. Viktorą Naudžių.

Jonas ir Rasa Vezbiai, Mahwah,
NJ, iš viso 102 dol.

Elvyra Vodopalienė, Gulfport, FL,
iš viso 80 dol.

Draugo fondo taryba už aukas
visiems nuoširdžiai dėkoja 

SPORTAS

Atkelta iš 9 psl.

Svarbiausia yra šaltas, blaivus,
kritiškas bei ašt rus mąstymas. Aiš-
ku, reikia eiti ko voti nusiteikus vis-
kam, ko reikės, kad pasiektumei per-
galę. Negalvoti apie pašalinius dalykus,
išeiti „šva ria” galva. Taip pat arti-
miausių žmo nių palaikymas, bei tikė-
jimas yra svar bu. E. Kavaliauskas vis-
ką turi ir yra pasiruošęs sudrebinti
bokso pa saulį.

E. Kavaliauskas nėra eilinis bok si-
 ninkas. Jis pasižymi labai didele jė ga.
Pagrindinis Egidijaus ginklas – sprogs-
 tamoji jėga. T. Crawford ilgai tempė su
sutartimi, nes, matyt, su prato, jog gali
praleisti stiprų smūgį, kuris bus no-
kautuojantis. Bokso pa saulyje yra daug
kovotojų, kurie vengia panašių į E. Ka-
valiauską – jie supranta, kaip gali pa-
sibaigti kova.

Neveltui lietuvis turi „Nuožmio -
sios mašinos” („Mean Machine”) pra-
 vardę. Kartu su Egidijumi dirba ge-
riausi specialistai. Jis turi galimybę ir
tikrai nepraleis progos tapti pasaulio
čempionu.

Varžovų treneris 
pakeitė nuomonę

Amerikietis yra vadinamas aiš-

kiu kovos favoritu, nors žada neuž-
 mig ti ant laurų ir rimtai ruoštis kovai
su E. Kavaliausku. T. Crawford trene-
ris Brian „BoMac” McIntyre anksčiau
atvirai šaipėsi iš lietuvio: „Kava liaus -
 kui duodu ne daugiau nei 3 raun dus. Jo
kovos stilius lengvai nuspėjamas, jis
eina į priekį ir tiek. Tas rusas neturi
šansų. Iš kur jis? Kakis tano? Lalakis-
tano? Jis ringą paliks su dėme ant už-
pakalio. Mums visiškai nereikia pri-
sitaikyti prie jo. Jei kam ir reikia tai-
kytis, tai tik jam. Jam rei kia surasti
naują trenerį, grįžti į savo neaiškią šalį
ir pradėti nuo nulio. Mums nereikia jo-
kių pokyčių, ruo šian tis kovai prieš
varžovą, kuris tu ri dvi kaires kojas ir
dvi kaires ran kas.”

Visgi, kovą patvirtinus oficialiai,
B. McIntyre staiga surimtėjo ir su-
 prato, kad T. Crawford laukia ne tokia
lengva užduotis. Treneris jau nesi-
švaistė įžeidimais ir kalbėjo kur kas pa-
garbiau. „Jis stiprus, turi ‘užslėptą’
jėgą, eina į priekį ir turi gerą deši nę
ranką. Jis savo varžovus spaudžia įvai-
riais būdais, žinome, kad Kava liauskas
bandys primesti savo kovos stilių ir
stengsis nuolat spausti Te ren ce. Ka-
valiauskas nusipelnė šios kovos, nes
yra reitingo lyderis. Mes tik rai neuž-
migsime ant laurų ir jo nenuvertinsi-
me”, – sakė „BoMac”.

E. Kavaliauskas 
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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

A † A
Dr. ROMUALDUI KAŠUBAI

Išėjus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame brangią
 NI JOLĘ, dukras dr. VIDĄ ir DALIĄ su šeima.

Dr. Stepas Matas ir dr. Giedrė Matas
Inž. Rimas Minkūnas

Inž. Algis Krygeris
Ingrida ir Romas Bubliai

Irena Giedrienė
Dr. Dainius Degesys ir dr. Roma Degesys

Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. 
Po koncerto ir vakarienės, šokiai. 

Lapkričio 16 d., 6 val.v. 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje
5620 S Claremont Ave., Chicago, Illinois 60636

Tautinių šokių ansamblio ,,Gintaras” (Torontas)

KONCERTAS ,,AŠTUONNYTIS”

Kviečiame rezervuoti vietas skambinant Viktorijai, 312-493-8754. 
Bilietai:  $40 su vakariene, 8 prie stalo;   $20 be vakarienės, vietos balkone.

Programa
6 val. v. – vakaro pradžia
7 val. v. – koncertas
8 val. v. – vakarienė
9 val. v. – šokiai

sk. 
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Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos
bilietėlių šakneles aukojo:

110 dol. Theresė L. Landsbergienė, Upper Marlboro, MD.

100 dol. Margarita Momkienė, Lemont, IL; Irena Jolita Mazurkiewicz,

North Riverside, IL; Dalilė Polikaitienė, Westlake Village, CA.

70 dol. Loreta Steffens, Carpentersville, IL.

60 dol. Žibutė M. Pranckevičienė, Lemont, IL; Tahnya Nicole Gražulis,

Clifton Park, NY; Peter B. Pundys, East Greenwich, RI; John A.

Karaska, Riverside, NJ; Adelė Lietuvninkienė, Lemont, IL.

50 dol. Aksenija Kuras, Lockport, IL.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyriaus rengiama kino popietė
Pasaulio lietuvių centre Lemonte spalio 30
dieną dėl techninių kliūčių neįvyks. 

�  Visų šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją,
kamerinis choras ,,Ave musica” Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte rengia
Vėlinių koncertą. Jis vyks po 7 val. v. šv. Mi-
šių. Solistė – Danguolė Žibkutė-Pažemec-
kienė. Visi kviečiami!

�  Šv. Kazimiero seselės lapkričio 2 d., šeš-
tadienį, kviečia į šv. Mišias, skirtas Visų
šventųjų dienai. Liturgijoje taipogi bus
meldžiamasi, kad Šv. Kazimiero seselių
vienuolijos steigėja Motina Marija Kaupai-
tė būtų paskelbta palaimintąja. Šv. Mišios
vyks 9:30 val. r. Švento Kazimiero centro
koplyčioje, 2601 W. Marquette Road, Chi-
cago, IL, jas atnašaus kun. James Bara-
niak, O. Praem. Mirusiųjų vardai bus skai-
tomi nuo 8:45 val. r. (artimųjų vardus ir nuo-
traukas pateikti iki spalio 30 d., trečiadienio,
Dainai Čyvienei, 2601 W. Marquette Rd.). Po
šv. Mišių bus vaišės. Visi laukiami. Daugiau
informacijos tel. 773.349.8064. 

�  Toronto (Kanada) tautinių šokių an-
samblis ,,Gintaras” kviečia į koncertą, vyk-
siantį  lapkričio 16 d., 6 val. v. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje.  Vakarienės metu bus
patiekta įvairių regioninių patiekalų. Po
koncerto ir vakarienės – šokiai. Kviečiame
užsisakyti vietas. Skambinant tel. 312-493-
8754 (Viktorija). Bilietai: 40 dol. su vakarie-
ne, 8 žmonės prie stalo; 20 dol. be vaka-
rienės, vietos balkone.

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus į at-
kurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio pa-
minėjimą ir susitikimą su Artūru Jakuboniu.
A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lietuvis, ofi-
cialiai pėsčiomis įveikęs Appalachian kelią
(3542 km). Apie kelionės sunkumus ir nuo-
tykius išgirsite atvykę į Šaulių namus, 2417
W. 43rd St., Chicago, IL, 60632. Renginys ne-
mokamas. Tel. pasiteirauti: 773-875-4531.

�  Dr. Audriaus Plioplio instaliaciją Sibe-
ria Souls II galite pamatyti Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL  60629. Tel. pasiteirauti 773-582-
6500.

Sveikinu ,,Draugą” 
110 metų jubiliejaus proga.

Linkiu ,,Draugui” dar daugelį metų būti
jungiančiu mus visus viena kalba, vienu tikslu

ir išlikti išeivijos veidrodžiu.

Sveikinu redaktores, visus darbuotojus ir linkiu
nepavargti šiame svarbiame darbe.

Lietuvos Respublikos garbės generalinė konsulė 
Ingrida Bublienė

Sveikiname 
dr. Ireną Bagdady!

2019 m. spalio 5 d. Irena Bag-
dady (Majauskaitė) baigė mokslus
University of  Phoenix, School of
Advance Studies, įgydama dak-
taro laipsnį vadybos srityje (doc-
tor of  management). Laipsnio įtei-
kimo iškilmėse vyko Honolulu,
Havajuose.   Dr. Irenos specialybė
yra socialinė ekonomika, darbo
sritis – juvelyrinių dirbinių pra-
monė, deimantų apdirbimas. Ji at-
stovauja organizacijai Daimond
High Council, taip pat turėjo di-
delės įtakos pertvarkant Kimber-
ly Process, ir dabar pripažįstami
ne tik neapdirbtų Afrikos dei-
mantų tiekėjai, bet ir deimantų
pjaustymo bei šlifavimo meistrai
Indijoje.  Jos išrasti specializuoti
alternatyvūs vadovavimo būdai pritaikomi įvairiose srityse,  pvz., aka-
deminiame pasaulyje, sveikatos priežiūroje, odontologijoje, oro lini-
jose ir pan. Lygindama  JAV ambasadorių, Afrikos valstybėms at-
stovaujančių prekybos komisijos narių ir JAV juvelyrikos korpora-
cijų vadovų bei direktorių, naudojama specifinę terminologiją, ji pa-
dėjo jiems sukurti bendrą kalbą.  

Dr. Irena baigė gemologijos mokslus Gemological Institute of  Ame-
rica Carlsbad, Californijoje.  2020 m. pavasarį ji žada dalyvauti Tarp-
tautiniame geologų kongrese New Delhi, kur pateiks savo daktaro di-
sertacijos atradimus ir išvadas. Jos paskaita vadinsis ,,Deimantai šian-
dien, rūda ir metalurgija” (Diamonds Today, Ore and Metallurgy). Di-
sertacijoje nagrinėjama, kaip duomenų gausa užgniaužia Trečiojo pa-
saulio šalių patirtį ir kaip šį procesą bando įtakoti ir stabilizuoti Jung-
tinės Amerikos Valstijos.  

Dr. Irenos el. paštas:  irenabagdady@gmail.com; tel. 630-460-2386.      

Virginia Majauskas, Brigitte, Natalya, Austin,

Kazimir it Bryan Bagdady 

(Skelbimas)


