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Prisimename 
,,Misterį  pirmąjį” – 10 psl.

Naujas Lietuvos krepšinio
rinktinės veidas – 8 psl. 

RIMAS ČERNIUS

Kokia nuostabi buvo Dešimtoji Šiau-
rės Amerikos lietuvių dainų šventė!
Kiek daug jaudinančių prisiminimų!
Kiek netikėtumų!  Kiekvienas žiūrovas
gali išrinkti, kas jam ar jai buvo įdo-
miausia.  Štai mano sąrašas – dešimt
staigmenų Dešimtojoje dainų šventėje:

1 Virš gražiai išsirikiavusių choristų –
didžiulis ekranas.  Salėje gęsta šviesos.
Ekrane pasirodo balti rutuliukai, ku-

rie pradeda pamažu cypsėti.  Jų daugėja ir
daugėja, ir štai ekrane pradeda skrajoti Dai-
nų šventės paukšteliai – Melodija ir Rit-
mas, o visi choristai pasveikina žiūrovus dai-
na ,,Sveiki gyvi, sveteliai”.  Išradingu būdu
ir pakilioj nuotaikoj pradėta šventė! – 14 psl.

1100 66

1010 Dešimt staigmenų 
Dešimtojoje dainų šventėje

,,Draugui” – 106-eri!
Gimtadienius švenčia ne tik žmonės, bet
ir miestai, įvairūs festivaliai, o taip pat ir
laikraščiai. Liepos 12 d. ,,Draugas” persi-
ris per 106 metų slenkstį. – 3  psl.



ADENDUM

„Kauno Žaliakalnis. Vaižganto gat-
vė (8)” autorius Stanislovas Abro mavi-
čius („Draugo” šeštadieninis prie das,
2015 m. birželio 20 d.) rašo apie Vaiž-
ganto gatvėje namo statytojo/ savi-
ninko  Žemės ūkio akademijos rekto-
riaus prof. Juozo Tonkūno sugrįžimą
1955 m. iš tremties Sibire ir buvusiems
bendradarbiams pade dant įsijungimą
į žemės ūkio moksli ninkų bendruo-
menę iki mirties 1968 m.

S. Abromavičius rašo: „Žinoma,
kaip ‘liaudies priešas’ pripažinimo
lau kė ilgai. Tik 1993 m. Algirdas Mo tū-
zas parengė ir išleido monografiją
‘Profesorius Juozas Tonkūnas’… Jo
pa varde pavadinta viena Kauno gat-
 vė…1999 m. studentų miestelyje No rei-
 kiškėse esančioje Rektorių alėjoje ati-
dengtas paminklinis biustas… Dot nu-
voje Akademijos parke… iš bronzos ir
akmens pastatytas paminklas... Bron-

zinėje plokštėje išraižytas jo bareljefas:
Profesorius Juozas Ton kūnas
(1894–1968) Žemės ūkio aka de mijos
rektorius/Švietimo ministras, (1941 -
–1955) kalinys ir tremti nys.”

Pripažinimų užsklandai dar rei kė-
 tų pridėti, kad Lietuvos vardo pa mi nė-
jimo tūkstantmečio proga Lietu vos
mokslų akademija, Mokslo ir en ciklo-
pedijų leidimo institutas Vil niuje 2009
m. išleido didelio formato, 212 puslapių
gausiai iliustruotą leidi nį „100 iški-
liausių Lietuvos žmo nių”. Vienas iš
knygoje išvardintų asmenų su jų biog-
rafinėmis žiniomis yra prof. Juozas
Tonkūnas.

Ritonė Tonkūnaitė-Rudaitienė 
(dukterėčia) 
Lemont, IL

Mes, katalikai ir visi krikščio nys, esa-
me pakviesti sekti paskui Jė zų ir būti gerais
jo mokiniais. Pir moji Jėzaus mokinė buvo
Švč. Mergelė Marija. Ji ne tik Jėzaus mo-
kinė, bet drauge ir mokytoja, nes buvo pa-
šaukta būti jo motina – padėti išsiskleisti jo
žmogiškajai prigimčiai. Marija ištikimai ly-
dėjo Jėzų net iki kančios aukuro ant Kal-
varijos kalno.

Pats Jėzus būrį vyrų buvo pakvietęs sek-
ti paskui jį. Jėzus dvylikai mokinių leido būti tie-
sioginiais jo kalbų, darbų, mirties ir prisikėlimo liu-
dininkais, kad vėliau jie galėtų nešti Evangelijos ži-
nią ligi žemės pakraščių.  

Dabartinėje Bažnyčioje darbuojasi Kristaus mo-
kinių įpėdiniai – vyskupai ir jų pagalbininkai kuni-
gai. Kiekvienas kunigas savo laiku yra išgirdęs Jėzaus
kvietimą: „Sek pas kui mane!” panašiai, kaip jį išgirdo
muitinėje sėdintis Levis ar Galilėjos žvejai – Simonas,
Andriejus, Jokūbas, Jonas ir kiti apaštalai.

Sekti paskui Jėzų yra pašaukti ne tik dvasi-
ninkai, bet ir daugelis žmo nių, tik ne visi vienodai
atsilie pia į šį pakvietimą. Kai kurie Marijos pavyz-
džiu labai tvirtai apsisprendžia sekti paskui Galilėjos
Mokytoją, steng damiesi visa kuo supanašėti su Jė-
zumi.

Šiais metais Bažnyčia atkreipia dėmesį į tuos
žmones, kurie pasirenka Dievui pašvęstojo gyveni-
mo kelią ir šį kelią vainikuoja neturto, skais tumo ir
klusnumo įžadais. Neturto įža du atsisako savo nuo-
savybės ir pasirenka kuklų gyvenimo būdą. Skais-
tumo įžadu atsisako vedybinio gyvenimo ir susi-
žieduoja su Kristu mi ir jo Bažnyčia. Klusnumo įža-
du savo laisvę sudeda į Dievo rankas ir įsipareigo-
ja paklusti teisėtiems vienuolyno vyresniesiems.

Vienuoliški įžadai yra didelės mei lės auka, nes
žmogus atsisako to, ko kartais labai trokšta prigimtis.
Įžadai yra tiek vertingi, kiek jie kyla iš meilės ir yra
palaikomi didelės meilės Jėzui. Jeigu tos meilės ne-
būtų, įžadai prarastų prasmę ir, tikriausiai, būtų sun-
kiai įgyvendinami. 

Dievui pašventusieji savo gyvenimą yra didelis
Bažnyčios turtas ne dėl to, kad jie nuveikia daug Baž-
 ny čios bendruomenei reikalingų darbų, bet todėl, kad
yra geri Evangelijos liudytojai, nes įgyvendina tai,
ką Jėzus mokė: „Nekraukite sau lobių žemėje, kur
kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Ver-
čiau krau kitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rū-
dys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur
tavo lobis, ten ir tavo širdis” (Mt 6, 19–21).

O kaip su kitais Jėzaus sekėjais, kurie nėra taip
labai įsipareigoję sek ti paskui Kristų? Gal jie pras-
tesni, tik antrarūšiai žmonės? Ne, Dievui nėra pir-
marūšių ar antrarūšių, bet visi yra jo mylimi vaikai,
pašaukti amžinajai laimei. Mums yra beveik nesu-
vokiama Dievo meilės gelmė; Jėzus mirė ant kryžiaus
ir už didžiausius nusidėjėlius. Ir jie yra kviečiami sek-
 ti paskui Jėzų Kristų. Dievo meilė beldžiasi į kiekvieno
žmogaus širdį ir kviečia į besąlygišką ištikimybę.

Ką reiškia ištikimai sekti paskui Jėzų? Sekma-
dienį nueiti į bažnyčią? Prieš Velykas susitaikyti su
Dievu ir priimti Eucharistiją? Ir taip, ir ne. Jokiais
įstatymais negali būti apibrėžta mūsų meilė Dievui.
Būti Jė zaus sekėju reiškia be išlygų priimti jo skelb-
tą Evangeliją ir ją padaryti savo gyvenimo keliu. Bent
stengtis tai padaryti.

Jėzaus paskelbtoji Evangelija nepripažįsta mo-
ralinių kompromisų; ji kviečia į visišką ištikimybę
savo Mokytojui. Jėzus kalbėjo: „Niekas negali tarnauti
dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą my-
lės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers.
Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai” (Mt 6, 24).

Žmogus nuolat yra gundomas daryti
kompromisus. Tik prisiminki me netolimą
praeitį, kaip okupacijos metais kai kurie
žmonės praktikavo savo tikėjimą. Norėda-
mi siekti karjeros, jie dažnai darydavo
kompromisus – tapdavo kompartijos na-
riais, komjaunuoliais, bet dažnas slapta
palaikydavo ryšį su Dievu. Dievas yra gai-
lestingas, ir mes nežinome, kaip jis įvertins
vieną ar kitą žmogaus elgesį, tačiau šiuo

klausimu Jėzaus kalba yra daugiau nei aiški. Jis
sakė: „Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.” Ma-
mona buvo pagonių turto dievaitis. Šiandien po žo-
džiu „mamona” slepiasi nesaikingas gero vės sieki-
mas, kuris yra tiesiog pra žūtingas, nes tuomet dva-
siniai daly kai nustumiami į antrą ar trečią pla ną.
Mamona ypač pražūtinga kunigo tarnystėje, nes
bergždžias darbas raginti žmones atsiversti, jei pats
nesi visiškai atsigręžęs į Evangeliją.  

Mes daug kartų esame girdėję Jėzaus žodžius:
„Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir pla-
tus ke lias į pražūtį, ir daug juo einan čių. Kokie ankš-
ti vartai ir koks siau ras kelias į gyvenimą! Tik ne-
daugelis jį atranda” (Mt 7, 13–14). Ankštų var tų įvaiz-
dis aiškiai kalba, kad sekti pas kui Jėzų, eiti Evan-
gelijos keliu reikia tam tikrų pastangų, bet į gy veni-
mą veda tik toks kelias. 

Žemaičių Kalvarijos atlaidai be veik sutampa su
Marijampolėje šven čiamais Palaimintojo Jurgio
Matu laičio atlaidais. Šis mūsų tautos pa laimintasis
arkivyskupas paliko švie sų liudijimą, kaip reikia sek-
ti paskui Kristų. Dievas, panašiai kaip pranašą
Amosą (plg. Am 7, 15), pašaukė palai mintąjį nuo gy-
vulių bandos tapti ku nigu, vienuoliu, dar vėliau Vil-
niaus arkivyskupu ir popiežiaus pasiuntiniu, pa-
ruošusiu Lietuvos bažnyti nės provincijos įkūrimo
planą. O juk galėjo viso to nebūti, jei palaimintasis
būtų mąstęs, kad, sekant Jėzumi, nereikia persi-
stengti ir daug ką pasilikti dėl savęs. Deja, tuomet
būtų likę daug ko nepadaryta ir Bažnyčiai, ir Lie-
tuvai.
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Dievui pašvęstas 
gyvenimas
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Sveikiname naują LF narį

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy nas tapo LF
nariu. „Apsisprendžiau tapti Lietuviu Fondo nariu. Noriu stovėti greta su
kiekvienu lietuviu, kuris tiki šios organizacijos kūrėjų suformuluota vizija ir

misija – padėti išlaikyti ir iš kartos į kartą per-
duoti lietuvybę. Fondas įsteigtas tada, kai
Lietuva buvo ištrinta iš pasaulio žemėlapio,
nes jo steigėjai tikėjo, kad naktis netruks
am žinai, o išlaisvinus Lietuvą, ryšį su ja iš -
sau goję lietuviai padės savo Tėvynei atsi-
sto ti. Būtent taip ir įvyko. Lietuvių Fondas
suvai dino esminį istorinį vaidmenį. Šian -
dien, kai visi džiaugiamės nepri klausoma
Lie tuva, Lietuvių Fondo mi sija netapo ma -
žiau svarbia. Lie tuv os kūrimo ir stiprinimo
darbas nie kada nesibaigia. Būtent Lie tuvių
Fon das gali suvaidinti svarbų vaidmenį tie-
siant tiltus tarp lietuvių diasporos ir Lie -
tuvos. Šis Fondas gali padėti Lietuvai per im-
ti pačias ge riausias išeivijos patirtis, o už
geogra finės Lietuvos ribų gyvenančius lie-
tuvaičius – paskatinti atrasti ir plėtoti sa vo
asmeninį ryšį su Lietu va”. Sveikiname ger-
 biamą konsulą ir kviečiame visus jungtis į
Lietuvių Fondo gretas. LF info„Visatos” nuotr.
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Žinai, mes su Tavim ne jaunėjame, bet kažkodėl man mano
metai tampa trūkumu, o Tau atvirkščiai – privilegija. Ta-
vimi visi gėrisi, Tave šlo vina, ir kuo toliau, tuo labiau Ta-

 vimi džiaugiasi. Ačiū už kvietimą pasimatyti, bet geriau nerei-
kia. Nuo to laiko, kai mes taip romantiškai su sitikome, prabė-

go labai daug laiko... Tu šaunus, šimtametis jau-
nuolis, visa da apsuptas jaunų, įdomių mo-
 terų, o aš jau solidi dama... Tegu mū sų drau-
gystė ir lieka – iš tolo. Taip geriau. Tegu Tavo
atmintyje aš liksiu tokia, kokia buvau prieš
daugelį me tų. Nepaseno tik mano balsas...
Ačiū, kad kartais prisimeni mane...

Kažkada buvai asketas – Tavo aplinkoje
buvo kunigai, vienuolės, paskui, prieš gal tris-
dešimt metų, „emancipavaisi”, į savo celę įsi-
leidai porą veiklių moterų. Ne, ne, aš ne pri-
ekaištauju, jos buvo šaunios, Tave jos labai pa-
keitė. Pakeitė į gera, išve dė į platesnį pasaulį.
Matai, vyrai ne tokie įdomūs, kai vieni. Vyrų
kompa nijoje visada reikia moters, kad jie pa-
sitemptų. 

Noriu pasakyti, kad aš labai Ta vimi di-
džiuojuosi. Labai didžiuojuo si, kad Tave pa-
žįstu, kad galiu Tau parašyti. Tavo gyvenimo
istorija – pa vy dėtinai tauri. Ir prieš šimtą
metų, ir prieš penkiasdešimt Tu buvai vie-
nintelė paguoda tūkstančiams savo tautiečių

– tėvynės priebėga, lietuviš ko žodžio šventovė, mo-
kykla. Visada Tavo dėmesio siekė primadonos, su Ta-
vimi norėjo draugauti rašytojai, profesoriai, ban-
kininkai ir ministrai, nors visada buvai toks pa-
prastas, nedėvėjai madingų „štibletų” ir bran gių
skrybėlių. Štai ką reiškia autori tetas, solidumas ir
pasiaukojimas. Tu vertas tos pagarbos, kuri tave
supa.

Būk ir toliau toks – jaunas ir įdomus, o mes Tave
mylėsime iš tolo, ra šy sime Tau meilės laiškus ir puo-
se lėsime Tavo jaunystę.

Visada Tavo 
Audronė Viktorija 

Gimtadienius švenčia ne
tik žmonės, bet ir miestai, įvairūs

festivaliai, o taip pat ir laikraščiai. Liepos 12 d.
,,Draugas” persiris per 106 metų slenkstį.

Kokie mūsų norai gimtadienio išvakarėse? Kad ir toliau bū-
tume kartu, nesentume ir jaustume draugišką vienas kito petį. Ko-
kių norėtume dovanų? Geriausia dovana būtų, jei kiekvienas skai-
tytojas supažindintų su ,,Draugu” jo nepažįstančius – savo bičiulį,
bendradarbį, kaimyną, savo jaunąsias atžalas ar gimines už Atlan-
to. 

Na, o jūs, mielieji skaitytojai, visuomet laukiami. Ir šiandien už-

sukite pas mus pasisvečiuoti: susipažinkite su lietuvių kalbos besi-
mokančiais tautiečiais Californijoje, apsilankykite pas ateitininkus,
sportininkus, nusistebėkite nenuorama lietuviu, beveik mūsų ben-
draamžiu, kuris visą gyvenimą nepailsdamas statė sau paminklą.

Mes, skirtingai nuo Al Vaičio, neplanuosime kito gimtadienio, tie-
siog gyvensime šia diena bendraudami su jumis, tikėdami, kad esa-
me vieni kitiems brangūs ir reikalingi. Ir kad mūsų gimtadienis jums
taip pat šį tą reiškia. O jeigu taip – nepamirškite užskleidę paskuti-
nį puslapį, užpūsti žvakučių ant mūsų gimtadieninio torto!

Redakcija

1100 66,,Draugui” –106-eri!
DRAUGAS

Laiškas senam mielam „Draugui”
106-jo gimtadienio proga
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Kazimierietė  seselė  Teresė   Pap-
šytė  daugiau kaip metus kas sa-
vaitę repetavo  su „Dainavos”

ansambliu, kad galėtų dalyvauti De-
šimtoje Šiau rės Amerikos lietuvių dai-
nų šventėje, kuri įvyko Illinojaus uni-
versiteto Či ka goje paviljone liepos 5 d.
Šventėje dalyvavo beveik 1 400 daini-
ninkų, ku rie atliko senas liaudies dai-
nas, tra dicinius chorinius veikalus
bei šiuolaikinius kūrinius. 

Seselė Teresė, paklausta apie šią
ypatingą lietuviškos dainos šventę,
mielai prisimena Dainų švenčių isto-
riją ir tas šventes, vietines ir tarptau-
tines, kuriose jai teko dalyvauti. Dar
būdama Marijos aukštesniosios mo-
kyklos gimnaziste, ji dalyvavo pirmo-
je Šiaurės Amerikos lietuvių dai nų
šventėje 1956 metais. Dalyva vi mas
šventėje reikalauja daug pasi šventimo,
užima daug laiko, bet sese lė Teresė dėl
to nesiskundžia. „Pasi ruošimas Dainų
šventei reikalauja daug darbo, bet man
smagu tą darbą dirbti, nes jaučiu mei-
lę muzikai ir lietuvių kalbai”, – sako ji. 

Seselės tėveliai emigravo į Ame ri-
ką iš Lietuvos.  Ji užaugo Roselando ra-
jone Čikagoje ir nuo pat jaunystės da-
lyvavo lietuvių kultūriniuose ren gi-
niuose. Seselė Teresė su entuziazmu įsi-
jungė į lietuvių kultūrinį gyve nimą ir
vėliau mokėsi muzikos. De Paul uni-
versitete ji įgijo magistro laipsnį mu-
zikos srityje. Ji yra dirbusi chorvede,
privačiai mokė dainuoti bei groti pia-
ninu.  

Nuo 1977 iki 1997 m. seselė Te resė
mokytojavo Marijos aukštesniosios
mokyklos muzikos skyriuje. 1995 me-
tais ji nuvyko į Lietuvą, kur vie nerius
metus dėstė muziką Kauno jė zui tų

gimnazijoje. Tuo pačiu ji buvo Šv. Ka-
zimiero seselių vienuolyno Pa žaislyje,
netoli Kauno, vargonininkė.  Daugelį
metų seselė Teresė vargonavo Šv. Ka-
zimiero seselių vienuolyno koplyčioje
Čikagoje, ji, beje, te beruo šia pamaldų
už Motiną Mariją Kaupaitę, kurios
vyksta kiekvieną mėnesį, liturgines ap-
eigas. 

Pripažindama savo lietuvišką kil-
 mę, seselė Teresė jau senokai da lyvauja
Lietuvos vyčių, kurių tikslas yra iš-
laikyti lietuvių kalbą, papro čius ir
kultūrą, pabrėžiant katali kiško tikėji-
mo svarbą veikloje.  2006 m. vyko Lie-
tuvos vyčių 93-čiasis su va žiavimas.
Suvažiavimo metu seselei Teresei buvo
įteiktas Lietu vos vyčių ketvirtojo laips-
nio apdova nojimas. Šiuo aukščiau-
siuoju apdo va nojimu Lietuvos vyčiai
įvertino seselės 20 me tų pasišventimą
Vyčių organizacijai. Seselė Vyčių or-
ganizacijoje buvo muzikė, choristė ir
daugelio renginių pagrindinė dalyvė.
Kazimierietės se selės Johanna Marie
Shainauskas, Ja nine Golubickis ir
Margaret Petca vage taip pat priklauso
Lietuvos vy čių organizacijai. Jos da-
lyvavo sese lės Teresės apdovanojimo iš-
kilmėse. 

Šv. Kazimiero seserų kongregaci-
ją 1907 metais įsteigė Garbingoji Die vo
tarnaitė Motina Marija Kaupaitė.
Kongregacija buvo įsteigta palaikyti ir
puoselėti ankstyvųjų lietuvių imig-
rantų Amerikoje religinį gyvenimą. Šv.
Kazimiero seselės daugelį metų gyve-
na Evangelijos dvasia ir stengiasi kur-
ti taikingą, teisingą ir meilingą pasaulį
bei tarnauti Dievo žmo nėms Amerikoje
ir Argentinoje.

„Sisters of St. Casimir” info

TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Liepos 6 d., pirmadienį, Dievo Ap vaizdos parapijos Kultūros centro
mažojoje salėje šių eilučių autorė ir parapijos pastoracinės tarybos
narė tautiečiams parodė filmus „Žemynėlė žiedkėlėlė” ir „Lietuvos

tūkstantme čio dainų šventė – Amžių sutartinė – 2009”, įrašytus DVD for-
matu. Gražiai pabendravome. 

2 val. p. p. Detroito laiku susirin kome lauke, prie Trispalvės, ir kartu
su Lietuva bei visa pasaulio lietuvių bendruomene sugiedojome „Tautišką
giesmę”. Po to vėl susibūrėme parapijos svetainėje, kur jau buvo paruoštos
vaišės. Šių eilučių autorė perskaitė šios ypatingos šventės proga gautą LR
prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Pakėlėme šampano taures
ir vieni kitus pasveikinome Lie tuvos valstybės dienos proga! Tą 1253 m.
dieną Popiežiaus leidimu Lietuvos valstybės vadovas kunigaikštis Min -
daugas buvo vainikuotas karaliumi, o jo žmona, kunigaikštienė Morta, ta -
po Lietuvos karaliene. Tai buvo milži niškas Lietuvos valstybės laimėjimas.

Ką tik grįžęs iš X Šiaurės Ameri kos lietuvių dainų šventės LR garbės
konsulas Detroite Algis Zaparackas, dalyvavęs mūsų susitikime su žmona
Yolanda, papasakojo mums apie šį sėk mingą kultūros renginį. Jis negai lė-
jo gražių žodžių Dievo Apvaizdos parapijos chorui, kuriam vadovauja muz.
Rimas Kasputis. 

Kultūros centro salės prieangyje Valstybės dienos proga buvo sureng-
ta parodėlė.

Dešimtoje Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventėje dainavo

ir seselė Teresė Papšytė

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi
Valstybės diena paminėta Dievo Apvaizdos parapijoje

Valstybės dienos paminėjime dalyvavo Yolanda Zaparackienė (k.) ir jos vyras LR
garbės konsulas Detroite Algis Zaparackas. Viduryje – straipsnelio autorė. 

Zitos Malakauskienės nuotr.

Pagaliau!  Po ilgų repeticijų dalyvaujame jubiliejinėje Dainų  šventėje. Ses. Teresė (vir-
šu je, viduryje) laiminga, kad gali joje dainuoti.                                         Jono Kuprio nuotr.

Dievo Apvaizdos parapijiečiai gieda ,,Tautišką giesmę”.

Valstybės dienos proga surengta parodėlė.                R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos 
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Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje veikia vie-
na seniausių lituanistinių mokyklų Amerikoje.
Ją lan ko daugiau nei 170 mokinių. Čia jau apie

20 metų veikia suaugusiųjų lie tuvių kalbos klasė. Ją
kasmet lanko 8–12 mokinių – lietuvių kilmės ar tik-
 rų amerikiečių. Klasėje mokomės lietuvių gramatikos,
skaitome literatūros skaitinius, rašome rašinius ir ban-
dome kalbėti lietuviškai. Norėda ma paįvairinti pa-
moką mėgstu įterpti kultūros ir politikos temų, įvy-
kių, kuriuos aptariame klasėje. Visi mo kiniai rodo daug
entuziazmo ir negaili savo šeštadienių. Šį kartą mo-
 kiniai gavo užduotį – parašyti rašinį „Mano išsvajo-
tos atostogos”. Beveik visi parašė gan išsamius raši-
 nius. Norėčiau supažindinti su mano mokiniais ir jų
rašiniais. 

Larry Garbisch yra vedęs lietuvaitę, į mūsų mo-
kyklą atveža du savo vaikučius ir laukdamas jų lei-
džia lai ką suaugusiųjų klasėje, mokydamasis sunkios
mūsų kalbos. 

Mary O’Brien draugauja su lietuviu vyruku ir nori
išmokti lietuviš kai, kad galėtų susikalbėti su jo
šeima. 

Joel Mosher yra mokslininkas, kuris domisi kal-
bomis. Jis kalba taip pat ir prancūziškai, o dabar ban-
do įveikti lietuvių kalbą. 

John Macievic – lietuvių kil mės.  Nori atrasti
savo lietuviškas šak nis. 

George Bernota – lietuvių kilmės ir gan gerai kal-
ba lietuviš kai. Atve žęs du savo berniukus į mokyk-
lą, naudojasi proga pagilinti lietuvių gramatikos ži-
nias. 

Anne Chaikowsky-La-Voie – lie tu vių kilmės.  Ji
pati yra mokytoja, todėl labai gerai supranta lietu-
vių  kalbos gramatiką. Ji yra išvykusi į Lie tu vą, kur
žada praleisti visus metus. 

David Matke tėvai – lietuviai.  Jis yra dailininkas
ir taip pat nori atrasti savo lietuviškas šaknis. Savo
mene daž nai naudoja lietuviškas temas, pvz., legendą
apie Jūratę ir Kastytį. 

Vincas Bernota laisvai kalba lie tuviškai. Nori iš-
mokti taisyklin ges nės kalbos ir kirčiavimo. 

Vienas malonumas dirbti su šia klase, ben-
drauti su mokiniais ir pa dėti jiems tobulinti savo lie-
tuvių kalbos žinias.  

Aldona Kudirkienė

Mano svajonių atostogos
Larry Garbisch

Mano svajonių atostogos būtų tokios, kurios nie-
kada nesibaigia. Atostogos, kada galėčiau keliauti
ten, kur tik noriu ir būti tiek ilgai, kiek noriu; ir tu-
rėti tiek lėšų, kad nerei kėtų bijoti, jog baigsis pini-
gai. Norė čiau praleisti vasaras Lietuvoje, do mėtis jos
kultūra ir kalba. Aš taip pat norėčiau keliauti po visą
Europą ir ap lankyti šalį, iš kurios yra kilusi ma no
šeima. Rudenį, žiemą ir pava sarį norėčiau keliauti
į Karibus, į pie tų šalis ir į Australiją. Norėčiau ke-
liauti ten, kur tik panorėčiau.

Mano svajonių atostogos
Mary O’Brien

Mano svajonių atostogos būtų keliauti į Lietu-
vą, Airiją ir Škotiją su savo geriausiu draugu Tau-
ru. Aš no rėčiau aplankyti vietas, iš kur yra kilu sios
mūsų šeimos. Mano draugas Tauras parodytų man
Vilniaus sena miestį, kaimus Žemaitijoje ir pajūrį Pa-
langoje. Sužinočiau daugiau apie Lietuvos istoriją ir
kultūrą. Iš Lietu vos mes keliautume į Airiją ir Ško-
 tiją. Mano tėvelis pasakodavo, kokie gražūs kraštai
yra Airija ir Škotija. Aš niekad nebuvau Europoje,
todėl aplankyti ją būtų mano svajonė.

VAKArų KrANTAs 

Kelionė
Joel Mosher

Aš norėčiau vėl nuvažiuoti į Prancūziją.
Šį kartą važinėčiau po Prancū ziją, kad pama-

tyčiau jūrą, kalnus ir kitus miestus.
Aš radau kelionę per AAA dviem savaitėms.
Mes atvyktume į Paryžių ir pra leistume ten dvi

dienas. Aš jau buvau Paryžiuje, todėl dviejų dienų už-
tektų.

Po to mes važiuotume autobusu prie Atlanto van-
denyno pažiūrėti Nor man dijos paplūdimio ir Mont
St. Michel. 

Tada mes apžiūrėtume Loire slė nį, Bordeaux ir
Bayuonne miestus.

Mes aplankytume Carcassonne, kurį juosia di-
delė miesto siena. Po apsilankymo Cote d’Azur ir
Avignon mes grįžtume į Paryžių per Lyon.

Mano išsvajota kelionė
George Bernota

Daug metų aš norėjau keliauti į Lietuvą su
savo šeima ir ten pasilikti keletą mėnesių. Lietuvo-
je yra svarbu nebūti vienoje vietoje, važinėti kuo dau-
giau.

Svarbiausia man bus aplankyti mano giminai-
čius Vilniuje. Po to aš norėčiau važiuoti į Kauną, Ky-
bartus, Bartininkus, pamatyti vietas ir tėviš kę, kur
užaugo mano tėveliai.

Taip pat mes važiuotume į Euro pos centrą, kur
pamatytume Bernotų piliakalnį. Gal seniai, seniai
ten gy ve no mano protėviai?

Lietuvoje buvau tik vieną kartą, prieš dvidešimt
metų. Atsimenu, kad man labai patiko Palanga,
Nida, Ne ringa. Žinau tikrai, kad ten dar kartą no-
rėčiau nuvykti ir praleisti truputį laiko.

Apie atostogas
Anne Chaikowsky-La-Voie

Kai mes važiuojame atostogauti, ieškome kažko,
ko neturime. Žmogus, kuris gyvena ten, kur daug
sniego, nori šiltos saulės. Moteris, kuri yra labai už-
siėmusi, nori tiesiog atsipa laiduoti. Asmuo, kuris tą
patį daro diena po dienos, ieško ko nors kito ar uni-
 kalaus. Aš pati norėčiau surasti tai, ko nebeturiu –
šeimos sąsajų su savo šaknimis. Šią vasarą aš įgy-
vendinsiu savo svajonę – važiuosiu į Lietuvą vie ne-
riems metams. Mano kelionės priežastis ne viena, jų
daug. Noriu vaikščioti po kaimą, kur vaikščiojo
mano senelis, atvykęs į Ameriką 1902 m. Noriu ras-
ti savo močiutės bažny čią. Noriu gyventi šalyje, kuri

sukūrė kelių kartų kultūrą mūsų širdyse, mūsų sta-
lo maistą ir mūsų šeimą. Lie tuvoje aš gal nerasiu dau-
gelio dalykų, kuriuos mano šeima turėjo palikti, bet
tikiuosi surasti Lietuvą, kurią jie mylėjo.

Mano išsvajota kelionė
David Matke

Ar šimtas penkiolika metų jums atrodo ilgas lai-
ko tarpas? Gali taip galvoti arba negalvoti. Tai pri-
klauso nuo to, kokio esi amžiaus. Jūs galite žiūrėti
į laiką kitaip. Mano proseneliai atvyko į Ameriką iš
Lietuvos. O, kad galėčiau keliauti laiku atgal ir pa-
matyti, kaip jie tada gyveno, ką valgė ir gėrė, ką dė-
vėjo! Norėčiau atsirasti name, kuriame jie gyveno,
ir klausytis apie jų kelionę į Ameriką, apie priežas-
tis, dėl kurių jie turėjo palikti Lietuvą. Spėju, kad jie
norėjo pabėgti nuo caro persekiojimų ir galbūt su-
rasti geresnį gyvenimą Ameri koje. Esu įsitikinęs, kad
buvo sunku padaryti tokį sprendimą, todėl nekal tinu.
Aš padaryčiau tą patį. Daug žmo nių taip darė. Todėl
mano svajonių kelionė būtų grįžti į Lietuvą, į Šila-
lės ir Kaltinėnų miestus, ir ban dyti surasti namus,
kuriuose jie gy veno, vaikščioti tomis gatvėmis, ku-
riomis jie vaikščiojo.

Atsidaryk
Vincas Bernota

Pažiūrėk pro lėktuvo langą ir pamatysi milijo-
ną geltonų kiaulpienių. Atidaryk duris į Vilnių ir
mankš tink kojas Gedimino prospektu iki Vilniaus
universiteto. Kaip įdomu žiūrėti į žmones dviem aki-
mis. Kokias melodijas tu girdi dviem ausi mis, kai
merginos pradeda kalbėti? Kiek daug išmoktum, jei-
gu užčiauptum savo burną... Ar visi lietuviai tokie
protingi, kad žino, jog kalbėti – sidabras, o klausyti
– auksas? Vaikš čiok į žalią mišką, Vingio parką, su-
rasi, kad Lietuvos medžiai yra pil ni knygų. Atsida-
ryk knygą, pasidary si nuotykių ieškotoju. Va žiuo da-
mas į Kauną atidaryk trau ki nio langą ir Laisvės alė-
joje paragauk skanių pa tiekalų. Cepelinai, koldūnai,
kugelis, dešros su kopūstais! Atidaryk laivo langą
Klaipėdoje ir kvė puok sūriu jūros oru. Atsisėsk prie
ugnies su „Silva Rerum”, Kris tinos Sabaliaus kai tės
– 2009 m. geriausia knyga. Skaityk ir keliauk į 1600
m. Lietuvą su moderniais moralais. Keliauk giliau
ir toliau, skaityk „Silva Rerum II” ir  „Silva Rerum
III”. Tikras sapnas yra skaityti lietuviškas knygas
Lietu voje... Atsibusk su blizgančia mėlyna saule, su-
tik naują dieną geltono dangaus. Atsi daryk raudo-
nas begonijas savo rau dona širdimi ir apsikabink Lie-
tuvos vėją.

Suaugusiųjų lietuvių kalbos klasė Los Angeles

Pirmoje eilėje (iš k.): John Macievic, Joel Mosher, mokytoja Aldona Kudirkienė, Mary O’Brien, Larry Garbisch; antroje ei-
lėje: Anne Chaikowsky-La-Voie, George Berno ta, Vincas Bernota ir David Matke.                                    Joey Chavit nuotr.
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IŠ ATEITININKų gyVENImo

Š. m. birželio 7 d. Čikagos ateiti ninkai baigė savo
veiklos   metus  Šeimos  švente.  Šventė  pradėta
iš kil  mingomis šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje Lemonte, kuriose jaunieji atei-
tininkai dalyvavo skaitydami skaitinius, visuotines
maldas ir nešdami aukas.

Po Mišių visos Čikagos ateitinin kų kartos susirinko Pasaulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje pasidžiaugti šių veiklos metų darbo vaisiais. Jau nučiai,
jauniai ir moksleiviai ateiti ninkai kandidatai, išklausę kursus ir išlaikę

egzaminus, per šventę davė ateitininkų įžodžius, pasižadėdami  sekti Kristumi,
tarnauti Dievui ir Tė vynei ir uoliai eiti ateitininko pa rei gas. Įžodį vedė Šiau-
rės Amerikos atei tininkų tarybos (ŠAAT) pirmi nin  kas dr. Tomas Girnius.
Sendrau gė Rita Rušėnienė įstojo į veikliausią ateitininkų korporaciją, duodama
giedrininkės įžodį.

Įžodininkus pasveikino ŠAAT pir mininkas Tomas Girnius, prisimin-
 damas prieš savaitę mirusį a. a. Praną Pranckevičių ir iškeldamas jo pasišven-

timą savo šeimai bei platesnei ateitininkiškai giminei.
Šeimos šventėje buvo pažymėti ir įvairias mokslų pakopas baigę nariai. Jau-

nieji ateitininkai atsisveikino su abiturientais, moksleiviai juos pakvietė po
vasaros atostogų prisidėti prie moksleivių kuopos. Abiturientams palinkėta sėk-
mingų studijų.

Po sveikinimų ir kalbų buvo iš  kil  mingai išneštos vėliavos ir visi bu vo ma-
loniai nustebinti muzikine programa – moksleiviai smuikininkai Marisa
Sadauskaitė, Zigmas Kisie lius, Lilija Sadauskaitė ir Diana Sat kauskaitė, Tomui
Čyvui pritariant gitara, smagiai sugriežė stovyklinių dainų pynę. Po programos
visi buvo pakviesti į Ateitininkų namų gegu žinę. 

Prasidėjo vasaros stovyklos

Sendraugiai ateitininkai –
ar dalyvausite suvažiavime? 

Kviečiame visus sendraugius atei tininkus dalyvauti
Sendraugių ateitininkų sąjungos narių suva žia vi me,
kuris vyks rugpjūčio 1 d., šeš ta die nį, 2 val. p. p.
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos sto-
vykla vie tėje Dainavoje. Suvažiavimo darbotvarkėje
Centro valdybos rinkimų ir ateities planų aptarimas.
No rintys kandidatuoti, prašomi susi siekti su suva-
žiavimo organizacinio komiteto nariais: Rasa
Kasniūniene, Mariumi Kriaučiūnu, Vaiva Vygan tai te-
Mar cher tiene, Audriumi Rušė nu ar Lina Žliobiene.

Negalintys asmeniškai dalyvauti, galite įgalioti
suvažiavime dalyvausiantį narį balsuoti už jus, pra-
 neš dami el. paštu Linai Žliobienei: lzlioba@aol.com.

Čikagos
ateitininkų 
Šeimos šventė 

Pirmoji šios vasaros stovykla – Sendraugių-2 – jau praeityje. Nors stovykla dėl Dainų šventės repeticijų ir koncertų buvo gerokai sutrum-
pinta, joje vis tiek buvo gausu stovyklautojų. Stovyklavo per 40 šeimų, iš jų net dvylika stovykloje dalyvavo pir mą kartą. Ironijų ironija: sto-
vykloje, skirtoje sendraugiams, daugumą sto vyklautojų sudarė vaikai! Jų buvo be veik 90, o iš jų 18-ai dar nebuvo nė ket verių metų!
Daugiau apie šią ypatin gą stovyklą skaitykite kitos savaitės ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje. Dabar Dainavos stovykloje stovyklauja
moksleiviai ateitininkai.

Čikagos ateitininkai smuikininkai atlieka programa Šeimos šventės metu. Iš k.: Diana Satkauskaitė, Nora Sadauskai-
tė, Marisa Sadauskaitė, Paulina Beleckaitė, Zigmas Kisielius ir Tomas Čyvas.                                    Jono Kuprio nuotraukos

Pirmosios vasaros  stovyklos Dainavoje – Sendraugių-2  – dalyviai. Stovykla įvyko birželio 27 – liepos 2 d. Sigito Unguraičio nuotr.

Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas dr. Tomas Girnius sveikina susirinkusius į  Čikagos ateitininkų šeimos šven-
tę, sekmadienį, birželio 7 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
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ES ministrai sutarė dėl pabėgėlių

Lietuva pirks vokiškus šarvuočius 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA Ir PAsAULIs

Vilnius (ELTA) – Liepos 15–17
dienomis parlamento rūmuose posė-
džiaus XV Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) Seimas.

Jame dalyvaus PLB valdybos na-
riai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir
jaunimo sąjungų pirmininkai bei at-
stovai. Apie 150 dalyvių iš 33 pasaulio
valstybių spręs lietuvių bendruomenių
ir Lietuvos išeivijos santykių aktualius
klausimus. 

Dalyvių laukia pranešimai ir dis-
kusijos apie PLB dabartį ir ateitį, lie-

tuvių švietimą, bendradarbiavimą su
Lietuvos institucijomis. Taip pat bus
pateikta PLB valdybos ataskaita apie
PLB veiklą, išklausyti Valdybos narių
ir svečių pranešimai, numatytos svar-
biausios veiklos kryptys ateinantiems
trejiems metams. 

Šio PLB Seimo metu bus išrinkta
nauja PLB valdyba, pirmininkas ir su-
sitarta dėl organizacijos prioritetinių
veiklos sričių per ateinančius trejus
metus.

Graikijos bankai dar neatsidarys

Vilnius (Faktai.lt ) – Graikijos
bankai liks uždaryti iki pirmadienio,
liepos 13 d., pranešė Finansų ministe-
rija,  vyriausybei skubiai rengiant
naujus pasiūlymus kreditoriams, ku-
rie turėtų leisti paskutinę minutę iš-
vengti šalies pasitraukimo iš euro zo-
nos.

Bankai yra uždaryti nuo birželio
28 d., o graikams leidžiama išsiimti iš
bankomatų ne daugiau negu 60 eurų

per dieną, siekiant išvengti grynųjų pi-
nigų stygiaus po to, kai vyriausybė pa-
skelbė referendumą dėl Europos Są-
jungos ir Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) iškeltų finansinio gelbėjimo
plano sąlygų.

Per tą referendumą 61 proc. bal-
savo prieš naujausius skolintojų pasi-
ūlymus, todėl Atėnų santykiai su dau-
geliu partnerių Europoje dar labiau pa-
šlijo.

S. Berlusconi – treji metai kalėjimo 

Roma (ELTA) – Buvęs Italijos mi-
nistras pirmininkas Silvio Berlusconi
dėl senatoriaus papirkimo nuteistas
trejų metų laisvės atėmimo bausme.
Atitinkamą nuosprendį paskelbė pir-
mosios  instancijos  teismas Neapoly-
je.

Tačiau kad 78 metų ekspremjeras
iš tikrųjų sės už grotų, abejojama. Ka-
dangi jis gali pateikti apeliaciją, nu-
sikaltimui iki galutinio nuosprendžio
paskelbimo ko gero bus suėjęs senaties
terminas.

Prokuratūra reikalavo penkerių
metų laisvės atėmimo bausmės. Mili-
jardierius S. Berlusconi buvo kaltina-
mas buvusiam kairiajam senatoriui
Sergio De Gregorio 2006-2008 metais su-
mokėjęs 3 mln. eurų ir taip patraukęs
jį į savo politinę stovyklą. 2 mln. eurų
esą buvo sumokėti grynais. Remiantis
kaltinamuoju raštu, S. Berlusconi,
duodamas kyšį, norėjo sužlugdyti tuo-
metinę Romano Prodi vadovaujamą
vyriausybę, kuri tada Senate turėjo tik
nežymią daugumą.

Artėja lėktuvo katastrofos metinės 

New Yorkas (BNS) – Malaizija pa-
teikė svarstyti Jungtinių Tautų (JT) re-
zoliucijos projektą, siūlydama įkurti
tarptautinį tribunolą, kuris užtikrintų
atsakingų už keleivinio lainerio nu-
mu šimą virš Ukrainos nepriklausomą
teismą.

JT Saugumo Tarybai esanti tam pa-
siruošusi, nors tam priešinosi Rusija, sa-
kydama, kad toks žingsnis būtų pir-
malaikis.

Visi 298 keleiviai ir įgulos nariai,
skridę oro bendrovės „Malaysia Airli-
nes”  reiso MH17 lėktuvu, žuvo, kai lėk-
tuvas praeitų metų liepos 17 dieną buvo
numuštas virš Rytų Ukrainos.

Saugumo Taryba turėtų „įsteigti
tarptautinį tribunolą vieninteliam tiks-
lui – kad būtų teisiškai persekiojami as-
menys, atsakingi už nusikaltimus, su-
sijusius su ’Malaysia Airlines’  skrydžio
MH17 lėktuvo numušimu 2014 metų
lie pos 17 d.”, sakoma projekto tekste.

Anot Nyderlandų premjero Mark
Rutte, tarptautinis teismas būtų ge-
riausias pasirinkimas vykdyti bau-
džiamajam persekiojimui, bet taip pat
turėtų būti numatytas atsarginis planas,
jeigu Rusija blokuotų tą pasiūlymą. Ti-
kimasi, kad Olandijos vadovaujamo ty-
rimo galutinė ataskaita bus paskelbta
spalį.

Vilnius (KAM info) – Lietuva iš
Vokietijos ketina pirkti šarvuočius
„Boxer”, sakė kariuomenės vado at-
stovas kapitonas Mindaugas Ne-
imontas. Informacija apie šarvuočių
kiekį ir kainą kol kas nepaskelbta. 

Tai būtų jau antras didelis Lietu-
vos karinis pirkinys iš Vokietijos. Lie-
tuvos krašto apsaugos ministerija ge-
gužę pranešė sutarusi su Vokietija
dėl šešiolikos savaeigių haubicų
„Pzh2000” pirkimo.

Liuksemburgas (ELTA) – Euro-
pos Sąjungos (ES) vidaus reikalų mi-
nistrai sutarė kaip šalys dalinsis 20
tūkstančių pabėgėlių iš trečiųjų šalių.
Vidaus reikalų viceministro Elvino
Jankevičiaus teigimu, Lietuva priims
85 tokius asmenis. „Pagal naują skai-
čiuotę su išlyginamuoju koeficientu
mums buvo siūloma prisiimti 97 žmo-
nes, kalbant apie perkėlimą iš trečių-
jų šalių”, – sakė E. Jankevičius. 

Viceministro teigimu, migrantai
buvo skirstomi pagal Lietuvai palankią
Liuksemburgo pasiūlytą skaičiuotę,
kuomet atsižvelgta į priimančios šalies

BVP dydį ir gyventojų skaičių, bei
„išlyginamąjį koeficientą”. Po ilgų de-
rybų ir konsultacijų su Prezidentūra
Lietuvai pavyko pasiekti, kad „išlygi-
namojo koeficiento” kriterijus jai ne-
būtų taikomas migrantų iš trečiųjų ša-
lių atžvilgiu. 

„Tokį skaičių žmonių mes tikrai
esame pasiruošę priimti ir suteikti
naują gyvenimą žmonėms, bėgantiems
nuo mirties”, – sakė viceministras. Jo-
teigimu, kol kas nėra aišku, kada šie pa-
bėgėliai iš Artimųjų Rytų atvyks į Lie-
tuvą, tokį skaičių asmenų Lietuva turės
priimti per dvejus metus. 

Posėdžiaus PLB Seimas

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos teismas kalėti penkerius metus ci-
vilių trėmimo byloje nuteisė buvusį so-
vietų milicininką Lionginą Kononovą.
87 metų Ukmergės gyventojui teismas
paskyrė bausmę atlikti pataisos na-
muose. Nuteistasis į nuosprendžio pa-
skelbimą neatvyko. 

Nustatyta ir įrodyta, kad 1951 me-
tais spalio mėnesį, būdamas sovietų
represinės struktūros pareigūnu, tyčia
trėmė okupuotos Lietuvos gyvento-
jus į ją okupavusios šalies teritoriją, –
paskelbė teismas.

L. Kononovas savo kaltės nepri-
pažino, jis sakė 1951–1952 dirbęs eiliniu
milicininku, į jokius įvykius nebuvo
siunčiamas – jo darbas buvo rūpintis

policijos pastato apsauga ir tvarka
mieste. Esą rusiškai rašyti nemokėjo,
todėl negalėjo surašyti ir pasirašyti
tremiamos moters apklausos lapo.

Teismas nustatė, kad vyras yra
rusų tautybės, namuose kalbėjo ru-
siškai, todėl tai paneigia jo žodžius,
kad nemokėjo rašyti rusiškai. Nuo-
sprendis nėra galutinis – per 20 dienų
gali būti skundžiamas Lietuvos ap-
eliaciniam teismui.

Baudžiamosios bylos duomeni-
mis, 1951 metais L. Kononovas, būda-
mas sovietų okupacinės valdžios rep-
resinės struktūros pareigūnu, milici-
ninku, tyčia trėmė Lietuvos civilius
gyventojus į Lietuvą okupavusios So-
vietų sąjungos teritoriją.

Buvęs milicininkas nuteistas už trėmimus

Vilnius (Prezidentūros info) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Lie-
tuvos ir JAV verslo tarybos nariais ap-
tarė mūsų šalies verslo aplinką ir in-
vesticinį klimatą, geopolitinę situaci-
ją.

Tarybai, kurios veiklai prieš dve-
jus metus Washingtone pradžią davė
šalies vadovė, priklauso 9 Lietuvoje in-
vestuojančios Amerikos įmonės: „Exe-
lon Nuclear Partners”, „Fluor”, „Phil-
lip Morris”, „Western Union”, „Stra-
tegic Staffing Solutions”, „Thermo
Fisher Scientific”, „Parsons”, „Lilly”
ir „Johnson and Johnson”.

Per pastaruosius penkerius metus
Amerikos verslininkai Lietuvoje pra-
dėjo 25 stambius projektus ir sukūrė

daugiau kaip 2 tūkstančius darbo vie-
tų. Pernai Lietuvos ir JAV prekybos
apyvarta siekė 1,2 milijardo eurų ir
buvo atidaryti tokių bendrovių kaip
„Google”, „Nasdaq” ar „AIG” padali-
niai. Ši tendencija, pasak Prezidentės,
rodo, kad JAV verslas pasitiki Lietuva
ir drąsiai investuoja joje.

Susitikime valstybės vadovė pa-
brėžė, kad Lietuva nuosekliai remia
pastangas kuo greičiau susitarti dėl
Europos Sąjungos ir JAV laisvosios
prekybos sutarties, kuri ne tik suak-
tyvintų šalių tarpusavio ryšius, bet ir
dar labiau sustiprintų ekonominius
santykius. Pasak Prezidentės, mūsų ša-
lis yra viena didžiausių ES ir JAV
laisvosios prekybos sutarties rėmėjų –

JAV verslininkai renkasi Lietuvą

Separatistai, kol neapžiūrėjo patys, ilgai neprileido tyrėjų prie katastrofos vienos.
themalaysianinsider.com nuotr.

Prezidentės susitikimas su Lietuvos ir JAV verslo tarybos nariais. 
LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius
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Lietuvos
krepšinio
rinktinė – 
su nauju
veidu 
ir viltimis

Lietuvos krepšinio rinktinės tre neriui Jonui
Kazlauskui prieš šių me tų rudenį (rugsėjo 5–
20 d.) vyksiantį Europos vyrų krepšinio čem-

 pio natą iš 25 kandidatų sąrašo jau teko išbraukti
svarbių žaidėjų pavardes. Jau aišku, kad Europos
čempionate nežais vienas iš geriausiai rinktinėje ga-
lėjęs pasirodyti Donatas Motiejū nas, o taip pat Mar-
tynas Pocius ir Li nas Kleiza. Šių pavardžių J. Kaz-
laus ko komandoje neišvysime, kaip galbūt ir Darjušo
Lavrinovičiaus.

Kandidatų sąrašas trumpėja ir iš jo išbraukia-
mos Europoje žinomų krep šininkų pavardės. Ar rei-
kia neri-mauti?

Žinojome, kad galėjo taip būti. L. Kleiza nežai-
dė ir pernai, tad nieko labai netikėta nenutiko. Yra
pakan ka mai žmonių, kurie galės sustiprin ti poziciją.
L. Kleizos pasitraukimas padėties neapsunkina.

J. Kazlausko 25 kandidatų sąraše sunkiojo kraš-
to pozicijoje liko du krepšininkai: Paulius Jankūnas
ir Domantas Sabonis. Panašu, kad di džiausia pozi-
cijos našta guls ant Kauno „Žalgirio” 31 metų vete-
rano pe čių. Jo buvimas rinktinėje užtikrina stabi-
lumą. 

Netektys vis plačiau duris atveria ir D. Saboniui.
Su Gonzagos „Bull dogs” NCAA rungtyniavęs 19-me-
tis dėl sumažėjusios konkurencijos vei kiausiai taps
dvyliktu rinktinės žai dėju. 208 cm ūgio Lietuvos jau-
nimo rinktinės žaidėjas jau pasirengęs iš šūkiams
vyrų krepšinyje. Išskirtinio talento žaidėjai yra

verti išbandymų, o D. Sabonis yra būtent toks.
Nors jo vaidmuo rinktinėje ir nebus toks pas -
tebimas, ateityje jis bus labai reika lingas.

D. Sabonio įtraukimas tarp dvylikos krep-
šininkų atskleistų ir Lietu vos rinktinės žvilgs-
nį į ateitį. Doman tui tai būtų didelis iššūkis, bet
mes matėme, kad JAV jis padarė didelę pa žan-
gą. – Kartų kaita egzistuoja, ir, nors jis žaistų
mažai, patirtis tikrai būtų naudinga.

Lietuvos rinktinė būsimosioms Europos
pirmenybėms pasirinkimą tikrai turi nemažą.
Pernai Jonui Kaz lauskui ir kitiems trene-
riams teko gerokai sunkesnė užduotis. L. Klei-
za ne žaidė ir tuomet, tačiau labiausiai rinkti-
nę sudrebino Manto Kalniečio trauma. Pa-
grindinis rinktinės įžaidėjas likus keturioms
dienoms iki pa saulio čempionato pradžios per
drau giškas rungtynes išsinarino rakti kaulį.
Tuomet J. Kazlauskas buvo pri verstas į rink-
tinę grąžinti Adą Juš kevičių, kuriam nebuvo
likę vie tos. Pernai nežaidė ir rinktinės senbuvis
Robertas Javtokas, nusprendęs leisti kūnui pa-
ilsėti. Šiemet jis pasi rengęs vilkėti rinktinės
marškinė lius.

Lietuvos rinktinės stovykla pra si dės liepos
20-ąją.

Lietuvos rinktinės kandidatai:

Įžaidėjai: Mantas Kalnietis (28 metai, 196 cm ūgis, žai-
dė Krasnodaro „Lokomotiv”, Rusija), Adas Juškevi čius
(26, 194; Vilniaus „Lietuvos ry tas”), Lukas Lekavičius (21,
180; Kau no „Žalgiris”), Žygimantas Janavi čius (26, 192; „Lie-
tuvos rytas”).

Atakuojantieji gynėjai: Renal das Seibutis (29, 196;
Stambulo „Da russafaka”, Turkija), Artūras Mi lak nis (28, 195,
„Žalgiris”).

Lengvieji puolėjai: Jonas Ma čiu lis (30, 198; Madrido
„Real”, Ispa nija), Mindaugas Kuzminskas (25, 205; Malagos
„Unicaja”), Rokas Gied raitis (22, 200; „Šiauliai”), Deividas
Gailius (27, 200; „Neptūnas”).

Sunkieji puolėjai: Paulius Jan kūnas (31, 205; „Žalgiris”),
Domantas Sabonis (19, 208, Gonzagos „Bull dogs”, JAV).

Vidurio puolėjai: Jonas Valan čiūnas (22, 213; „Toronto
Raptors”, Kanada), Darjušas Lavrinovičius (35, 212; Reggio
nell’Emilia „Grissin Bon”, Italija), Artūras Gudaitis (21,
208; „Žalgiris”), Robertas Javtokas (35, 211; „Žalgiris”), An-
tanas Kava liauskas (30, 208; „Lietuvos rytas”).

Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše nėra buvusių komandos geriausių žaidėjų. Ar be jų lietuviai pasieks savo tikslus
Europos čempionate?

M. Kalniečio žaidimas nBA Vasaros lygoje paliko gerą įspūdį

„Manau, kad Kalnietis mėgina pra-
simušti į NBA lygą. Visada soli-
 džiai žaidė Lietuvos rinktinėje.

Aukš tas įžaidėjas, kuris gali žaisti du prieš
du”, – Mantą Kalnietį socialiniame tinkle
„Twitter” vertino nba.com ana litikas John
Schuhmann.

M. Kalnietis liepos 4 d. sužaidė pirmąsias
rungtynes NBA vasaros lygoje. 29 metų 195 cm
ūgio įžaidėjas su „Indiana Pacers” 76:92 pra-
laimėjo „Miami Heat” komandai.

M. Kalnietis rungtynes pradėjo starto
penkete, bet rimtai suspindėti per 21 minutę
jam nepavyko. M. Kal nietis pelnė 6 taškus (3/5
dvitaškių, 0/1 tritaškio), atliko 8 rezultatyvius
perdavimus, padarė 6 klaidas, pra sižengė 4
kartus ir gavo 1 stogą.

Liepos 6 d. M. Kalnietis sužaidė antrąsias
rungtynes NBA Vasaros ly goje Orlande. Lie-
tuvis pelnė 8 taškus, tačiau jo atstovaujama
„Indiana Pa cers” 76:85 nusileido „Orlando Ma-
 gic” ir patyrė antrąją nesėkmę.

29 metų 195 cm ūgio įžaidėjas rungtynes pradėjo ant atsarginių suo lelio ir aikš-
tėje praleido kiek daugiau nei 18 minučių. Per jas jis pa taikė 1 dvitaškį iš 5, 2 tri-
taškius iš 4, atliko tris rezultatyvius perdavimus ir tiek pat kartų suklydo.

Mūsiškis rungtynes pradėjo vangiai ir pra-
metė pirmus keturis meti mus iš žaidimo, o pir-
muosius taškus pelnė tik antroje rungtynių pu-
sėje. Lietuvis labiausiai pasižymėjo taikliu tri-
taškiu paskutinę trečiojo kėli nio sekundę, kurį
pataikė praradęs pusiausvyrą, dengiamas var-
žovo, o me timą atliko viena ranka. M. Kal nietis
rungtynėse sukūrė dar vieną efektingą epizodą,
kai kamuolį ko man dos draugui perdavė per nu-
garą, o šis ataką pabaigė gražiu dvitaškiu.

Tiesioginis M. Kalniečio konku rentas įžai-
dėjo pozicijoje Joe Young per 21 minutę pelnė 9
taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir tiek
pat kartų suklydo. Gynėjas pataikė 4 me timus iš
10.

„Nemanau, kad jis pakankamai atletiškas
NBA stiliui, tačiau jis pui kiai mano aikštę, už-
tikrintai elgiasi. Baigdamas ataką jis gali paro-
dyti daug judesių, kurie padeda už glais tyti grei-

čio trūkumą”, – lietuvį „Sbna tion” tinkla la-
pio sirgalių skil čiai vertino Jeremy Coms-
tock.

M. Kalnietis anksčiau yra paskelbęs, kad jeigu negaus kvietimo į NBA, pa-
sirašys sutartį su Kauno „Žalgiriu”.

M. Kalnietis siekia prasimušti į NBA lygą.

Nukelta į 9 psl.



Kanadoje pasi-
baigusių plane-

tos moterų futbolo
pirmenybių čempio-
ne trečią kartą ša-
lies istorijoje tapo
JAV rinktinė. Liepos
5 d. finale daugiau
nei 53 tūkst. žiūrovų
akivaizdoje ameri-
kietės, kurios plane-
tos pirme nybes lai-
mėjo 1991 ir 1999 me-
tais, 5:2 (4:1) sutriuš-
kino 2011 metų pir-
menybių nugalėto-
jas Japonijos futbo-
linin kes. JAV rink-
tinė tapo pirmąja
mo te rų futbole, kuriai tris kartus pa-
vyko laimėti pasaulio čempionatus.

Tris įvarčius nugalėtojoms, ku-
 rios, beje, yra ir olimpinių žaidynių
čempionės, pelnė geriausia čempio-
 nato žaidėja pripažinta komandos ka-
pitonė Carli Lloyd (3, 5 ir 16 min.), po
vieną – Lauren Holiday (14 min.) bei To-
bin Heath (54 min.).

2011 metų pasaulio čempionato
Vokietijoje finale japonės amerikie tes
po 11 m baudinių serijos nugalėjo 3:1.
Tąkart normalus rungtynių lai kas ir

pratęsimas nugalėtojų neišaiš kino – 2:2.
Pirmenybių bronzos medalius pir-

mą kartą šalies istorijoje iškovojo Ang-
lijos rinktinė, susitikime dėl tre čiosios
vietos po pratęsimo 1:0 (0:0, 0:0) įveikusi
2003 bei 2007 metų planetos čempiones
Vokietijos futbolinin kes.

Geriausia turnyro vartininke tapo
Hope Solo (JAV), geriausia jau nąja
žaidėja pripažinta Kadeisha Bucha-
nan (Kanada), o rezultatyviausios – 6
įvarčiai – futbolininkės prizas atiteko
Celiai Šašič (Vokietija).
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Iki 2016 m. Dakaro ralio likus pusei metų „Žalvaris Dakar Team” komanda tęsia jau
ankstyvą pavasarį pradėtą pasiruošimą prestižinėms lenktynėms. Kitąmet Dakare lenk-
tyninkas Antanas Juknevičius ir komandos šturmanas Edvardas Duoba ketina startuo-
ti su nauja, pajėgesne transporto priemone, kad pasiektų geresnių rezultatų.

A. Juknevičiaus ir E. Duobos asmeninio archyvo nuotrauka

Ruošiasi naujoms pergalėms

JAV rinktinė tapo pirmąja moterų futbole, kuriai tris kartus pa-
vyko laimėti pasaulio čempionatus.

19-metis 208 cm ūgio Do-
mantas Sabonis jau ki-

tais metais gali išgirsti savo
pavardę NBA naujokų biržoje ir
praverti stipriausios pasaulio
lygos duris. „Sports Illustra-
ted” apžvalginin kas David
Gardner lietuvį įtraukė tarp
trisdešimties geriausių žaidėjų,
kurie turėtų dalyvauti 2016
metų NBA naujokų biržoje. D.
Sabonis jo są raše – keturiolik-
tas.

D. Gardner neabejoja – lie-
tuvis jau pirmajame NBA se-
zone galėtų tapti pavojingu
ginklu renkant taš kus. „D. Sa-
bonis artėjantį sezoną ir vėl
spindės NCAA lygoje ir bus ge  -
riausiu sunkiuoju krašto puo-
lėju ko mandoje, kurios prieki-
nė linija – itin talentinga. Lie-
tuvis buvo geriausias koman-
dos kovotojas dėl kamuolių bei
puikiai užbaigdavo atakas iš
po krep šio – net 76,5 proc. jo me-
timų pasiekė tikslą. Jis turi

įgimtą pojūtį atšoku siems kamuoliams sugriebti ir jau pir majame NBA se-
zone gali tapti pavojingu puolimo žaidėju”, – rašo „Sports Illustrated”.

D. Sabonis rungtyniauja JAV studentų krepšinio lygos Gonzagos „Bull-
dogs” komandoje. Jaunasis puo lėjas yra įtrauktas ir į išplėstinį Lie tuvos na-
cionalinės rinktinės kandidatų sąrašą.

„New Orleans Pelicans” ir 22 me tų
Anthony Davis sutarė dėl sutar-

ties pratęsimo. Krepšininkas ketina pa dė-
ti parašą ant penkerių metų sutarties, ku-
rios suma – beveik 145 milijonai JAV do-
lerių (130 mln. eurų). Su tartis galioti
pradės nuo 2016–2017 me tų sezono pra-
džios, o baigs ga lioti tuomet, kai A. Davis
bus 28-erių.

Šia sutartimi A. Davis pranoko Kobe
Bryant, kuriam priklausė rekordas. „Los
Angeles Lakers” ir K. Bryant rekordinę
sutartį buvo sudarę 2004–2011 metų lai-
kotarpiui. Jos ver tė – 136 mln. JAV dole-
rių.

A. Davis per praėjusį reguliarųjį se-
zoną lygoje pirmavo pagal vidutinį blo-
kuotų metimų skaičių (2,94). Taip jis buvo
ketvirtas pagal pelnomus taškus (24,4), sep-
tintas pagal patai kymą iš žaidimo (53
proc.) ir aštuntas pagal atkovotus ka-
muolius (10,2). Jo efektyvumas – 30,8.

,,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!

sPorTAs
Atkelta iš 8 psl.

JAV moterys –  pasaulio futbolo čempionės

Tikimasi, kad D. Sabonis 2016 m. žais NBA 

Aukso puodas: A. Davis – rekordinė NBA sutartis

Anthony Davis
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

I'm a Yankee Doodle Dandy,
A Yankee Doodle, do or die;
A real live nephew of  my Uncle Sam,
Born on the Fourth of  July... 

Iš George M. Cohen 1904 m. miuziklo „Little Johnny Jones”

Kokių tik JAV lietuvių nesu apra šęs per savo
žurnalistinę praktiką – mokslininkų, Nobe-
lio premijos laureatų, pramoginio pasaulio at-

stovų, va dybininkų, menininkų, operos solis tų, dai-
lininkų, kulinarų, net  gangste rių ir nusikaltėlių. Ta-
čiau šio straips nio herojaus neįsprausi į siaurus pro-
fesijos rėmus. Jis –  fenomenas, kurį pa vadinkime
„Misteriu pirmuoju”, – nors jo vardas ir pavardė –
Al Vaitis-Carter. Gimė jis lygiai prieš šimtą me tų, 1915
m. liepos 4-tąją, JAV nepri klausomybės dieną. Var-
gu bau ar gali būti prasmingesnė gimimo data
„Mis teriui pirmajam”?

Ar visada reikia būti pirmam?

Yra posakis, kuris gerai apibūdintų šio
straipsnio herojų: „Galbūt anks tyvas paukštis
pagauna kirmi ną, bet sūrį išima antra pelė”.
Gal galima gerai jaustis būnant ir antram,
penktam ar dvidešimt ketvirtam? Tik ne JAV
lietuviui Al Vaičiui-Carter. Savo gyvenime
jis užsibrėžė tikslą – visur, visuomet būti
pirmuoju (blogiau siu atveju – paskuti-
niuoju)!

1966 m. kovo 26 d. per Čikagos WCIU
26-tą kanalą matėme pirmąją „Lietuviai
televizijoje” laidą. Su ma n y tojas – Anatoli-
jus Šlutas. Rodė vis ką, kas jam buvo prieinama (ir
viską „už ačiū”). Sekmadieninėje laidoje vy ravo sa-
viveiklinė veikla, tačiau kiekvienam išeivijos lie-
tuviškosios sostinės gyventojui tai buvo brangios aki-
mirkos, nes matydavo šokantį bei vaidinantį jauni-
mą, nufilmuotus vaiz delius iš įvykių lietuviškoje Či-
 ka goje, o dažnai būdavo ir pokalbis su kokiu nors vi-
suomenės veikėju.

Per tas laidas aš pirmą kartą – dar būdamas pa-
auglys – netiesiogiai susipažinau su JAV lietuviu Al
Vai čiu-Carter. Atmintyje išliko jo dažni pasirodymai

„Lietuviai televizijoje” laidose. Visad pasipuošęs
„peteliške”, o ne tradiciniu kaklaraiščiu, šis pilie tis
teleekrane prabildavo keista, man sunkiai supran-
tama kalba – pusiau angliškai, pusiau lietuviškai.
Tuomet man šis besišypsantis tarsi mėnulis veikė-
jas atrodė kaip koks klounas. Tačiau praėjo beveik
pusė amžiaus, o aš šio keisto žmogaus taip ir neuž-
 miršau. Netgi pradėjau domėtis juo – savaip išskir-
tiniu JAV lietuviu.

Nei Vaitis, nei Carter

Pasirodo, šio Čikagos priemiestyje Ci-
cero gimusio „Misterio pirmojo” tikroji pa-
vardė buvo Uzdravaitis. Be tyrinėdamas Al
Vaičio-Carter biogra fiją, netikėtai susiradau
jo giminaitį  – Plymouth, Indianoje gyve-
nantį Ar tūrą Biknerį. Savo fotoalbume Ar-
tū ras atrado „Lindblom Dance Orches tra”
nuotrauką, datuota 1934 m. ba landžio 19 d.
Čia pažymėta būgnus mušančio mūsų he-
rojaus pavardė – Al Uzdravaitis. Pasidomė-
jau šia ne bū dingai skambančia pavarde.
„Lie tu vių pavardžių žodyne L – Ž (Vil nius,
„Mokslas”, 1989)  pavardės „Už dra vis” kil-
mė aiškinama kaip  „už drevės”, o „drevė”
– „medyje išpuvusi sky lė, noksas, išduba; pu-
šis su iškal tomis skylėmis bitėms gyventi.”

Kaip matome, jis pasiliko tik antrąją

pusę savo lietuviškos pavar dės, o
vėliau tapo šimtaprocentiniu ameri-

kiečiu, pasivadinęs Carter.

Apie jį rašė net 
pagrindinė Čikagos spauda

„Misterio pirmojo” asmenybė do mino
žiniasklaidą. Dažnai apie jį bu vo rašoma

spaudoje. Al Vaitis-Carter tas iškarpas kruop-
ščiai rinko ir klijavo į albumus. Deja, albumai

kažkur din go. Tačiau iš tų straipsnių, kurie pri-
einami virtualioje erdvėje, galima nemažai su-

žinoti apie šį žmogų feno meną. Vieną iš įdomes-
nių straipsnių („Al Carter, First Or Last At Big

Events”) žurnalistas Edward Bau mann buvo pa-
skelbęs 1987 m. liepos 12 d. „Chicago Tribune” lai-

doje. Tai – išplėstinis nekrologas (Al mirė 1987 m. lie-
pos 9 d.). Pateikiame jo laisvą vertimą:

„Al Carter buvo paskutinis žmogus pasaulyje, no-
rintis atskleisti savo amžių ar pasakyti, kas jis iš tik-
rųjų esąs. Tačiau visame kitame jis buvo pirmasis. Per
penkiasdešimt metų su rinktos laikraščių iškarpos by-
loja kur, kada, ir kaip Misteris Carter ta po pirmuoju
– pradedant 1933 metais, kai jis buvo pirmas vyriškos
lyties asmuo, nusipirkęs bilietą į 1933 m. pa saulinę pa-
rodą „Century of  Pro gress” Čikagoje. Ištisus de-
šimtme čius, žurnalistų klausiamas, koks jo tikrasis
amžius, jis atsakydavo – 40! Tačiau tik dabar, Miste-
riui Carter mi rus Mercy Hospital, pasaulis su žinojo
jo tikrą amžių. Jam buvo 72. O žurnalistas, kuris Mis-
terį Carter pa žinojo daugiau nei 30 metų, bendrau-
damas su laidotuvių direktoriumi, sužinojo, jog Mis-
terio Carter tikroji pavardė buvo Albert Vaitis. 

Jis gimė Čikagoje (iš tikrųjų – Cicero – R. M. L.
pastaba) 1915 m. lie pos 4 d. Nutarė pasivadinti Al Car-
ter, kai 4-tame dešimtmetyje tapo būgni nin ku džia-

Gimęs stebinti ir pasižymėti
Prisimenant JAV lietuvį 
Al Vaitį-Carter 
jo 100-ojo 
gimtadienio proga

1941 m. liepos 25 d. Albert Vaitis sumainė aukso žiedus su
Violet Kaulinas.           ,,Wolk" fotostudijos Čikagoje nuotr. 

Išlaukęs visą
parą eilėje, Al Carter vil-
tingai žiūri į laikrodį – kada jis
taps pirmuoju lankytoju Pasaulinėje Knox-
ville parodoje.  1982 m.

Lindblom šokių orkestras priešais įėjimą į Lindblom gimnaziją ties 62
ir Lincoln gatvių sankryža Čikagoje. Iš kairės:  Russel Christensen, Jim
Featherstone, Herb Phillips, Nick Semkoff, Al Uzdravaitis, Seymour
Piskowitz, C. D. Bowman (orkestro rėmėjas), Robert Wilson. 1934 m.
balandžio 19 d.                                                                 John Ruffolo nuotr. 
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

zo orkestre. Jis nelabai su gebėjo muš-
ti į taktą, tačiau atrado ki tą savo pa-
šaukimą – visur būti pirmuoju arba
paskutiniuoju,  bet kokia me reikš-
mingame renginyje. Karin ga mote-
riškė jį išstūmė iš eilės per kant bilie-
tą į 1933-iųjų „Century of  Progress” pa-
rodą, kurioje jis stovėjo pirmasis. Ką
gi – Al Carter tapo pirmuoju vyru, pir-
kusiu bilietą į šį renginį. Beje, jis
buvo paskutinysis, išėjęs iš „Century
of  Progress” parodos 1934 m.

Misteris Carter visad nešioda vo si
raštus, liudijančius, kad jis bu vo pir-
masis Čikagos geležinkelio paro dos
(1950), Seattle Pasaulinės parodos
(1962), New Yorko Pasaulinės parodos
(1964) bei Montrealio Pasaulinės pa-
rodos „Expo’67” (1967) lankytojas. Vai-
 ruodamas savo kledarą, 1951-ųjų
„Chev rolet station wagon” (su jau ant-
rą kartą atsuktu hodometru), Mis-
 teris Carter buvo pirmasis automobi-
listas pervažiavęs Tri-State Tollway,
Northwest Tollway, Kennedy Express -
way, Eisenhower Expressway, Steven-
 son Expressway ir Calumet Skyway
greitkelius. Jis taip pat pirmasis per-
važiavo „Straits of  Mackinac” tiltą. 

Kai Misteris Carter negalėdavo
tapti pirmuoju, jis tapdavo paskuti-
 niuoju. Jis buvo paskutinis nupirkęs
bilietą į North Shore Electric Rail-
way automatricos  reisą 1963 m. Jis
taip  pat buvo paskutinis keleivis, iš-
lipęs iš tramvajaus, kai jie nustojo
kursuo ti Čikagoje. Tai buvo 1958 m.
birže lio 22 d. Misteris Carter paprašė
kontrolieriaus, kad autografuotų jo
bi lietą kaip raštišką to įvykio liudiji-
mą. Tačiau tramvajui įriedėjus į de po
ties 77th Street ir Vincennes Ave nue, ki-
tas keleivis, Chester Schleff  iš Gary
miesto atsisakė išlipti. Įvyko rim ta
kova, kol galop Chicago Tran sit Aut-
hority tarnautojams pavyko šių dviejų
keleivių pyktį numalšinti. Schleff  ir
Carter susitarė, kad vienas išlips per vi-
durines, o kitas – per prie kines duris.
Paskutinę sekundę, kai jau keleivio
Schleff  kairioji koja pa siekė žemę,  iš
tramvajaus be lipantis Misteris Carter
staiga čiu po už turėklo ir pasiliko va-
gone, to kiu būdu oficialiai  pabaigda-
 mas 99 metus trukusią tramvajų tra-
diciją Či kagoje.

Kai 1964-aisiais užsidarė „Ara gon
Ballroom”, čia grojęs būgninin kas Car-
ter buvo tas, kuris  sugrojo pasku tinę
natą.

1967 m. Misteris Carter paskelbė iš-
einąs į pensiją, kas tapo gera naujiena
tiems, kuriems įgriso sekti jam iš pa-
skos. Tačiau jis negalėjo ramiai tupė-
ti vietoje, žinodamas, kad vis vyksta
nauji renginiai. Al pirmasis ap lan kė
San Antonio Pasaulinę parodą (1968),
nuskrido į Osaka 1970 m. ir tapo pir-

muoju, nupirkusiu bilietą (prieš jį sto-
vėjo 77 vizituojantys dip lomatai) į Ja-
ponijos parodą „Expo ’70” bei pirmasis
„Spokane Fair” (1974) lankytojas. 1974
m. birželio 22 d. 3:30 val. ryto jis stojo
į eilę, kad gal ėtų tapti pirmuoju su lif-
tu pakilusiu į „Sears Tower” dango-
raižio apžval gos aikštelę. Jis taip pat
buvo pirmasis Knoxville Pasaulinės pa-
rodos (1982) bei New Orleans Pasauli-
nės parodos (1984)  lankytojas. Atsi-
sveikinimo su  Misteriu Carter apeigos
vyks pirmadienį 10 v. r. laidotuvių na-
muose adresu 2746 W. 51st St. Jis bus pa-
laidotas Lietuvių tautinėse kapinėse
Jus tice. Artimųjų nepaliko.”

O kur žmona?

Bet juk Al turėjo žmoną! Patikri-
 nęs Historical Cook County Illinois
Vital Records tinklalapį sužinojau, jog
Albert Vaitis susituokė su Violet  Eli-
zabeth Kaulinas 1941 m. liepos 25 d. Jų
vestuvinė nuotrauka daryta ,,Wolk”
studijoje Čikagoje. Žinoma ir tai, kad
1966 m. Albert ir Violet Vaitis įsigijo dvi
duobes Lietuvių tautinėse kapinėse
Justice priemiestyje. Ka dan gi Al norė-
jo būti palaidotas šalia kelio (juk jis –
,,automobilistas nume ris vienas”), šiai
porai buvo paskirta vieta Birutės sek-
cijos 19-tame bloke paskutiniame 44
sklype (paskutinia me!). Violet Vaitis
gerokai pergyveno savo vyrą Al. Ji
mirė 2008 m. sausio 1 d. (ar ne iškalbus
sutapimas?) ir am žinam poilsiui atgu-
lė šalia savo vyro. Pasiteiravau Artūro
Biknerio, koks jo giminystės ryšys su
Vaičiais, ir su žinojau, jog Artūro žmo-
nos a. a.  Joyce Skevers (žuvusi autoava -
rijoje prieš trisdešimt metų) teta buvo
Al žmona Violet. Mrs. Carter buvo Ame-
 rikos lie tuvė, namų šeimininkė – be pro-
fesijos. Sutuoktiniai neturėjo vai kų.
Pa siteiravus Lietuvių tautinių kapi-
 nių administracijoje, kas prižiūri Vai-
 čių šeimos kapą, man tepasakė vieną, ne
lietuviškai skambančią pavardę – žmo-
gus gyvena Brighton Parke. Re gistre jis
nurodytas kaip „draugas”. A. Biknerio
teigimu, šis „draugas” yra ne svetim-
tautis, o lietuvis, sąmo ningai pakeitęs
pavardę. Koks buvo jo ryšys su Violet,
Artūras man neatskleidė, tik pasakė,
kad jis su naikino visą dokumentaciją
apie Al Vaitį-Carter.

Kai kas stato sau 
paminklus, kol jie gyvi 

Tarp jų – ir Al Vaitis-Carter. Visi

jo gyvenimo „nuopelnai” surašyti ant
didingo paminklo, kuris garbingai
sto vi Lietuvių tautinėse kapinėse
Čikagoje. Tarp  visų „laimėjimų” (są -
ra  šas tęsiasi net keliose paminklo pu -
sėse) atskleidžiami ir paties velionio
biografiniai bruo žai. Štai ką byloja jo
paminklinis akmuo:

Albert Vaitis Carter, July 4,
1915 – July 9, 1987. At rest – fi-
nally. His wife Violet Vaitis Car-
ter June 12, 1920 – January 1,
2008.  Al Carter enjoyed living
and it was contagious. Voca-
tions: Cook County Deputy As-
sesor. Member Certified Illinois
Assesing Officers. Real estate
broker. Insurance broker. Mu-
sician. Avocations: Democratic
Precinct captain 1940 – to eter-
nity. Amateur historian, pho-
tographer. lecturer. Hobbies: col-
lecting „Firsts”. Membership
card holder no. 1 of  the Proc-
rastinators Club of  America.
Historic trails and roads retra-
ced: Apache Trail, Boston Post
Road, Butterfield Overland
Mail Route, Chisholm Trail,
Coronado Trail, Nat chez Trace,
National Road, Oregon Trail,
Santa Fe Trail. Al Carter: life-
time member Local 10 Musi-
cian Union. Percussionist –
drummer to you. Al Carter –
born on the 4th of  July 1915 in
Cicero, Ill. Celebrated his an-
nual 39th birthday in some his-
toric places: Plymouth Rock,
Mass. – 1968, Eads Bridge, St.
Louis, Mo. – 1974, Liberty Bell,
Philadephia, Penn. – 1976, Get-
tysburg, Penn. – 1977, Statue
of  Liberty, New York – 1978,
May flower Steps, Plymouth,
England – 1979. And some pla-
ces named Inde pendence: Inde-
pendence Rock, Wyo. – 1952, In-
dependence, Mo. – 1958, Inde pen-
dence, Kans. – 1959, Indepen-
dence, Iowa – 1972, Indepen-
dence, Ind. – 1973, Inde pen dence,
Ohio – 1981, Inde pen dence, Wisc,
– 1982, Independence, Miss –
1983, Independence, La. – 1984,
Independence, Ala. – 1985, In-
depen dence, Minn. – Planned
for 1987.

Taip ir nenuvyko  šis JAV
lietuvis į savo paskutinį Min-
nesotoje planuotą gimtadienį,

Net lietus neatbaidė Al Carter nuo noro tap-
ti pirmuoju apsilankiusiu Čikagos geležin-
kelio parodoje 1950 m. birželio 24 d.

tačiau Al Vaitis-Car ter tikrai suspėjo
palikti   pėdsaką  šios šalies, o  gal net
pasaulio  istorijoje. Juolab ant savo ant-
kapinio paminklo Kean Avenue...

Visada gyvenime siekusio  tapti pirmuoju arba pa-
skutiniuoju, Al Vaičio Carter kaulai ilsisi Lietuvių tau-
tinėse kapinėse paskutiniame ,,B” sekcijos sklype.

Artūro Biknerio asmeninio albumo ir Rai-
 mun do M. Lapo archyvo nuotr., Lietuvių tau-
 ti nių kapinių administracijos Justice, IL iš kar-
pos. 
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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 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIG� SPECIALISTAI

eDMUnDAS ViŽinAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKI� 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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUS�, NOSIES, GERKL�S LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org



2015 LIEPOS 11, ŠEŠTADIENIS 13DRAUGAS

DANT� GYDYTOJAI

DRAUGAS

773-585-9500

eUGene C. DeCKeR, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DR. JoViTA KeReLiS
DR. DAiVA BiDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Pirkčiau foto aparatus ir objektyvus:
Leica M arba Bessa II, Bessa rangefinder, Pro-
minent, Perkeo rangefinder, Kardon apa-
ratus su Heliar ar Apo Lanthar lenses. Tel.
508-697-6602, Romas

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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

3 raidės:
ALĖ – DĖL – ĖJA – LSD.

5 raidės:
AINIS – ARIEL – ASILĖ – BLUSA – DUSIA – IGNAS – IKRAI – INDAI –
LENOR – LERVA – LIEPA – NORAI – STANO – UODAI – VĖŽĖS – ŽIEMA.

6 raidės:
DEIVIS – DVIESE – IŠEIVĖ – LAIKOS – LUITAS – NUGARA – PSALMĖ –
RIOGLA.

7 raidės:
ATSVARA – BADMIRĖ – BEBAIMĖ – BROLIAI – ĖMIKLIS – JOVALAS – SĖS-
LIAI – SINATRA – SKĖRIAI – SKOBNIS – SKUBIAI – SVAJONĖ – ŠIUKŠTU
– TOSHIBA – ŽAISLAI – ŽOLĖDIS.

8 raidės:
ASPEKTAS – BJAURYBĖ – BULDOGAS – ĖSDIKLIS – IŠGRĄŽOS – JAUNIE-
JI – SARONGAS – STATYBOS.

9 raidės:
JUBILIATĖ – LABILUMAS.

11 raidžių:
INTELIGENTĖ – RANKININKAI – TARPININKAS – VARNALIZDIS.

Surašymas nr. 47
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.
� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo 3 ar
4  val. per dieną.  Tel.  773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-2887
arba 773-387-7232.  
� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-996

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojan-
ti automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208.  
� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Galimi pakeitimai. Legalūs doku-
mentai. Tel. 630-280-1347.  
� Darbšti moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir gera ang-

lų kalba, geros rekomendacijos. Tel. 773-
329-9918
� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Le-
galūs dokumentai, vairuoja. Didelė darbo
patirtis. Tel. 773-458-3232.  
� Ieškau namų ar patalpų valymo darbų. Tel.
312-972-8507 arba 773-387-7232. 

� Moteris  ieško žmonių priežiūros darbo. Di-
delė patirtis. Tel. 847-281-6659. 
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1010Dešimt staigmenų Dešimtojoje dainų šventėje

2 Visi galėjome kartu giedoti Ame-
rikos, Kanados ir Lietuvos him-
nus.  Ekrane  matėme  trijų him-

nų žodžius.  Teko net ir prancūziškai
giedoti – antrą Kanados himno posmą.
Didingai nuskambėjo visi trys himnai.
Iš ekrano į šventės dalyvius prabilo ir
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė.  O šventės dainas ekrane lydėjo
vaizdai, kiekvienai dainai specialiai
pritaikyti.  Vytas Čuplinskas – tikras
stebukladaris!   

3 Kai kurias dainas žiūrovai galė-
jo dainuoti kartu  su choristais,
nes ekrane pasirodydavo dainų

žodžiai.  O vieną kartą reikėjo ne tik
dainuoti, bet ir judėti.  Dirigentas Rai-
mondas Katinas ,,Padainuosim mes su-
stoję” dirigavo ne tik choristams, bet
ir visiems žiūrovams.  Jis mums rodė,
kada turime dainuodami atsistoti,
kada atsisėsti, atsitūpti ir net sugulti.  

4 Iš didžiulio ekrano seselė Ignė
Marijošiūtė mums priminė sto-
vyklines dainas.  Ji pasakojo,

kaip ji pati išmoko groti akordeonu,
kad galėtų pritarti stovyklų dainoms.
Staiga auditorijoje (jau ne ekrane) pa-
sirodo  pati seselė Ignė.  Ir įžygiuoja
akordeonistų paradas.  Stovyklines
dainas palydi tikras akordeonų or-
kestras.  Valio!  Akordeono menas at-
gija!  Bus akordeono renesansas.  

5 Pirmą šventės dalį užbaigia jau-
nimas daina ,,Aš negaliu sustot
dainuot”.  Kiek daug to jaunimo

ir kaip gražiai jų balsai nuskambėjo!
Jaunieji dainininkai, dainininkės dar
ir vaidino, ritmiškai plojo, dirigentės
Kristinos Kliorytės raginami.  

6Pagerbti Lietuvos partizanai.
Choristai dainuoja Fausto Stro-
lios dainą  ,,Partizano mirtis”.  O

ekrane – partizanų nuotraukos, vieną
po  kito skaitome jų vardus ir slapy-
vardžius. Po partizanus pagerbian-
čios dai  nos – gražus, jautrus neseniai
mirusio Maestro Fausto Strolios pa-
gerbimas.  Manau, kad Maestro, žvelg-
damas iš aukštai, buvo  patenkintas
švente.  

7Visi laukėme Kęstučio Daugirdo
kantatos ,,Dainuojanti revoliuci-
ja”.  Staigmena – prieš kantatą iš

ekrano prabyla Vytautas Landsber-
gis, kuris trumpai, bet taikliai primi-
nė, kad Lietuva iškovojo laisvę su dai-
na, kad daina yra laisvė.  

8 Penkios ,,Dainuojančios revo-
liucijos” kantatos dalys buvo ne
tik sudainuotos, bet ir insceni-

zuotos, kiekvienai daliai pritaikyta
choreografija. Tai buvo tikras muzi-
kinis spektaklis. Matėme mitingą prie
Adomo Mickevičiaus paminklo, pasi-
rodė Gedimino pilis, ,,išaugo” ir Tele-
vizijos bokštas.  Man labiausiai at-
mintina buvo ,,Baltijos kelio” dalis.
Ekrane – Baltijos kelio vaizdai, o sa-
lėje – statistai, kurie pamažu susijun-
gia rankomis, apjuosdami ir žiūro-
 vus.  Pasirodo ir trys vėliavos – Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos.  Jauteisi tarsi
pats dalyvautum tame Baltijos kelyje.   

9 Ekrane pasirodo jau amžinybėn iškeliavęs Lie-
tuvos muzikos žvaigždė – Vytautas Kernagis.
Aiškia, kernagiška tarsena jis pradeda dainuoti

savo dainą ,,Baltas paukštis”.  O po kiek laiko prie
Kernagio prisijungia Dešimtosios dainų šventės
choras ir  dainuoja kartu su juo.  Magiška akimirka!

10 ,,Dainavos” ansamblis visada koncertus
baigia daina ,,Kur giria žaliuoja”. Nors
,,Dainavos” ansamblio vadovas Darius

Polikaitis ir buvo šios šventės meno vadovas, bet šiai
dainai diriguoti jis pakvietė svečią iš Lietuvos diri-
gentą Ksaverą Plančiū ną.  Žalia šviesa apšviesti cho-
ristai jaudinančiai perkėlė visų mintis į tėvynę Lie-
tuvą.  O šventės pabaigai – Vytauto Kernagio daina
,,Mūsų dienos kaip šventė”.  Dainuoja choristai – jau-
ni ir seni, dainuoja dirigentai ir statistai, dainuoja
visa salė.  Tikrai kartu padainavome dainų dainelę!   

Jono Kuprio nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.



15DRAUGAS 2015 LIEPOS 11, ŠEŠTADIENIS

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU! — WWW.DRAUGAS.ORG

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”
pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie
savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vo-
kietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžval-
gos. Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga  parduodama  ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun timo išlai-
dų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Adelės Dirsytės
fondą. 

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUS & Son
FUneRAL DiReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San
Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato
Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lie-
tuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pri-
statyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių – generolai
Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei ko-
vojusieji Afganistane.  Aprašyti Amerikos lietu-
viai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susi-
kirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti
du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje
tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Rama-
nauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių ir vaizdų iš lietu-
vių gyvenimo bei veiklos rasite šiame rinkinyje.
Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusi-
joje, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi
Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

A † A
VYTAUTUI PESECKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai JANI-
NAI, dukroms AUDRAI ir NERINGAI, jų šeimoms, gi -
mi nėms ir artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas, IN

Liepa

Čikaga (IL)
Liepos 19 d., sekmadienį: 10 val. r. prie lakū-
nų paminklo Marquette parke minėsime S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžio 82-ąsias metines. 11
val. r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. parapi-
jos salėje – inž. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio pa-
sakojimas apie žūties vietą ir pietūs.  

Rytų pakrantė
Liepos 17–19 d., penktadienį–sekmadienį:
Guilford art Center Craft expo 2015 paroda, ku-
rioje dalyvauja ir keramikė asta Bublienė. ad-
resas: Guiford art Center, Guiford Green,
Guilford, CT 06437. Darbo valandos: penkta-
dienį – 12 val. p. p. – 9 val. v.; šeštadienį – 10
val. r. – 7 val. v.; sekmadienį – 12 – 5 val. p. p. 

RuGpjūTiS

Čikaga (IL)
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: pLC gegužinė pa-
saulio lietuvių centre. pradžia – 12:30 val. p. p. 

Rytų pakrantė
Rugpjūčio 15–16 d., šeštadienį–sekmadienį:
101-osios metinės Lietuvių dienos pennsylva-
nijoje. pradžia – šeštadienį, 11 val. r., tęsis iki
sekmadienio, 4 val. p. p. Vieta – Schuylkill Mall,
Route 61 and interstate 81, Frackville, pa
17931. Įėjimas nemokamas. Daugiau infor-
macijos: http://kofl144.weebly.com/

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: 11 val. r. Nekalto
prasidėjimo vienuolyne putname įvyks visuo-
tinis jaV Lietuvių katalikų mokslo akademijos
suvažiavimas, kuriame bus renkama nauja
valdyba. Visuomenė kviečiama į mokslinę su-
važiavimo dalį, kuri prasidės 1 val. p. p. po pas-
kaitų bus galima aplankyti amerikos lietuvių kul-
tūros archyvą. Daugiau informacijos:
http://www.lkma.org/.

Didieji ežerai (IN, MI, OH, WI)
Rugpjūčio 12 d., trečiadienį: Lietuvių tautinių
šokių instituto visuotinis narių suvažiavimas
vyks Dainavos stovykloje, Manchester, Mi-
chigan, šokių kursų metu. Suvažiavime gali da-
lyvauti visi, kas domisi LTŠi veikla, tačiau bal-

suoti galės tik susimokėję nario mokestį. Dau-
giau informacijos: http://www.lttsi.org/.

RuGSėjiS

Čikaga (IL)
Rugsėjo 13 d., sekmadienį: Šiluvos atlaidų pro-
cesija ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos (Marquette parke) metinis pokylis.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 11 val. r. pal. j. Ma-
tulaičio misijos Bendruomenės Mišios. po Mi-
šių – vaišės, muzika ir bendravimas.
– 12:30 val. p. p. pLC didžiojoje salėje įvyks Lie-
tuvos Dukterų draugijos iškilmingi metiniai „Ru-
dens’’ pietūs. 

Rytų pakrantė
Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 7:30 val. v. Vikto-
ro paukštelio fortepijoninės muzikos koncer-
tas Carnegie Hall, Weill Recital Hall, 881 7th
avenue, New York, NY 10019.

SpaLiS

Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Draugo” koncertas
ir metiniai pietūs Willowbrook pokylių salėje.

Spalio 17 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Wil-
lowbrook Ballroom – akademinio skautų są-
jūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė.

Spalio 25 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. me-
tiniai org. ,,Vaiko vartai į mokslą” ,,Derliaus pie-
tūs”. Trumpa programa. informacija:
vvm@childgate.org.

LapKRiTiS

Čikaga (IL)
Lapkričio 7 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. pasaulio
lietuvių centre vyks tradicinis Lietuvių Fondo
pokylis. Bilietus užsakyti lithuanianfounda-
tion.org arba tel. 630-257-1616. 

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Čikagos
lietuvių moterų klubo rudeninis pokylis palos
County Club, 13100 Southwest Hwy, Orland
park, iL.

A † A
JONAS PUKNAITIS

Mirė 2015 m. liepos 4 d., Bellwood, Illinois.
Gimė 1932 m. lapkričio 28 d. Tauragėje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Lidija Puknaitienė (Hochhalter), sūnus

Mark (Cheryl), sūnus Petras (Sherri), dukra Julija (Michael);
anū kai Mark, Kathryn, Daniel, Luke, Joshua, Natasha; sesuo
Anita Pūkelienė, dukterėčia dr. Neringa Pūkelis.

A. a. Jonas buvo mylimas sūnus a. a. Petro ir Julijos Puk -
naičių.

Velionis buvo pašarvotas liepos 8 d. Zarzycki koplyčioje,
Willow Springs, Illinois ir palaidotas liepos 8 d. Lietuvių Tauti -
nėse kapinėse.

Nuliūdusi šeima

rENgINIų KALENDorIUs
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DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html

PAs mUs
IR

APLINK mUs

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Kun. Lukas Laniauskas, SJ liepos 12 d.,
sekmadienį, 11 val r. aukos šv. Mišias Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijoje Lemonte.
Po Mišių bus proga susitikti su kun. Luku.
Susitikimą organizuoja Baltic Jesuit Ad-
vancement Project. Tel. pasiteirauti: 630-
243-6234.

� Waukegan/Lake County ir gretimų apy-
linkų lietuvių  šeimų dėmesiui! Kiekvieną
antrą  mėnesio  sekmadienį,  2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  parapijos koplyčioje vyks-
ta pamaldos lietuvių kalba. Koplyčios adre-
sas – 116 N. Lake St., Mundelein, IL

60060. Antrąjį š. m. pusmetį  lietuviškos  pa-
maldos vyks: liepos 12 d.;  rugpjūčio 9
d.; rugsėjo 13 d.; spalio 11 d.; lapkričio 8
d.; gruodžio 13 d. Maloniai  kviečiame gau-
siai dalyvauti  lietuviškose pamaldose. Dau-
giau informacijos tel.  224-717-1463

www.draugas.org

Beverly Shores, Indiana: parduo-
damas unikalus, su vaizdu į Michigan
ežerą, žemės sklypas (31.024 SF). 

SUMAŽinTA KAinA –
$549,900 

Tel. 312-623-6100 (angliškai) 
arba 773-818-3981 (lietuviškai)

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New Yorke maloniai kvie-
 čia į susitikimą su Lietuvos ambasa-
 doriumi Jungtinėms Amerikos Vals -
tijoms Žygimantu Pavilioniu. Rengi -
nys vyks liepos 13 d., pirmadienį,
nuo 6 val. v. iki 7:30 val. v. Lietuvos
Res publikos generaliniame konsulate
New Yorke.

Prašome pranešti ar dalyvausite:
ny.renginiai@urm.lt

Šv. Mišios už Marijos Kaupaitės 
paskelbimą palaimintąja
Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 9:30 val. r. seselių kazimieriečių vienuolyno
koplyčioje (2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL) bus atnašaujamos šv. Mišios,
mel džiant, kad Garbingoji Dievo Tarnai tė Marija Kaupaitė būtų paskelbta
palaimintąja. Šv. Mišias atnašaus kunigas Anthony Pizzo, OSA, Šv. Ritos iš
Cas cia baž nyčios klebonas.  Visi kviečiami.

* * *
Šiemet Šv. Kazimiero seselės šven čia savo kongregacijos įsteigimo 108-
ąsias metines.  Steigėjų Dienos šv. Mi šios bus atnašaujamos rugpjūčio 29
d., šeštadienį, 9:30 val. ryto seselių kazimieriečių vie nuolyno koplyčioje.
Šv. Mišias a tnašaus kun. Bernard Scianna, OSA, Augustiniečių vienuolių
Vidurio Va karų rajono vyresnysis provincijolas. Daugiau informacijos tel.
773-776-1324.

PADĖKA
Mindaugui Mockui už rūpestingą auto-
mobilio priežiūrą. 8805 S. 78 Ave., Bridge -
view, IL 60455, tel. 708-717-2033.

Su dėkingumu 
Magdalena B. Stankūnė

,,Dovanoti darbai”
Liepos 17 – rugpjūčio 30 dieną Janinos Monkutės-Marks
muziejuje Kėdainiuose vyks nauja paroda ,,Dovanoti darbai”.
Joje bus galima pamatyti ne tik lietuvių, bet ir užsienio auto-
rių kūrinius.

Per paskutinius keturiolika metų Janinos Monkutės-Marks muziejuje-
galerijoje su kaupu dalinamasi meniniu paveldu, todėl „Dovanotų
darbų” parodoje galima išvysti tekstilės, tapybos,  fotografijos, kerami-

kos, grafikos, odos meno kūrinius. Atskirose salėse bus iškabinti skirtingų
menininkų darbai, kurie skirsis ne tik savita stilistika, bet ir atlikimo būdu.
Kūriniuose atsispindės individualus menininkų stilius: nuo autorinių atradi-
mų, kurie neretai apjungs net kelias meno šakas viename darbe, iki tradici-
nių, tačiau savaip perteiktų technikų.

Daugiausia parodoje esančių darbų bus iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Japonijos,  Prancūzijos ir keli darbai iš Italijos, Švedijos, Indonezijos,
Šveicarijos, Anglijos, Norvegijos, Lenkijos.   Iš viso net 107 darbai, kuriuos
sukūrė devyniasdešimt vienas menininkas iš penkiolikos pasaulio šalių.

Tarp parodos autorių iš JAV – jums gerai žinomi dailininkai: Zita
Sodeikienė, Ina Nenortas, Audrius V. Plioplys, Magdalena Birutė Stankūnė,
Regina Palaitytė-Benson, Ada Sutkuvienė, Giedrė Žumbakienė, Algimantas
Kezys, Viktoras Petravičius, o taip pat Rodrigo M. Negreira ir Hisako
Kobayashi.

J. Monkutės-Marks muziejaus info


