
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, RUGPJŪČIO – AUGUST 1, 2015 • Vol. CVl Nr. 90 Kaina 2 dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
07

-3
1-

15

New Yorkas lietuvio
fotografo akimis – 10 psl.

Portlando lietuvių 
vasara – 4 psl. 

Japonija – kulinarijos magija 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

„Draugas” jau rašė, kad Zyplių dvarą Šakių ra-
jone, kuriame įsikūręs Zanavykijos krašto
muziejus, pasiekė Lietuvių krikščionių de-

mokratų sąjungos išeivijoje vadovo, Tautos fondo gar-
bės nario, „Draugo” leidėjų tarybos nario, katalikų vei-
kėjo Prano Povilaičio didžiulė siunta – visas talpin-

tuvas su antikvariniais daiktais iš Povilaičio rezi-
dencijos Čikagoje – baldai, indai, išeivijos dailininkų
paveikslai, knygos ir kitokie vertingi daiktai, kuriuos
siuntėjas padovanojo savo gimtajam kraštui – Zana-
vykijai. Jie papuoš šio krašto architektūros perlą –
Zyplių dvarą, kuris Lukšių seniūno Vido Cikanos ini-
ciatyva buvo restauruotas už Europos Sąjungos lėšas.
Šią informaciją kiek papildysime. – 2 psl.

ALGIMANTAS REMEIKA

Japonijos aplankymas – tai di džio ji gyvenimo ke-
lionė, kurioje pa tirta tiek, kad dar iki šiol ne-
susiguli į glaustą vaizdą. Tai kitas pasaulis – la-

 bai civilizuotas ir pilnas senovės kul tūros. Labai šva-
ri ir tvarkinga šalis. Labai patogi ir suprantama, ne-
pai sant kalbinio barjero. Mes kelia vo me aplankyti sū-
naus Miko, kuris pernai vasarą metė savo pirmą gerą
dar bą „Intel” bendrovėje ir išvyko į Te kančios Sau-

lės šalį, nes daug metų apie tai svajojo ir tam ruošė-
si. Kodėl – supratau, tik ten patekęs.  Į Japoniją ver-
ta vykti pasimokyti pažangos – buitinės, technolo-
ginės, dvasinės. Su šiuo drastišku skirtumu – lyginant
su mums įprasta aplinka – susidūrėme  kiek vie name
žingsnyje. Ir nė karto niekuo ne teko nusivilti, o visa
kelionė išlie ka mintyse kaip pavyz dys, koks patogus
ir malonus turi būti gyvenimas. Nežinau, ar užteks
kantrybės ir sugebėjimo bent minimaliai perteikti
tuos potyrius. – 8  psl.

Vasara –
svečių metas

Ūkininkas Antanas Matijošaitis (v.) svečius – Joną Vainių iš Amerikos ir Ritą Barzdenienę iš Vilniaus atvežė parodyti Lietuvos pa-
sienio. Ritos Barzdenienės nuotraukos

Tradiciniai rūbai – kimono – šiuo metu labai madingi Japonijoje. 
Šeimos albumo nuotr.



bę turinčių žmonių pasitaiko ir tarp tikinčiųjų, bet
tai išimtys ir tų išimčių  dažniausiai pasitaiko tuo-
met, kai atsiranda tikėjimo spragų. 

Dar niekas neišrado veiksmin ges nės pagalbos,
kaip Anoniminių alko holikų programa gydyti tu-
rintiems priklausomybę nuo alkoholio. Dvylika
žingsnių į blaivų gyvenimą remiasi malda Dievui.
Pirmiausia alkoholikas pripažįsta, kad pats yra be-
jėgis susidoroti su priklausomybe, tuomet malda krei-
piasi į aukštesnę Jėgą, kuri gali padėti. Ta Jėga yra
Die vas. Tūkstančiai žmonių pakyla, kai remiasi
Dievu, ir tūkstančiai už baigia gyvenimą kaip var-
getos, kai Dievu nesiremia.

Noriu pabrėžti, kad nieko negali padėti tik for-
malus tikėjimas, kai žmogus neva tiki į Dievą, bet iš
tikrų jų su Juo nepalaiko ryšio. Koks turi būti tas ry-
šys?

Tikrai tikintis žmogus yra tik tas, kuris su Die-
vu bendrauja. Mes sa kome – meldžiasi. Malda nėra
tik automatiškas atmintinai išmoktų maldų kalbė-
jimas. Malda – tai asme ninis pokalbis su Dievu, kai
jam sa kome tai, ko pilna mūsų širdis. Kar tais dėko-
jame, kartais šloviname, o kartais atsiprašome.
Malda yra klau symasis, ką Dievas sako mums. O
klausytis galima tik tyloje. Jei žmogaus gyvenime
viešpatauja nuolatinis triukšmas, jei jis negali pabūti
tyloje, bet būtinai turi būti įjungtas televizorius ar
internetas, toks žmogus, net jei yra tikintis, rizikuoja

negirdėti, ką Dievas jam norėtų pa sakyti.
Dvasinio gyvenimo žinovai pa taria kiek-

vienam tikinčiajam per dieną susirasti tylos
momentų ir paimti į rankas Šventąjį Raštą.
Pas kaityti vieną skyrių ar tiesiog vieną kitą
mintį ir pamąstyti, ką ji man sako. Šventojo
Rašto mintys dauge liui padėdavo ne tik iš-
laikyti tikėji mą, bet net tapti šventaisiais.
Toks buvo šv. Ignacas Lojola, šv. Pranciš kus
Ksaveras ir daugelis kitų.

Šios dienos Evangelija mums tei kia kitą mintį,
ko reikia, kad būtume stiprūs atsispirti visiems gun-
dymams, tarp jų – ir svaiginimuisi alkoholiu ar nar-
kotikais. Duonos padauginimo stebuklas tiesiogiai
susietas su Jėzaus pažadu duoti žmonėms savo
Kūną kaip valgį ir Kraują – kaip gė rimą. Šį pažadą
Jėzus įvykdė Pasku tinės vakarienės kambaryje
įsteigda mas Eucharistiją. Per kiekvienas Mi šias
Jėzus ateina duonos ir vyno pavidalais, kad pamai-
tintų mūsų dvasią.

Tikintis žmogus, kuris dažnai ir rimtai artina-
si prie Eucharistijos sta lo, prieš tai ištyręs save, ar
sąžinės neslegia sunki nuodėmė, lengvai at sispirs bet
kuriems dabarties gundymams. Galėčiau paliudyti
iš savo pa tirties, kai buvau nuteistas ir pen kerius me-
tus praleidau griežto režimo lageryje. Rožinis ir kas-
dienis vie nijimasis su Eucharistiniu Jėzumi bu vo la-
bai stipri atrama; net neateidavo minčių, kad kažko
galėčiau nepakelti.

Vienybė  su  Dievu  neleidžia  net   dejuoti  dėl
sutinkamų sunkumų. Prie šingai, sunkumai tik pa-
deda ge riau suvokti Kristaus kryžiaus pas laptį.

Maldoje palinkėkime vieni ki tiems aidžiau klau-
sytis Dievo Žodžio ir dažniau vertai vienytis su Eu-
cha ristiniu Jėzumi. Tai padės išlaikyti optimizmą ir
viltį. „Dievas mūsų prie glauda ir stiprybė”, – sako
psal mi ninkas. „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė”,
– teatkartoja kiekvieno mūsų širdis.

Neseniai vienas žurnalistas vie šo jo-
je erdvėje paskelbė straipsnį ja me
iškeldamas klausimą: kas yra di-

džiausia problema Lietuvoje? Atsa kė – tai
ne visuomenės senėjimas, ne emigracija, ne
švietimo problemos, ne socialinė atskirtis,
bet alkoholis. O didžiausia bėda, kad šios
problemos niekas rimtai nesprendžia. Nei
vy riau sybė, nei politikai nėra paruošę so-
 lidžios programos, kaip reikėtų ko voti su Lie-
tuvą žudančiu alkoholizmu. Žurnalistas prakalbo
apie skau džią žaizdą Lietuvos kūne ir bejėgiš kumą
ją gydant.

Kad suprastume bejėgiškumo prie žastį, stab-
telkime prie Evange lijos pasakojimo apie žmonių mi-
nią, susirinkusią paklausyti Jėzaus. Žmo nės buvo al-
kani ir Jėzus paliepė mo kiniams juos pamaitinti. Bet
kaip pa maitinti penkis tūkstančius vyrų dy kynėje?
Vienas iš Jėzaus mokinių, Andriejus, pasakė, kad vie-
nas ber niu kas turi penkis miežinės duonos kepalė-
lius ir dvi žuvis. Tuomet Jėzus paėmė duoną, su-
kalbėjo padėkos mal dą ir liepė dalinti. Ir buvo pa-
maitinti šie penki tūkstančiai vyrų, ir dar liko dvy-
lika pintinių gabaliukų, likusių nuo valgiusiųjų.

Šis Evangelijos pasakojimas yra ypač svarbus,
nes atskleidžia pamatinę  tiesą:  žmogų pamaitinti,
tai yra palaikyti sveiką jo dvasią, gali tik vie nas Die-
vas. Žmogus,  kuris nuta ria,  kad  Dievas  jam  nerei -
kalingas, lengvai  pasiduoda  pirmam  pasitaikiu-
siam gundymui, ar tai būtų svaiginimasis, ar kas nors
kita. 

Baisus, tautą žudantis alkoholizmas yra tik pri-
nokęs vaisius medžio, kuris vadinamas gyvenimu be
Dievo. Alkoholizmas neranda dirvos tarp tų žmonių,
kurių gyvenimas pastatytas ant labai aiškaus tikė-
jimo pamato. Ir šito negalima paneigti, nes tai aiškių
aiškiausias faktas. Galima paprieštarauti, kad al-
koholikų yra net tarp ku nigų. Tikrai, priklausomy-

2 2015 RUGPJŪČIO 1, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Didžiausia 
Lietuvos problema
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

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

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Vasara –
svečių metas
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvoje lankęsis Lietuvių krikščionių de-
mokratų sąjungos išeivijoje veikėjas Jonas Vai-
nius be kitų įžymybių aplankė ir Zyplių dvarą bei
apžiūrėjo, kaip eksponuoti Prano Povilaičio dova-
noti daiktai. Jis liko patenkintas, kad zanavykai įver-
tino P. Povilaičio dovaną ir šiems daiktams pasky-
rė atskirą rūmų salę. Kol kas nespėta išpakuoti tik
knygų – o tai didžiulė, daug dešimtmečių kaupta bib-
lioteka – visos pokario išeivijos rašytojų knygos, Va-
karų literatūros klasika, mat Pranas Povilaitis,
dar jaunuolis su šeima pasitraukęs į Vokietiją, te-
nykščiame universitete studijavo vokiečių kalbą ir
literatūrą ir tik atvykęs į Ameriką „persikvalifi-
kavo” ir įsigijo kitą – ekonomisto specialybę, kuri
jam ir užtikrino pragyvenimą.

Joną Vainių po Zanavykiją lydėjo TS-LKD ben-
drijos Lietuvos krikščionys demokratai valdybos na-
rys Jonas Volungevičius ir krikščionė demokratė,
palaikanti ryšius su išeivijos krikščionimis de-
mokratais, Rita Barzdenienė. Svečius Zyplių dvare
pasitiko Šakių vicemeras Edgaras Pilypaitis, Šakių
savivaldybės tarybos narys ir TS-LKD bendrijos Lie-
tuvos krikščionys demokratai Šakių skyriaus pir-
mininkas Arvydas Šlėderis, prie jų prisijungė Za-
navykijos krašto muziejaus direktorė Rima Vasai-
tienė bei Lukšių seniūnijos, kurios teritorijoje yra
Zyplių dvaras, seniūnas Vidas Cikana. Seniūnas pa-
pasakojo, kad Prano Povilaičio dovana Zanavykijai

atkeliavo Lietuvos rūpintojėlės dailininkės Magda-
lenos Stankūnienės iniciatyva, – kiek tokių dovanų,
o ypač meno vertybių jos rūpesčiu yra pasiekę Lie-
tuvos muziejus ir kitus kultūros centrus. Ji ir pati
savo vertingiausius daiktus – nuo antikvarinių bal-
dų iki tautinio kostiumo bei šimtus savo paveikslų
– yra padovanojusi Vilkaviškio krašto muziejui,
ku rį ir restauravo savo lėšomis. 

Svečiai buvo supažindinti ir su pačiu Zyplių
dvaru. Jie atkreipė dėmesį, kad  Zypliuose ypač daug
tautodailės meno. Mat Lukšių seniūnas V. Cikana yra
garsus Lietuvoje tautodailininkas ir čia rengia tau-
todailės plenerus. Plenerų metu tautodailininkai sa -
vo sukurtus kūrinius dovanoja Zyp-
lių kultūros centrui, todėl ne tik rū-
mai, bet ir dvaro parkas yra išpuoš-
ti tautodailės dirbiniais iš medžio,
metalo ir keramikos.

Krikščionys demokratai Zana-
vykijos krašto muziejui padovano-
jo Prano Povilaičio su bendraauto-
riais sudarytą knygą apie išeivijos
krikščionis demokratus, veikusius
visą pokarį, iki pat Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo, ir savo
patirtį perdavusius atsikūrusios
Lietuvos krikščionims demokra-
tams. Šakių vicemeras E. Pilypaitis,
taip pat krikščionis demokratas,
svečiui iš Čikagos padovanojo kny-
gų apie Šakius.

Toliau užjūrio svečias ir jį ly-
dėję Lietuvos kolegos aplankė Ša-
kius, pasienio su Kaliningrado sri-
timi muitinę, lankėsi Prano Povi-
laičio tėviškėje Valakbūdyje. Sody-
bos, kurios didžioji dalis buvo su-

bombarduota karo metu, vietoje giminės atminimui
yra pastatytas meniškas kryžius. Su Povilaityne su-
pažindino vietos ūkininkas Antanas Matijošaitis,
nuomojantis ir dirbantis Povilaičių žemę. 

Reiktų pridurti, kad kelionės į Zanavykiją pra-
džioje krikščionys demokratai užsuko į Petrašiūnų
kapines netoli Kauno, kur padėjo gėlių ant Lietuvos
krikščionių demokratų partijos vieno iš įkūrėjų, pa-
sipriešinimo judėjimo dalyvio, politinio kalinio bei
buvusio kelių kadencijų Seimo nario Kazimiero
Kryževičiaus kapą, taip pat neseniai mirusio Seimo
nario ir krikščionių demokratų rėmėjo Algirdo Pa-
tacko kapą.

Prie Zyplių dvaro: (iš k.) Rima Vasaitienė, Jonas Vainius, Vidas Cikana, Rita Barz-
denienė, Jonas Volungevičius, Arvydas Šlėderis.
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patenkinti savo gerove nepriklausomai nuo šalies,
kurioje gyvena”, – tikina Kristina Žardeckaitė-Ma-
tu lai tienė. Psichologė sako, kad Lietuvoje  yra su-
siklosčiusios tradicijos skųs tis ir būti nepatenkin-
tais. „At rodo, kad nepasitenkinimas bei skun dai,
ypač socialine situacija, politikais ar ne įvertinimu
darbe, yra lyg ‘kovos’ su sistema išraiška vengiant
atsakomybės už savo pasirinkimus. O į užsienį
emigravę lietuviai patenka į kitokių tradicijų kul-
tūras, kuriose norint prisitaikyti būtina keisti tiek
požiūrį į visuomenę, tiek ir į savo asmeninį indėlį”,
– teigia K. Žardec kaitė-Ma tulaitienė.

Prof. dr. Auksė Endriulaitienė priduria, jog at-
likto tyrimo rezultatai rodo, kad atsižvelgiant į dir-
bančiojo asmens savo darbo vertinimą, demo grafi-
niai veiksniai, pavyzdžiui išsi mokslinimas, vertinant
gerovę tampa ne tokie svarbūs. „Nustatėme, kad di-
desne gerove pasižymi tie emigracijoje ir Lietuvoje
gyvenantys asmenys, kurie yra labiau patenkinti
savo dar bu nepriklausomai nuo objektyvių darbo
ypatumų, tokių kaip užimamos pareigos, gaunamas
atlyginimas ir pan. bei kurie patiria mažesnį konf-
liktą tarp įsipareigojimų darbe ir namų ruošos dar-
bų”, – tyrimo rezultatus komentuoja VDU moksli-
ninkė.

Lietuviai neišsiskiria iš kitų 
emigrantų iš Rytų Europos

K. Žardeckaitės-Matulaitienės tei gimu, papras-
tai tyrimuose lyginami emigrantų (nepriklauso-
mai nuo jų kilmės šalies) su priimančios ša lies gy-
ventojų gerovės rodikliai, ku rie atskleidžia, kad
dažniausiai emigrantai pasižymi prastesne gerove
nei priimančios šalies gyventojai. Visgi, keletas iš
skirtingų šalių bei kontinentų atvykusių į Skandi-
na vijos šalis (Švediją, Daniją) emigran tų gerovės pa-
lyginimo tyrimų atskleidė, kad geresniais gerovės ro-
dikliais pasižymi emigrantai iš kitų Skandi na vijos
ar Vakarų Europos šalių, o prasčiausiai – iš Rytų Eu-
ropos, Azi jos ar Afrikos. „Grupės lygmeniu lietuvių
emigrantų išskirtinumų ne randama – esame pana-
šūs į kitus emigrantus iš Rytų Europos šalių dėl pa-
našios istorinės, politinės patirties. Aišku, indivi-
dualiu, kon kretaus emigravusio asmens, atveju,
skirtu mų galėtume rasti”, – nurodo psicho logė K.
Žardeckaitė-Matulaitie nė.

VDU psichologės A. Pranckevi čienės įsitikini-
mu, skirtingų šalių emigrantų gerovės vertinimo
skirtumai atspindi kultūrų skirtumus. „Asmenys,
kilę iš individualistinių visuomenių (Vakarų pa-
saulio šalys), vertindami savo
gyvenimą yra labiau linkę
remtis savo vidine atskaitos
sistema. O, asmenys, kilę iš
kolektyvistinių visuomenių
(Rytų šalys), linkę vadovautis
supratimu, kiek tam tikram
gyvenimo būdui linkę pritar-
ti kiti tos visuomenės atsto-
vai. Taigi, pasitenkinimas gy-
venimu šiems žmo nėms reiš-
kia skirtingus dalykus – pri-
klauso nuo to, kiek laimė yra
vertybė konkrečioje kultūro-
je”, – atskleidžia mokslininkė.

Kas lemia žmogaus
gerovę?

Mokslininkai, siekdami
įvertinti žmogaus laimę daž-
nai tyrinėja labai įvairius as-
pektus. Pavyzdžiui, tarptau-
tinė bendrovė „Gallup”, skai-
čiuodama kiekvienos šalies
laimės indeksą apibendrina
tris rodiklius: pačių gyvento-
jų įvertintas savo gyvenimo
sąlygas, vidutinę gyvenimo
trukmę šalyje ir gamtos iš-
teklių panaudojimo ir
at(si)naujinimo sąlygas. Psi-
 chologės dr. Aistės Prancke-
vičienės teigimu, psicholo-
gai, kalbėdami apie žmogaus
gerovę, dažniausiai analizuo-
ja ir vertina tai, kiek ir kaip

žmogus sutaria pats su savimi, kiek jis jaučiasi lais-
vas daryti sprendimus ir kiek atsakomybės už juos
prisiima, kiek geba pasinaudoti aplinkos siūlomomis
galimybėmis tobulėti. Taip pat svarbu kiek jis auga
ir realizuoja save kaip asmenybę, kiek sugeba kur-
ti šiltus, draugiškus, artimus santykius su žmonėmis,
kiek sugeba rūpintis kitų gerove, kiek pozityviai ar
negatyviai vertina kitus žmones, kaip sugeba sietis
su visuomene, bendruomene, kurioje gyvena.

„Daugelis gerovės tyrėjų prieina gana viena-
reikšmiškos išvados: as mens gerovės vertinimams
žymiai dau giau reikšmės turi jo subjektyvus savo gy-
venimo suvokimas bei laimin gumo vertinimas nei
objektyvios aplinkybės. Juk žmogus dažniausiai
yra linkęs prie įvairių aplinkybių daugiau ar mažiau
prisitaikyti”, – teigia A. Pranckevičienė ir nurodo,
kad, pavyzdžiui, mokslininkai E.  Die ner, R. E. Lu-
cas bei S. Oishi (2002) teigia, jog materialinės gero-
vės rodikliai su gerove susiję tik iki to laipsnio, kol
yra patenkinami baziniai žmogaus poreikiai, o vė-
liau sąsajos ryškiai silpnėja. Taigi, šiuo atveju kal-
bant apie tai, kas lemia žmogaus laimę, prasmin-
giausia kalbėti apie tai, kas lemia jo daromus ver-
tinimus. Ir čia bene svarbiausias vaidmuo tenka žmo-
gaus asmenybei: nustatyta, kad optimistinis (pozi-
tyvus) požiūris į gyvenimą susijęs su aukštesne ge-
 rove. Kita vertus, žmogaus savo gyve nimo vertinimą
iš dalies lemia ir so cialinė aplinka bei kultūra:
kiek priimtina ir reikalinga toje visuomenėje būti lai-
mingam.

Plačiau tyrimo rezultatai pristatomi moksli-
niame straipsnyje „Lie tuvoje ir užsienyje gyvenan-
čių lietuvių gerovės skirtumai”  

Diena.lt

Svetur lietuviai jaučiasi geriau 
Emigracijoje gyvenantys lie tu viai jaučiasi laimin-
gesni – tokią iš vadą padarė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) Bendrosios psichologijos katedros
penkios mokslininkės at likusios tyrimą „Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių lietuvių gerovės skirtumai”. Pa-
sak jų, pavyko įvertinti Lie tuvoje ir užsienyje gyve-
nančių lietuvių gerovės skirtumus vertinant sociali-
nius ir demografinius veiks nius bei gyvenimo užsie -
nyje trukmę.

Užsienyje gyvenantys lietuviai 
savo gerovę vertina geriau

Tyrime dalyvavo 620 užsienyje gyvenančių lie-
tuvių – 123 (19,8 proc.) vyrai ir 497 (80,2 proc.) mote-
rys bei 482 Lietuvoje gyvenantys lietuviai – 81 (16.6
proc.) vyras ir 403 (83.3 proc.) moterys. Tiriamieji at-
sakė į socialinius ir demografinius klausimus bei Psi-
chikos sveikatos kontinuumo – trumposios formos
klausimyno teigi nius, kuriais vertinamos trys ge-
rovės sritys: emocinė, psichologinė ir so cia linė ge-
rovė.

Vienos iš tyrėjų, dr. Kristinos Žar deckaitės-Ma-
tulaitienės teigimu, tyrimo rezultatai atskleidė, kad
už sie nyje gyvenantys lietuviai, nepriklausomai nuo
lyties, išsiskiria geresniais visų gerovės sričių ro-
dikliais: „Emigrantai pasižymi aukštesne psicholo-
gine, socialine ir emocine gero ve. Galima teigti,
kad lietuvių emigrantai pozityviau reaguoja į savo
gy venimo įvykius, pozityviau vertina tiek save, tiek
aplinkinius žmones, tiek ir visuomenę, kurioje tuo
metu gy vena, todėl jaučiasi labiau jos priimti”, – sako
VDU lektorė.

Visgi išskirti, kuri gerovės sritis yra svarbiau-
sia – negalima, tai priklauso nuo konkretaus žmo-
gaus. Pa sak dr. Rasos Markšaitytės, remiantis dau-
geliu mokslinių tyrimų, galima pasakyti, kad visi as-
pektai tikrai yra svarbūs. „Tam, kad žmogus būtų pa-
 kankamai laimingas, visos šios pa grindinės sritys
turi būti patenkintos bent jau tam tikru lygiu. Deja,
bet žmo gus, kuris turi aiškų tikslą ir vi sas galimy-
bes jo siekti (emocinė gero vė), puikiai išnaudoja savo
meis triš kumą savirealizacijai ir yra visapu siškai pa-
tenkintas savimi (psicholo ginė gerovė), bet nepatiria
pozityvaus, priimančio santykio su kitais žmonėmis
ar yra atstumtas bendruo menės (socialinė gerovė),
vargu ar kada pasakys, kad yra visiškai lai min gas”,
– teigia psichologė.

Svarbus rodiklis – gaunamos pajamos

Tyrime emigracija išliko reikš min gai susijusi su
gerovės rodikliais ir tuomet, kai analizėje buvo at-
sižvelgta į socialinius ir demografinius veiksnius:
lytį, amžių, išsilavinimą, partnerio turėjimą, kvali-
fikuotą dar bą ir pajamas. Tačiau, pasak tyrėjų,
aukštesnę emocinę gerovę stipriau prognozavo ne
emigracija, o gauna mos pajamos, taip pat didesnė
emigrantų gerovė buvo susijusi su stip resniu apsi-
sprendimu likti gyventi užsienyje: „Apsisprendę il-
gam likti gy venti emigracijoje lietuviai pasižymi di-
desne gerove nei dėl tokio sprendimo dar abejojan-
tys emigran tai”, – teigia dr. Laura Šeibokaitė. Api-
bendrindamos tyrimą mokslinin kės nurodo, kad
lietuviai emigrantai pasižymi aukštesniais gerovės
rodikliais nei tėvynėje likę tautiečiai.

„Tyrimo rezultatai rodo, kad lietuvių sprendimas
emigruoti gali būti vertinamas kaip apgalvotas ir ra-
cionalus pasirinkimas, atsižvelgiant tiek į emigra-
cijos naudą, tiek ir dėl jos kylančius praradimus bei
vedantis didesnės gerovės link. Kita vertus, lietuvių
gerovė nepriklausomai nuo šalies, kurioje gyvenama,
yra susijusi su finansinį komfortą užtikrinančiomis
pajamomis, aukš tes niu išsilavinimu bei galimybe
dirb ti kvalifikuotą darbą. Taigi di des nis uždarbis ir
savirealizacijos galimybės gali padėti sukurti gero-
vę ir gimtojoje šalyje”, – tikina dr. A. Pranckevičie-
nė.

Gerovę veikia konfrontacija 
tarp darbo ir namų

Negalima teigti, kad lietuviai Lietuvoje yra ne-
laimingi vien dėl sav irealizacijos darbinėje srityje sto-
kos. „Tie asmenys, kurie dirba juos tenkinantį dar-
bą, gauna pajamas, leidžian čias užtikrinti savo ir savo
šeimos poreikius, turi aukštąjį išsilavinimą, yra

Vilniaus universitete
studijavusį japoną
sužavėjo lietuvių
liaudies muzika

Vilniaus universitete (VU) dir ban tis
mūsų geras pažįstamas, docentas
dr. Remigijus Naužemys (jis yra vie-

šėjęs Čikagoje ir parašęs knygą apie Be-
 ver ly Shores, IN lietuvius)  mums prane -
šė įdomią žinią, kuria noriu pasidalinti ir
su šio laikraščio skaitytojais.

Jis parašė apie savo pažįstamą, at-
vykusį į Vilnių studijuoti iš Japoni jos ir
grojantį VU folkloro ansamblyje
„Ratilio”. Pradžioje Naužemys neti-
kėjo, kad japonas gali groti lietuvių
folkloro  ansamblyje. Tačiau daugiau
pasido mėjus paaiškėjo, kad japonas
Yusuke Yasuda, kuris metus laiko
studijavo VU Komunikacijos fakul-
tete, tikrai dalyvavo šio ansamblio
veikloje. Ja po nas prisipažino, kad
pradžioje jis norėjęs dainuoti, tačiau
to negalėjo dėl lietuvių kalbos bar-
jero. Tad kitą semestrą jis nutarė pa-
bandyti laimę VU folkloro ansamb-
lyje „Ratilio”. Čia lietuvių liaudies mu-
zika buvo lengviau įkandama.

Akita tarptautinis universitetas,
kuriame studijuoja Yusuke, skatina
savo studentus metams išvykti pa-

studijuoti į užsienį. Lietuvą jis pasi rin ko
ne tik dėl lietuvių liaudies mu zikos, bet
ir todėl, kad jo universitete studijavo lie-
tuvis iš Kauno, su kuriuo jis susipažino ir
kurio pasakojimai labai sudomino Yu-
suke.

Atvykęs į VU japonas turėjo ma žiau
paskaitų, tai galėjo labiau gilintis į lietuvių
liaudies muziką. Japoną sužavėjo ir Vil-
niaus universitetas, ir paskaitos jame, bet
ypatingai – lietuvių liaudies muzika. Jos
ir Japonijoje žada neužmiršti ir po truputį,
kiek sąlygos leis, gilinti žinias ir skleisti ją
tarp japonų.

Linkime jam sėkmės visose srityse.
edvardas Šulaitis
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Vakarų krantas 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Atrodo, ką tik Čikagoje nuvilnijo X Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventė, apie kurią net pusantros va-
 landos trukmės reportažą parodė Lie tuvos radijo ir
televizijos programa išeivijai „Lituanica”, o jau ga-
vome vaizdinį kvietimą iš XIV Šokių šventės orga-
nizacinio komiteto – kitąmet liepos mėn. pradžioje
visi aktyviau sių JAV lietuvių keliai ves į šalimais Jung-
tinių Valstijų sostinės esantį Baltimorės uostamies-
tį. Tikimės, kad tarp daugiau nei tūkstančio šokėjų
2016 m. liepos 3-iąją išvysime ir ats tovus iš „Rožių”
miesto, juo labiau  kad Portlando lietuvių tautinių šo-
kių grupė 2008 m. yra dalyvavusi Šokių šventėje sau-
lėtame Los Angeles.

Tuo tarpu šiemet dauguma mūsų telkinyje gy-
venančių tautiečių ir lie tuviams prijaučian-
čių birželio mėn. paskutinįjį šeštadienį Kel-

ley Point parke pasitiko ilgiausią metų dieną kartu
su Dainų šventės dalyviais Ra sa Serra ir Sauliumi
Petreikiu, kurie pirmą sykį lankėsi tiek Šiaurės Va-
ka ruose, tiek ir apskritai už Atlanto. Columbia ir
Willamette upių santaka – istorinė vietovė Orego-
no valstijai, galbūt būtent per šį parką prieš 210 metų
vedė garsioji Lewis ir Clark ekspedicija. Tačiau net

Vasara  Portlande lietuviškai
ir įžymieji ke liau tojai jokiu būdu nebūtų patikėję, kad
vos už poros šimtmečių puikios gamtos prieglobsty-
je įkurtame parke vienu metu vyks amerikietiškos
vestuvės, meksikiečių kaubojų konkūrai ir lietuviš-
kos Joninės! Bent penkiais skirtingais instrumentais
muzikavęs žemaitis nuo Barstyčių Saulius  sun  kiai už-
gožė amerikiečių DJ ir trankesnius kaimynų iš Lo-
tynų Ame rikos ritmus, o nepakartojamo „lakš ting-
alos” Rasos balso klausėsi net vos kelių mėnesių su-
laukę Portlando apy  linkių lietuvių atžalos. Būtent
jiems Petreikis ir skyrė unikalią žemaitišką dainušką
„Ei, Vaka”, o Loretos Pociuvienės suburtos dailiosios
lyties atstovės entuziastingai gaudė tradicinius lau-
ko gėlių vaini kėlius ir plukdė juos pasroviui. Litu a-
nistinės mokyklos vadovė Inga Sa daunikaitė-Koz-
hevnikov džiaugėsi jo nepagavusi, nes išsipildytų pra-
našystė – Ingos namus aplankytų gand ras… o dvie-
jų vaikų mama „ne kvies to svečio” nebelaukianti.
Portlando Lie tuvių Bendruomenės pirmininkei In-
gridai atiteko kitokia „aiškiare gės” perspektyva – jos
pagautas supintas vainikėlis pranašavo „naujas ga-
li mybes pagerinti savo finansus”, dėl ko mūsų vadovė
anaiptol nenuliūdo. Neliko pamiršti ir vos du šven-
tėje apsilankę Jonai (vienas jų amerikie tis John), ku-
riuos pagerbėme tradici niais ąžuolų vainikais. Vis-
gi la biau siai už visus liko patenkinti vietiniai mažieji
lietuvaičiai, šventės metu su gebėję net po keliskart
išsimaudyti šaltoje upėje bei atsigaivinti nuo ypa tin-

gos šiemet Oregone vasariškos kaitros.
Nors daugelis mūsų visuomenės narių jau atos-

togauja, nemaža grupe lė susirinkome liepos 6-ąją
Portlando centre atžymėti Valstybės dienos ir prisi-
dėti prie septinti metai per visą pasaulį tądien lietuvių
kartu giedojamos Tautinės giesmės (to įrodymas –
spalvinga Dariaus Kuzmicko nuotrauka ir šio įvykio
vaizdo bei garso įrašas mūsų bendruomenės oficia-
 liame tinklalapyje www.portlandlithuanians.com).

Po metų pertraukos Portlande įvykusių tikrai
šventiškų Joninių organizatoriai dėkingi ne tik gau-
siai suvažiavusiems Bendruomenės nariams, uni-
kaliems atlikėjams iš gimti nės Lietuvos, bet ir JAV
LB Kultūros tarybai, parėmusiai šį Rasos Serros ir
Sauliaus Petreikio apsilankymą vieninteliame Va-
karų regiono telki nyje – Oregone. Šioje valstijoje gy-
ve nantys mūsų tautiečiai galės leng viau „atsikvėp-
ti” rugpjūtį, o  besibai giant vasaros sezonui visus nuo-
šir džiai pakviesime į kasmetinį lietuviš ką pikniką,
kuris numatomas rugsėjo 12-ąją „Rooster Rock”
valstybiniame parke („A” aikštelėje). Tuo tarpu spa-
 lio 18-ąją (sekmadienį) antruosius mokslo metus
pradedanti Portlando lietuvių „Atžalyno” lituanistinė
mo kyklėlė pakvies į aktorės Onutės Puč koriūtės-Za-
lensas iš Clevelando lėlių teatriuko vaidinimą „Un-
dinėlė”. Dau giau informacijos visuomet rasi te Port-
lando ir Pietvakarių Washing tono valstijos Lietuvių
Bendruome nės tinklalapyje. 

Rasa Serra ir Saulius Petreikis po koncerto Potlando lietuvių
Joninėse.

Tautinę giesmę giedojome Portlando cente prie Willamette upės.
Giedrės Babarskienės ir Dariaus Kuzmicko nuotraukos

Dailiosios lyties atstovės plukdė vainikėlius Columbia ir Willamette upių santakoje. Jonai buvo pagerbti tradiciniais ąžuolo lapų vainikais.



52015 RUGPJŪČIO 1, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

VarDan tOs LIEtUVOs

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

Istorinė Detroito šaulių vėliava grįžta į
Jungtines Amerikos Valstijas 

Birželio 29-ąją LŠS štabe vyko išskirtinis įvykis. Lietuvoje besilankantis
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vado pavaduotojas Linas Oren-
tas susitiko su LŠS vadu ats. plk. ltn. Liudu Gumbinu ir aptarė esminius
bendradarbiavimo klau si mus. Tądien aktyviam JAV šauliui L. Orentui buvo
įteikta LŠS štabe saugota istorinė Detroito šaulių vėliava, kuri ir vėl grįš
pas JAV šaulius. 

LŠS štabo susirinkimų salėje nuolat veikia istorinių šaulių vėliavų pa-
roda. Ten galima išvysti savo veiklą baigusių LŠSI padalinių vėliavas, ku-
rias Lietuvon atvežė ir padovanojo šauliai išeiviai. Detroito šaulių vėlia-
va pirmoji grįžta atgal pas išeivijos šaulius, kur toliau tarnaus tiesiogiai
pagal savo paskirtį.

Šauliai treniruosis lazeriniais ginklais 

Malonu pasidžiaugti, kad Lietuvos šaulių sąjungos štabą pasiekė Jung-
tinių Amerikos Valstijų šaulių dovanoti lazeriniai ginklai ir jau yra nau-
dojami jaunųjų šaulių (12 metų ir vyresnių) stovyklose, kurios yra ne-
mokamos ir vyksta visą vasarą įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Gegužės
mėnesį buvo užsiminta apie lazerinio pobūdžio ginklus JAV išeivijos šau-
lių vadui Juliui Rūteniui Butkui,  ir šauliai ėmėsi iniciatyvos. „Džiugu,
kad broliai ir sesės, gyvenantys toli nuo Tėvynės, aktyviai prisideda ge-
rinant LŠS galimybes ugdyti ne tik jaunus patriotus, bet ir taiklius šau-
lius”, – sakė Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas S. Ignatavičius. 

JAV gamintojų „Laserlite” treniruočių rinkinys gamintas pagal
„Glock 19/23” pavyzdį ir yra skirtas saugaus elgesio su ginklu, šaudybos
įgūdžių tobulinimui. Taikinys sudarytas iš LED diodų, kurie fiksuoja pa-
taikymus lazeriu. Šis rinkinys pasižymi paprastumu ir nesudėtingomis
naudojimo savybėmis.

•••••

Vasara – atostogų ir kelionių metas. Ne išimtis ir išeivijoms šauliams.
Vasarą į Lietuvos šaulių štabą užsuka vis daugiau svečių iš užsie nio. Šta-
be svečiavosi JAV – Detroite, Michigano valstijoje gyvenantis ir LŠS išei-
vijos veikloje aktyviai dalyvaujantis šaulys Jonas Šostakas. Jis nuvežė itin
vertingas ir prasmingas dovanas, kurios, pasak dovanotojo, turėtų su-
stiprinti šaulių galimybes aktyviai priešintis ginkluotiems užpuolikams.

Kolimatorinis taikiklis – tai nesudėtingas, tačiau efektyvumą šaudant
į judančius taikinius didinantis optinis elektroninis prietaisas. Pro prieš
šaulio akį įtaisytą pusiau skaidraus stiklo veidrodį matome nedidinamą
vaizdą, į kurį iš diodo projektuojamas raudonas taškas. Vienoje erdvėje ma-
tydamas taikinį ir raudoną tašką šaulys gali dinamiškai šaudyti atmerkęs
abi akis. Taip pat palengvėja ir taikymosi procesas, nes pakanka raudo-
ną arba žalią tašką „užvesti” ant taikinio.

Po bandymų praktinėmis sąlygomis bus siekiama   šiais taikikliais ap-
rūpinti visus šaulių ginklus. LŠSI info

Šauliai svečiuose pas skautus
JONAS ŠOSTAKAS

Detroito rajono skautų tuntinin kas Andrius Anužis paprašė Lietuvių šaulių są-
jungos išeivijoje (LŠSI) jūrų šaulių kuopos „Švyturys” šaulio ir LŠSI garbės nario
Jono Šostako supa žindinti jau nus skautus ir skautes (nuo 6 m. iki 15 m. amžiaus)
su ginklu, pravesti saugaus elgesio su ginklu ir šaudymo iš .22 kalibro šautuvė-
lių pa mokėles.

Birželio 23 dieną jūrų šaulių kuopos „Švyturys” nuosavoje stovyk la-
 vietėje „Pilėnai” (Detroite, Michiga no valstijoje) šaulys Algirdas Plečkai -
tis supažindino jaunuosius šaulius su saugaus elgesio su ginklais taisyklė -

mis. Jis ypatingai pabrėžė, kad labai svarbu su ginklu elgtis  atsargiai, nes tai
ne žaislas ir juokauti niekada nevalia, mokė, kad su ginklu reikia elgtis taip, tar-
si jis būtų užtaisytas, paruoštas iššovi mui, negalima juo maska tuo ti, laiky ti nu-
kreiptą į kitą žmogų, svarbu patikrinti ir įsitikinti, kad ginklas nėra užtaisy-
tas. Ginklas pats žmonių nesužeidžia ir nežudo, tik ne atsargus elgesys ir ne-
tinkamas jo naudojimas  prišaukia bėdų.

Ilgametis išeivijos šaulys Jonas Šostakas pasakojo ir rodė vaikams, kaip nau-
doti ginklą, kaip jį užtaisyti, paaiškino apie kulkos balistiką, kaip šovinys vei-
kia, pasakojo apie paraką, kulkos skridimą ir atstumą. O turbūt svarbiausia –
pamokė, kaip nusitai kyti į taikinį.

Gautas žinias jaunieji skautai iš karto galėjo pritaikyti praktikoje – šaulys
Algis Plečkaitis savo lėšomis buvo nupirkęs penkis mažus .22 kalibro šautuvė-
lius, kad jaunimui būtų lengviau išmokti šaudyti. Pagarba ir padėka Algiui!

Berniukai ir mergaitės gavo šautuvėlius, su kuriais iš šovė po 10 kar tų. Po
penkių šūvių vai kai galėjo pasitikrinti taikinį. Pa matę savo klaidas, vaikai ga-
lėjo šau dyti geriau. Nuostabu, kad keletas vai kų iš karto ir labai gerai pataikė.
Mergaitės neatsiliko nuo berniukų. Vaikų entuziazmas buvo begalinis. Keletas
skautų tokio tipo pamokėlėse dalyvavo ne pirmą kartą.

Akies taiklumą panoro išbandyti ne tik vaikai, bet ir skautų vadovybė. Vy-
resnieji šaudė iš didesnio kalibro ginklų: .223 AR ir 30–06 Garand. Al gir das Pleč-
kaitis parūpino taikinius, o Jonas Šostakas – šovinius. Jonas taip pat parūpi-
no 9 mm „Zig Sauer”, o Algirdas 9 mm „Makarov” ginklus. 

Paskaitos ir praktiško šaudymo pamokėlės labai pasisekė, visi buvo pa-
tenkinti, vienbalsiai sakė, kad ne kantriai lauks kitų metų, kai galės vėl pakartoti
šį užsiėmimą.

Rasos Šostakienės nuotraukos
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Iš atEItInInkų gyVEnImO

Jau daugelį dešimtmečių ketvir tą liepos sek-
madienį Nekaltai Pradė tosios Švenčiausios
Mergelės Marijos seserys kviečia lietuvius

pabendrauti  vienuolyno sodyboje Putname,  Con nec -
ti cu te.  O per paskutiniuosius kelerius metus Rytų
pakrantės ateiti ninkai pasinaudoja ta proga trum-
 pam susitikti „prie kavos ar giros”.  Sąmoniningai
neskelbiame iš anksto formalios programos ir ne-
kviečiame prelegentų. Jeigu keli ateitininkai – „se -

ni draugai” – po ilgesnio laiko vėl susitinka – tai jau
labai gerai.  O jeigu susirinkę įsitraukia į įdomias
diskusijas – tai dar geriau.  Nors da ly vių buvo vos
per dešimt, atvyko Šiau rės Amerikos ateitininkų ta-
rybos bei valdybos pirmininkai – Tomas Gir nius ir
Remigijus Satkauskas.  Jiedu pristatė šiuo metu
svarstomas pag rindines ateitininkų tolimesnės
veiklos gaires. 

Vienas pasiūlymas, kuriam buvo entuziastingai

pritarta: atnaujinti rudens savaitgalį anksčiau vy-
kusius visų ateitininkų – ne tik moksleivių – kursus.
Taip pat visiems rūpi, kaip vedamos moksleivių sto-
vyklos ir žie mos kursai. Kai daug metų stebime šią
veiklą, tai viskas atrodo maždaug kaip buvę. Bet ki-
toks vaizdas susidaro tiems, kurie tik retkarčiais –
kar tais po penkerių ar net dešimt metų – apsilanko.
Jų akimis žiūrint, moksleivių lietuvių kalbos žinios
sparčiai silpnėja, o į ateitininkų pa saulėžiūrą pra-
siskverbia sunkiai su ja suderinamos populistinės
kultūros naujovės. Per valandėlę prie giros puodu-
ko neišsprendėm visų šitų problemų, bet apie jas su-
simąstyti derėtų kiekvienam ateitininkui.

TOMAS GIRNIUS

Vakaronė su Ateitininkų
federacijos pirmininku

Šią vasarą Ateitininkų federacijos pirmininkas Vai-
dotas Vaičaitis  lankosi JAV. Trečiadienį, rugpjūčio
12 d., jis susitiks su sendraugiais ateitininkais Atei-
tininkų namuose Le monte, IL. Renkamės 6:30 val.
v., o po kalbis – 7 val. v. Visi maloniai kvie čia mi
dalyvauti. Vakaronę rengia Čika gos ateitininkai
sendraugiai.

AR Giros

Prie KAVOS 

Stovyklautojai,  atvykę iš Neringos jaunimo stovyklos, atlieka
tautinių šokių programą Nekalto Prasidėjimo seselių meti-
niame piknike liepos 26 d. Putname, CT. 

Rimos Girniuvienės nuotr.

Kol jaunimas linksminasi, ateitininkai posėdžiauja — dis-
kutuoja rūpimais klausimais. Iš k.: Monika Vygantaitė-Sa-
balienė, Paulius Sabalis, Algis Lukoševičius, Danguolė Kuo-
lienė, Almis Kuolas, Elona Vaišnienė, Vida Penikienė ir
ŠAAT pirm. Tomas Girnius.

Remigijaus Satkausko nuotr.

Ketvirtasis 2015 m.  „Ateities” numeris

Jau numatau, ką maždaug rasiu kiekviename ,,Ateities” žur-
nalo nu meryje. Aišku, iš anksto nežinau tikslaus turinio, bet ,,ži-
nau”, kad pra džio je rasiu įžvalgų Andriaus  Navicko straipsnį.

Toliau reikia laukti giles nių straipsnių apie religiją, tautybę, kitas svar-
bias ideologines temas. Po to priderama vieta skiriama prisiminti
Amžinybėn iškeliavusius. Taip pat iš praeities grąžinamas  įdomus
straipsnis, nepraradęs savo vertės laiko tėkmėje. Tada puslapiai pri-
sipildo jaunesnių mąstytojų, rašytojų mintimis bei išgyvenimais.
Pagaliau žurnalo antroje pusėje, pasipila gausios ateitininkiškos veik-
los aprašymai, kelionių įspūdžiai. Viskas paįvairinta spalvotomis nuo-
traukomis.

Šio numerio viršelį puošia Vil niaus universiteto Psichologijos fa kulteto pirmakursės Aistės
Rakaus kaitės portretas. Pasikalbėjime ji  suprantamai ir energingai mąsto apie aktyvumą, opti-
mizmą ir atsa komybę. Siūlau įsidėmėti jos vardą ir pavardę, nes ji gali būti daug žadanti mūsų
organizacijos narė.

Prisiminti ateitininkijai pasi tarnavę a. a. Dvasios vadas kun. Vaclo vas Aliulis, MIC, buvęs At-
eitininkų federacijos vadas dr. Juozas Girnius ir buvęs Šiaurės Amerikos ateiti nin kų Dvasios va-
dovas kun. dr. Kęstutis Trimakas.

Tebūnie ir šis numeris draugiš ku paskatinimu ,,Ateities” dar nepre numeruojantiems ją už-
sisakyti ir tapti vie nu iš 1 100 prenumeratorių. Ame rikoje gyvenantiems daugiau informacijos
suteiks Ramunė Kubliūtė el. paštu: rkkubilius@yahoo.com.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS Birželio 7-ąją krikščioniškasis pasaulis minėjo Tėvo dieną,
kuri šiemet sutapo su kita svarbia tikinčiųjų švente – De-
vintinėmis. Papilės šv. Juozapo bažnyčioje šv. Aloyzo kuo-

pos ateitininkai kasmet mini ne tik Motinos, bet ir Tėvo dieną,
sveikindami visus parapijos Tėvus, padovanodami jiems ne tik
savo rankomis  padarytą saldų „gėlės žiedą”,  atvirutę, bet ir  pa-
čių atliekamą šventinę muzikinę programą. Šiais metais kuo-
pos mergaitės Papilės Tėvus su ryškiaspalviais  žiedais ir gra-
žiais žodžiais ant karpyto angelo sparnų pasitiko šventoriuje dar
prieš šv. Mišių pradžią.  Malonu buvo matyti šv. Juozapo baž-
nyčioje Papilės bendruomenės tėvus, suklupusius prieš altorių
su šventiniu gėlės žiedu rankose.  Po šv. Mišių adoracijoje da-
lyvavusios ateitininkės ir visi tikintieji dalyvavo iškilmingoje
Devintinių procesijoje.

Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopos informacija

Papilės ateitininkės pasiruošusios sveikinti į bažnyčią ateinančius Tėvus.
Iš k.: Ugnė Norkutė, Deimantė Damonskytė, Ugnė Statkutė, Akvilė
Pundziūtė, Gabija Kupstytė.

Papilės ateitininkai sveikino
bendruomenės Tėvus
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Veto papildo Rusijos žiaurumus 

Premjeras gelbės bankrutuojančią Neringą

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIEtUVa Ir PasaULIs

Vilnius (Faktai.lt) – Vilniaus mies-
to apylinkės teismas įpareigojo sosti-
nės Civilinės metrikacijos skyrių už
belgo ištekėjusios lietuvės pavardę
santuokos liudijime rašyti su nelietu-
viška raide „w”.

Teismo atstovė patvirtino, kad
buvo priimtas sprendimas, leidžiantis
„w” santuokos liudijime.

Kaip pranešė viešoji įstaiga Eu-
ropos žmogaus teisių fondas, pernai
kovą Vilniaus miesto Civilinės metri-
kacijos skyrius susituokusiems lietu-

vei ir belgui išdavė santuokos liudiji-
mą, kuriame moteris pavardė įrašyta
su „v” raide (Pauvels), o jos vyrui pa-
vardė palikta originalo forma, t. y. su
„w” raide (Pauwels). Sutuoktiniai šį
sprendimą apskundė.

Vilniaus miesto apylinkės teismas
panaikino Civilinės metrikacijos sky-
riaus sprendimą ir įpareigojo pakeis-
ti pareiškėjos pavardę santuokos liu-
dijime į „Pauwels” bei išduoti naują
santuokos liudijimą. Nutarimas gali
būti skundžiamas per 7 dienas.

JAV nesuteiks malonės E. Snowden
Washingtonas (ELTA) – JAV vy-

riausybė ir toliau atsisako suteikti ma-
lonę buvusiam žvalgybininkui Edward
Snowden. Baltieji rūmai atmetė ati-
tinkamą daugiau kaip 167 000 žmonių
pasirašytą peticiją.

Buvęs JAV žvalgybos darbuotojas
pavogė slaptą informaciją ir pastatė ant
kortos Jungtinių Valstijų saugumą,
savo atsakyme rašo Lisa Monaco, Pre-
zidento Barack Obama patarėja kovos
su teroru klausimais. Dėl E. Snowden
esą turi spręsti prisiekusių teismas
JAV.

E. Snowden „bėga nuo savo poelgio
padarinių ir slepiasi padedamas auto-
ritarinio režimo”, – teigia L. Monaco.

Peticijoje E. Snowden vadinamas „na-
cionaliniu didvyriu”, kuriam B. Obama
nedelsiant turi suteikti malonę.

E. Snowden šiuo metu yra slapto-
je vietoje Rusijoje, kuri suteikė jam po-
litinį prieglobstį. JAV tarnybos 32 metų
vyro ieško su tarptautiniu arešto or-
deriu ir, be kita ko, kaltina jį šnipinė-
jimu.

E. Snowden dirbo kompiuterių
ekspertu JAV Nacionalinio saugumo
agentūroje (NSA) ir iš žvalgybos ser-
verių nukopijavo slaptą informaciją
apie šnipinėjimo programas. 2013-ai-
siais jis išvyko į Honkongą, kur doku-
mentus paviešino žiniasklaidai. Tada ir
paaiškėjo NSA šnipinėjimo mastai.

Rusijoje prasideda N. Savčenko teismas
Doneckas, Rusija („Dau-

go” info) – Rusija liepos 30 d. at-
vertė itin prieštaringai vertina-
mą sučiuptos ukrainietės lakū-
nės Nadijos Savčenko bylą, dėl
kurios Maskvos santykiai su Ki-
jevu gali pasiekti naujas žemu-
mas.

34 metų sraigtasparnio na-
vigatorei gresia iki 25 metų lais-
vės atėmimo dėl jos įtariamo
vaidmens pernai Rytų Ukraino-
je įvykusiame incidente, per
kurį žuvo du Rusijos žurnalistai.
Ši byla sukėlė didžiules pasi-
piktinimo bangas visame pa-
saulyje.

Vienomis bulių kautynėmis mažiau 
Madridas (Atsakingas.eu) – Šiemet

Ispanijoje, Villafranca de los Caballeros
mieste, nebus kasmetinio bulių kauty-
nių festivalio. Gyventojai ragina vietos
valdžią atšaukti daug lėšų kainuojančią
šventę, o 18 tūkst. eurų skirti švietimui,
pavyzdžiui, naujoms knygoms.

Miesto taryba tikisi, kad miesto gy-
ventojų prašymas bus patenkintas.
Naujai išrinktas meras užsienio ži-
niasklaidai pabrėžė – tai daugiau pri-
oritetų klausimas. „Mieste yra didelis

nedarbas ir kai kurie tėvai neišgali
vaikams naujais mokslo metais nu-
pirkti mokymo reikmenų. Mes ne prieš
bulius, bet pinigus galime panaudoti ir
kitur”, – teigė meras.

Ispanijoje kasmet rengiama apie 16
tūkst. fiestų, kurių metu kaunasi buliai.
Dažnai neišvengiama žmonių ir gyvu-
lių sužalojimų, net mirčių. Miesto
sprendimas nerengti festivalio būtų
gyvūnų teisių aktyvistų pergalė.

Vilnius (ELTA) – Jeigu teismas ne-
atidės sprendimo, kuriuo UAB „Mei-
rona” iš Neringos savivaldybės ir Lie-
tuvos valstybės solidariai priteista 1
150 mln. eurų, vykdymą iki 2016 m. pa-
baigos, šią sumą savivaldybei paskolins
Finansų ministerija, sako premjeras
Algirdas Butkevičius. 

,,Teisingumo ministerija kreipėsi
į teismą, kad antstolių vykdymas būtų
atidėtas tam tikram laikotarpiui, būtų
nukeltas į kitus metus, kada jau bus pa-
tvirtintas naujas biudžetas ir bus nu-
matyti Neringos savivaldybei papil-
domi asignavimai”, – sakė ministras
pirmininkas. 

Pasak jo, jeigu šitas sprendimas
nebus priimtas, Finansų ministerija

Neringos savivaldybei suteiks trum-
palaikę paskolą.

Antstoliai iš Neringos savivaldy-
bės reikalauja atlyginti daugiau kaip
1 mln. litų nuostolių, kuriuos patyrė
nelegaliu statiniu pripažinto restora-
no Juodkrantėje savininkai. Teismo
sprendimu pastatą teko nugriauti, ta-
čiau leidimus pastato statybai išdavė
tiek Neringos savivaldybė, tiek Vals-
tybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija.

Meras Darius Jasaitis įspėjo, kad
kurortiniam rajonui gali grėsti ne-
mokumas. Vyriausybė kreipsis į Ge-
neralinę prokuratūrą, kuri turės pa-
reikalauti atsakomybės iš kaltų as-
menų. 

New Yorkas, Jungtinės Tautos
(BNS) – Rusija liepos 29 d. vetavo Jung-
tinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos
(ST) rezoliuciją, kurioje buvo numa-
tyta įkurti specialų tribunolą teisti at-
sakingiesiems dėl Malaizijos lėktuvo
numušimo virš Ukrainos.

11 iš 15 ST narių balsavo už rezo-
liuciją, kurios projektą parengė Aust-
ralija, Belgija, Malaizija, Nyderlan-
dai ir Ukrainai.

Rusija pasinaudojo veto teise, o
Angola, Kinija ir Venesuela susilaikė. 

Rezoliuciją palaikė Didžioji Bri-
tanija, Prancūzija ir Jungtinės Valsti-
jos, kaltinančios prorusiškus separa-
tistus numušus oro bendrovės „Ma-
laysia Airlines” skrydžio MH17 lėktu-
vą „Boeing 777” „žemė–oras” tipo ra-
keta „Buk”, gauta iš Rusijos.

Maskva neigia esanti kaip nors su-
sijusi ir kaltina Ukrainos kariuomenę.
Rusijos ambasadorius Vitalijus Čiur-
kinas pasakė ilgą kalbą, ginančią savo
šalies poziciją, versdamas kaltę ki-
tiems.

Australija ir Nyderlandai, kurių
piliečiai, kartu su keleiviais ir įgulos
nariais iš Malaizijos, sudaro daugumą

tos katastrofos aukų, smerkė Rusijos
žingsnį. Jos tvirtino, kad šis veto nie-
kaip nenuslopins pastangų siekti tarp-
tautinio teisingumo katastrofos kalti-
ninkams.

„Tragiška, kad Rusija pasinaudo-
jo jai patikėta privilegija ...tarptautinei
taikai ir saugumui nuvilti, – sakė JAV
ambasadorė Samantha Power. – Jung-
tinės Valstijos tvirtai įsitikinusios,
kad tie, kas įvykdė šį neįsivaizduoja-
mą nusikaltimą, negali likti neįvardyti
ir nenubausti.”

Australijos užsienio reikalų mi-
nistrė Julie Bishop asmeniškai daly-
vavo ST balsavime bei aštriai kritika-
vo Rusijos poziciją. „Pasaulyje, ku-
riame daugėja smurtinių teroristų
grupuočių ir kitų nevalstybinių vei-
kėjų ... nesuvokiama, kas Saugumo Ta-
ryba dabar gali nusigręžti nuo pa-
traukimo atsakomybėn tų, kurie nu-
mušė komercinį orlaivį”, – sakė ji.

Olandijos užsienio reikalų mi-
nistras Bert Koenders išreiškė „gilų,
gilų nusivylimą” ir sakė galvojantis
apie aukų šeimas, kurios dėjo viltis,
kad tribunolas bus įkurtas.

Pirmoji „W” lietuvės pavardėje 

Vilnius (Vilniaus savivaldybės
info) – Vilniaus miesto meras Remigi-
jus Šimašius patvirtino gavęs tiek So-
vetsko mero Nikolajaus Voiščevo, tiek
Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Alek-
sandro Udalcovo prašymų perduoti
Rusijai Žaliojo tilto skulptūras.

Jis tikino, kad abiems Rusijos
atstovams atsakys, jog Lietuva pa-
geidautų iškeisti skulptūras į Ru-
sijoje esančius Lietuvos paveldo ob-
jektus.

Daugiau nei 60 metų ant Žalio-
jo tilto buvusios skulptūros nukel-
tos prieš savaitę – ekspertai, Vil-
niaus valdžios teigimu, nustatė,
kad skulptūros yra avarinės būklės
ir kelia pavojų saugumui.

Skulptūros kol kas bus saugo-
mos savivaldybės įmonės „Grinda”

aikštelėje.
Keturios skulptūrų grupės, vaiz-

duojančios kareivius, darbininkus,
valstiečius ir studentus, ant Vilniaus
Žaliojo tilto pastatytos 1952 metais.
Jos yra įtrauktos į Kultūros vertybių
registrą.

Žaliojo tilto skulptūros atneš naudos 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šių metų
liepos 31 d. sukako 24-eri metai nuo tra-
giškų įvykių Medininkuose, kai septyni
narsūs nepriklausomybę atkūrusios
Lietuvos pareigūnai už mūsų šalies
laisvę paaukojo savo gyvybes.

1991 m. liepos 31-osios naktį Lie-
tuvos ir Baltarusijos pasienyje Medi-
ninkų kontrolės poste per omonininkų
išpuolį buvo žiauriai nužudyti Lietuvos
policijos pareigūnai Mindaugas Bala-
vakas, Algimantas Juozakas, Juozas Ja-
nonis, Algirdas Kazlauskas ir muitinės
pareigūnai Antanas Musteikis, Sta-
nislovas Orlavičius, Ričardas Rabavi-
čius. Vienintelio sunkiai sužeisto mui-
tinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę
medikams pavyko išgelbėti.

Šiai tragedijai pažymėti liepos 30–
31 d. vyko iškilmingi renginiai Vilniu-
je ir Medininkų pasienio poste.

Vilniaus evangelikų reformatų

bažnyčioje (Pylimo g. 18, Vilnius) vyko
Atminimo vakaras „Budėkime dėl
santarvės ir taikos”, kurį vedė vie-
nintelis išlikęs gyvas tragedijos liu-
dininkas, Lietuvos evangelikų refor-
matų generalinis superintendentas
Tomas Šernas.

Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
buvo aukotos šv. Mišios už žuvusius pa-
reigūnus,  vėliau vyko minėjimas prie
Medininkų memorialo, iškilmės Vil-
niaus Antakalnio kapinėse.

Renginiuose dalyvavo žuvusių pa-
reigūnų giminės ir artimieji, Lietuvos
Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vy-
riausybės, Vidaus reikalų, Finansų ir
Krašto apsaugos ministerijų, Policijos
departamento ir Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos bei Muitinės departa-
mento prie Finansų ministerijos vado -
vybė, pareigūnai, visuomenės atstovai.

Minėtos Medininkų tragedijos metinės

Prasidėjo ukrainietės N. Savčenko teismas.
,,Reuters” nuotr. 

Žaliojo tilto skulptūras svarstoma išmainyti.
BFL nuotr.
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Japonija – kulinarijos magija (1)

Atkelta iš 1 psl.

Kelionė prasidėjo su nemenkais išvykimo ne-
sklandumais – lėktuvas pakilo tik iš trečio karto. Ta-
čiau po 14 valandų skrydžio, neskaitant skrydžio ati-
dėjimo daugiau nei 4 valandoms, nutūpę Naritos oro
uoste supratome, kad tie kelionės pra džios ne-
sklandumai tai – sėkmė, nes iš karto pamatėme Ja-
poniją kaip šalį, kurioje žmogumi rūpinamasi.  Jau
prie išėjimo iš lėktuvo buvome pasi tikti ir infor-
muoti, kad tą pačią dieną tęsti kelionės į Okinawą
nepavyks. Tačiau mums jau buvo paruošti bilietai
kitos dienos skrydžiui, mus ap gyvendino ir sočiai pa-
maitino. Nė mi nutėlės nereikėjo gaišti ar jaudintis
dėl to, kaip čia dabar viskas bus pavėlavus į skrydį.
Pusryčiai viešbutyje buvo pirmas maistinis „šokas”
– tiek daug,  įvai raus ir kokybiško, puikiai patiekto
maisto dar nebuvo tekę ma tyti vienoje vietoje. Ten
buvo visko – tik ne duonos, ne pieno produktų ir ne
bulvių.  

Neįmanoma suprasti, kodėl  japo nai gyvena il-
gai ir atrodo sveikai, nors valgo daug ir tai, ką šiuo-
laikinė sveikos gyvensenos  propaganda va di na ne-
tinkamu maistu. Mūsų sūnus Mi kas mėgsta pats ga-
minti valgį. Todėl jau pirmą vakarą Okinawoje bu-
vome vaišinami  ypatinga Soba – makaronų sriuba
iš kiaulienos, virtos Awamori (japoniškos ryžių
degtinės Sake analogas, tradiciškai gaminamas ir
vartojamas tik Okinawoje). Valgėme ir ausys linko.

Kiauliena – bene pagrindinė mė sa ant japonų
stalo. Okinawoje augina mos nedide lės deglos kiau-
laitės. Kai ta kiaulaitė skiriama suvartojimui, vis-
kas (nuo kanopų iki uodegų) randa kelią į japonų
skrandžius. Gal tai mums, lie tuviams, sako, kad gal
ne taip ne sveikai mes ir maitinamės. Tačiau kur gi
tie skirtumai, kurie kiaulieną padaro gera kasdie-
ninio valgiaraščio dalimi? Kadangi nesu joks mity-
bos specialistas, galiu tik  spėlioti, remdamasis
tuo, ką mačiau, ra gavau, kas per barzdą varvėjo, ko
pra ryt nesuspėjau... Du mūsų ir te nykščio maitini-
mosi skirtumai krito į akis iš karto – nesiūlo duonos
ir bulvių, net prie kiau lienos. Pieno produktų gali
nusipirkti tik parduotuvėje, pasirinkimas gana
menkas. Ryžių ir makaro nų valgyk tiek, kiek telpa.
Jau minėta Soba – tai makaronai, pagaminti iš gri-
kių mil tų. Makaronai – soba, udon, somen, ramen –
privaloma japonų dietos dalis, kaip ir ryžiai. Ir dar
– gerai pavalgyti restorane Japonijoje yra pigiau, nei
pirkti  ir namuose ruošti maistą. Taip jau bent tvir-
tino Mikas, kuris vis tik turi gerai įrengtą virtuvę
ir dažnai ten  eksperimentuoja, tobulina savo kuli-
narinius sugebėjimus.

Iš kELIOnės sUgrįžUs

Mikas bent jau kartą dienoje stengėsi mus nu-
vesti į kokį nors ypatingą resto raną. Mes tik  porą
kar tų apsilankėme tokiose vietose, kur pa valgyti atei-
na daugiau žmonių – na, koks 10 ar 20. Dažniausiai
prisiglausdavome mažoje valgyklėlėje, kurios šei-
mininkas yra ir kasininkas, ir vi rėjas, ir patarnau-
tojas, ir linksmintojas. Galbūt labiausiai įsiminė vie-
telė seniausioje Japonijos sostinėje – Nara. Kai ap-
 žiūrėjome Didžiojo Bu dos šventyklą, nupėdinome
link miestelio centro ir „Google Maps” pagalba ap-
tikome tai, kas iki šiol gyva mintyse – įspūdis, kurį
gali palikti tik kažkas labai tikra.  

Įeinant į japonišką valgyklėlę (nevadinsiu tų vie-
tų restoranais) reikia pasilenkti, nes prie įėjimo vi-
sur kabinama nedidelė užuolaida, kurios nenu-
stumsi, ir pateksi  vidun tik gerokai linktelėjęs nu-
garą. Gal yra kokia nors kita tokios tvarkos prie-
žastis, tačiau verta pažymėti, kad apskritai nusi-
lenkimas yra privaloma mandagumo Japonijoje da-
lis. Labai gražų to pavyzdį galima stebėti trauki-
niuose. Bilietų kontrolierius įėjęs į vagoną nusilen-
 kia. Patikrinęs bilietus, kontrolierius išeidamas jau
kitame vagono gale vėl atsisuka ir nusilenkia –
taip, kaip tik japonai tai daro. Jam nesvarbu, kad gal-
būt tuo metu mato keleivių nugaras. Ritualas turi
būti atliktas iki galo ir neprie kaiš tingai. Taigi, ir vėl
lenkiamės bei spraudžiamės į patalpėlę, kurioje
mus pasitinka šeimininkas, virėjas ir t. t. Čia yra tra-

dicinės vietos valgymui, kai sėdima ant grindų, ir ke-
letas kėdžių prie  „baro”.  Rašau kabutėse, nes tai ne
baras, o gal labiau virėjo darbo vieta. Ten išdėlioti
augaliukai, kurių lapai bus naudojami  ruošiant  pa-
tiekalą, prieskoniai, indai, kokia nors informacija,
gal ir Sake ar brendžio buteliukas. Viskas kaip na-
muose, kur prie stalo ir valgai, ir skaitai, ir televi-
zorių pasižiūri, ir su žmona pasibari. Tik čia už
„baro” vikriai sukasi plikagalvis žmogiu kas,  kuris,
pasiteiravęs, ko pageidaujame, tuoj paruošia viryk-
les (o jų ten net trys), surankioja produktus, paski-
na šakelių nuo augalų čia pat, savo virtuvėlėje ir,
linksmai ritmingai judėdamas, imasi ruošos. Viskas
gaminama plikomis rankomis (aišku, karštame
puode ar keptuvėje patie kalas jau maišomas sam-
čiais). Visa virtuvės įranga nesudėtinga, tačiau la-
bai tvarkinga, švari. Jei koks naujas lankytojas tuo
metu užeina, jam tik pasakoma, kad teks palaukti.
Valgio ruošimas užtrunka, tačiau vėliau atėjusieji ra-
miai šnekučiuodamiesi įsikuria kur yra vietos ar pa-
togu, ir laukia. Jei  beruošiant mū sų valgį  atsiran-
da laisvesnė akimirka, kiti gauna arbatos arba
Sake. O šiaip jau visas dėmesys – mums.

Ką gi mes valgėme: rūkytą žuvį, marinuotas dar-
žoves, šaltą Soba, Tempura. Ten buvo dar kažkas, tik
aišku, – jokių desertų. Svarbiausias jausmas  pa-
valgius – ne sotumas, o pa si tenkinimas. Ta maisto
ruošimo ceremonija užburia, nuteikia valgymo
šventei, kuri džiugina tuo, ką matai, teikia pasigė-
rėjimą skoniais ir jų deriniu. Tiesa, pabaigoje neiš-
vengėme nesu sipratimo. Rasti valgiaraštį su kaino-
 mis kita nei japonų kalba pasitaiko retai. Taip buvo
ir čia. Tačiau mums pavyko užsisakyti, nes Miko ja-
ponų kalbos žinių ir šį kartą pakako. Dažniausiai tose
vietose, kur tekdavo klausti, užsisakinėti, žmonės ge-
rokai nustebdavo išgirdę Miką neblogai kalbant ja-

Kopiame į Fushimi-Inari šventyklos kalną, visą apstatytą
Tori vartais.  Šeimos albumo nuotraukos

Didžiojo Budos šventyklos senojoje Japo-
nijos sostinėje Nara fragmentas.

Tik atvykus į Naha oro uostą Okinawoje nustebino orchidėjų gausa. Visur,
kur tik įmanoma, jos žydi ir džiugina savo paslaptingu grožiu.

Pats įprasčiausias japonų valgis dienos metu – Soba. Truputėlį
kitokia Soba, be mėsos. Pirmoji sūnaus Miko tėvams pagaminta vakarienė.
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poniškai. Tuoj pokalbis išsiplėsdavo – kaip čia ir ko-
dėl vaikas kalba japoniškai. Kaip ir visur, Japo nijoje
skir tinguose regionuose yra bendravimo ypatumai.
Taigi, Na ro je Mi ko ir virėjo susikalbėjimas tru putėlį
nepavyko. Japonijoje visur iš anksto sužinai, kiek kas
kainuos, ga lima sakyti, sutari dėl kainos. Kaž kaip Mi-
kas suskaičiavo neteisingai ir padavė mažiau, nei rei-
kėjo. Nors, ko gero, mes, įaudrinti šeimininko vik-
 rumo prie viryklės, dar papildomai užsisakėme.
Jis, ramiai nusišypsojęs, išsitraukė kalkuliatoriuką,
sudėjo skaičius ir parodė. Ir dar nusilenkė. Aišku,
mes nesiginčijome. Kiek gi tiek mūsų pietūs atsiėjo
– 4 000 jenų, o tai gal tik 35 dol. už visus tris.

Vienas iš labiausiai įsimenančių bendravimo da-
lykų, tai – asiskaitymai. Visada atvirai pasako, kiek
kai nuos paslauga ar pirkinys. Po to, kai paduodi pi-
nigus, kasininkas ar pardavėjas nededa jų į stalčių.
Tie siog suskaičiuoja, pasako sumą, pa lieka prieš
akis, prispaudžia su kokiu akmenuku, paduoda
grąžą ir tik tada, kai klientas patikrina ir mano at-
siskaitęs teisingai, padeda pinigus į kasą. Ir nusi-
lenkia. Ir mes tuo pačiu atsakome. Pasirodo, kai nu-
silenki kitam žmogui, kūnas sugeneruoja kažkokią
šilumą krūtinėje, su kuria ir eini toliau. 

Didesniame restorane nematai tau ruošiamo val-
gio, kaip tose nykštukinėse valgyklėlėse. Hiroshimoje
ne ga lėjome praleisti progos pasistip rinti to krašto
svarbiu valgiu –  Okonomiyaki. Pastarasis – tai pa-
plo tėlis, kurį iškepa tiesiai prieš tave ant kaitinamo

paviršiaus, įrengto stale, prie kurio valgome. Virė-
jas  sudeda nemažai įvairių komponentų – maka ro-
nų, daržovių, krevečių,  kiaušinių,  maišo labai
įmantriai, suformuoja paplotėlį, apverčia jį vieną
kartą ir pabaigęs palieka karštoje stalo vietoje.
Gauni mentelę, su kuria atkerti gabaliukus ir laz-
delėmis toliau gnai bai, valgai ir negali sustoti.
Alus labai tinka prie Okonomiyaki ir, kaip ten be-
būtų, japonai jį irgi geria gausiai. Tik jis gana nor-
malaus skonio. Taip ir neaptikome  ko nors ypatin -
gesnio – visur šviesus, vos ne Bud weiser, kuris man
– tai alus tik savo išvaizda.

Atskirai apie aptarnavimą. Tra diciniuose res-
toranuose lankytojai sėdasi ant grindų. Na, gauna
pa galvėlę, arba dažnai dar būna po stalo paviršium
padaryta ertmė nuleisti kojas. Panašu, kad toks mi-
šinys  tarp europietiško ir japoniško sėdėjimo būdų
vis labiau plinta. Japonai mėgsta pietauti užsidarę
kabinose. Jie apskritai labai linkę į privatumą. Pa-
davėjai ateina, jei pakvieti. Kai įsikuri prie stalo,
gauni skambutį ir juo paskambini, kai ko prireikia.
O šiaip niekas niekada neprisiartins ir galvos savo
leksikos mandrybėmis nekvaršins. Paskambinus,
padavėjo nereikės ilgai laukti. Žiūrėk, jau prasive-
ria pastumiamos durys, ant kelių įslenka padavėjas,
paklausia, ko pa geidaujama ir tuoj pat viską pristato.
Atrodo, kad kol pietauji kabinoje, jie tiesiog budi už
pertvaros, jau viską numatę ir paruošę – tereikia tik
skambtelėti. 

Mums nepasisekė tik vieną va karą, kai Mikas
sumanė pavaišinti mus pačiu „kiečiausiu”
Okinawos valgiu – keptomis kiaulių kojytė-
mis.  Atvykome į  labiausiai pripažintą šio de-
likateso restoraną Okinawoje ir... nepatekome.
Tai buvo vienintelis kar tas, kai reikėjo pa-
galvoti apie vie tų užsakymą. Tą vakarą ne-
nusimi nėm, nes pasilepinome žuvies patie ka-
 lais kitoje vietoje, tačiau dėl kojyčių vis tik su-
grįžome kitą vakarą. Mikas džiaugėsi, kad pa-
vyko telefonu užsi sa kyti vietas, nes abejojo, ar
kalbant te lefonu jis buvo teisingai suprastas.
Kojytės buvo paruoštos fantastiškai, svajoju
vėl tenai sugrįžti. Jos iškeptos taip, kad neturi
jokio vargo laz delėmis nugnaibyti viską, kas
valgoma, o po to dar pasimėgaudamas ap grau-
ži kaulelius.  Tikrai labai mielas skrandžiui
valgis.

Apie maistą visko taip lengvai neišpasa-
kosi. Tuo labiau kad yra ir kitų dalykų, kurie
ir žavėjo, ir tapo vertinga patirtimi. Tačiau
apie tai – gal kitą kartą.                  Bus daugiau

Smilkalai prie Didžiojo Budos šventyklos vartų.

Viename iš restoranų Kyoto, kur viską išsikepi pats. Gauni
pageidaujamų daržovių, grybų ir mėsos ir, ramiai gurkš-
nodamas alų, skrudini juos ant grotelių virš žarijų. 

Didžiojo Budos šventykla Naroje. Ši Budos bronzinė skulptūra (k.)
yra didžiausia pasaulyje. Be Didžiojo Budos tenai matėme ir Nir-
vanos vartus.

Senojoje Japonijos sostinėje stirnos – lygiavertės gyventojos.Didelis raugintų daržovių pasirinkimas senoviniame Kyoto turguje.

Tradicinio viešbučio Miyajima saloje interjeras. Laukiame, kol bus padengtas stalas va-
karienei.

Okonomiyaki gaminamas tiesiai prieš tave, ant kaitinamo paviršiaus, įrengto stalo vidu-
ryje.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus ga-
lerijoje Vilniuje šią savaitę atidaryta Sigito
Baltramaičio fotografijų paroda ,,New
Yorko kaleidoskopas”, kurią vilniečiai ir
miesto svečiai galės apžiūrėti iki rugp-
jūčio 23 d. Parodos išvakarėse fotome-
nininkas papasakojo, kaip gimė ši fo-
tografijų serija. Jos kelias iki galerijos sie-
nų buvo, beje, netrumpas.

Reklamos stendai, vitrinų ma-
nekenai, savyje paskendę žmo-
nės, bruzdančios gatvės – kas-

dieniai New Yorko gyvenimo vaizdai.
Daug spalvų, daug triukšmo, daug
skubėjimo. Nors ir pragyvenau ten
vienerius metus, bet taip ir nepritapau
prie šio magiško, kerinčio ir kartu
varginančio kasdienybės srauto, li-
kau daugiau stebėtojas. Ir vis dėlto
tame mieste praleistas laikas man
buvo labai prasmingas, pripildytas
kūrybinių ir gyvenimo išminties ieš-
kojimų.

Fotografijų serija „New Yorko ka-
leidoskopas” – tai bandymas panagri-
nėti, koks tas niujorkietiškas gyveni-
mas. Pasirinkau naudoti atsitiktinės
dvigubos ekspozicijos metodą. Beveik
visą laiką su savimi nešiojausi foto-
aparatą ir stebėjau viską, kas atsiver-
davo prieš mano akis – kasdienius, ei-
linius New Yorko įvykius. Be plano re-
gistravau akį patraukusius vaizdus, ir
jie savaip susijungdavo juostelėje į ne-
išskiriamą linijų, dėmių, faktūrų, spal-
vų rezginį. Kai pirmą kartą pažvelg-
davau į išryškintas skaidrių juosteles,
vaizdų susipynimas mane nustebin-
davo, o kartais nuvildavo, nes atrodė
tik kaip kažkokia vaizdų kakofonija.
Bet pasitaikydavo ir įdomių siurprizų,
intriguojančių, jaudinančių gyveni-
mo sugretinimų, kurie suskambėdavo
ir savo spalvų darna, ir kompozicija, ir
unikalia gyvenimo interpretacija. 

Meninė fotografija turi savitą kal-
bą. Nors ir vadovaujasi tais pačiais es-
tetiniais principais kaip ir kiti vaiz-
duojamieji menai, vis tik jos savitumas
yra paremtas tuo, kad fotoaparatas
adekvačiai ir tiksliai atkartoja pa-
saulio realybės išorines apraiškas. Tai
suprasdamas fotografas ieško indivi-
dualaus savo kadro išskirtinumo, ieš-
ko ypatingų išorinių sąlygų, ypatingų
reiškinių, ypatingos akimirkos. Dažnai
fotografijos vertingumas tuo aspektu
ir matuojamas. Didelės reikšmės turi
fotografo gyvenimiška ir kultūrinė
patirtis, filosofinis ir estetinis pasau-

lėvaizdis. Dar prieš sustingdama juos-
telėje gyvenimo akimirka yra jau su-
modeliuota, sukadruota ir išskaičiuo-
ta.

Fotografuodamas New Yorką aš
kaip tik stengiausi atsisakyti išanks-
tinio planavimo ir koncepcijos kūrimo.
Tiesiog stengiausi įsileisti prieš mano
akis judantį informacijos srautą, ne-
ieškoti ypatingų situacijų ar sėkmingų
kadrų – leidau sau laisvai stebėti aplink
mane vykstantį gyvenimą, stengiausi
jo nevertinti, savo veiksmais jo nepa-
veikti ir nesurežisuoti. Norėjosi, kad
pats gyvenimas visose savo apraiškose
būtų aktyvus šio kūrybinio proceso da-
lyvis. Vėliau jau bandžiau šifruoti,
aiškintis ir suprasti dvigubų vaizdų
kalbą. Jeigu fotografija prikaustydavo
mano dėmesį ilgesnį laiką, jeigu ne-
leisdavo mano intelektui lengvai pa-
pasakoti rišlią istoriją ar suformuoti
įdomią koncepciją, jeigu sujudindavo
mano vertinimo ir inertinio kategori-
zavimo pamatus, jeigu sugebėdavau
įsiklausyti ir išgirsti, ką patys vaizdai
nori man pasakyti, tai tą fo-
tografiją atrinkdavau parodai.
Dažnai tie du kadrai yra tam
tikroje priešpriešoje, tarp jų
užsimezga savitas dialogas, jie
vienas kitą papildo. Bet ka-
dangi tie vaizdai jungiasi žais-
mingo atsitiktinumo dėka,
jiems nepavyksta organiškai
susijungti ir papasakoti kokią
nors logišką, išbaigtą, inte-
lektui suprantamą gyveni-
mišką novelę. Visada lieka ver-
tinimo ir supratimo neišbaig-
tumas, lieka neatsakyti klau-
simai, lieka atviras kvietimas
tiesiog būti tame gyvame pa-
žinimo-atpažinimo-suvokimo
procese.

Toks procesas reikalauja
nuolatinio suvokimo atsinau-
jinimo, išsivadavimo iš ste-
reotipinių vertinimų, iš iner-

Sigito Baltramaičio fotografijų parodos atidarymo akimirka. 
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos

tiško mąstymo. Kai
leidi protui tik ste-
bėti, judėti laisvai
nuo vienos nuotrau-
kos vietos prie ki-
tos, leidi dėmesiui
pereiti nuo vieno
vaizdo prie kito, pa-
laipsniui pradeda
formuotis suprati-
mas, kad tarp atsi-
tiktinai sugretintų
vaizdų slypi giles-
nės sąsajos, vaizdai
prabyla ir pradeda
pasakoti savaip –
neįprastai, padrikai,
nerišliai, bet pasa-
koja apie reikšmin-
gus ir gilius ben-
dražmogiškus daly-
kus. Vaizdų susilie-
jimas gali prajuo-
kinti ar suerzinti,
nuraminti ar šoki-
ruoti, nustebinti ar
užblokuoti suvoki-

mą. Žinoma, tai labai
individualus proce-

sas, ir kiekvienas, priklausomai nuo
nuotaikos ir pastangos atsiverti nau-
jiems vizualiems patyrimams, gali pa-
matyti kažką išskirtinai savo.

Kiekviena fotografija man savaip
įdomi, bet aš pasirinkau vieną, apie ku-
rią norėčiau papasakoti plačiau sa-
vaip interpretuodamas. Šioje fotogra-
fijoje vaizduojamas vyras su skrybėle,
laukiantis metro stotelėje, o kitame už-
klojančiame kadre ant tamsaus laiptų
turėklo grubiai išrėžtas užrašas
„MESK” ir tolumoje matomi automo-
biliai. Visa fotografija tamsi tarsi prie-
blandoje, ir tik geležinkelio bėgiai veda
į šviesą, o tais bėgiais į kitą pusę nu-
važiuoja traukinys. Kitame kadre esan-
tys automobiliai taip pat yra lyg gali-
mybė pajudėti kažkur iš šitos stotelės...
Iš tamsos į šviesą – pažįstama koncep-
cija. Bet tęskime toliau. Kadro viduryje
ant platformos stovi žmogus juodais
žydų ortodoksų rūbais – juodu ap-
siaustu, juoda skrybėle; stovi vienišas,
ramus ir orus. Jokio skubėjimo, jokio
sudirgimo, jokio nekantrumo – atrodo

galėtų stovėti visą amžinybę, gal tas jo
laukiamas traukinys niekada ir neat-
važiuos. Ramus laukimas, susiliejant
su jį supančia aplinka, susitaikymas su
aplinka ir pačiu savimi. Kitame kadre
negrabiai aštriu daiktu išrėžtas ant tu-
rėklo žodis stipriai kontrastuoja su ta
ramia žmogaus laikysena. Romumas ir
agresija. Matyt, kokiam nors savo vie-
tos gyvenime ieškančiam jaunuoliui
norėjosi kažkaip įsiamžinti, palikti
savo pėdsaką. Kadangi tas užrašas iš-
rėžtas New Yorke, su lietuvišku žo-
džiu jis nieko bendro neturi. Aš ilgą lai-
ką nežinojau, ką jis reiškia, tiesiog
galvojau: šiaip atsitiktinis raidžių kra-
tinys. Bet, kai pasidomėjau, sužinojau,
kad tuo žodžiu apibūdinamas žmogus,
turintis išskirtinių savybių, galių. Kai
žvilgsnis juda atgal link laukiančio
žydo, jis jau juda kartu su tuo jaunuo-
lio brutaliu noru susireikšminti, ir
tada supranti, kad svarbias savybes
turi tas tylusis žmogus – savo vietą ir
vertę žinantis, aplinkos ir įvykių ne-
paveiktas. O kitas, kurio kadre ir nėra,
raižydamas turėklą galvojo, kad tai
kažkokiu būdu suteikia jam galių ar
įteisina jo galias, bet liko tik negrabus
ženklas – lyg koks vizualinis keiks-
mažodis, kontrastuojantis su ramia
žydo figūra. Kaip koks beribiame laike
nenuilstamas, piktas romiųjų perse-
kiojimas. 

Sukant kaleidoskopą stikliukai vi-
duje kaitaliodamiesi akimirksniui su-
stingsta kokiame nors spalvingame
ornamente, kitą akimirksnį jau kitame.
Nedidelis krustelėjimas, ir jau kažkas
nauja, pabandysi pasukti atgal, bet
jau tas pats ornamentas nesugrįš. Man
fotografuojant vaizdai lyg kaleidosko-
po stikliukai sustingo įvairiuose vaiz-
duose. Antikinė skulptūra globoja iš-
plerusį, negrabiai snūduriuojantį vyrą,
Disnėjaus žaislai erzina ir juokiasi iš
laisvės statulos, aukso atspindžiai klo-
jasi ant šaligatvio po merginos ir šu-
niuko kojomis... Kai aš iš naujo per-
žiūriu savo New Yorko fotografijas,
kiekvieną kartą pamatau kažką naujo,
suprantu kitaip nei anksčiau. Tikiuo-
si, kad ir parodos žiūrovas galės pa-
matyti šiuose darbuose kažką įdomaus
ir svarbaus jam pačiam.

New Yorko dialogai

Sigitas Baltramaitis pristato savo parodą.
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Parengė Dainius Ruževičius

sPOrtas

Ar J. Valančiūnas vis dar reikalingas 
Toronto „Raptors”?

Lietuvis Jonas Valančiūnas šią
va sarą sunkiai dirba, kad taptų
greitesniu žaidėju ir nebūtų va-

dinamas tipiniu, lėtu vidurio puolėju.
To nori Toronto „Raptors” klubas, ta-
čiau JAV žiniasklaida svarsto, ar lie-
tuvis – vis dar reikalingas Toronto
komandai.

J. Valančiūno sėdėjimas ant at-
 sar  ginių žaidėjų suolelio ketvirtuose
rungtynių kėliniuose jau tapo įprastu
trenerio Dwane Casey sprendimu. Stra-
tegas žaidžia žemesniu penketu ir yra
nepatenkintas mūsiškio gynyba.

D. Casey pastaruoju metu kalba
taip, kad J. Valančiūnui savo ketvirta-
jame NBA sezone tikėtis permainų –
naivu. „Norėčiau būti užsispyręs ir
leis ti Jonui dengti žemesnius, grei tes-
nius varžovus, bet šiuo karjeros tarps-
niu – tai sudėtinga. Galbūt vie ną dieną
jis galės tai padaryti, bet ne dabar. Ti-
pinių vidurio puolėjų dienos suskai-
čiuotos”, – neabejoja treneris.

Tačiau į klausimą, kiek J. Va lan-
 čiūnas svarbus visai klubo organiza ci-
jai, turi būti atsakyta greitai. Iki spa-
 lio pabaigos „Raptors” gali pasira šyti
naują sutartį su lietuviu. Iki da bar
vis dar nėra ženklų, kad klubas ir žai-
dėjas būtų pradėję derybas dėl naujos
ilgalaikės sutarties. Tačiau „Raptors”
ir Masai Ujiri jau yra pa garsėję tyliu
darbu. Vis dėlto jeigu su tartis nebus
pratęsta, jau kitą vasarą J. Valančiūnas
galės derėtis su kitais klubais.

Nors D. Casey yra iš dalies teisus

dėl žaidimo žemu penketu, tačiau aukš-
taūgiai yra vis dar paklausi NBA pre-
kė. Pavyzdžiui, šią vasarą pel ningas su-
tartis sudarė Robin Lo pez ar Omer
Asik. Pirmasis per me tus uždirbs apie
14, antrasis – 12 mln. JAV dolerių. Pa-
našios, jeigu ne dides nės sutarties kitą
vasarą galėtų tikė tis ir J. Valančiūnas.

Už tokią kainą „Raptors” nerei kia
superžvaigždės. Jeigu J. Valan čiū  nas
toliau tobulės, išplės savo žai dimą ties
perimetru ir taps geresniu žaidėju gy-
nyboje, jis bus vertingas klu bui ilga-
laikiuose planuose.

Kitą sezoną J. Valančiūnas gali
sėkmingiau žaisti gynyboje, nes ko-
 mandoje žais DeMarr Caroll – puikus
gynėjas, nuimsiantis naštą nuo prie ki-
nės linijos žaidėjų. „Raptors” taip pat
turi naujų trenerių štabo narių, todėl
keisis ir  komandinės gynybos pla-
nai.

Visiškai kitokia padėtis žiūrint į
puolimą. Prie D. Casey lietuvis nie kada
nebus svarbus žaidėjas renkant taškus.
Ketvirtuose kėliniuose jis žais tik tuo
atveju, jeigu taps pavojingu žaidėju
ne tik po krepšiu ir sukurs papildomos
erdvės metantiems į krep  šį pritrauk-
damas varžovų gynė jus.

Neaišku, ar sunkiai dirbantis J.
Valančiūnas, siekdamas šių tikslų,
taps tokiu žaidėju kitą sezoną, tačiau
atrodo, kad artėjantį sezoną jo vaidmuo
ir toliau nesikeis – ketvirtus kė linius
jis stebės nuo atsarginių žai dėjų suo-
lelio.

NBA vasaros lyga ir jos kovos daž-
nai tebūna įdomi patiems žaidėjams,
norintiems pakliūti į stipriau sią pa-
saulio krepšinio lygą, agentams ir klu-
bų skautams. Tačiau šių metų vasaros
lyga pateks į istoriją – čem pionės var-
dą iškovojusiai „San Antonio Spurs”
pirmą kartą vadovavo mo teris – Becky
Hammon. Kas ji tokia?

B. Hammon žvaigždė penkiolika
metų žibėjo WNBA lygoje, ji puikiai ži-
noma ir Europos krepšinio mėgėjams.
Krepšininkė ne
tik žaidė senojo že-
myno klubuose,
bet ir vilkėjo Rusi -
jos nacionalinės
komandos marški -
nėlius. Rusijai ji
atstovavo 2008 ir
2012 metų olimpi-
nėse žaidynėse.

2013 metais,
patyrusi sunkią
trau mą, B. Ham-
mon buvo pa-
kviesta prisijung-
ti prie „Spurs” –
tada ji dir bo nere-
guliariai ir lankė
treni ruotes, semi-
narus.

Baigusi žaisti B. Hammon su lau kė
pasiūlymo prisijungti prie „San Ant-
onio Spurs” trenerių. Ji ta po pirmąja
moterimi, dirbančia NBA klubo tre-
nere pilnu etatu ir gaunančia atlygi-
nimą.

Pritapti prie „Spurs” kolektyvo
jai padėjo ir artimas bičiulis Tony
Par ker, su kuriuo ji jau senokai pa laiko
ryšius. 2011 metais buvo pasi rodę gan-
dų, kad ji susitikinėja su prancūzu.

Po metų ji pasiekė dar vieną per-
galę – tapo pirmąja moterimi, treni-
ravusia NBA vasaros lygos komandą.
Ji ne tik ją treniravo, bet ir atvedė ant
nugalėtojų pakylos.

„Komanda buvo kartu septynioli-
ka dienų. Jie klausėsi ir žaidė kietai dėl
manęs. Labai vertinu jų dėme singumą
man”, – po rezultatų 93:90 laimėto fi-
nalo prieš „Phoenix Suns” debiutu
džiaugėsi buvusi krepši ninkė.

B. Hammon darbas ir sutarimas
su vyrais – ne atsitiktinumas. Ji augo
su broliu ir seserimi bei nuo mažu mės

yra pratusi bendrauti su vyrais. Su
savo broliu ir tėvu vaikystėje ji dažnai
išsiruošdavo į medžiokles.

„Tai buvo nuostabu – neįtikėtina
patirtis mums visiems. Aš tikrai my-
 liu ją, nors esame pažįstami neilgai. Ji
– tikra žaidėjų trenerė. Tokius  tre -
nerius mes mėgstame”, – pagyrų B.
Hammon negailėjo jos auklėtinis
„Spurs” klube Jonathon Simmons.

B. Hammon pagyras dalina ir ją
pasikvietęs „Spurs” treneris Greg Po-

 povič. Bene geriausias NBA specialis-
tas neigia visas kalbas, kad B. Ham-
 mon buvo pakviesta tik dėl to, kad ji
moteris. „Ji išmano savo darbą ir yra
konkurencinga. Nežinau, ar jos atvejis
yra unikalus. Taip, ji moteris, o ne vy-
ras, bet tai tas pats žaidimas. Ji puikiai
žino, kaip žaisti du prieš du – ne pras-
čiau nei T. Parker. Nemanau, kad tai
unikalu”, – savo nuomonę turi G. Po-
povič. 

„Tu niekada nežinai, ką tau yra pa-
ruošęs  likimas. Tu tiesiog sunkiai
dirbi, tinkamai elgiesi  su  žmonėmis
ir  geri  dalykai  nutinka.  Esu dėkin-
ga G. Popovič, kad jis ir visa komanda
manimi pasitikėjo”, – teigia B. Ham-
 mon.

Kalbėdama apie ateitį buvusi krep-
šininkė viliasi tapti vyriausia trenere.
Ir nesvarbu kur – NBA, WNBA ar ko-
legijoje. Esu atvira įvai riems pasiūly-
mams. Džiaugiuosi bū dama ten, kur
esu dabar, – teigia į isto riją patekusi B.
Hammon.

Lietuvos nacionalinė vyrų
futbolo rinktinė 2018 metų
Pasaulio čempionato at-

ranką pradės rungtynėmis na-
muose su Slovėnija, o pabaigs dvi-
 kova su Anglija. Tai paaiškėjo lie-
pos 26 d. UEFA patvirtinus visų
Europos zonos atrankos rungty-
nių tvarka raštį.

F grupės kovas lietuviai pra-
dės kitų metų rugsėjį rungtynėmis
savo aikštėje su Slovėnijos futbo-
lininkais. Spalį laukia išvyka į
Škotiją ir dvikova namuose su Malta. Metus užbaigs kelionė į Slovakiją lapk-
ričio mėnesį.

Panašiai kaip ir šiemet, taip ir 2017-uosius lietuviai pradės išvyka į
„Wembley”, kur rungtyniaus su An glijos atstovais. Birželį mūsų šalyje lanky-
sis Slovakijos, rugsėjį – Škotijos rinktinės bei jų aistruoliai. Rugsėjį taip pat lauks
rungtynės Slovėnijoje, spalį – Maltoje. Lietuvos rinktinė čempionato atranką
pradės rungtynėmis namuose spa lio mėnesį su Anglijos atstovais.

Į Pasaulio čempionatą iš karto pateks grupių nugalėtojai, o aštuonios iš de-
vynių antrąsias vietas užėmusių komandų 2017-ųjų lapkritį dalyvaus atkrin-
tamosiose varžybose.

Praėjęs sezonas Lietuvos krepši nio rinktinės žaidėjui Donatui Motie jūnui
buvo kaip niekad geras. Žino ma, išskyrus gautą traumą prieš pat at-
krintamąsias NBA varžybas. Lietu vis per pusmetį tapo svarbia „Hous -

ton Rockets” komandos dalimi – se zono metu įrodė savo vertę tiek treneriams,
tiek sirgaliams, ir  nuolat susilaukė teigiamų įvertinimų iš NBA apžvalginin-
kų bei krepšininkų.

„Milwaukee Bucks” komandoje praėjusiame sezone rungtyniavęs 30 metų
201 cm ūgio puolėjas Jared Dud ley JAV žiniasklaidai pateikė savo nuo monę apie
šios vasaros NBA lais vųjų agentų rinką bei ateinantį se zoną. Krepšininkas pri-
pažino, kad  Vakarų konferencijos komanda 2015–2016 metų sezone, jo nuomo-
ne, bus D. Motiejūno atstovaujama „Roc kets”.

J. Dudley pažymėjo lietuvio svarbą komandoje bei išskirtinius sugebėjimus.
„Kai Dwight Howard buvo traumuotas, Donatas Motiejūnas bu vo tikras žvėris,
– pripažino J. Dudley. – Jis galbūt net geriausias žaidėjas, kovojantis nugara į
krepšį šioje komandoje – geresnis net už Dwight. Lietuvis tokiose situacijose
gali pelnyti taškus tiek kaire, tiek dešine rankomis. Labai gerai yra turėti tokį
žmogų, galintį rungtyniauti ’centru’ ir gerokai išplėsti erdvę puolime.”

Praėjusiame sezone D. Motiejū nas sužaidė 71 NBA reguliariojo sezo no su-
sitikimą, kuriuose vidutiniškai pasižymėjo po 12 taškų, 5,9 atkovoto kamuolio
ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo.

NBA apie D. Motiejūną – „jis žvėris”

NBA žvaigždėms tikisi vadovauti moteris

Becky Hammon.

Ištraukti pasaulio čempionato burtai
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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 liGŲ 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

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
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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS 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.
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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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais ar
bet kurią savaitės dieną. Legalūs doku-
mentai. Tel. 630-670-0813  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264. 

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros

darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir gera anglų kalba. Tel. 773-329-
9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną. Tel.
773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232.



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
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Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

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

DAnTŲ GYDYTOjAi

Reikalingi raštinės darbuotojai,
gerai mokantys anglų kalbą, turin-
tys gerus kompiuterinius įgūdžius.
„Reziume” prašome siųsti 

agubo2011@yahoo.com

dĖMeSio!
Kas domisi lietuvių dailininkų tapyba,
įvairiais rankdarbiais ir drožiniais –
parduosiu už prieinamą kainą.

Tel. 847-247-9711 Ramunė.

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

Sudoku Nr. 95
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skai čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.
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sPygLIaI Ir DygLIaI

Tingi diena viename Graikijos kaimelyje. Gatvės tuščios, nes visą die-
ną lyja. Gyvenama sunkiais laikais. Visi yra prasiskolinę. Prava-
žiuojantis pasiturintis turistas iš Vokietijos  sustoja kaimo viešbu-

tyje. Įėjęs ant viešbučio registracijos stalo padeda šimto eurų banknotą ir
sako savininkui, kad jis norėtų pa tikrinti viešbučio kambarius ir vieną iš
jų pasirinkti nakvynei. Savininkas tuoj pat jam duoda raktus. Svečiui li-
pant į antrąjį aukštą, viešbučio savininkas pačiumpa tą banknotą ir bėga
į kaimynystėje esančią mėsinę sumokėti ten turimą skolą. Pasigrie bęs tą
banknotą mėsininkas  bėga sumokėti turimą skolą ūkininkui, auginančiam
kiaules. Ūkininkas gautą banknotą nedelsdamas nuneša prekybininkui
kiaulių ėdalu, kuriam yra prasiskolinęs. Pastarasis skuba į taverną (t. y.,
graikišką aludę) sumokėti ten užsitrauktos skolos už gėrimus. Tavernos sa-
vininkas tą šimtinę įduoda ten sėdinčiai merginai, kuriai buvo prasisko-
linęs už jos patarnavimus. Pastaroji tuoj nuskubėjo į viešbutį, kur buvo sko-
linga visą šimtinę. Viešbučio savininkas tą šimtinę padeda atgal ant  re-
gistracijos stalo lyg nieko nebūtų įvykę. Netrukus grįžta tur tin gas vokie-
tis ir praneša, kad nerado sau tinkamo kambario. Tada atsiima paliktą šim-
tinę ir išvažiuoja.

Gal pastebėjote, kad šioje istorijėlėje niekas nieko nepagamino, nie kas
nieko neuždirbo, tačiau kaimelis liko be turėtų skolų. Dabar ten gyve nantys
su optimizmu laukia šviesesnio rytojaus.

R. Kr.

Kur apsigyventi išėjus į pensiją?
Štai keletas galimybių:

Arizonos valstijoje
Statysite automobilį už trijų mies to kvartalų  nuo namų, nes  ten rado-

te pavėsį.
Turėsite šimtą receptų mek si kietiškiems patiekalams.
Bus keturi metų laikai: toleruotinas, karštas, labai karštas ir – ar juokauja-
te?

Californijos valstijoje
Kad ir uždirbtumėte pusę milijono dolerių per metus, neįstengsite įsigy-
ti savo namo.
Ten taip pat yra keturi metų lai kai: gaisro, potvynių, dumblo ir sausros.

new Yorko mieste
Galvosite, kad Central Park yra gamtos rojus.
Tikėsite, kad kito keikimas gim tąja kalba reiškia daugiakalbiškumą.
Galvosite, kad žvilgsnių susidū rimas su nepažįstamu yra agresijos požy-
mis.

Minnesotos valstijoje
Ribositės trimis prieskoniais – druska, pipirais ir pomidorų padažu.
Bus keturi metų laikai: beveik žiema, žiema, dar vis žiema ir kelių taisy-
mas.

Colorado valstijoje
Vežiositės 3 000 dol. vertės kalnų dviratį, prirakintą prie 500 dol. vertės

automobilio.
Jūsų pakaušis bus praplikęs, bet  iš
likusių plaukų galėsite susipinti kasy-
tę.

nebraskos valstijoje
Automobilių spūstis būna tada, kai

trys automobiliai laukia progos
aplenkti traktorių.

Tą pačią dieną automobilyje tenka įjungti
tai šilumą, tai vėsini mą.

Floridos valstijoje
Vakarienę valgysite 3:15 val. po pietų.

Bet ką pirkdami gausite kokį nors kuponėlį.
Visi bus pasiruošę pasiūlyti gerą kardiologą, onkolo-

gą, ortopedą ar vidaus ligų specialistą.
Niekada nesibaigs kelių tiesimas.

Romualdas Kriaučiūnas

John R. Rapšys

Vargas man!

Kur tik kur nors prasižioju,
Vis ką nors aš užgaulioju:

Ne tą žodį pasakau,
Žmonių pavardes maišau,
Giriu ne tą beisbolo komandą,
Skelbiu laisvo žodžio propagandą.

Mėgstu lašinius – blogai; 
Geriu šnapsą – tai nuodai!
Rūkyt pypkę – ne madoj,
Bet narkotikai – tvarkoj!

Ką daryti, kuo tikėti?
Kaip vadinti afrikietį?
Kaip pasveikinti kinietį?
Jei sutiksiu meksikietį,
Ar sakyt man: „Sveiks, pilieti”?

Nežiūrint, ką sakysiu, kas nutiks,
Kas nors kam nors nepatiks.
Aš bandau korekt kalbėti,
Bet gal geriau iš vis tylėti –
Žodžio laisve netikėti.

Nes Amerikoj, jei neklystu,
Geriau būti komunistu,
Negu apšauktam rasistu!

Varna ir ožka

Juoda varna ant šakos
Drebia ant baltos ožkos.

Ožka gailiai sumekena,
Bet ta varna vis dar stena.

Ožka nėra pririšta,
Kam ji stovi po šaka?

Žvejo nuotykis

Penktadienio popietę vyras iš darbo skambina savo žmonai  ir sako:
,,Brangioji, mane viršininkas ką tik pakvietė kartu su juo  ir dar ke-
liais jo draugais vykti į Kanadą žuvauti.  Išvyksime visai savaitei.

Čia man auksinė proga  paspartinti pakėlimą pareigose, kurio nekantriai
laukiu. Ar galėtum man supakuoti užtektinai rūbų?  Garaže surask  meš-
kerę ir meškeriotojo  dėžutę. Mes važiuojame tiesiai iš darbo. Aš tik stab-
telėsiu  namuose  savo mantos pasiimti.  O, dar prisiminiau. Būtinai įdėk
mano naują šilkinę pižamą.” 

Žmonai visa tai kiek įtartinai skambėjo, bet  viską padarė, ko vyras
prašė. 

Už savaitės grįžta vyras, kiek pavargęs, bet geroje nuotaikoje. Žmo na
sveikina su laimingu grįžimu ir teiraujasi apie žuvavimą. Vyras jai atsa-
ko: ,,Pagavau keletą lydekų ir ešeriukų. Buvau patenkintas.  Bet kodėl man
neįdėjai mano šilkinės pižamos kaip prašiau?” 

,,Aš jas įdėjau į meškeriotojo dėžutę”, – atrėžė žmona.
R. Kr.

Įdomi istorijėlė iš Graikijos
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• 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

A † A
v.s. STEFANIJA SUBATIENĖ

Anapilin iškeliavo 2015 m. birželio 23 d., sulaukusi 92 metų.
Sesė Stefutė, kol jėgos leido, buvo labai veikli Bostono skau-

čių Baltijos tunte. Ėjo įvairias vadovės pareigas, daug triūso ir
darbo įdėjo ruošdama vaidinimus Kaziuko mugėms. Ji buvo
labai veikli vyr. skaučių Židinio narė ir visur, kur reikėjo rimto
žodžio ar juoko, Stefutė buvo pasiruošusi.

Liūdesy liko vaikai: Judita, Eglė, Gintaras, Darius ir Arūnas
su šeimomis.

Buvusios draugės židinietės reiškia šeimai, artimiesiems ir
visai Bostono skautiškai šeimai užuojautą.

Aldona D., Dana E., Dalia Z., Danutė K., Giedrė B., Irena
V., Ina N., Rėda V., Renata Š., Valė Č., Vita H.

A † A
GENOVAITEI KULIKAUSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš-
kia me vyrui VYTAUTUI, sūnums GINTARUI ir
LINUI su šeimomis, seseriai RAMINTAI su vyru
ALGIRDU MAR  CHERTU, jų dukrai DALIAI, sūnui
PAULIUI, sū nui TOMUI su šeima, Genovaitės bro-
liui TEODO RUI RUDAIČIUI su žmona RITONE,
dukra INDRE su šei ma bei visiems giminaičiams.

Kartu liūdime.
Ada Sutkuvienė ir šeima

Brangiai sesutei

A † A
GENOVAITEI KULIKAUSKIENEI

mirus, „Saulutės” vicepirmininkei RAMINTAI RU -
DAI TYTEI MARCHERTIENEI, jos šeimai ir visiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”

Brangiai sesutei

A † A
ONAI NARBUTIENEI

mirus, „Saulutės” narei VIDAI DEVEIKYTEI MA -
LEIŠ KIENEI, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
JUOZUI ŠALČIŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELEONO-
RAI, sūnui PETRUI bei visiems artimiesiems.

„Lituanicos” tunto vadija ir skautai

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus
išei vijos rašytojas, dramaturgas, literatūros kri-
tikas, humanitarinių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos ,,Penki stulpai tur-
gaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kau-
ne išleido knygą apie Algirdą Landsbergį – ,,Ar-
chyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”. Knygos autorė – Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį  palikimą. Knyga gausiai iliust-
ruo ta nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastaty-
mų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muzieju-
je saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išei vijos rašytoją. 

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html
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Victoria Pikelis, gyvenanti Chicago, iL, tapo „Draugo” gar-
bės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar vie-

nerius metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skai-
tote ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

emilija Vengianskas, gyvenanti Lakeside, Mi, tapo
„Draugo”  garbės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas”

lankys dar vienerius me tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Rimas V. Rekašius, garbės prenumeratorius, gyvenantis Glen -
view, iL, dar metams pratęsė „Drau go” garbės prenumeratą.  Nuo -

 širdžiai dėkojame, kad mus skaitote.

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

   

� JAV LB Lemonto apylinkės So cia li nių rei-
kalų skyrius rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 1 val.
p. p.  kviečia visus į skaityklą PLC, Lemonte,
pasižiūrėti 1991 m. čikagiečio fotografo Alek-
sandro Plenio sukurto filmo „Kur bėga Še-
šupė, kur Nemunas teka, ten mūsų Tėvynė
– graži Lietuva”.

� Visus maloniai kviečiame į Lie tuvos Duk-
terų draugijos organizuojamą iškilmingą
metinį pokylį „Ru dens pietūs”. Jūsų laukia
įdomi programa, gardžios vaišės, loterija ir
pui kiai praleistas laikas kartu.  „Rudens
pietūs” vyks rugsėjo 13 d. 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje.

www.draugas.org

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

SUMAŽinTA KAinA –
$474,900 

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

Paraiškos LF stipendijoms gauti
Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studijuojančius aukštosiose mokyklose, pildyti
2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo stipendijoms (iki 5 000 dol.) gauti. Paraiškos bus
priimamos nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 10 d. Parama stipendijoms skiriama iš įsteig-
tų specialios paskirties fondų. Visą informaciją apie LF stipendijų paraiškų pildymą, skirs-
tymo pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą galite rasti tinklalapyje
www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendijos”). LF info

Parduodu šias knygas:
Bostone 1953–1985 m. išleistą Juozo Kapočiaus 37 tomų „Lietuvių

Enciklopediją”, Bostone 1964–1968 m. išleistą Broniaus Kviklio 4 tomų „Mūsų
Lietuva”. Turiu du komplektus. Tel. (630) 257-7546

Kristijonas iš Bostono šią vasarą viešėjo Lietuvoje. Po nelabai geros patirties Vilniaus Se-
reikiškių parko žaidimų aikštelėje, kai sukdamas karuselę vis kliuvo ir krito, nutarė apie
duobę pranešti miesto savivaldybei ir parašė laišką Vilniaus merui.         D. Shilas nuotr.

Tai paskelbta Malaizijos sostinėje vykusios 128-osios Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) sesijos metu. Dėl teisės rengti šias olimpines žaidynes taip pat kovojo Almata
(Kazachstanas). Už Pekino kandidatūrą balsavo 44 IOC nariai, o už Almatos – 40.

Pekinas tapo pirmuoju miestu, kuriame bus surengtos ir vasaros, ir žiemos olimpi-
nės žaidynės. 2008-aisiais Kinijos sostinėje buvo surengtos vasaros olimpinės žaidynės,
o žiemos žaidynės šioje šalyje vyks pirmą kartą. ELTA info

2022 m. žiemos olimpinės žaidynės – Pekine

Po septynerių metų tapsiantys žiemos olimpiados šeimininkais kinai džiugiai sutiko šią
žinią. EPA-ELTA nuotr.

Konsulatas keliasi į naujas patalpas
Pranešame, kad Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Či-
kagoje nevykdys priėmimo š. m. liepos 29–31 d. ir rugpjūčio 3–
4 d., kadangi vyks persikėlimas į naujas konsulato patalpas ad-
resu: 455 N. Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Kviečiame į gegužinę
Beverly Shores Lietuvių klubas rengia Vasaros gegužinę, skirtą Beverly Sho-
res Lietuvių klubo 60-mečiui. Gegužinė vyks rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 2
val. p. p. ,,Lituanica’’ parke. Kviečiame atvykti buvusius, esamus klubo narius
ir visus norinčius smagiai praleisti laiką, skaniai pavalgyti, padainuoti, išbandyti
laimę loterijoje, pasigėrėti paminklu S. Dariui ir S. Girėnui. Tad iki pasimatymo
Vasaros gegužinėje  ,,Lituanica” parke. Pasiteirauti galite: rutasida@hot-
mail.com.

Beverly Shores Lietuvių klubo info

Ir vaikai gali būti atsakingais piliečiais


