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Meila Kairiūkš-
tytė-Balkus –
Kaune gimu-

si ir ilgus metus Jung-
tinėse Amerikos Vals-
tijose gyvenusi bei kū-
rusi dailininkė, šiemet
vasarį iškeliavusi Am-
žinybėn, sugrįžo į gim-
tinę savo darbais – Na-
cionaliniame M. K.
Čiur lionio dailės mu-
ziejuje praėjusią savai-
tę atidaryta dailinin-
kės skulptūrų, dovano-
tų gimtinei, paroda.
Lietuvoje iki šiol mažai
žinoma dailininkė su-
grįžo savo originaliais
ir įdomiais darbais, su-
grįžo, kad daugiau apie
ją sužinotume ir ją pa-
žintume.

Dailininkės darbai
Kauną pasiekė jau pra-
ėjusiais metais, kai ji dar buvo gyva, kai džiaugėsi, kad duk-
ra Daiva įvykdys norą grįžti į gimtąjį Kauną tokiu būdu.
Tam, kad skulptūros grįžtų, kad būtų surengta įspūdinga
jų paroda, reikėjo nemažai pastangų – šią idėją subrandi-
no gerai žinoma teatrologė, žurnalistė Aušra Marija Sluc-
kaitė-Jurašienė, į parodos atidarymą atvykusi su vyru gar-
siuoju teatro režisierium Jonu Jurašu, daug prisidėjo Gra-
žina Sluckaitė ir Milda Kairaitienė.

Atidarydamas parodą Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Os-
valdas Daugelis džiaugėsi, kad kraštiečių kū-
ryba grįžta į Lietuvą. Jis prisiminė pirmuosius

grįžusius darbus, kai tuo rūpinosi dailininko Adomo Gal-
diko žmona Magdalena Galdikienė, taip pat 1999 metais iš
Amerikos sugrįžusią Čiurlionio kolekcijos dalį, labai pra-
turtinusią Nacionalinį muziejų. 

„Labai svarbu, kad dabar grįžo skulptūros darbai, nes
būtent skulptūros turime nedaug – V. Kašubos skulptūros
darbai yra Vilniuje, V. K. Jonyno turime daugiausia tik gra-
fikos darbų”, – sakė direktorius. – 11 psl.
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Į gimtąjį Kauną iš Amerikos
savo darbais grįžo dar viena originali kūrėja

Parodos plakatas.

Režisierius Jonas Jurašas prie savo portreto

ŠIAME NUMERYJE:

Alų galima ne tik gerti... – 8 psl. 

Ilgiausių metų Beverly Shores
Lietuvių klubui – 4 psl.

Didysis kraustymasis – jau
praeityje: Lietuvos Respub-
likos generalinis konsulatas

įsikūrė ir jau dirba naujojoje vieto-
je, belieka iki galo susitvarkyti. Nau-
jasis adresas – pačiame Čikagos cent-
re, prie upės – 455 N Cityfront Plaza
Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611. Prie
šio įspūdingo pastato plevėsuoja
aukštai iškelta lietuviška trispalvė.
LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas pastebėjo, kad tai
– ilgų derybų su pastato šeimininkais
vaisius. Nedaug Čikagoje iškelta
tautinių vėliavų, tad tai iš tiesų pui-

kus mūsų diplomatų pasiekimas.
Kasdien pro ją praeis ar pravažiuos
tūkstančiai čikagiečių ir miesto sve-
čių.

Generalinio konsulato darbo laikas
naujoje vietoje išlieka toks pats: pir-
madieniais – penktadieniais nuo
8:30 val. r. iki 5 val. p. p., pietų per-
trauka – nuo 12 val. p. p. iki 12:30 val.
p. p. Priėmimo valandos konsuli-
niais klausimais: pirmadieniais –
trečiadieniais nuo 9 val. r. iki 12 val.
p. p. ir nuo 12:30 val. p. p. iki 3 val. p.
p.; ketvirtadieniais – nuo 9 val. r. iki

12 val. p. p.  ir nuo 12:30 val. p. p. iki
5 val. p. p. 

Konsulato priėmimo valandos vizų klau-
simais: pirmadieniais – ketvirtadie-
niais nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.  ir
nuo 12:30 val. p. p. iki 3 val. p. p. 

Penktadieniais konsulatas ne-
priima lankytojų, tačiau konsultuo-
ja tel. 312-397-0382. Taip pat su kon-
sulato darbuotojais galite susisiekti
el. paštu: kons.cikaga@urm.lt,
cons.chicago@mfa.lt

,,Draugo” info

Čikagos centre plevėsuoja trispalvė
Audronės Kižytės nuotraukos



Ne visuomet tuojau suvokiame Dievo vedimą sun-
kiais keliais. Daž nai tik praėjus daug metų, kai iš lai-
ko perspektyvos žvelgiame į savo praei tį, pamatome,
kad visa tai, kas buvo sunku, mus grūdino ir paruo-
šė atei ties darbams. Kol žmogus nėra perė jęs gyve-
nimo vargų bei kančios mo kyklos, jis nėra visiškai
subrendęs. Jis dar tarsi paauglys, kuriam per anks-
ti pavesti didelius darbus, nes dar neaišku, ar neka-
pituliuos, kai užgrius dideli išbandymai.

Mums, Jėzaus sekėjams, leng viau suprasti bet ko-
kių sunkumų prasmę, nes prieš akis turime Jėzaus
kry žių. Išbandymų slegiami, galime su apaštalu
Pauliumi savo gyvenimo kryžius dėti prie Jėzaus kry-
žiaus ir nesunkiai suvokti, kad kol gyvename šioje že-
miškoje tikrovėje, kurioje apstu nuodėmės, reikia ne
bėgti nuo sunkumų bet kokia kaina, o bandyti drau-
ge su Jėzumi juos ištverti dėl pasaulio ir savęs pačių
išgelbėjimo. Juo labiau kad pats Jėzus kvietė: „Kas
nori eiti paskui mane, <...> teima savo kryžių ir teseka
manimi” (Mk 8, 34).

Tačiau kaip ištverti sunkumus, jei jie, atrodo, vir-
šija mūsų jėgas? Die vas geriau už mus žino, kokie esa-
 me silpni, ir todėl siūlo savo pagalbą: „Ateikite pas
mane visi, kurie vargs tate ir esate prislėgti: aš jus at-
gaivinsiu!” (Mt 11, 28).

Apaštalo Jono užrašytoje Evan ge lijoje skaitome
pasakojimą, kaip Jėzus pažadėjo ir įvykdė savo pažadą
būti su mumis ir mus stiprinti. Po duo nos padaugi-
nimo stebuklo Jėzus kalbėjo apie gyvąją duoną, ku-

ria bus jo Kūnas ir Kraujas: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus
kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savy-
je gyvybės!” (Jn 6, 53). Vadinasi, be Jėzaus pa-
galbos neturė site jėgų grumtis su blogiu ir ne-
pajėgsite nugalėti pasitaikančių sun ku mų.

Evangelija pasakoja, kaip Jėzus šį paža-
dą įvykdė. Paskutinės vakarie nės metu įstei-
gė nekruvinąją savo Kūno ir Kraujo auką. Mes
esame labiausiai apdovanoti žmonės. Tik ar
mo kame Dievo dovanomis pasinaudoti? Kai

matau per Mišias daugelį žmo nių, einančių priimti
Eucharistijos, širdis džiaugiasi, bet ar visi iki galo su-
pranta, ką daro? Priimti Eucharis tiją – tai ne tas pats,
kaip bažnyčioje uždegti žvakelę ar persižegnoti. Pri-
 imti Eucharistiją – tai giliai suvokti, kad priimu patį
Viešpatį, kurio ne apima dangus. Ir šitai reikalauja
tam tikro pasiruošimo – malonės būklės ir pasiryži-
mo saugotis bet kokios neištikimybės Dievui. Šven-
ti dalykai privalo būti šventai traktuojami.

Kas vertai ir pagarbiai priima Eucharistiją, tas
tikrai turės jėgų ištverti didžiausius gyvenimo kelio -
nėje sutinkamus sunkumus.

O kaip tuomet, jei tikintis žmogus negali pasi-
naudoti Eucharistija? Yra atvejų, kai žmogus neturi
teisės priimti Eucharistiją arba nėra fizinės galimy-
bės dalyvauti Mišiose. Mūsų tremtiniai ir politiniai
kaliniai daug metų šios galimybės neturėjo. Ar tuo-
 met Dievas bejėgis padėti žmogui? Die vas gali žmo-
gų stiprinti įvairiais būdais. Svarbiausia, kad žmo-
gus ti kėjimu ir meile būtų atsigręžęs į Die vą, kad
trokštų Dievo globos. Šią glo bą galime užsitikrinti
nuoširdžia ir nuolankia malda, kai Dievui patiki me
savo gyvenimo kelią.

Leisk mums, Viešpatie, nuolat jausti tavo laimi-
nančią ranką. Duok kantrybės ir jėgų ištverti sun-
kumus. Vesk mus, ypač tuomet, kai gaubs tam sa ir ne-
matysime jokių žiburių. Laimink ir saugok mus vi-
sose sunke nybėse.

Gindamas Dievo teises, pranašas Eli-
jas užsitraukė pagonės karalienės
Jezabelės kerštą, todėl, gelbėdamas

sa vo gyvybę, turėjo bėgti į dykumą. Kelionė
per dykumą ir mirties grėsmė taip išvargi-
no, kad nusikamavęs pranašas maldavo
mirties: „Gana! – jis šaukė, – nūn, Viešpatie,
imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už
savo protėvius” (1 Kar 19, 4). Tačiau Dievo
planai buvo kitokie – pranašui dar rei kėjo at-
likti svarbių darbų. Stebuk lingai angelo pa-
maitintas, pranašas Elijas dar keturiasdešimt dienų
ir naktų keliavo iki Horebo – Dievo kal no, kur jam ap-
sireiškė Dievas. Kara lių knygoje toliau pasakojama,
kaip pūtė galingas vėjas, bet Viešpaties ne buvo vėjyje;
nebuvo Viešpaties nei že mės drebėjime, nei ugnyje.
Kai įsi viešpatavo švelnus tylus dvelksmas, toje tylo-
je apsireiškė Dievas ir palie pė Elijui patepti naują Iz-
raelio kara lių ir būsimąjį savo įpėdinį Eliziejų.

Šventasis Raštas šiuo pasakoji mu mums prista-
to svarbią tiesą: teisiai gyvendami, net gindami Die-
vo reikalus, neturime garantijos, kad būsime apsau-
goti nuo didelių sun ku mų ar kančios. Patirdami gy-
venimo sunkumų, mes, kaip pranašas Elijas, kartais
labai nusikamuosime ir galbūt prarasime net norą gy-
venti. Gal net ateis mintis laukti mirties, tačiau
mūsų mintys – ne Dievo mintys. 

Dievas, pašaukdamas mus į šį pa saulį, kiekvie-
nam yra paskyręs atlikti tam tikrą užduotį, kuri gali
būti pa kankamai sunki. Jūs, tėvai, gerai ži note, kiek
daug kainuoja užauginti ir į gyvenimą išleisti vaikus.
O kiek ki tų rūpesčių ir vargų! Dažnai reikia, kaip tam
pranašui Elijui, daug dienų ir naktų eiti per gyveni-
mą tarsi per dykumą. Panašiais atvejais ne iš vie no
gero žmogaus lūpų pasigirsta: „Dieve, kodėl leidi man
tiek daug ‘vargti’?” Tačiau panašiais atvejais iš min-
tinga ne dejuoti, bet maldoje klausti: Viešpatie, žinau,
kad tu mane myli, todėl leisk suprasti, kuo per su tin-
kamus sunkumus nori mane ap dovanoti? 
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Dievas mūsų
stiprybė
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Sportas yra sritis, geriausiai padedanti užsienio lie-
tuvių bendruomenėms vystytis ir plėstis, taip stipri-
nant lietuviškąsias šaknis bei geriau įtvirtinant pa-
pročius.

Tai pabrėžta Kauno miesto savivaldybės at-
stovams aptariant pasirengimo Kaune vyk-
siančioms 2017 metų Pasaulio lietuvių spor-

to žaidynėms klausimus drauge su mieste apsilan-
kiusiu Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos pirmininku Laurynu Misevičiu-
mi.

,,Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra svarbios
puoselėjant tapatumą bei lietuviškumą. Jos suburia
ir padeda išlaikyti glaudų ryšį tarp pasaulio lietuvių
bendruomenių. Džiaugiamės, jog po aštuoniasdešimt
metų šios žaidynės vėl sugrįš į Kauną”, – teigė sa-
vivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Sigitas Šliažas. Jis patvirtino, kad Kaunas
turi sukaupęs daug patirties rengiant tarptauti-
nius sporto renginius. S. Šliažo teigimu, 2017-aisiais
vyks geriausiai iki šiol surengtos žaidynės. 

,,Būdamas kaunietis džiaugiuosi, jog dešimto-
sios, jubiliejinės, Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
vyks Kaune. Esu įsitikinęs, kad pasiseks išvengti or-
ganizacinių problemų, kurių buvo ankstesnėse žai-
dynėse, ir viskas vyks sklandžiai”, – pabrėžė L. Mi-
sevičius.

Kaune kalbėta apie būsimąsias Pasaulio lietuvių žaidynes

Kaune lankęsis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas Laurynas Misevičius (ant-
ras iš d.) susitiko su administracijos direktoriaus pavaduotoju Sigitu Šliažu (v.) ir savivaldybės Kūno kultūros ir spor-
to skyriaus atstovais. Kauno savivaldybės nuotr.

Pasaulio lietuvių žaidynių ištakas galima atsekti
tarpukaryje. 1938 m. liepą Kaune, to meto Lietuvos
laikinoje sostinėje, vykusioje Pirmojoje Lietuvos tau-
tinėje olimpiadoje dalyvavo daugiau nei 10 tūks-
tančių žmonių. 

O pirmosios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

surengtos 1978 metais Kanadoje (Lietuvos tautinės
olimpiados pavyzdžiu). Lietuvos komanda šiose žai-
dynėse debiutavo tik po dešimties metų –- 1988-aisiais,
kai renginys vyko Adelaidėje (Australijoje). 1991 me-
tais Pasaulio lietuvių žaidynes pradėta rengti Lie-
tuvoje.  ELTA
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JŪRATĖ LAUČIŪTĖ

Neseniai vykusiame teisingumo mi-
nistro Juozo Bernatonio ir Pasaulio
Lietuvių bendruomenės (PLB) susitiki-
me vėl buvo svarstomas dvigubos pi-
lietybės klausimas, kurį išsprendus
neva palengvėtų emigrantų ryšiai su
Lietuva. 

Okas šiandien trukdo tiems ry-
šiams? Ko konkrečiai emig-
rantai laukia iš Lietuvos pi-

liečio paso? Sprendžiant iš žiniask-
laidoje paskelbtos informacijos, mūsų
tautiečiai užsienyje kartu su pasu ti-
kisi sulaukti nemokamų vizų, nemo-
kamo mokslo bei nemokamo gydymo
Lietuvoje – šalyje, iš kurios jie bėga
kaip iš žemėje įsikūnijusio pragaro! 

Ciniška? Infantilu? Bet užtat kū-
dikiškai atvira, tuo ir pasidžiaukime. 

Pasidžiaukime tais vaisiais, ku-
riuos per nepriklausomybės laikotar-
pį subrandino Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei liberaliai nusiteikusių
politikų, žiniasklaidos, intelektualų
vykdytas vos ne prievartinis lietuvių
ištautinimas, jų „ugdymas” tapti eu-
ropiečiais, pasaulio piliečiais. Maža
to, kad jiems iš sąmonės ir sąžinės
buvo ištrintas moralinis bei politinis
įsipareigojimas savo tautai ir valstybei,
kad jie buvo skatinami vadovautis

žuvų logika ir „plaukti” ten, kur „gi-
liau”, jie į pasaulį buvo paleisti be ele-
mentaraus supratimo, kas yra pilietis,
ką jam turi reikšti Konstitucija. Atro-
do, dauguma naujųjų, ekonominių
emigrantų nėra net girdėję apie tai, kad
pilietybė – tai susisaistymas ištikimy-
bės pažadu su konkrečia valstybe, kad
tai ne tik teisės (į nemokamą mokslą,
gydymą ir pan.), bet ir įsipareigoji-
mai mokėti mokesčius į pilietinės vals-
tybės iždą, ją ginti ir kt. 

Ar skuba Lietuvos ginti šaukti-
niai, kurie šiuo metu mokosi arba
dirba užsienyje? Eilių nematyti. Bet už-
tat kaip energingai piktinamasi, kad
Lietuva neduoda dvigubos pilietybės!
Jei tą energiją paverstume ginklais,
mums nebaisūs būtų nei Putinas su ka-
riauna, nei kiti agresoriai... 

O kokiai gi valstybei moka mo-
kesčius emigrantai, įgiję kitos šalies pi-
lietybę? Lietuvai? Kurgi ne! Užtat kiek
giriamasi, kad emigrantai perveda
„milijardus” į Lietuvą. Bet ar žinoma,
kuri tų milijardų dalis pasiekė vals-
tybės biudžetą? Ar jų sąskaita padidėjo
atlyginimai medicinos darbuotojams,
dėstytojams, mokytojams, ar pagerėjo
sąlygos senelių ir slaugos namuose, ar
padidėjo mažiausios Europos Sąjun-
goje pensijos? Ar bent susimąstė mi-
nistras, kieno sąskaita turėtume emig-
rantams suteikti tą nemokamą moks-
lą ar medicinos paslaugas? Šitų Lie-

tuvoje likusių bėdžių, iš kurių tyčiojasi
patys emigrantai? Gėda šitaip net juo-
kauti... Tik lietuvių tautos su(si)nai-
kinimo siekiantys politikai gali pati-
kėti blėnimis, jog lietuvių blaškyma-
sis po pasaulį padės dvasiškai augti
Lietuvos visuomenei bei stiprins tau-
tos gyvybingumą. 

Kaip galima iš vienos skurdžiau-
sių ES valstybių reikalauti (ir tam pri-
tarti) kažkokių privilegijų ir lengvatų
tiems, kurie ją paliko sunkią valandą
ir krauna turtus kitoms valstybėms?
O juk būtent apie privilegijas bei leng-
vatas Lietuvos valstybės išsižadėju-
siesiems kalbėjo ir teisingumo mi-
nistras J. Bernatonis, ir naujai iš-
rinkta PLB pirmininkė Dalia Henke. 

Sakote, teisė į dvigubą pilietybę
padidintų mažėjančių Lietuvos pilie-
čių skaičių? Pagalvokime protu (o ne
asmeniniais ar partiniais-politiniais
interesais), ko išties reikia Lietuvai: pi-
liečių SKAIČIAUS, ar tikrų Lietuvai
įsipareigojusių, jai dirbančių pilie-
čių? Skaičius gražus Pasaulio lietuvių
dainų šventėse ar žaidynėse. Valstybės
biudžetui, iš kurio teikiama pagalba
kuriant bendrąjį gėrį, tai tolygu nuliui. 

Kai kas siūlo sekti Latvijos pa-
vyzdžiu, kur prikurta daugybė įsta-
tymų bei jų papildymų, suteikiančių
galimybę turėti dvigubą pilietybę. Bet
jeigu nesugebėjome pasinaudoti kur
kas protingesnėmis Latvijos pamo-
komis (kaip rašyti užsieniečių pavar-

des dokumentuose, kaip ištikus krizei
neįkristi į savo bankų vergovę ir kt...),
nėra reikalo „nusirašinėti” ne tokius
vykusius jų sprendimus. Juolab kad
Lietuvos pilietybės Įstatymas irgi nu-
mato gana daug galimybių gauti ar iš-
laikyti Lietuvos pilietybę kaip antrą.
Reikia tik jomis naudotis, o ne pre-
tenduoti į lengvatas be jokių pastangų. 

Tiesa, vertėtų peržiūrėti Migra-
cijos departamento kadrų politiką,
kad pilietybę patvirtinančių doku-
mentų išdavimas būtų patikėtas sąži-
ningiems, šiandieninei Lietuvai išti-
kimiems pareigūnams, o ne sovietinio
raugo prisigėrusiems seniesiems kad-
rams. Negaliu nepritarti nusiskundi-
mams tautiečių, susidūrusių su kai
kurių ten dirbančių ponių piktybi-
niu priekabumu ir vilkinimu, tai pa-
tyriau ir pati asmeniškai. Todėl tei-
singumo ministrui būtent ši užduotis,
o ne abejotinos vertės „korta” galėtų
būti prioritetinė. 

Taip pat būtų galima tartis dar dėl
mažiausiai dviejų dalykų. Viena, kaip
sureguliuoti teisę į Lietuvos pilietybę
užsienyje gimusiems Lietuvos piliečių
vaikams. Ir antra, kaip palengvinti
Lietuvos pilietybės atsisakiusiems lie-
tuviams ryšius su Lietuva, kaip su-
paprastinti jų keliones. Šitai, skirtin-
gai nei amoralios „lengvatos”, nepa-
darytų užsienio lietuvių privilegijuo-
tų ir nepažemintų sunkią įsipareigo-
jimų Tėvynei ir valstybei naštą tem-
piančių Lietuvoje likusių lietuvių. 

Tad neklaidinkime savęs ir kitų:
privilegijomis emigracijos nesustab-
dysime, tik dar labiau paskatinsime. 

,,Lietuvos žinios”

ANDRIUS NAVICKAS

Vienas iš dabartinės valdančiosios koalicijos atsto-
vų, socialdemo kra tas Gediminas Kirkilas pareiškė, kad
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš čionys demokratai,
po pirmininko pa keitimo ne sustiprėjo, bet susilpnė -
jo. Patyręs politikas pateikė tris argumentus. Pirma,
esą G. Landsbergis  tu  ri kur kas menkesnį politinį svo-
rį nei Andrius Kubilius. Antra, pasilikdamas dirbti Eu-
ropos Parlamente, jis paprasčiausiai neturi pakan-
kamai laiko  tvirtai vadovauti partijai ir ją deramai
parengti rinkimams.  Na, ir tre čiasis argumentas – G.
Landsber gio žadėtas partijos atsinaujinimas ne įvy-
ko.

G.Kirkilas yra išmintingas politikas, tačiau
šiuo atveju neturėtume pamiršti, kad bū-
tent socialdemo kra tai labiau nei bet kas ki-

tas baiminasi TS-LKD sustiprėjimo. Vieša paslaptis,
kad socdemai jau dabar neoficia liai kalbasi su li-
beralais apie dvinarę valdančiąją koaliciją po Sei-
mo rinki mų. Tokia jau Lietuvos politinė realybė, kad
čia aršiai konkuruojančių politinių ideologijų at-
stovai yra kur kas panašesni, nei skelbia jų parti-
jų pavadinimai. Pavyzdžiui, jie visiškai sutaria
dėl to, kad valstybė neturėtų remti santuoką grįs-
tos šeimos, bet tu ri daugiau rūpintis įvairiomis ma-
žumomis. Lietuvoje socialdemokratai ir liberalai vie-
ningai gina turtingųjų interesus. Aišku, yra ir ke-
letas svarbių skirtumų, kurie kyla labiausiai iš to,
kad liberalų partijoje dominuoja jaunesnė, labiau
provakarietiška kar ta. Tad teisūs tie, kurie sako, jog
Lie tuvos liberalai yra plastiškiausia (tai nebūtinai
privalumas, žvelgiant iš ver tybių pozicijos) partija,
kuri gali prisiderinti tiek prie socdemų, tiek prie TS-
LKD.

Tačiau grįžkime prie G. Kirkilo kritikos objekto
– naujojo TS-LKD pir mininko Gabrieliaus Lands-
bergio.  Šio jauno politiko ambicijas tapti vienos iš
svarbiausių Lietuvos partijos vadovu esu ne kartą

aštriai kritikavęs. Buvau įsitikinęs, kad jis per jau-
nas, turi pernelyg mažai partinio darbo patirties, yra
priklausomas nuo dabartinės partijos nomenkla tū-
 ros, todėl žymiai prasmingiau pirmi ninke rinkti pa-
tyrusią ir visuomenėje palaikymą turinčią Ireną De-
gutie nę.  Po to, kai TS-LKD apsisprendė ki taip, ne kar-
tą teko ilgėliau pasikal bė ti su naujuoju šios partijos
pirmi nin ku ir, prisipažįstu, buvau ma lo niai nuste-
bintas kelių dalykų.

Pirma, nepaisant jauno amžiaus ir menkos po-
litinės patirties, neabe jo tina, kad G. Landsbergio pri-
valu mas tikrai ne vien garsi pavardė, bet ir aštrus
protas, komunikabilumas ir drąsa ieškoti sąlyčio taš-
kų net ir su kritikais. Mano įspūdį patvirtino ir Ire-
na Degutienė, kuri pripažino, kad  su naujuoju pir-
mininku jaučiasi bendražygiais, nuolat tariasi ir tai
džiugi naujovė partijai, kurios pirmininkai buvo lin-
kę prie labiau autoritarinio valdymo stiliaus.

Antra, G. Landsbergis tikrai nėra kieno nors ma-
rionetė. Būtent dėl to jo laukia labai sudėtingas už-
davinys, kaip pakeisti partiją, kurioje jau ke liolika
metų jaučiasi skilimas į „elitą” ir likusią partiją.
Rinkdamasis pava duotojus G. Landsbergis aiškiai pa-
rodė, kad nori permainų. Kita vertus, kad ir kaip
keistųsi partijos vadovybė, visuomenėje mato-
miausia jos da lis išlieka frakcija, kuri daugiausiai
prisideda prie to, kokį partijos įvaiz dį susiformuo-
ja dauguma žmonių.

Tenka sutikti su G. Kirkilu, kad G. Landsbergio
veiklą apsunkina tai, kad dalį laiko tenka praleisti
Stras būre ir Briuselyje. Kita vertus, jis jau užsire-
komendavo kaip įtakingas eu ro parlamentaras ir
prarasti jo įdirbį būtų gaila. Tad vienu svarbiausių
už davinių, kurį tenka spręsti naujajam pirmininkui
– kaip susiformuoti gy vybingą, stiprią komandą. Tai,
kad G. Landsbergis tą siekia daryti, nekelia abejonių.
Kitas klausimas – kiek jam tai sekasi?

Jau netrukus prasidės partijos kan didatų vien-
mandatėse apygardo se Seimo rinkimuose atranka.
Tai bus lakmuso popierėlis, ar tikrai G. Landsbergiui
pavyksta pritraukti nau jų žmonių. Kol kas buvo pa-
skelbta tik apie legendinio muzikanto Vy tauto Ker-

nagio sūnaus prisi-
jungimą prie TS-
LKD. Tai, švelniai
tariant, mažoka.
Žinau, kad G.
Landsbergis ak-
 tyviai šnekasi
su daugeliu
žmonių, ku-
rie galėtų
sustiprinti
partijos pozi-
ciją per rinki-
mus. Tačiau si-
tuacija pa radoksali, nes
autoritetingi žmo nės nenoriai suka į politiką, su-
prasdami, jog čia itin daug intrigų ir, deja, bent kol,
mažai kūrybos ir tikros tar nystės Lietuvai.

Tiesa, labai tikėtina, kad G. Lands bergis ne-
trukus galės pranešti apie tikrai svarbų pasiekimą.
Labai pa našu, kad jau artimiausiu metu apie apsi-
sprendimą dalyvauti Seimo rinkimuose paskelbs bu-
vęs Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavi lio-
 nis. Tai jau būtų stiprus signalas, nes Žygimantą drą-
siai galima vadinti vienu talentingiausių Lietuvos
politikų užsienio politikos srityje.

Kalbant apie G. Landsbergio val dymo šimta-
dienį, viskas priklauso nuo pasirinkto vertinimo
kampo: stiklinė arba pustuštė arba puspilnė. Aš esu
linkęs matyti vilties ženklus. Kita vertus, puikiai su-
prantu, kad G. Landsbergio laukia labai sudėtingas
darbas, vienijant krikščionis demo kratus ir kon-
servatorius, nes tako sky ra partijos viduje vis dar iš-
lieka, taip pat gaivinant skyrius, kurie ilgą laiką buvo
suvokiami kaip pasyvūs direktyvų vykdytojai. Taip
pat drąsiai galima sakyti, kad labai daug kas pri-
klausys ir nuo mūsų reakcijos. Jei mes galvosime,
kad galime likti tik žiūrovai ir kritikai, Lietuvos po-
litinis gyvenimas niekada nepasikeis, tačiau, jei su-
rizikuosime kiekvienas padaryti bent tai, ką tikrai
galime, Lietuva tikrai bus tiek teisingesnė, tiek la-
biau klestinti.

Kokių piliečių reikia Lietuvai?

Šimtas Gabrieliaus Landsbergio dienų
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RŪTA SIDABRIENĖ

Prieš 60 metų Baltijos pajūrį primenančio-
je Michigano ežero pakrantėje susikūrė
Amerikos Lietuvių Be verly Shores (IN), klu-
bas. Šių me tų vasaros gegužinė buvo skir-
ta gar bingam jubiliejui pažymėti. Dar prieš
gerą pusmetį Klubo valdyba pradėjo ruoš-
tis šventei. Rūpinosi, kad apie jubiliejinę ge-
gužinę sužinotų ne tik dabartiniai, bet ir buvę
klubo nariai, visi norintys pasidžiaugti soli-
džiu klubo amžiumi.

Visą savaitę stebėjome oro prog-
nozes. Juk kai renginys vyksta
gamtoje, tai geras oras – jau

pusė sėkmės. Geguži nės rengėjams pa-
sisekė: oras buvo „kaip pagal užsaky-
mą” nei per karšta, nei per šalta, kaip
tik. Rug pjūčio 8 dieną išgražėjęs „Li-
tuanica” parkas pasitiko gegužinės da-
lyvius: prie „Lituanica” paminklinės
lentos di džiuliuose vazonuose žydėjo
kanai, maloniai nuteikė sutvarkyta
aplinka, ežerėlyje tryško fontanas, ša-
lia kurio – garsioji Juozo Bakio meta-
lo skulptūra „Palūžę sparnai”. Taip lie-
tuviai įamžino legendinį Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno  skrydį per At-
lantą.

Gražus būrys tautiečių pripildė
parką. Organizatoriai pasirūpino, kad
tarp kopų pasislėpusią žalią oazę būtų
nesudėtinga rasti – visą kelią nuo
Broadway gatvės pažymėjo tris palviais
balionais. Klubo valdybos na rė Diana
Johns pasirūpino, kad svečiai galėtų so-
čiai pavalgyti, jai talkininkavo Elzbie-
ta Starevicz ir Laimutė Kaukaitė. Eval-

das Rudzev i čius darbavosi prie keps-
ninės, stebėjo, kad dešrelės ir viščiukai
būtų gerai iškepę. Lietuviškas alus
„Kalnapilis” buvo populiariausias iš
visų gėrimų, tvirtino Randy Starevicz
ir Kęstutis Sidabras. Mamos ir tėveliai,
kurie atvyko su savo atžalomis, buvo
ypač patenkinti, nes vaikučiai links-
minosi pripučiamame namelyje. Jo-
lan ta Ignatova savo armonikos gar-
sais ir daina maloniai nuteikė susi-
rinkusiuosius, o keletą dainų kartu

sudainavo visi gegužinės dalyviai. Dar-
niai nu skambėjo „Ilgiausių metų”,
skirtas Gintarui Bancevičiui, šventu-
siam 41-ąjį gimtadienį. Smagiai praėjo
ir lo terija, kurios vertingi laimėjimai
bu vo suaukoti pačių klubo narių.

Į gegužinę atvyko LUMA (Lietu vos
universitetų moterų asociacijos) Či-
kagos padalinio pirmininkė Rima Ka-
šubaitė-Binder. Ji priminė, kad artėja
Lietuvos Nepriklauso my bės paskelbi-
mo 100-osios metinės ir laikas joms
ruoštis. R. Binder pristatė lietuviško
darželio atnaujinimo projektą. Šis dar-
želis yra Internatio nal Frendship Gar-
dens (2055 U.S. Highway 12, Michigan
City, IN 46360) dalis. Ji pakvietė prisi-
dėti prie šio projekto įgyvendinimo
savo  darbu ar pinigine auka,  paminėjo,
kad bus pa ga mintos specialios plytos su
aukotojų pavardėmis ir jomis bus iš-
kloti dar želio takeliai. Dar kita gali-
mybė prisidėti prie projekto – pasodinti
medelį įvairiomis progomis – sutuok-
tuvių, krikštynų ir t. t.

Labai atsakingos pareigos buvo

Ilgiausių metų Lietuvių klubui!

Knygą ,,They Made America” loterijoje laimėjo Margarita ir Nick Stiglich (k.), kurie nese-
niai, liepos 4-ąją, šventė 10 metų vedybinę sukaktį ir ta proga Lietuvoje,  Trakų bažny-
čioje pašventino žiedus. Šalia jų – ,,Draugo” skaitytojai Vytautas Markevičius ir Roma
Dambrauskienė, kuri laikraštį prenumeruoja jau 50 metų.

Beverly Shores Lietuvių klubo valdyba (iš k.): Jonas Vaznelis, Gintaras Bancevičius, Rūta
Sidabrienė, Julius Milevičius, Ingrida Bancevičienė ir Diana Johns. Ilgamečiui pirminin-
kui Jonui Vazneliui valdyba įteikė dabartinės klubo pirmininkės Rūtos Sidabrienės
paruoštą knygą apie Beverly Shores Lietuvių klubo 60 metų veiklą.

Žiba Kisieliūtė, Ieva Skeberdytė ir Ainė Rudzevičiūtė glosto šuniuką Milo.
Audronės Kižytės nuotraukos

Argentinietis Clemente Dedela su ,,Draugo”
numeriu – kažkada jis dirbo ,,Draugo” spaus-
tuvėje.

Prie gegužinės pasisekimo labai prisidėjo (iš k.): Laima Kulkaitė, Diana Johns, Natalija
Kačiulienė, Benita Bancevičiūtė ir Ingrida Bancevičienė.

Algis Vailokaitis džiaugiasi, kad jo sesuo Angelika loterijoje laimėjo tokį gražų sidabri-
nį padėklą. 

patikėtos Juliui Milevičiui, jo talki -
nin kams Gintarui Bancevičiui,
Eval dui Rudzevičiui ir Edgarui
Dobro vols kiui. J. Milevičius pasi-
rūpino mašinų pastatymo leidi-
mais. Vyrai suvežė pikniko stalus,
kėdes, pastatė pavėsinę (jei kartais
lietutis užkluptų!), pasirūpino elekt-
ros prijungimu. Po renginio vyrai
pasistengė, kad šventės vieta atro-
dytų  dar gražiau negu buvo prieš
gegužinę. 

Klubo pirmi nin kė  surinko pas -
kutiniųjų metų klubo veiklos
straipsnius ir nuotraukas  ir išlei-
do albumą „Amerikos Lietuvių Be-
verly Shores, Indiana, klu bui 60”.
Jis buvo įteiktas klubo patriarchui,
daugkartiniam klubo pirmininkui
Jonui Vazneliui, pavasa rį atšven-
tusiam savo 90-metį.



VIDA KUPRYTĖ

,,Tos pačios akys juokiasi, tos pačios
akys verkia”, – dažnai sako Audronė
Bernatavičienė, viena iš Ci cero lietuvių
kavinės vedėjų, apibū dindama cicerie-
čių bendruomenės artumą džiaugsmo ir
netekties aki mirkomis.

Ciceriečiai susirenka į lietuvių
kavinę kas sekmadienį po 8:45
val. lietuviškų šv. Mišių Šv. An-

tano paprapijoje. Tai ne privatus klubas,
o drau giškas visų lietuvių parapijie-
čių ir jų svečių pabendravimas, į kurį
visi yra maloniai kviečiami. 

Nepraeina sekmadienis, kad ne-
 būtų sugiedama „Ilgiausių metų” jubi-
liejų švenčiančiam, palinkima sergan-
čiam greičiau pasveikti ar su kalbama
,,amžiną atilsį” mirusiam kaimynui. 

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį,  Cice ro
lietuviai prisiminė prieš metus mirusią
parapijietę a. a. Gabrielę  Ročkienę. Pri-
simintas jos gražus balsas, kuris daug
metų pastiprino parapijos cho rą, o dar svarbiau – jos
dosni širdis remiant tiek giminaičius Lie tuvoje, tiek
lietuviškus reikalus išei vijoje. Metinių proga ve-
lionės gimi nės pavaišino parapijiečius pietumis. 

Tą sekmadienį buvo prisiminta ir a. a. Ročkie-
nės ilgametė prižiūrėtoja, jau kelis mėnesius sunkiai
serganti Agnė Mezencevienė. Programą paįvairino
jos dukterė čia Dainora Petkevičiūtė, atvykusi iš Lie-
tuvos, jautriai sugriežus smuiku ,,Ave Maria” bei ki-
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VIKTORIJA CHOCKEVIČIŪTĖ

Šiemet „Vanagų” stovykloje skam bėjo
žodis super. Tokia stovyklos renginių
tema apibūdina ir lydė jusį orą, ir nuo-
taikas. Pilnametystės sulaukusioje sto-
vykloje iš viso dalyvavo apie 500 žmo-
nių, renginyje sa vanoriavo 70 vadovų.
Kasdien stovyklautojai ne tik links-
mindavosi, spor tuodavo, bet ir klau-
sydavosi praneši mų, kurių dvasinė
tema: „Malda – Tėve mūsų”.

Aštuonioliktieji „Vanagai” pra-
si dė jo iškilmingomis pamal-
domis, ku rias vedė Lietuvos

evangelikų liute ro nų bažnyčios vys-
kupas Mindaugas Sabutis, stovyklau-
tojus giesmėmis bei dainomis sveikino
bendrijos „Hei de” choras. Po atidary-
mo stovyklautojai susirinkę lauke gar-
siai dėkojo stovyklos rėmėjams tri-
mis kalbo mis – lietuvių, anglų ir vo-
kiečių. Pir mąją dieną vaikai susipa-
žino su savo vadovais ir kitais stovyk-
lautojais. Va kare jų laukė merginų
grupės „Man go” koncertas, „Vadovų
šou” bei „Va karuška”, vedama DJ
Manto Kleino.  

Stovykloje lankęsi kunigai Jonas
Liorančas, Remigijus Šemeklis, Ar vy-
 das Malinauskas, Valdas Miliaus kas,
Mindaugas Žilinskis, ir Liudas Mi-
liauskas  dalinosi savo mintinis apie
maldą. Taip vaikai buvo supa žindina-
mi su krikščionišku mokymu, o vėliau
grupėse aptardavo iški lusius klausi-
mus ir dalinosi savo apmąstymais.  

Stovyklos metu vadovų vedami
būreliai leido vaikams atskleisti savo
talentus, įdomiai ir aktyviai praleisti
laiką. Grupės išbandė savo jėgas žy gyje
ir sporto šventėje,  parodė išradingumą

Cicero lietuvių kavinė  – artimos bendruomenės pavyzdys

Dainora Petkevičiūtė Jono Kuprio nuotraukos Edvardas Šulaitis

„Vanagams” – jau aštuoniolika
Krikščioniška-labdaringa jaunimo vasaros stovykla Vanaguose, Lietuvoje

prisistatymuose, šėlo gegužinėje bei da-
lyvavo „Talentų šou”. Kiekvieną va-
karą visi maloniai šildėsi prie laužo,
aptarinėjo dienos įvykius, dainavo. 

Gerą nuotaiką palaikyti padėjo
„Raselė ir grupė”, grupė „Kalvos”,
giesmių atlikėjas Arūnas Raudonius ir
dainininkas Donatas Montvydas.  Ne-
pamirštamų įspūdžių paliko susitiki-
mas su laidų ir renginių vedėju Rimu
Šapausku.

Atėjus liepos 5-ajai dienai buvo me-
tas atsisveikinti. Ašaros sutvisko tiek
vaikų, tiek vadovų akyse. Kiek vienas
pajuto stovyklos stebuklą, iš naujo at-
rado save ir išsinešė bran gius prisi-
minimus. Visas dienas grojęs aštuo-

nioliktųjų „Vanagų” himnas iki šiol
skamba mintyse: Mes Vana guose gie-
dosim ir šoksim, dieną ir naktį mes Die-
vui dėkosim. Už meilę, už džiaugsmą, už
mūsų vienybę. O viso svarbiausia už su-
per stovyklą. Vedami meilės šiai sto-
vyklai visi išsiskyrė jau skaičiuodami
dienas iki devynioliktųjų „Vanagų”. 

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Tėviškės lietuvių evangelikų liu-
teronų parapijoje (5129 Wolf  Rd. Wes-
tern Springs IL, 60558) įvyks Krikš-
čioniškos-labdaringos jaunimo sto-
vyklos Vanaguose pristaty mas. At vyk-
ite pasižiūrėti vaizdo įra šo ir išgirsti
pasakojimo  apie  šį nuo stabų projek-
tą.

Stovyklautojai ir Donatas Montvydas: ,,Mes – jėga!”

tus trumpus kūrinėlius. 
JAV LB Cicero apylinkės pirmi nin kė Birutė Za-

latorienė pasidžiau gė, kad po ilgesnės pertraukos į
Ci cero kavinę sugrįžo žurnalistas Ed vardas Šulaitis.
Šia proga pirminin kė perdavė Edvardui Šulaičiui
ypatin gą JAV LB padėkos raštą, pasira šytą pirmi-
ninkės Sigitos Rosen, „už lietuviško kultūros, spau-
dos ir sporto puoselėjimą”. Cicero lietuviai ypač lai-
mingi, kad žurnalistas Šulaitis yra šio telkinio kro-

nikininkas. Pagal jo apskaičiavimus, jis yra parašęs
per 1 500 korespondencijų apie ciceriečius, ir dar apie
5 000 straipsnių įvairiomis sporto ir visuomeninėmis
temomis. 

Cicero kavine rūpinasi valdybos nariai Audro-
nė Bernatavičienė bei Danutė ir Algis Kirkos. Jie šias
pa reigas perėmė iš ilgametės kavinės va dovės Mėtos
Gabalienės, kuri ir to liau rūpinasi Cicero lietuvių ge-
rove. 

Stovykloje lankėsi ir renginių vedėjas Rimas
Šapauskas Vitalijaus Remėzos nuotr.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

RITA VENCLOVIENĖ

Š. m. birželio 9 d. Žemaičių Kalvari joje (Plungės
raj.) Daina Čyvienė, įgaliota Korp! Giedros na-
rių, įteikė ateitininkių korporacijos „Gied-

ros” premiją Jolantai Virbickienei – ,,Lietu vei mo-
teriai, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idea-
lų tarnystėje”. Jolanta Virbickienė – Žemaičių Kal-
v arijos vaikų ir jaunimo dienos centro „Vilties vė-
rinėliai” steigėja ir vado vė. Premijos sumanytojas  –
Prel. Juozas Prunskis. Gražią vasaros dieną jaunimo
centro savanoriai, o tarp jų ir keli moksleiviai iš JAV,
apsupo Jolantą ir kartu nuoširdžiai džiaugėsi jos ap-
do vanojimu.

Prieš 10 metų labdaros organizacija „Vaiko var-
tai į mokslą” gavo elektroninį laišką, prašantį pa-

galbos tik ką įsteigtam
Žemaičių Kalvarijos die-
nos centrui, kuris bus
skirtas miestelio ir ap-
linkinių kaimų beglo-
biams vaikams. Jolantos
Virbickie nės rašytas laiš-
kas buvo labai jaudinan-
tis. Valdybos nariams jis
padarė gilų įspūdį – jie
suprato, kad rašo atsa-
kinga ir sąžininga mote-
ris, turinti daug patir-
ties dirbant su apleistais
ir negalias turinčiais vai-
kais, ku riems reikia
daug meilės, atjautos,
saugumo ir psichologi-
nės pagalbos. Nuo tada
prasidėjo artimas ben-
dra darbiavimas su Že-
maičių Kalvarijos dienos

centro vadove Jolan-
ta Virbic kiene. 

Jolanta daug
metų dirbo psicho lo-
ge ir biologijos mo-
kytoja miestelio vidurinėje mokykloje, dabartinėje
gimnazijoje. Ji pamatė, kad yra daug „sunkių” vai-
kų, kuriems neužtenka  pusvalandžio pasikalbėjimo
mokykloje. Tuomet  ji kreipėsi į kleboną pra šydama,
kad duotų bent mažą kamba rėlį parapijos kultūros
namuose, kur galėtų sukviesti vaikus ir jaunimą iš
rizikos grupės šeimų ir po pamokų mokykloje su jais
bendrauti, padėti ruošti pamokas ir vesti įvairius už-
siėmimus. Jolanta tuojau subūrė grupelę savanorių
mokytojų ir gimnazistų, pasižadėjusių jai padėti dai-
 lės, muzikos  ir kitose srityse.  

Vaikų skaičius greitai augo, ma žame kambarė-
lyje pritrūko vietos.  Tada Centrui buvo išskirta ke-
letas kambarių atremontuoto pastato  antrame aukš-
 te ir ten galutinai įsikūrė „Vilties vėri nėlių” dienos
centras, vadovaujamas Jo lantos Virbickienės. Po po-
ros metų vaikų ir paauglių jame jau buvo per 70. Vai-
kai čia rado ne tik užuovėją ir globą, bet ir mylimą
bei visų gerbia mą psichologę, globėją ir užtarėją. Ji
vaikus ne tik ugdo, bet su jais vykdo įvairias akcijas

ir artimo meilės darbus: lanko senelių namus, tvar-
ko miestelio kapines, švenčių metu rengia vaidini-
mus, o paskutiniais metais – net dienos stovyklas, ku-
rių temos padeda skiepyti vaikams gilų tikėji mą,
(pvz., „Dešimt Dievo įsakymų”) ir tautiškumo ver-
tybes.

Po  kelerių  metų   bendravimo  ir pa ramos buvo
sutarta į  Žemaičių  Kalva riją  nusiųsti  savanores  iš
Čikagos.  Tai buvo Vija Lietuvninkaitė, Emilija
Pranc kevičiūtė ir Andrytė Siliūnaitė.  Po to kasmet
užsidegę jaunuoliai, dauguma kurių yra Jaunųjų at-
eiti ninkų stovyklos Dainavoje vado vai, pageidauja
savanoriauti „Vilties vė ri nėlių” centre. Grįžę iš Lie-
tuvos moks  leivių ateitininkų stovykloje Dainavoje jie
pasakoja savo įspū džius, rodo skaidres ir uždega ki-
tus savanoriauti Lietuvoje. Šiais metais vėl keturi
moksleiviai darbavosi „Vilties vėrinėliuose”.  Jų la-
bai laukė Jolanta ir vaikai.

Amerikos jaunuoliai gerbia ir pamilsta Jolantą
Virbickienę, nes ji bematant užmezga su jais artimus
ry šius, pajaučia jų charakterį bei ge rąsias savybes
ir leidžia jiems pasi reikšti ir vystyti savuosius ta-

lentus  bendraujant,
dirbant su centro vai-
 kais.

2014 m. Jolanta
buvo pagerbta Že-
maičių Kalvarijos

kultūros centre per padėkos vakarą „Ačiū tau”,
skir tą prisiminti jos nuveiktus darbus, pasidžiaug-
ti jos įgyvendintais projektais, geranorišku rūpini-
mųsi vaikais, gražiu bendravimu ir bendradarbia-
vimu su miestelio ir kaimo šeimomis. Ji primena Ma-
riją Pečkauskaitę-Šat rijos Raganą, „Giedros” garbės
narę, nes ji visą savo širdį ir sielą pašven čia apleis-
tiems vaikams ir jų šei moms, rūpinasi ir padeda naš-
 lai čiams, gabesnius jaunuolius paruo šia aukštajam
mokslui, o ypač rūpi nasi proto ar fizinę negalią tu-
rinčiais vaikais, kurie lanko dienos centrą ir yra at-
stumti savo artimųjų ir bendraamžių. Ji, kaip ir Ma-
rija Pečkaus kaitė, yra Lietuvos kaimo šviesos žibu-
rys. Atsisakiusi viliojančio dar bo Kaune ir Vilniuje,
ji liko rūpintis kaimo varguoliais ir apleistais vai kais.
Ji taip pat myli Lietuvos kaimą, jo grožį, paslaptin-
gumą ir ramybę. Jolanta Virbickienė, tauri asme-
nybė, šviesuolė, tikrai verta prel. Juozo Prunskio
įsteigtos premijos Korp! Giedra žymenio „Lietuvė mo-
teris, pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnystėje”.

2015 Korp! Giedros laureatė Jolanta Virbickienė su savanoriais moksleiviais, dirbančiais Žemaičių Kalvarijos vaikų ir
jaunimo dienos centre „Vilties vėrinėliai”. Iš k.: Rosita Urnikytė, Agnė Paulauskaitė, Irma Plaipaitė, Amilija Petrulytė,
Jolanta Virbickienė, Ūla Lapkutė, Audronė Juobauskaitė, Andrius Blekys ir Matas Stankus.       Dainos Čyvienės nuotr.

Daina Čyvienė (d.) įteikia Žemaičių Kalv arijos vaikų ir jaunimo dienos centro „Vilties
vėrinėliai” steigėjai ir vado vei Jolantai Virbickienei 2015 m. Korp! Giedros žymenį, skir-
tą ,,Lietu vei moteriai, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnystėje”. 

Ji, kaip ir Marija Pečkaus kaitė, yra
Lietuvos kaimo šviesos žiburys.  

Paruošti nauji ŠAA įstatai
Susipažinkite su jais

ateitis.org
Komentuokite:

LCFAistatai@gmail.com

IEŠKOMA KNYGAIEŠKOMA KNYGA
Ieškau įsigyti arba ilgesniam laikui pasiskolinti

knygą: ,,Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai”. Sudarė Min-
daugas Bloznelis. Išleido Lietuvių katalikų mokslo aka-
demija, Vilnius, 2003. Knyga dažnai vadinama ,,Adelės
Dirsytės monografija”. Jei jūs turite šią knygą ir jau per-
skaitėte, gal galėtumėte paskolinti arba padovanoti. 

Pasinaudojus šia knyga  platinsime informaciją apie
Adelės Dirsytės asmenį, darbus ir beatifikacijos bylą. Ga-
lite rašyti el. paštu: draugasateitis@gmail.com arba
skambinti tel. 708-447-2036 vakarais ir susitarti dėl
kny gos perdavimo.                                      – Vida Kuprytė

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

2015 Korp! Giedros
laureatė
Jolanta
Virbickienė 
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NATO neigia siekianti karo Europoje

Ar bus paminklas J. Basanavičiui?

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos teisme lankėsi Lietuvos konsti-
tucinės teisės mokslo kūrėjo profeso-
riaus Mykolo Romerio giminaičiai –
Marija Elena Romerytė
ir jos vaikai.

M. E. Romerytė yra
profesoriaus M. Rome-
rio pusbrolio Eugeni-
jaus anūkė. Ji yra gi-
musi JAV, tačiau šiuo
metu gyvena Londone.
M. E. Romerytė turi
Lietuvos pilietybę. Ji
dažnai lankosi Lietu-
voje, siekia stiprinti jau-
nosios Romerių kartos
atstovų ryšius su šali-
mi, iš kurios kilę jos
seneliai ir proseneliai.

Šįkart viešnia kar-
tu su atžalomis į Lietu-
vą atvyko aplankyti Ro-

merių giminės koplyčią Trakų bažny-
čioje, kitų giminaičių kapus ir greta Ty-
tuvėnų esančias giminės valdas, į ku-
rias yra atkurtos nuosavybės teisės. 

Nutrauktas tyrimas „WikiLeaks” įkūrėjo byloje
Stokholmas (BNS) – Švedijos

prokurorai paskelbė nutraukę tyri-
mą dėl Australijos piliečio Juliano
Assange esą įvykdyto lytinio užpuo-
limo. Penkerių metų senatis sukako
dviem kaltinimams, iškeltiems vy-
riausybių paslaptis viešinančio tink-
lalapio „WikiLeaks” įkūrėjui, kuris
nuo 2012 metų slapstosi Ekvadoro
ambasadoje Londone, kad išvengtų
ekstradicijos. Senatis sukako kalti-
nimui dėl lytinio užpuolimo ir ne-
teisėtos prievartos lytiškai santy-
kiauti. Be to, rugpjūčio 18 d. sukaks
senatis kaltinimui dėl kėsinimosi
išžaginti.

Pagal Švedijos įstatymus, jeigu
įtariamojo nepavyksta apklausti, kol
sukanka senatis, jis dėl tų tikėtinų nu-

sikaltimų nebegali būti teisiamas.
Jam yra išduotas Europos arešto

orderis.

Šventasis Tėvas keliaus į Afriką

Australai nori būti visi lygūs

Roma (Vatikano radijas) – Nors
šiuo metu vyksta  įtempti pasirengimai
artėjančiai Šventojo Tėvo kelionei į
Kubą ir Jungtines Amerikos Valstijas,
vyksiančiai rugsėjo mėnesio antroje
pusėje, jau pradedama ruoštis ir kitai
apaštališkai kelionei, kurios metu,

lapkričio pabaigoje, popiežius Pran-
ciškus ketina aplankyti tris Afrikos ša-
lis – Centrinės Afrikos Respubliką,
Ugandą ir Keniją. Tai bus jau vienuo-
liktoji apaštališkoji kelionė nuo Pran-
ciškaus pontifikato pradžios.

Vilnius (Diena.lt) – Paminklas
gydytojui, visuomenės veikėjui, tautos
patriarchu vadinamam Jonui Basa-
navičiui turi būti pastatytas, o spren-
dimus dėl to privalo priimti Vilniaus
valdžia, sako premjeras Algirdas But-
kevičius.

Paminklo pastatymas J. Basana-
vičiui yra Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos pro-
jekte. Jį planavo patvirtinti Vyriau-
sybė, bet atidėjo kultūros ministro
Šarūno Biručio iniciatyva. Šiame pro-
jekte ministras pasigedo aiškių pri-
oritetų ir finansavimo garantijų.

Be paminklo J. Basanavičiui, kol
kas nepatvirtintoje Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo prog-
ramoje numatoma iki 2018-ųjų re-
konstruoti ir Nacionaliniu kongreso
centru paversti buvusius Vilniaus kon-

certų ir sporto rūmus, įrengti daugia-
funkcinį kompleksą su 20 tūkst. vietų
žiūrovams stadionu, iki 2018-ųjų už-
baigti Valdovų rūmų statybas, reno-
vuoti Signatarų namų pastatą Vilniu-
je, sutvarkyti pastatą Kaune, kur tar-
pukariu veikė Užsienio reikalų mi-
nisterija, iki 2019-ųjų suremontuoti
istorinę Prezidentūrą Kaune.

Taip pat norima sutvarkyti Lu-
kiškių aikštę Vilniuje, pastatyti pa-
minklą Antanui Smetonai, sukurti
vaidybinį filmą „Tarp pilkų debesų”,
surengti Dainų šventę, pasaulio lietu-
vių sporto žaidynes ir kt. Įsipareigo-
jama siekti, kad programos rengi-
niuose iš viso dalyvautų per 1 mln.
žmonių.

Valstybės šimtmetį Lietuva mi-
nės 2018 metais.

Briuselis (BNS) – NATO gynė di-
delį skaičių karinių pratybų, kurias ji
surengė atsakydama į augančią Rusi-
jos agresiją, ir atmetė pareiškimus, esą
jos didina karo Europoje tikimybę.

Taip Aljansas reagavo į Londone
įsikūrusio tyrimų centro perspėjimą
dėl pavojų, kuriuos kelia gerokai su-
aktyvėjusios Rusijos ir NATO karo
pratybos nuo Ukrainos vyriausybės ir
prorusiškų separatistų konflikto pra-
džios praėjusių metų balandžio mėnesį.

„NATO karinės pratybos nedidina,
kaip tai teigiama studijoje, karo Eu-
ropoje tikimybės”, – NATO atstovė
Carmen Romero sakė po European
Leadership Network (ELN) paskelbtos
ataskaitos.

„Jomis kaip tik siekiama priešin-

go poveikio: stiprinti saugumą ir sta-
bilumą Europoje, atsakant į augančią
Rusijos agresiją”, – sakoma C. Romero
pareiškime.

ELN direktorius Ian Kearns sakė,
kad kariniai veiksmai skatina nepa-
sitikėjimo atmosferą, kuri „retkar-
čiais tapdavo pagrindu kai kuriems
gana artimiems NATO ir Rusijos ka-
rinių pajėgų susidūrimams”.

Tie  kariniai veiksmai atsklei-
džia, kurias savo gynybos vietas abi pu-
sės laiko labiausiai pažeidžiamomis.
NATO Achilo kulnas yra Lenkija ir
Baltijos šalys, tuo tarpu Rusija pažei-
džiamų vietų turi dar daugiau – įskai-
tant Arktį, Krymą ir sienas su NATO
narėmis Estija bei Latvija.

Lietuvoje vieši M. Romerio giminaičiai

Vilnius (Vyriausybės info) – Vy-
riausybė teigiamai įvertino Vidaus
reikalų ministerijos (VRM) siūlymą
baudų nesumokėjusiems vairuotojams
neišduoti ir nekeisti vairuotojų pažy-
mėjimų bei jų vardu neregistruoti
transporto priemonių. 

„Tiems, kurie nemoka, – tai pirmas
žingsnis iš gerosios kaimynų praktikos,
kada neteikiamos jokios administra-
cinės paslaugos su valstybe neatsi-

skaičiusiems asmenims”, – kalbėjo
VRM ministras S. Skvernelis.

Jeigu šioms pataisoms pritars Sei-
mas, jos įsigalios nuo 2016 m. sausio 1
d. 2012 m. Lietuvoje buvo paskirta dau-
giau kaip 105 tūkst. baudų už 31,67
mln. litų, iš kurių buvo išieškota tik 8
proc. 2012–2014 metais bendras skolų už
kelių eismo taisyklių pažeidimus lygis
siekė 30 proc. 

Sydnėjus (BNS) – Vienam aust-
ralui taip įgriso iš mokesčių mokėto-
jų kišenės apmokamos kelionių leng-
vatos politikams, kad jis paprašė įsta-
tymų leidėjų apmokėti jo šeimos atos-
togas – ir sulaukė didžiulio visuome-
nės palaikymo.

Trijų vaikų tėvas Stephen Callag-
han įkūrė paskyrą „Apmokėkite mano
vaikų atostogas” (Please Pay For My
Kids’ Holiday) kolektyvinio finansa-
vimo projektų tinklalapyje „GoFund-
Me”, prašydamas federalinės vyriau-
sybės politikų suteikti jo vaikams to-
kias pačias kompensacijas už keliones,
kokias gauna jie patys.

Savo tinklalapyje S. Callaghan

rašė, kad visuomenės pasipiktinimą
dėl australų politikams mokamų kom-
pensacijų už kelionių išlaidas išpro-
vokavo buvusios parlamento pirmi-
ninkės Bronwyn Bishop trumpas skry-
dis sraigtasparniu, atsiėjęs 5 tūkst.
Australijos dolerių. Pyktis dar labiau
padidėjo, iš dienos šviesą iškilus ki-
toms politikams taikomoms lengva-
toms.

„Supykęs dėl to, kaip nerūpestin-
gai politikai taško mūsų pinigus, skrai-
dindami savo vaikus verslo klase, įkū-
riau minėtą ‘GoFundMe’ (paskyrą) ir
sulaukiau nemažo susidomėjimo”, –
nurodė S.Callaghan.

Š. Korėjoje lekia galvos
Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėjos vadovas Kim Jong-Un įsakė nu-
šauti šalies vicepremjerą.

Šaltinių teigimu, vicepremjeras
Choe Yong-gon buvo nužudytas gegu-
žę, kai pasisakė prieš Kim Jong Un
miškininkystės politiką.

Pietų Korėjos žvalgybos agentūra
šiemet pranešė, kad Šiaurės Korėjos
vadovas nuo atėjimo į valdžią iš viso

įsakė  nužudyti maždaug 70 pareigū-
nų.

2013 m. jaunasis diktatorius pa-
siuntė myriop savo įtakingą dėdę Jang
Song Thaek, apkaltintą išdavyste ir ko-
rupcija. Be kita ko, balandį Pchenjano
vadovas užsakė šalies gynybos mi-
nistro Hyon Yong-chol nužudymą. Ma-
noma, kad vyras buvo apkaltintas ne-
lojalumu Kim Jong-Un. 

Baigsis geros dienos nemokantiems baudų

Vilnius („Draugo” info) – Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininkas Artūras Paulaus-
kas sako, kad prieš priimdama pabė-
gėlius Lietuva turi paruošti saugiklius
ir papildyti teisinę bazę naujomis nor-
momis, kurios reglamentuotų pabė-
gėlių buvimą viešose vietose.

„Niekam ne paslaptis, kad pabė-
gėliai, kuriuos Lietuva žada priimti,
gali būti įvairaus tikėjimo ir įsitiki-
nimų. Čia mes turime perimti Pran-
cūzijos, Estijos ir kitų Europos vals-
tybių praktiką ir užbėgti galimiems ne-
susipratimams už akių – reglamen-
tuoti bent tautinių drabužių – burkų –

dėvėjimą viešose vietose”, – sakė A.
Paulauskas.

Parlamentaras taip pat ragina dis-
kutuoti, ar musulmonai Lietuvoje re-
ligines apeigas galėtų atlikti visur, ar
tik konkrečiose nurodytose vietose.

Žmogaus teisių aktyvistai kriti-
kuoja iniciatyvą, sakydami, kad ji tik
skatintų neigiamą visuomenės nusi-
statymą ir kliudytų integracijai.

Lietuva per dvejus metus žada
priimti 325 migrantus iš įvairių šalių,
dauguma iš jų turbūt bus sirai. Pir-
mieji pabėgėliai į Lietuvą turėtų at-
vykti kitų metų pradžioje.

Pabėgėliai turės laikytis taisyklių

Lietuvoje lankosi M. E. Romerytė su šeima.       Newz.lt nuotr.

Juliano Assange. ,,WikiLeaks” nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Alaus atributikos (butelių, etikečių, kamštelių,
padėkliukų, bokalų, taurių ir t. t.) kolek-
cionavimas Lietuvoje atsirado tik At-
gimimo metais, bet jis jau turi pava-
dinimą – birofilija. Tarybiniais metais
kolek cininkai buvo įtarinėjami esant
agentais ar spekuliantais. Nors eti-
ketės buvo „nekaltas” dalykėlis,
anuomet daugiausia apsiribota
degtukų dė žučių etikečių rinkimu
– visame socialistiniame lageryje tai
buvo populiari kolekcionavimo sritis.
Alaus butelių etiketėmis (o juolab pa-
čiais buteliais ir kt.) domėjosi tik vienas
kitas pramuštgalvis.

Kaip išeivijoje gimęs lietuvaitis užsikrėtė
birofilijos bacila? Tiksliai negaliu pasakyti.
Dar vaikas, nuo maždaug 1966 metų, pradėjau susira-

šinėti su kiek vyresniu už mane kauniečiu Tomu. Jis rinko
pašto ženklus. Aišku, buvo nerealu tikėtis, kad paštu galėsi-
me mainytis Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklais – vei-
kė griežta cenzūra. Tačiau progomis mano draugui pavykdavo
atsiųsti kitokių tarpukario suvenyrų – žyminio mokesčio ženk-
lų, atvirukų, nuotraukų. Sykį į voką jis man įdėjo 1940 m. iš-
leistą „Šopeno” alaus daryklos Vilniuje padėkliuką su jau lie-
tuvišku, o ne lenkišku tekstu. Labai apsidžiaugiau – šį daik-
čiuką išsaugojau iki šiol. Galiu drąsiai tvirtinti, jog tai ir buvo
mano alaus atributikos kolekcijos pradžia!

Po beveik dviejų dešimtmečių nuo pažinties pradžios pa-
galiau su savo „pen-pal” turėjau progos susitikti asmeniškai.
Kaitrią 1983 m. vasarą Benjamino Gorbulskio kvietimu vie-
 šėjau Vilniuje. Pasibaigus viešnagės laikui būrys draugų at-
vyko prie traukinio su manimi atsisveikinti. Dauguma su gė-
lių puokštėmis, o mano vaikystės bičiulis iš Kauno atnešė seną
didelį butelį su šviežiomis obuolių sultimis. Tamsus žalias stik-
las, ¾ litro talpos, su užrašu „B-vė Goldberg Prienai” ir cent-
re įspaustu prekybos ženklu, o kitoje pusėje – „Bravoro nuo-
savybė”. Išliko ir firminis porcelianinis kamštukas. Bet kaip
tokį butelį išsivežti – muitinės tarnautojas pasienyje būtinai
prisikabins. Ten pat, perone, išgėriau sultis, pripyliau į butelį
vandens ir pamerkiau gėles. Pastačiau kajutėje ant stalo prie

KoLEKcININKAmS ... IR NE TIK

lango – niekas nesusidomėjo šia buržuazine relikvi-
ja! Įdomu, kad Tomas pats nerinko alaus atributikos,
bet suprato, kad amerikiečiui tai gali būti kuriozas. 

Vėliau, Atgimimo metais, susipažinau su vil-
niečiu, kuris buvo rimtas senosios alaus atributikos
kolek cininkas. Gyveno jis nedide liame mediniame na-
melyje Žvėryne. Prisi menu prieangyje veidrodinę sie-
ną su lentynomis, ant kurių, tarsi kareivėliai, tvar-
kingai buvo išrikiuoti šimtai butelių! Sąžiningas ko-
lekcininkas už prieinamą kainą  perleido man savo
dublikatus. Ir taip po vieną ar du, draugų ir giminių

dėka pradėjo keliauti į „Vėjų miestą” šie prie-
škariniai gražuoliai. Kurjerių visų dabar

nesuskaičiuosiu, tik pa sakysiu, kad nė
vienas butelis nenu kentėjo – visi at-

keliavo saugiai. 
Per beveik 35-erius lietu-

viškos alaus atributikos ko-
lekcionavimo metus mano

pagrindinis dėmesys visa-
da buvo sutelktas į trijų
dimensijų objektus – bu-

telius, kamštukus, boka-
lus, – į tai, kas įdomiau
žiūrisi lentynose ar ant

bufeto. Tiesa, turiu ir senų
plakatų, reklamų, nuotraukų
bei dokumentų iš lietuviškų

alaus daryklų praeities. Etiketes
kažkada išmainiau į kitus ekspo-

natus – nesu toks disciplinuotas,
kad viską tvarkingai dėčiau į albumus.

Mano kolekcionavimo laikrodis sustoja ties
1940-aisiais. 

Šiandien siūlau pakeliauti po kai kurias senąsias
Lietuvos alaus daryklas – apie jas pasakos mano su-
rinkti eksponatai. Dėl vietos stokos sustosime ne vi-
sose anuometinėse įmonėse. Lai atleidžia man  „Lai-
kinosios sostinės” gyventojai – šįkart negvildensiu nei
„Ragučio”, nei „Volfo Engelmano”. Apie mažeikiškius
brolius Šadauskus jau praeityje Draugo puslapiuose
esu nemažai rašęs. Tegul nepyksta ir iš „Saulės
miesto” kilę mūsų skaitytojai – Šiaulių „Gubernijos”
praeities šiame straipsnyje taip pat neliesiu.

Geriau kartu nei atskirai

1784-ieji Klaipėdoje buvo įsimintini metai. Tą žie-
mą audros buvo stiprios kaip niekad, o vasara – karš-
ta, kokios dar niekas nebuvo regėjęs. O svarbiausia
– klaipėdiečiams pabodo vežti vokišką alų iš Tilžės ir
jie nusprendė pasidaryti savo. Tokį, kokiu galėtų di-
džiuotis visas pama rys, kad galėtų iš tolo atvykstan-
čius pirklius pavaišinti, o prie gero alaus bokalo ir san-
dėrį geresnį sudaryti. Šio verslo ėmėsi tikras pama-
rio krašto patriotas Klaipėdos pirklys J. W. Reinecke.
Stambaus sudėjimo išvaizdus vyriškis, Reinecke

2 Beer or not 2 Beer?
Apie alaus atributikos kolekcionavimą

Štai tokį firminį bokalą keldavo prieniškiai į alaus daryklos ,,Goldberg”  savininko Šakovo sveikatą.
Jono Kuprio nuotraukos

1935 m. ,,Versalio” naktinio klubo Kaune alkoholinių gėrimų są-
rašas. Įdomu, kad alaus čia nerasite!

,,Šopeno” daryklos Vilniuje kovinio alaus
reklama. XIX a. pabaigoje išleistas kartoninis
plakatas.



cionalizacijos. Tuo metu „Kal napilyje”
jau dirbo 45 darbininkai. 1940 m. liepos
29 d. „Kalnapilis” nacionalizuojamas.
Nacionalizaciją vykdė Jurgis Panfi-
lovas. Rugsėjo 6 d. direktoriumi pa-
skiriamas Vaclovas Didžiulis, kuris
tarpukario metais čia dirbo paprastu
darbininku. Įmonei jis vadovavo iki
1941 m. balandžio. 1940 m. lapkričio
mėnesio duomenimis, alaus daryklo-
je dirbo 7 tarnautojai ir 55 darbininkai.
Dirbama buvo trimis pamainomis.
Daugumą sudarė nekvalifikuoti dar-
bininkai vyrai. 1941 m. balandžio 7 d.
laikinai eiti direktoriaus pareigas pa-
skiriamas Henrichas Rudokas, seniau
alaus darykloje irgi dirbęs paprastu
darbininku. Vaclovas Didžiulis pa-
skiriamas alaus tresto valdytoju. Grei-
tai sovietinę okupaciją pakeitė vokiš-
koji. 1941 m. birželio 27 d. į Panevėžį
įžengė vokiečių kariuomenė. Trumpą
laiką vėl buvo paskelbta nepriklauso-
ma Lietuvos valstybė. Tačiau 1941 m.
lapkričio mėnesį vokiečiai visiškai
perėmė civilinį valdymą Panevėžio
mieste. Įmones, kuriose dirbo iki 20
darbininkų, vokiečių valdžia grąžino
buvusiems savininkams. Stambių įmo-
nių valdymą perėmė vokiečių ben-
drovės ar jų paskirti asmenys. Visas
žydų turtas paskelbtas Vokietijos Rei-
cho nuosavybe. Tarpukaryje „Kalna-
pilį” valdė žydai H. ir I. Chazenai. Apie
įmonės grąžinimą buvusiems savi-
ninkams nega lėjo būti nė kalbos. „Kal-
napilio” direktoriumi paskiriamas at-
sargos kapitonas Petras Gumbinas.
Alaus daryklai jis vadovavo iki 1944-
ųjų. 

Vokiečių okupacijos metais dau-
giausiai buvo palaikomos tos įmonės,
kurios dirbo karo pramonei. „Kalna-
pilis” gamybos pobūdžio nekeitė, tad
ir dirbti teko nelengvomis sąlygomis.
Alaus daryklos pavadinimas vokie-
čių okupacijos metais liko nepakeistas.
Produkcija gaminta kaip ir tarpuka-
ryje. 1944 metų balandžio 1 d. „Kalna-
pilio” direktoriumi paskiriamas B.
Sadinauskas, o jau liepos 25-ąją jį pa-
keitė Juozas Zdanavičius. Tačiau jis
poste teišbuvo vieną  dieną – antrąsyk
Lietuvą okupavus sovietams, jis, kaip
,,nacionalistas buržujus” gavo kelia-
lapį pas baltas meškas. Iš Sibiro Ra-
munės senelis negrįžo...

1944-ųjų liepą vokiečiai paliko Pa-
nevėžio miestą. Atsitraukdami jie su-
sprogdino Panevėžio elektrinę, ir „Kal-
napilis” ilgą laiką negalėjo dirbti. Vė-
liau buvo pastatytas žibalinis  variklis,
kuris aprūpindavo cechus elektros
energija. 1944 metų rugpjūčio mėnesį
„Kalnapilis” vėl gamino alų. Įmonėje
dirbo 52 dar bininkai. Vadovai keitėsi
gana dažnai. 1944 metais katilinė alaus
darykloje dar kūrenta malkomis. Jų
per metus sunaudodavo 3 500 m³.

Šiuo metu darykla yra antra pagal
dydį Lietuvoje. Nuo 2003 m. „Kalna-
pilis”, prie jo prijungus alaus daryklą
„Vilniaus tauras”, tęsia veiklą kaip AB

„Kalnapilio – Tauro grupė”. Kar-
tu su kitomis penkiomis didžiau-
siomis šalies alaus daryklomis
priklauso Lietuvos aludarių aso-
ciacijai. Modernioje bendrovėje
verdamas įvairaus stiprumo alus.
Daugiausia produkcijos  parduo-
dama Lietuvoje, dalis – ekspor-
tuojama. Kai kurios čia gamina-
mos alaus rūšys pelnė pripažinimą
užsie nyje.

Nukelta į 10  psl.

9DRAUGAS 2015 RUGPJŪČIO 15, ŠEŠTADIENIS

buvo ne šiaip koks paprastas prekei-
vis. Jo sena giminė jau visą šimtme-
tį plukdė laivus po visą Baltijos jūrą,
o giminės herbe puikavosi jūrinis
erelis – narsios jūreivystės simbolis.
Šis simbolis papuošė ir naujos alaus
daryklos emblemą, jis liko „Švyturio”
prekinia me ženkle ir iki šių dienų.
Klaipėdietiškas Reinecke alus sulau-
kė tokio didelio populiarumo, kad vi-
same pajūryje pradėjo dygti bravorai.
Tačiau jie negalėjo pasiūlyti tokio
puikaus alaus, kaip Reinecke. Išskir-
tiniu skoniu ir kokybe su pirmuoju
klaipėdietišku alumi varžytis galėjo
nebent kitas iškilus pamario krašto
aludaris Theodor Preuss. Ilgainiui
abu vyrai susėdo prie alaus bokalo ir
nusprendė, jog nėra reikalo konku-
ruoti, jei galima dirbti kartu. Dvi
bendrovės susijungė ir naujoji alaus
darykla neginčytinai tapo pirmau-
jančia krašte.

Savo rinkinyje turiu daug skir-
tingų eksponatų iš šios pajūrio alaus
daryklos – butelių, kamštelių, doku-
mentų bei nuotraukų. Bet širdis vi-
sada greičiau plaka, kai pasižiūriu į
keturis tarpukario „Švyturio” alaus
padėkliukus. Jie reti – labai reti – iki
šiol vieninteliai žinomi egzemplio-
riai pasaulyje. Lietuvoje yra kolekci-
ninkų, savo rinkiniuose saugančių
daugiau ar mažiau senų (iki 1940 m.)
lietuviškų alaus butelių, bet padėk-
liukų – vos keli. Šiuos mano turimus
„perliukus” UAB „Švyturys – Utenos
alus” laikraštėlio Su puta pirmajame
numeryje (2005 m. rugsėjis) aprašė po-
karinių padėkliukų tyrinėtojas Li-
nas Turauskas. Jis tvirtina, jog „Švy-
turio” alaus padėkliukai ypatingi tuo,
kad čia istoriškai persipynę vokiški ir
lietuviški užrašai. Visus juos puošia
istorinis Reinecke šeimos herbas. Rei-
kėtų atkreipti dėmesį į karo metais iš-
leistą „Memeler Oftguell – Brauerei”
egzempliorių – nors vokiečiai alaus
daryklai ir buvo suteikę naują pava-
dinimą, alaus padėkliuke vis tiek mi-
nimas ir senasis vardas. Turiu ir vie-
ną padėkliuką su išimtinai lietuvišku
tekstu! Kaip gavau – tebūnie paslaptis,
bet papasakosiu apie vieną kvailystę.
Kažkada norėdamas „atgaivinti” mur-
ziną padėkliuką, pasiėmiau trintuką
ir – į darbą. Išvaliau ne tik viršutinę,
bet ir kitą pusę su Kazio Karpiaus
(buv. Dirvos redaktoriaus) parašu.
Gal lankydamasis uostamiestyje šis
tautininkų laikraščio redaktorius iš-
lenkdavo ne vieną šios daryklos alaus
bokalą, o prisiminimui parsivežė į Cle-
velandą šį padėkliuką? 

Pilaitė ant kalvos

Ties šiuo pasakojimu noriu kiek
plačiau stabtelti – mat tai ir mūsų šei-
mos istorija. Gal atpažinsite Juozo
Zdanavičiaus pavardę? Tai mano žmo-
nos Ramunės, Draugo vyr. redaktorės,
senelis!

1902 m. Albertas Foigtas, vokiečių
kilmės dvarininkas, to krašto vokiečių
bendruomenės atstovas, Panevėžyje
įkūrė alaus daryklą ir pavadino ją
„Bergschlosschen” (išvertus iš vo-
kiečių kalbos – Pilaitė ant kalvos). Pir-
maisiais metais bravoras išvirė apie
3 tūkst. kibirų alaus. 1918 m. pavadi-
nimas „Bergschlosschen” buvo pa-
keistas lietuvišku „Kalnapilis”. 1918–
1940 m. darykla veikė kaip akcinė
bendrovė.

1940 m. birželio 15 d. prasidėjo so-
vietinė okupacija. Buvo nacionali-
zuojamos visos įmonės, kuriose dirbo
daugiau kaip 20 darbininkų. 1940 me-
tais liepos 26 d. paskelbtas maisto
pramonės ministro inžinieriaus Chai-
mo Alperavičiaus įsakymas dėl na-

Klaipėdos alaus daryklos užeigose
buvo galima išlenkti ir  stipresniųjų
gėrimų. Firminis ,,Curacao” likerio
keramikinis ąsotėlis.

Vilnietiška ,,Lipskio” įmonė ne vien alų gamino. XIX a. pabaigos vyno butelaitis.

Kaizeriniai ir cariniai alaus kamštukai iš Klaipėdos ir Vilniaus.

Toks ,,eifeliukas” – itin retas kolekcininkų
laimikis! ,,Šopeno” daryklos butelis, 1900–
1910 m.

XX a. pradžios suvenyrinis alaus boka-
las su Klaipėdos vaizdais. 



ro). Bravoro alus pristatytas tarptautinėse parodo-
se Čikagoje (1898 m.), Paryžiuje (1904 m., apdovano-
tas „Grand Prix” ir aukso medaliu), Sankt Peterburge
(1909 m.), Odesoje (1910 m.). Prasidėjus Pirmajam pa-
 sau liniui karui alaus gamyba buvo nutraukta, įren-
giniai išardyti. Ga myba atkurta tik 1921 m. 1935 m.
rudenį bendrovės pirmininkas Tau bas ir įmonės di-
rektorius Rozentalis, pasinaudoję ekonominiais
savo kon kurento  įmonės sunkumais, privertė už-
daryti Iljos E. Lipskio alaus ir spirito gamyklą, pri-

žadėjo jos savinin-
 kams išmokėti kom-
pensaciją. Tokiu
būdu XX a. ketvirto-
jo dešimtmečio pa-
baigoje „Šopeno”
alaus darykla liko
vienintelė alaus ga-
mybos įmonė Vil-
niaus mieste.

Antrojo pasauli-
nio karo metu ga-
mykla mažai nuken-
tėjo. Tarybų valdžia
gamyklą nacionali-
zavo. Vėliau, prijun-
gus vaisvandenių
fabrikų įmonę „Šal-

tinis”, alaus darykla tapo alaus ir mineralinio van-
dens kombinatu „Tauras”. XX a. šeštajame dešimt-
metyje kombinatas pervadintas alaus darykla „Tau-
ras”. Per de šimtmetį baigta dešimt metų trukusi plėt-
ra, mechanizacija ir renovacija, leidusi padidinti
alaus produkciją iki 18,5 mln. litrų per metus. Lie-
tuvai atkūrus nepriklausomybę, kombinatas tapo Vil-
niaus valstybine alaus ir nealkoholinių gėrimų
įmone „Tauras”, kiek vėliau – akcine bendrove
„Vilniaus Tauras”, o dešimtmečiui baigiantis, „Vil-
niaus Tauro” kontrolinį akcijų paketą nupirko danų
susivienijimas „Danish Brewery Group”. XXI a.
pirmajame dešimtmetyje gamyba iš Vilniaus perkelta
į Panevėžį. 

Visad teikdavau pirmenybę „Šopeno” alaus da-
ryklos atributikai. Turiu keletą dar carinių laikų šios
įmonės butelių – dėl ypatingos formos jie praminti
„eifeliniais”. Laiku pavyko jų įsigyti – šių elegantiškų
bu telių vertė astronomiškai išaugo, jų nėra išlikę
daug, turbūt būtų galima suskaičiuoti ant dviejų ran-
kų pirštų. Saugau ir du unikalius šios daryklos pa-
dėkliukus – vieną lenkišką T-wa Browaru Sp.Akc.
Piwo „Szopen” w Wilnie 75 1860–1935, kitą lietuviš-
ką – Akc. B-vės Alus „Šopen” Vilniuje 80 1860–1940.
Šių padėkliukų centre puikuojasi daryklos pastato
piešinys. Dar didesnės mano kolekcijos „brangeny-
bės” yra iš carinių laikų (maždaug 1900–1910 metų).
Tai „Šo peno” spalvota reklaminė kartoninė iškaba

(tikriausiai kabėjusi jų alaus bare) ir
daryklos konkurento – „Lipskio” įmo-
nės vyno butelis. Už iškabą mainais ati-
daviau savo alaus etiketes bei dalį pa-
dėkliukų, o „Lipskio” butelaitį prieš 25
metus pirkau iš vieno kolekcininko
Lietu voje už 20 JAV „žaliukų”. Tiesa,
esu girdėjęs gandą, kad „amerikonas
už Lipskį tūkstantį babkių suplojo”...

Tad štai į kokius laikus ir pa sau-
lius nuveda nekaltai ant lenty nos sto-
vintys žalio ar rudo stiklo buteliai
bei kiti kolekcininko širdžiai mieli
,,niekučiai”.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Auksinis alus – Prienuose

Goldbergo buvo ketvirtoji alaus darykla, įsteig-
ta Lietuvoje 1868 m. (pirmosios buvo Kaune – Isero
Volfo 1861 m., Frederiko Engelmano 1862 m. ir
Makso Bliumentalio 1866 m.) 1920 m. šią Prienuose
įsteigtą įmonę įsigijo Benicijonas Šakovas ir Eizi-
kas Maklovskis. Įmonės pagrindinis kapitalas buvo
2 mln. 225 000 lt. Daryklą sudarė salyklinė, alaus da-
rykla, statinių dirbtuvė, lokomobilių ir elektros va-
riklių skyriai. Nuo 1931 m. veikė ir midaus skyrius.
Kurui per metus buvo panaudojama apie 3 000 m³
malkų. Alui gaminti buvo naudojama 277 350 kg mie-
žių. Per metus buvo gaunama 18 646 000 litrų alaus.
Alus daugiausia buvo sunaudojamas Lietuvoje, da-
lis išvežama į Latviją. Bravorą tarpukariu aptarnavo
44 darbuotojai, iš jų 8 moteris.

Mane visada domino šios įmonės atributika,
nors daug jos neturiu – porą butelių, keletą doku-
mentų bei spaudos reklamų. Saugoju „Goldbergo”
padėkliuką – atrodo, jis vienintelis žinomas. Tiesa,
turiu ir gražų, molinį šios įmonės alaus bokalą (ang-
liškai „beer stein”). Ko gero, jis buvo naudojamas
įmonės alaus bare. Ant jo pavaizduota tautiniais dra-
bužiais pasipuošusi lietuvaitė, siūlanti kaimiečiui
alaus. Užrašas – iškalbus: „Vien tik su alaus pagal-
ba susiranda bendrą kalbą”. Abiejose bokalo pusė-
se įspaustas „Goldbergo” daryklos prekybinis ženk-
las. Kai prieš 13 metų įsigijau šį bokalą, Prienų mu-
ziejus tokio netu rėjo. Dabar žinau, kad yra šio
spalvoto bokalo „broliukas”, kurį saugo mano ar-
timas bičiulis kolekcininkas Kaune. Kitas ,,Gold-
bergo” bokalas mano rinkinyje – dengtas paprasta
žalia glazūra. Šakovo šeimos istorija yra labai įdo-
mi ir galbūt verta atskiro straipsnio. Čia tik pami-
nėsiu, kad Benicijono dukrai Antrojo pa saulinio
karo metu pavyko pasprukti į Vakarus. Ji tapo dai-
lininke ir aktyviai dalyvavo New Yorko lietuvių kul-
tūriniame gyvenime.

Vilnietiški ,,eifeliukai” – ir gražūs, ir reti

„Vilniaus tauro” pradžia yra XIX a. septinta-
jame dešimtmetyje Abelio Soloveičiko ir Isero Bero
Volfo Lukiškėse įkurta alaus gamykla. Atsiskyrus
Vilniaus ir Kauno gubernijoms, gamyklą nupirko
Vilhelmnas Šopenas. 1897 m. gamyklą įsigijo Mor-
duchas Ovsiejus Epšteinas ir sujungė ją su 1872 m.
įkurta Epšteino alaus darykla. 1897 m.kovo 28 d. Ep-
šteinas įkūrė Vilniaus alaus darymo akcinę ben-
drovę „Šopenas”. Pradinis bendrovės kapitalas – 350
tūkst. rublių, vėliau buvo padidintas iki 500 tūkst.
rublių. Tuo metu tai buvo vienas didesnių bravorų
Vakarų Rusijos imperijoje. Per 1914-uosius metus pa-
gamino 300 tūkst. kibirų (vienas kibiras – 12,99 lit-

Alaus atributika
Atkelta iš 9 psl.

Alų gamino ir jurbarkiečiai! Tarpukario laikų guminiai antspaudai.

,,Gubernijos” produkciją ir šiandien
gurkšnoja alaus mėgėjai Čikagoje.
Tarpukario laikų alaus kamštukas.

1939 m. Panevėžio ,,Kalnapilio” vadovybė ir tarnautojai.  Pirmoje eilėje pirmas iš kairės – Juozas Zdanavičius.
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lė. Kai jos paklausiau, kokią seserį pri-
simena, moteris sakė, kad Meilai vi-
sada rūpėjęs menas. „Meilos dėka
man teko laimė pamatyti Ameriką. Iš
tos kelionės yra likę daug nuostabių
prisiminimų”, – sakė ji.

Naująja paroda Kaune labai džiau-
gėsi ir skulptorės anūkė, Bostone gy-
venanti teisininkė Ona Janina Balkus.
„Atvykau į Lietuvą jau trečia kartą ir
labai džiaugiuosi šia paroda. Močiutė
buvo išties ypatingas žmogus, jos na-
muose man teko praleisti nemažai va-
sarų, daug su ja bendrauti. Ji buvo ir
kuklus, ir labai inteligentiškas žmogus
– skaitė daug knygų, domėjosi meno
parodomis, nors niekada nemėgo gir-
tis savo pasiekimais, apie savo darbus
retai kalbėdavo. 

Esu labai laiminga, atvažiuodama
į Lietuvą. Man lietuviškas identitetas
labai brangus, labai jį vertinu, stipriai
jį jaučiu. Lietuva yra nuostabus kraš-
tas, į kurį gera sugrįžti”, – sakė pa-
kalbinta mergina.

Naujoji paroda, kviečianti atrasti
įdomią ir originalą menininkę Kaune
veiks iki rugsėjo vidurio, vėliau, kaip
buvo žadėta, ji iškeliaus į kitus Lietu-
vos miestus. 

Direktorius užtikrino, kad su M.
Kairiūkštytės-Balkus kūryba galės su-
sipažinti ne tik kauniečiai – skulptūros
bus eksponuojamos Klaipėdoje, Vil-
niuje, Panevėžyje, tad daugiau meno
mylėtojų galės atrasti šią įdomią ir sa-
vitą kūrėją.

Direktoriaus pavaduotoja paro-
doms ir ekspozicijoms bei šios parodos
katalogo sudarytoja Eglė Komkaitė-
Baltušnikienė susirinkusiems papa-

sakojo, kad dar praėjusių metų pa-
baigoje muziejų pasiekė skulptorės
dukros Daivos Balkus laiškas iš Was-
hingtono, jog Kaunui bus padovanota
jos mamos sukurtų skulptūrų kolek-
cija. Apie Meilą Kairiūkštytę-Balkus ži-
nota labai mažai – net visagalis inter-
netas pateikia tik skurdžią informa-
ciją. Muziejininkai daugiau sužinojo iš
2008 metais išleistos A. M. Sluckaitės-
Jurašienės knygos „Egziliantės užra-
šai”, kuri pateikiama ir šioje parodo-
je. 

Daiva Balkus muziejui atsiuntė
motinos pasisakymų apie kūrybą,
rankraščius, kuriuose buvo straipsniai
apie parodas, užrašai „Laisvosios Eu-
ropos” radijui ir „Amerikos balsui”,
taip pat keletą nuotraukų. Po kurio lai-
ko muziejų pasiekė ir jos kūryba – 19
skulptūrų, iš kurių didžioji dalis yra
bronzinės moterų skulptūros, taip pat
dukters ir anūkės portretai, auto-
portretas iš gipso. 

Dailininkė mėgo kurti nėščių mo-
terų figūras, ją domino kaip keičiasi
nėščiųjų figūros, perteikiant kūdikio
laukimą. Parodos kataloge yra cituo-
jami pačios dailininkės žodžiai, kai ji
teigė: „...Viena vertus, nėščia moteris
jaučiasi bejėgė ir priklausoma nuo
išorės jėgų, kita vertus, tuo pat metu ji
yra veikiama vidinės galios, joje snau-
džia jėga, skatinanti tikėjimą vilti-
mi”.

Būsimoji skulptorė Kaune gimė
1922 metais garsioje Kairiūkščių šei-
moje – jos tėvas buvo žinomas gydy-
tojas Vladas Kairiūkštis, kurio brolis
– žinomas tapytojas Vytautas Kai-
riūkštis, o sesuo – dailėtyrininkė Ha-
lina Kairiūkštytė-Jacinienė. 1947 me-
tais Meila Kairiūkštytė-Balkus emig-
ravo į Ameriką, baigė studijas presti-
žinėje New York Art Student’s League.
Vėliau persikėlė į Bostoną, čia studi-
javo universitete, 1974-aisiais Flori-
dos valstybiniame universitete apsi-
gynė magistro diplomą ir pradėjo da-
lyvauti parodose. Ankstyvųjų jos
skulptūrų beveik nėra išlikę, apie jas
liudija tik keletas fotografijų.

Kūrėja visada domėjosi psicholo-
gija, Bostone dirbo psichiatrijos ligo-
ninėje, vėliau Floridoje nesveikos psi-
chikos kalinius ji mokė dailės ir su-
rengė tų kalinių parodą „Pats asmuo
kaip įvaizdis” Floridos valstybinio
universiteto dailės galerijoje. 

Meilos darbai eksponuoti keliose
galerijose Bostone, New York, ji buvo
surengusi personalinę parodą Har-
vard universiteto bibliotekoje Camb-

ridge, vėliau, gyven-
dama Washingtone, ji
priklausė skulptorių
draugijai, toliau daly-
vavo įvairiose parodo-
se. Dailininkė yra su-
kūrusi rašytojo Anta-
no Vaičiulaičio, poeto
Alfonso Nykos-Niliū-
no portretų, kurių nuo-
traukos spausdintos
„Aidų”, „Metmenų”
žurnaluose. Washing-
tone ji 1979-1986 me-
tais bendradarbiavo
„Amerikos balso” ra-
dijuje, New York arti-
mai bendravo su skulp-
torium Vytautu Kašu-
ba ir jo žmona Alek-
sandra.

Knygoje „Egzi-
liantės užrašai” A. M.
Sluckaitė-Jurašienė
rašo: „Mane visada ste-
bino skulptorės kuk-
lumas, sakytum, me-
ninių ambicijų stoka.
Ar tik man taip atrodė,
ar ji iš tikrųjų ne itin
siekė viešumos, savo
kūrybos pagarsinimo?
Dirbo kaip atsiskyrėlė,
lėtai, atkakliai siekė savo meninių
tikslų, kūrybos procesą laikydama
svarbiausiu dalyku. Toks vienišo me-
nininko kelias labai nelengvas, saky-
čiau, būdingas egziliui”.

Apie tą dailininkės kuklumą už-
siminė ir jos dukra Daiva Balkus, pa-
rodos atidaryme pakalbinta „Drau-
go” žurnalisto. „Mamai skulptūra
buvo visų svarbiausia. Jos gyvenimas
buvo nelengvas, teko pakeisti daug
vietų, bet noras kurti niekada nedin-
go. Ne kartą man teko jai pozuoti, mo-
deliu buvo ir mano dukra Ona. Mama
atkakliai siekė savo tikslo, buvo labai
kukli, uždara, turėjo susikūrusi savo
pasaulį. Mama išėjo, bet jos darbai grį-
žo čia, ir tai yra nuostabu”, – kalbėjo
iš Washingtono į parodos atidarymą at-
vykusi Daiva Balkus.

Ji sakė, kad į Lietuvą atvyksta ne
taip dažnai, kaip norėtų, čia turi ne-
mažai giminaičių, kuriuos stengiasi
aplankyti. Ir šįsyk į parodos atidarymą
susirinko nemažas būrys artimų dai-
lininkės žmonių. Čia atėjo ir daili-
ninkės sesuo, garbaus amžiaus buvu-
si gydytoja Aldona Kairiūkštytė-Damb-
rauskienė, garsaus rezistento ir poli-
tinio kalinio Liudo Dambrausko naš-

Į gimtąjį Kauną iš Amerikos savo darbais grįžo dar viena originali kūrėja

Autoportretas

Skulptorės dukra Daiva Balkus ir anūkė Ona Janina Balkus.

Meila Kairiūkštytė-Balkus 

Parodos atidaryme meno mylėtojai žavėjosi skulptorės darbais. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Dailininkės skulptūros daugiausia vaiz-
duoja moteris.

Atkelta iš 1 psl.
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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.

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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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,,draugo” sudoku nr. 95
atsakymus atsiuntė: 

Regina didžabalienė, Willow Springs, IL
Mečys Šilkaitis, Seminole, FL 

Aleksis Kramer, Western Springs, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”
pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys

dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai
apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jau-
nytės dienoraščiai iš karo pabėgėlių sto-
vyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie au-
torių – su juo bendravusių, dirbusių as-
menų įžvalgos. Knyga išleista kun. Tri-
mako testamento paskirtomis lėšo-
mis.

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

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

DAnTŲ GYDYTOjAi

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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai  administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

ĮVAiRŪS

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264. 

� Darbšti moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Geros reko-
mendacijos ir gera anglų kalba. Tel.
773-329-9918.  

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo 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.  

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, reko-
mendacijos. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-280-3421  

SiŪLo dARBĄ

Reikalinga 30–69 metų moteris, su-
sikalbanti angliškai, galinti prižiūrėti
moterį ir gyventi kartu Claremont, CA. 

Tel. 909-626-0954.

Wanted CdL-A oTR Truck drivers
and owner operators. Great pay!

Call 708-235-1010
Location: Monee, IL 60449

www.elmaninc.com

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

Tel. (847) 247-9711, Ramunė



Lietuvos vardą NBA pui-
kiu žaidimu garsinęs
Žydrūnas Ilgauskas

niekada neišnyks iš „Cleve-
land Cava liers” metraščio. 11-
uoju numeriu pa žymėti „Ca-
valiers” marškinėliai nuo pra-
ėjusių metų kovo priklauso tik
jam, o Clevelande jo pavardę
žino kiekvienas sporto ger-
bėjas.

Bet „Yahoo Sports” pa-
brėžė, kad 221 cm ūgio „cent-
ras” – vienas svarbiausių
krepšininkų klubo karjeroje
ir jį įrašė šalia LeBron Ja-
mes. Pasak „Yahoo Sports”
sudaryto sąrašo, Lie tuvos pi-
lietybės netekęs Ž. Ilgauskas
– geriausias „centras”, kokį
tik yra turėjęs „Cavaliers”
klubas.

„Ž. Ilgauskas buvo Bill Walton be MVP apdova-
nojimo ir dviejų čempiono žiedų. Jis buvo didelis vy-
rukas su trapiais kaulais ir siaubinga uniforma. Jis
netgi neketino kada nors sugrįžti po stresinio kaulų
lūžio, ku ris nuo 1999 metų vasario iki 2001 metų gruo-
džio jam kainavo 195 rungtynes iš 214. Bet jis daug dir-
bo. Jis pasinaudojo atsiradusiu laiku ir pri ėmė pro-
tingus sprendimus, o tada, po velnių, sugrįžo, – rašo
Yahoo Sports”. – Jis niekada Clevelande nelaimėjo
čempionų žiedo ir gal jūsų nenustebins jo ‘Cava-
liers’ komandoje vidutiniškai pelnytų taškų (13,8) ar
atkovotų kamuolių (7,7) statistika. Bet jis – geriausias
‘centras’, kokį tik yra turėjusi ‘Cavaliers’ komanda”.

39 metų Ž. Ilgauskas net 14 metų pra lei do Cleve-
lando „Cavaliers” klu be, į kurį atvyko dar 1996 metais.
2003 ir 2005 metais Ž. Ilgauskas dalyvavo ir pačiose
NBA „Visų žvaigždžių” rungtynėse.

Prieš išvykdamas į JAV aukšta ūgis trejus metus
žaidė Kauno „Atle to” komandoje. Per ilgametę savo

profesionalaus krepšininko karjerą Ž. Ilgauskas nuo
1994 metų taip ir at rankoje į Europos čempionatą Lie-
tu vos rinktinėje sužaidė trejas rungtynes. 

Priminsime, kad šių metų sausio mėnesį iš Lie-
tuvos sporto žvaigždės Ž. Ilgausko, turėjusio dvigubą
– Lie tuvos ir JAV pilietybes – buvo atimta Lietuvos Res-
publikos pilietybė. To imtasi sužinojus, kad Ž. Il-
gauskas iš tiesų turi JAV pilietybę. 

Ž. Ilgausko pilietybės panaikinimo procedūra
buvo inicijuota Vidaus reikalų ministerijai gavus ofi-
cialų JAV ambasados Vilniuje patvirtini mą, kad bu-
vęs krepšininkas dar 2013 m. priėmė JAV pilietybę ir
davė JAV piliečio priesaiką.

Clevelande gyvenantis lietuvis su žmona augina
du Lietuvoje įvaikintus vaikus. Dukart NBA super-
finaluose žaidusio, bet taip nė vieno aukso žiedo ir ne-
iškovojusio Ž. Ilgaus ko 11-tu numeriu pažymėti marš-
kinėliai 2014 m. kovo 8 d. buvo iškelti į Clevelando
„Quicken Loans” arenos palubes. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

R. Berankis gali pakliūti į geriausių
pasaulyje tenisininkų 50-uką 

Ričardas Berankis per paskuti nes
tris savaites pademonstravo pui-
 kų ir pergalingą žaidimą bei

su rinko 190 ATP taškų. Jeigu lietuviui
pavyktų išlaikyti panašų žaidimo rit-
mą viso sezono metu, jis laisvai patektų
tarp 50-ies geriausių pasaulyje. 

Paskutiniuose trijuose turnyruo-
 se R. Berankis vidutiniškai pelnė po 63-
is taškus (Recanati, Italijoje, 55,  At-
lantoje 45, Washingtone 90). Pa daugi-
nus šį vidurkį iš 18-os įskaitinių tur-
nyrų gausis 1 140 taškų. Turėda mas to-
kią sumą taškų dabar lietuvis būtų 34-
a pasaulio raketė. Visi žaidėjai, ren-
kantys po tūkstantį ir daugiau taškų
per sezoną, patenka tarp 40-ies ge-
riausių pasaulyje.

Ne visi šiai sporto šakai prijau-
 čiantys žmonės žino, kad tenisi nin-
 kams užsiskaito tik 18-oje turnyrų iš-
kovoti taškai. Pavyzdžiui, ką tik tur-
nyre Washingtone R. Berankis iškovojo
90 taškų. Jie nusibrauks ly giai po
metų. Žaidėjams skaičiuojami pasku-
tinių 12-os mėnesių iškovoti taškai.

Šiemet R. Berankis Wimbledon ir
„Australian Open” turnyruose surin-
 ko po 45-is taškus. Zagrebe pelnė dar 45-
is taškus, už patekimą į Vroclavo pus-

finalį prisidėjo dar 40, taškų. Jeigu taip
vyks ir toliau, Ričardas šie met gali pa-
tekti tarp 50-ies geriausių pasaulio
žaidėjų.

Tokiems sezono planams didžiau-
 sius pagalius į ratus kiša grunto sezo-
nas ir Davis taurės  (Davis  Cup) var-
žybos. Ričardui ant grunto skinti per-
gales sekėsi sunkiau (1–8), o Davis
taurėje žaidėjai už pergales apskritai
negauna ATP taškų (tik pasaulinėje
grupėje). Tai yra beveik keturių mė ne-
sių laikotarpis. Tačiau net ir at sižvel-
giant į šias aplinkybes galima tikėtis
gero asmeninio rezultato.

R. Berankis praėjusiais metais
taip pat gynė Lietuvos garbę visose Da-
vis taurės varžybose, žaidė sezoną ant
grunto ir sudalyvavo dar 24-iuose tur-
nyruose ant mėgstamų greitų dangų
(įskaitant ir žolę). Bet, žinoma, taškai
atsiranda tik tada, kai teni si ninkas žai-
džia gerai ir laimi. Ričar das pradėjo de-
monstruoti tikrai gerą žaidimą. Grun-
to varžybose buvusį perdėtą pyktį pa-
keitė laisvumas ir pasitikėjimas savi-
mi, šaltakraujiškumas ir gerokai di-
desnė emocijų kontrolė. 

Vos tik jis nuo grunto užli po ant žo-
lės, per nepilnus du mė nesius nugalė-

Taip brandžiai žaisdamas R. Berankis dar šiemet gali patekti tarp 50-ies ge riau sių pa -
sau lio teniso žaidėjų.

Amerikiečiai prisimena 
Šarą ir „raudoną” Sabonį

Amerikiečiai vis dar puikiai pa mena
2000 ir 2004 metų vasaros olimpines
žaidynes bei juos į neviltį variusį Ša-

rūną Jasikevičių. Oficiali NBA lygos sve-
tainė sudarė geriausių visų laikų ne JAV
rinktinių, kurios kovėsi olimpiadoje, pen-
ketuką. Lietuvos rinktinė, Sydnėjuje per
plauką vos neįveikusi JAV, užėmė penktąją
vietą, kurią pasidalino su 2012 metų Rusijos
komanda.

„Joks kitas krepšininkas per pastaruo-
sius 25 metus JAV nekainavo tiek daug ner-
vų kaip Š.  Jasikevičius, kuris vos neišplėšė
pergalės 2000-aisiais. Tada jis pelnė 27 taškus,
tačiau paskutinę sekundę prametė. Po ket-
verių metų jis jau pelnė 28 taškus ir padėjo
nugalėti JAV”, – rašoma nba.com puslapyje.

Trečioje sąrašo vietoje atsidūrė 1988-ųjų
Tarybų Sąjungos rinktinė, kurios pagrindą
sudarė lietuviai, tuo metu vilkėję raudoną
rinktinės ap rangą. Tada rinktinę į pergales
vedė Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulio-
 nis, Valdemaras Chomičius ir Rimas Kurti-
naitis.

„Jeigu Š. Marčiulionis ir A. Sa bonis kar-
jerą NBA būtų pradėję anksčiau, tikėtina, jog
dabar būtų lai komi vienais iš 50-ies geriau-
sių lygos žaidėjų per visą jos istoriją. Jie at-
ve dė rinktinę link čempionų medalių, o fi-
nale kartu pelnė 41 tašką. Bet jie nebuvo vie-
ninteliai lyderiai – ketvirtfinalio ir pusfinalio
mačuose nesu stabdomas buvo R. Kurtinai-
tis”, – rašo nba.com.

Geriausia sąrašo komanda iš rink ta 2004
metų Argentina, laimėju si olimpinį auksą.
Antroje vietoje li ko 2008 ir 2012 metų Ispa-
nijos rink ti nės.

jo septynis pirmo šimtuko žaidėjus:
Vasek Pospišil, An dreas Haider-Maure,
Tim Smyczek, Steve Johnson, Yen-Hsun
Lu, Pablo Cuevas ir  Tei -murazi Ga-
bašvili. Ir kaip lygus su lygiais kovojo
su Marin Čilič ir du kartus su 18-ą vie-
tą pa saulyje užimančiu John Isner. Tai
yra vienas geriausių lietuvio žaidimo
laikotarpių visomis prasmėmis. 

Spėlionės lieka spėlionėmis. Tik rai
dar neaišku, ar R. Berankiui pa vyks pa-

gerinti savo rekordą ir pakilti aukščiau
67-os vietos . Bet nenuginčijamu faktu
lieka ir tai, kad paskutiniuose trijuose
turny ruose jis pade mons travo „Top
35” žaidėjo galimybės, taškų rinkimo
tem pą.

Galima sakyti, kad šiemet sužais-
 ti geri 7 turnyrai iš 18-os įskaitomų.
Liko dar apie dešimt ir laiko dar yra.
Antra sezono dalies pabaiga žada gerą
intrigą.

Ž. Ilgauskas – geriausias „Cavaliers” vidurio puolėjas

Lietuvos pilietybės netekęs Ž. Ilgauskas – geriausias „centras”, kokį tik yra turėjęs „Ca-
valiers” klubas
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500 

DRAUgo FoNDAS

• 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

Su 500 dolerių:
Omaha Community Foundation,

garbės narė, su 4,500 dol., Omaha, NE

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės na-

rys, su 16,800 dol., Sterling Heights, MI

Su 100 dolerių:
Alfonsa Pažiūrienė, garbės narė,

su 2,200 dol., Oak Park, CA (a. a. vyro
Vlado Pažiūros atminimui)

Vida Jankauskienė, su 230 dol.,
Woodhaven, NY 11421-1322

Su 50 dolerių:
Kęstutis ir Dalia Ječiai, garbės

nariai, iš viso 1,347 dol., Villa Park, IL
Aldona Zailskaitė, garbės narė, iš

viso 1,350 dol., La Grange, IL
Isabelė Laučkaitė-Howes, iš viso 50

dol., Derwood, MD

Su 15 dolerių:
Eugene ir Regina Žiūriai, iš viso 15

dol., Wethersfield, CT

Nuoširdžiai dėkoja visiems DF
aukotojams.

Jaunystės draugui, kybartiečiui 

A † A
STASIUI BUDREVIČIUI

iškeliavus amžinybėn į Tėviškės namus, reiškiu užuo -
jautą žmonai ANN, dukrai RŪTAI ir kartu liūdžiu.

Alfonsas Kerelis

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BIRUTĖ BUBLIENĖ

Mirė 2010 m. rugpjūčio 18 d.
Palaidota Lietuvoje, Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Birutė  buvo  ne  tik  mūsų  šeimos  širdis, bet ir daug dirbo su

Atei tininkų organizacija Amerikoje bei atgimstančioje Lietuvoje –
organizavo jaunimo stovyklas Dainavoje bei Berčiūnuose, ėjo at-
sakingas pareigas Detroito Dievo Apvaizdos parapijos taryboje bei
JAV Lietuvių Bendruomenėje – buvo LB LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotės) programos pradininkė.

Jos brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 16
d. 12 val. p. p. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje ir rugpjūčio 16 d.
10:30 val. ryto Detroito Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

Prašome prisiminti Birutę savo maldose.

Algimantas Bublys, dukros Milda ir Lina

Įnašas į Draugo fondą – dovana ,,Draugui”

Jono Valančiūno ateitis Toronto
„Raptors” toliau išlieka neaiški.
23-ejų metų vidurio puolėjas jau

šią vasarą gali sudaryti naują maksi-
malios vertės sutartį, tačiau derybos
užtruko. Kanadiečių laikraštis „Rap -
tors Republic” svarsto, ar lietuvis ap-
skritai vertas sulaukti solidžios sumos
iš „Raptors”.

Kanadiečiai išskiria tris pagrin di-
nes priežastis, kodėl J. Valančiūnas vis
nesulaukia didesnio dėmesio puoli-
me ir dažnai ketvirtus kėlinius trene-
rio Dwane Casey sprendimu praleidžia
ant suolo. Išskiriamas J. Valančiūno
neryžtingumas, prasti perdavimai ir
skurdus puolimo arsenalas. „Raptors
Republic” net siūlo pa simokyti iš kito
lietuvio Donato Motiejūno ir giria jo
kojų darbą bei judėjimą aikštėje. Ypač
daug kritikos lietuviui pažeriama dėl
to, kad jis nesugeba perduoti kamuo-
lio, kai prieš jį yra dvigubinama gy-
nyba.

Kanados žiniasklaida net svars to,
ar nevertėtų iškeisti lietuvio. Jie tai pat
pažymi, kad nepaisant to, kiek pato-
bulės lietuvis, jis vis tiek gali sulauk-

ti maksimalios vertės sutarties – iš
„Raptors” ar kitos komandos, net jei ir
nebus to vertas.

Jie siūlo palaukti sezono pabaigos
ir pažiūrėti, ar J. Valančiūnas padarys
žingsnį į priekį. Jeigu jis bus vertas –
stebėti, ką siūlys kitos ekipos ir tiesiog
pateikti pelningesnę sutartį. „Rap-
tors” kitą vasarą vis dar turės pirme-
nybę, norint pasilikti vidurio puolėją.

Kanadiečiai nepamiršta pami nėti,
kad J. Valančiūnas gerai ginasi ir vis
dar yra labai jaunas aukšta ūgis, todėl
jo vertė išlieka aukšta. Tačiau „Rap-
tors” generalinis vadybininkas Ma-
sai Ujiri tikrai nepaklus NBA rinkai ir
negalės siūlyti maksimalios vertės
sutarties žaidėjui, ku ris žaidžia vos po
25 minutes per rungtynes. Nepaisant
to, lietuvis vis dar vertinamas itin
aukštai.

Jis negalės siūlyti pelningo kont-
rakto ir žaidėjui, kuris ketvirtus kėli-
nius trenerio sprendimui dažniausiai
stebi iš šalies. Tad „Raptors” ir J. Va-
lančiūno laukia įdomi vasaros pabai-
ga bei artėjantis sezonas – klaustukų
daugiau nei atsakymų.

Donatas Motiejūnas kitą sezoną
bus vienas realiausių preten-
dentų laimėti labiausiai pato-

bulėjusio žai dėjo prizą NBA pirmeny-
bėse. Į pen kių kandidatų sąrašą mū-
siškį įtrau kė lygos apžvalgininkas
Fran Bline bury.

Jis gyrė lietuvio sugebėjimus ir
pavadino jį geriausiu antru Houston
„Rockets” komandos žaidėju praėjusį
sezoną. Žurnalisto manymu, lietuvis
gali pelnyti asmeninį apdovanojimą,
jeigu tik išliks sveikas ir gaus daugiau
žaidybinio laiko.

„James Harden neabejotinai tem-
pė Houston ‘Rockets’ vagoną su MVP
lygio pasirodymu. Bet galima disku-

tuoti, kad sunkusis krašto puo lėjas iš
Lietuvos buvo antrasis instrumentas,
padėjęs ‘Rockets’ išlikti viršuje.

Jis užpildė skyles, atsiradusias
po Dwight Howard ir Terrence Jones
traumų su nuostabiais judesiais po
krepšiu, kuriuos atliko dėka puikaus
kojų darbo, geru metimu iš toliau,
noru ir sugebėjimu judėti puolime bei
energija, kurią jis atneša į aikštelę.

Jis rinko po 15,1 taško ir sugrieb-
davo po 7,4 kamuolio per rungtynes,
kai nugaros trauma pabaigė jo sezo ną.
Jo užsispyrimas sunkiai dirbant ir
meilė žaidimui gali padėti suspindėti”,
– D. Motiejūną įvertino žurnalistas.

Šių metų pavasario vajus jau pasibaigė. Didesnė dalis ,,Draugo” skaityto-
jų atsiliepė į kvietimą padidinti savo įnašus. Šio vajaus proga Draugo fon-
das, atsidėkodamas už aukas, kiekvienam atsiuntusiam  bent 50 dol. (DF

nariui-rėmėjui pageidaujant) išsiuntė jubiliejinę, ,,Draugo” šimtmečiui skirtą
knygą. Viso buvo išsiųsta 27 knygos.

Dėkojame visiems iki šiol aukojusiems DF, bet ypač laukiame naujų narių. 
Taip pat prašome rašant testamentus dalį savo santaupų skirti Draugo fon-

dui, nes jis tiesiogiai remia ,,Draugo” laikraštį – tokiu būdu užtikrinsite lietu-
viškos spaudos tęstinumą.

Testamentuose įrašykime: Draugas foundation 4545 W. 63rd street, Chica-
go, IL 60629, tax ID No. 36-3916303

Marija Remienė                     
DF tarybos pirmininkė

draugo fondo įnašai

D. Motiejūnui – pagyros iš JAV

Ar J. Valančiūnas vertas „Raptors” pinigų?
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� Čiurlionio galerija Jaunimo centre  (5620
S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) rug-
sėjo 11 d. 7:30 val. v. meno mylėtojus ma-
loniai kviečia į dailininkės Nijolės Rasmus-
sen (Denver, CO) tapybos parodos atidary-
mą. Parodos atidaryme dalyvaus autorė. 

� Maloniai kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios kasmetiniuose
Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 6 d.
ir baigsis rugsėjo 13 d. Savaitės dienomis šv.
Mišios bus aukojamos 10 val. r. – kaskart vis
kita intencija. Į atlaidus iš Lietuvos, Vilkaviš-
kio vyskupijos, specialiai atvyksta kunigas Li-
nas Baltrušaitis.

� Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 12:30 val.

p. p. PLC didžiojoje salėje vyks Lietuvos Duk-
terų draugijos iškilmingas metinis poky-
lis ,,Rudens pietūs”. Įdomi programa, gar-
džios vaišės, loterija. Visi laukiami.

� Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks Ben-
druomenės diena. Šv. Mišių metu prel. Ed-
mundas Putrimas teiks Sutvirtinimo sakra-
mentą misijos studentams. Po šv. Mišių – pa-
bendravimas ir vaišės. Kviečiame Misijos ti-
kinčiuosius, svečius ir visus, norinčius pabū-
ti drauge, dalyvauti šioje gražioje šventėje. 

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html

DRAUGAS
4545 W 63 ST

Chicago, IL 60629

Padėka
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja Laimai Baltrėnienei, šeimos vardu atsiuntu-
siai 300 dol. auką Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga rengiamai kny-
gai paremti, tokiu būdu įamžinant savo artimuosius: Rimas Baltrėnas – a.a.
Anelės Tarasevičiūtės-Šopys Baltrėnienės atminimui; Laima Baltrėnas – a.a.

Charlie Šopys atminimui; Anthony Šopys – a.a. Danutės
Šopys-Porsch atminimui.

Aukas istorinei knygai prašome siųsti adresu:
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Visų aukotojų ir rėmėjų

pavardės bus skelbiamos knygoje.

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 19 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinės trilogijos
apie Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį ,,Lūžis
prie Baltijos” antrąją dalį.

� Kviečiame jus į Pasaulio lietuvių centro
metinę gegužinę! Muzika, šokiai, lietuviškas

maistas, žaidimai vaikams, mugė ir loteri-
jos traukimas! Įėjimas ir automobilio pa-
statymas nemokamas. Atvažiuokite patys,
atsivežkite savo šeimą, pakvieskite draugus!
Kartu smagiai praleiskime vasaros popietę!
Laukiame jūsų Pasaulio lietuvių centro kie-
melyje rugpjūčio 30 d. 12 val. p. p. Adre-
sas: 14911 127th St. Lemont, IL 60439.
Informacija tel. 630-257-8787.

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)


