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Viltį laimėti pražudė 
zona be vėjo – 3 psl.

Žinomo žmogaus nežinomas
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Netrukus, rugpjūčio 23 dieną Lie-
tuva Latvija ir Estija švęs Bal-
tijos kelio 30-metį. Ši data

bus minima ne tik Baltijos ša-
lyse, bet ir daugelyje kitų pa-
saulio kampelių, ten, kur gyvena
gausesnės lietuvių, latvių ir estų
bendruomenės. Čikagoje ir jos
apylinkėse gyvenantys lietuviai taip
pat žada paminėti šią įsimintiną datą. 

Neseniai Baltijos kelio minėjimo or-
ganizacinio komiteto nariai vėl buvo susirinkę
galutinai aptarti būsimos šventės. Apie tai, kaip
Čikagoje bus švenčiamas Baltijos kelio 30-metis,
,,Draugui” pasakojo organizacinio komiteto pirmi-
ninkė Regina Butkus.

Šventė vyks vienoje iš gražiausių Čikagos vie-
tų – prie Buckinghamo fontano. Į ją bus pa-
kviesta garbingų svečių – JAV Kongreso na-

rių – Dan Lipinski, John Shimkus, Čikagos merė
Lori Lightfoot, 15-ojo Čikagos rajono tarybos narys
(alderman) Raymond Lopez. 

Planuojama, kad minėjime dalyvaus ne tik lietuvių,
gyvenančių Čikagoje, bet ir latvių bei estų bendruomenių
atstovų. Žada atvykti apie 30 svečių iš Michigane neseniai
susikūrusio lietuvių klubo ,,Michigan Nemunas”.  

Šventės programoje, kurią, nuskambėjus JAV bei tri-
jų Baltijos šalių himnams, pradės Jonas Platakis ir Regina

Lietuva
yra
mano
tėvynė

„Alio, alio – Lietuvos radijas –
Kaunas”, – tuos žodžius, kuriais
1926 m. vasarą pirmąją trans-
liaciją pradėjo Kauno radijo
stotis, tikriausiai mažai jau kas
beprisimena, jų negirdėjo ir jau-
niausias vieno iš stoties kūrėjų,
o vėliau ir viršininko – inžinie-
riaus radiotechniko Alfonso
Jurskio sūnus Juozas Saulius
Jurskis, Kaune šią vasarą žur-
nalistams pasakojęs savo šei-
mos istoriją. 

Kaip ir daugelio į Vakarus ka-
rui baigiantis pasitrauku-
sių lietuvių kelias į Vakarus

driekėsi per Nemuną prie Rusnės.
„Užvakar suradau mūsų pabėgi-
mo kelią, nuvažiavau iki pat Ka-
liningrado sienos, kur anksčiau
stovėjo tiltas, – pasakojo Juozas
Jurskis. – Tai buvo jaudinanti
akimirka. Tėvas viską detaliai
aprašė dienoraštyje, kurį išsau-
gojome. Prisimenu jį kasdien ra-
šantį... Prieš 7 metus su sūnumi
planavome visą pabėgimo kelią –
nuo Karūžiškės iki pat Augsbur-
go – įveikti motociklais. Įsivaiz-
duokite: sūnus ir anūkas seka
tėvų egzodo keliu per Lietuvą,
Prūsiją ir visą Vokietiją. Deja, tą
kartą nepavyko”. – 5 psl.

Savo lėktuvus J. S. Jurskis puošia lietuvišku simboliu – stilizuotu Vyčiu. 
Asmeninio albumo nuotr.

Juozas Saulius Jurskis

Butkus, kalbės ir susirinkusius sveikins Lietuvos gen.
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Latvijos ir Es-
tijos garbės konsulai, atvykę svečiai.  

– 2 psl.

Baltijos kelią minėsime
prie Buckinghamo fontano 
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Visi žinome, kad gyvenime kiekvienas
procesas turi savo tvarką ir eiliškumą.
Nesvarbu, ar statai namą, ar kepi pyragą
– yra seka, ką po ko ir kaip reikia dary-
ti. Jos nesilaikydami prarandame laiko,
išeikvojame energiją, sugadiname me-
džiagas ir negauname norimo rezulta-
to.

Bet turbūt kiekvienas gyvenimo
kelyje kažkada esame nusprendę
nesilaikyti rekomenduojamų inst-

rukcijų ir daryti savaip. Atrodo, su-
galvojome gerą planą, bet rezultatas iš-
ėjo atvirkščias. O kaip su gyvenimo
,,statyba”? Yra populiarus pasakymas,
kad gyvenimas neateina su instrukci-
ja, todėl reikia gyventi taip, kaip pa-
puola. Tačiau Dievo žodis sako: Kas tik
pagarbiai bijo VIEŠPATIES, tas suži-
no iš Jo taką, kuriuo eiti turėtų. (Psal-
mė 25:12) Taigi, esmė yra ta – kokį ke-
lią žmogus pasirenka, ar eiti su Dievu,
ar be jo. Klaidinga galvoti, kad mūsų
mintys yra tik mūsų ir už jų niekas ne-
stovi. Šv. Mato evangelijoje yra pas-
traipa apie tai, kaip arti mumyse yra
Dieviškos ir bedieviškos mintys:  Atėjęs
į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus pa-
klausė mokinius: „Kuo žmonės laiko
Žmogaus Sūnų?” 14 Jie atsakė: „Vieni
Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jere-
miju ar dar kuriuo iš pranašų.” 15 Jis
vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?”
16 Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi
Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!” 17 Jėzus
jam tarė: „Palaimintas tu, Simo-
nai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir
kraujas tai tau apreiškė, bet mano
Tėvas, kuris yra danguje. 18 Ir aš tau
sakau: tu esi Petras  [uola]; ant tos uo-
los aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pra-
garo vartai jos nenugalės. 19 Tau duo-
siu dangaus karalystės raktus; ką tu su-
riši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką
atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.”
20 Tuomet jis griežtai įsakė savo moki-
niams niekam neskelbti, kad jis yra Me-
sijas.

21Nuo to meto Jėzus pradėjo aiš-
kinti savo mokiniams turįs eiti į Jeru-
zalę ir daug iškentėti nuo seniūnų,
aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų,
būti nužudytas ir trečią dieną prisikel-
ti. 22 Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį,
ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau
neturi taip atsitikti!” 23 O jis atsisukęs
subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu
man papiktinimas, nes mąstai ne
Dievo, o žmonių mintimis.” (Mato
16:13-23) 

Šiame tekste matome, kad Petras
yra vadinamas palaimintu, nes kalba
Dievo apreikštomis mintimis ir čia

Kas stovi už tavo minčių, žodžių ir sprendimų?
pat vadinamas  ,,papiktinimu”, nes
mąsto ne Dievo mintimis. Štai kaip arti
viskas yra mumyse! Todėl turime save
stebėti ir kelti klausimą, kas stovi už
mano minčių ir jas įtakoja, nes vėliau
jos virsta mūsų žodžiais, elgsena, pa-
sirinkimais bei sprendimais. Prisi-
minkime Judo istoriją – mintis išduo-
ti Jėzų nebuvo jo paties: O šėtonas įėjo
į Judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš
Dvylikos. 4 Tas nuėjęs tarėsi su aukš-
taisiais kunigais ir sargybos viršinin-
kais, kaip jį išduoti. 5 Šie apsidžiaugė ir
sutarė duoti jam pinigų. (Luko 22:3-5) Ir
nors vėliau Judas gailėjosi tokio spren-
dimo, nieko pakeisti jau nebuvo įma-
noma.

Biblijoje gausu istorijų, rodančių
kaip Dievas veda ir moko juo pasiti-
kinčius žmones net iki smulkiausių gy-
venimo detalių: O dabar eik! Aš būsiu
su tavo lūpomis ir pamokysiu, ką turi
sakyti. (Išėjimo 4:12) Nuo to, kam pa-
vedame savo mintis, priklauso ir mūsų
gyvenimo ,,statyba”:  Kas klauso šitų
mano žodžių ir juos vykdo, panašus į iš-
mintingą žmogų, pasistačiusį namą
ant uolos. 25 Prapliupo liūtys, ištvino
upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą.
Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pasta-
tytas ant uolos. 26 Kas klauso šitų mano
žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką
žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio.

27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, paki-
lo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis su-
griuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.
(Mato 7:24-27) 

Tenka matyti, kaip griūna labai iš-
mintingai sugalvoti žmonių planai,
net gyvenimai. Griūties akivaizdoje
būna kaltinamos aplinkybės, kad ne tas
laikas, ne ta vieta, ne tas žmogus. Iš to
išplaukia dar viena išmintis, užrašyta
Biblijoje – kad viskas yra gerai, jeigu
būna daroma tinkamu laiku ir tinka-
moje vietoje: Viskam yra metas, ir kiek-
vienam reikalui tinkamas laikas po
dangumi. (Mokytojo knyga 3:1) Einan -
tieji per gyvenimą su Dievu jaučia,
kaip išmintingai būna pamokomi kada
ir kam yra tinkamas laikas bei ką ant
ko reikia statyti, kad nesugriūtų. Sta-
tant pastatus žinome, kad žemiau esan-
čios dalys laiko aukščiau esančias, o su-
keitus jas vietomis neišvengiamai lauk-
tų griūtis. Tikintiems ir pasitikin-
tiems žmonėms Dievas padeda nesu-
simaišyti gyvenimo statybos procese
bei jį saugo. 

Visuomet man yra dvasinis pa-
stiprinimas klausytis tikinčiųjų žmo-
nių pasakojimų bei liudijimų apie tai,
kaip jie gyvenime patyrė dalykų, kurių
niekada neprašė ir jie buvo daug svar-
besni už tuos, kurių buvo prašoma,
kaip Dievas koregavo jau sugalvotus

planus ar juos sukeitė vietomis. Nei vie-
nas nenorime švaistyti savo laiko ir
energijos ar negrįžtamai sugadinti tam
tikrų gyvenimo laikotarpių, bet tai
įmanoma tiktai Dievo rankose. Pasiti-
kėjimas Dievu yra tarsi nenutrūkstama
malda, padedanti viską gyvenime su-
statyti į savo vietas ir savo laiką. Aš visa
galiu tame, kuris mane stiprina. (Fili-
piečiams 4:13)

Baltijos kelias – tai unikali,
1989 metų rugpjūčio 23
dieną surengta akcija, ku-

rios metu rankomis susikibusių
žmonių grandinė (apie 600 ki-
lometrų ilgio) nusidriekė per
tris Baltijos šalis – Lietuvą, Lat-
viją ir Estiją, sujungusi tris So-
vietų Sąjungos okupuotų šalių
sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.
Tokiu būdu Baltijos žmonės
pareiškė protestą prieš Molo-
tovo-Ribbentropo paktą, gyva
grandine simboliškai atskirda-
mi Baltijos valstybes nuo So-
vietų Sąjungos, išreikšdami
norą būti laisvais. Visame kelyje
plevėsavo juodi gedulo kaspi-
nai, degė žvakutės, kaip primi-
nimas apie patirtas aukas ir di-
delių netekčių skausmą. Spė-
jama, kad kelyje stovėjo per 2
milijonus žmonių. 

Baltijos
kelias
Atkelta iš 1 psl.

Taip pat bus perskaityti gauti svei-
kinimai. Čikagos lietuvių bėgimo klu-
bas ta proga rengia bėgimą. Finišavę
prie fontano, tokiu būdu žada pasvei-
kinti čia susirinkusius žmones.

Baltijos kelio minėjimui prie Buc-
kinghamo fontano bus skirtos dvi va-
landos. Renginio organizatorių suma-
nymu, po oficialiosios da-
lies šventės dalyviai galės
pasiklausyti Sąjūdžio me-
tais skambėjusių popu-
liarių dainų, pasikalbėti.
Visi dalyviai gaus suve-
nyrinę dovanėlę, o norin-
tys galės įsigyti proginių
marškinėlių. 

,,Šventę pradėjome
planuoti praėjusių metų
rugsėjį. Idėjų ir planų,
kaip įdomiau ir įspūdin-
giau atšvęsti Baltijos kelio
30-metį, buvo daug. Ta-
čiau daugelį idėjų ,,nu-

marino” finansinės kliūtys. Teko įsigyti
nepigiai kainavusius specialius leidi-
mus ir draudimą, kad galėtume rinktis
ir atšvęsti prie Buckinghamo fontano,
kainavo įgarsinimas, suvenyrai ir dau-
gybė kitų dalykų”, – sakė R. Butkus.  

Baltijos kelio organizaciniame ko-
mitete yra įvairių organizacijų bei LR
konsulato atstovų: Ieva Dilytė, Julius R.
Butkus, Regina Butkus (atsakingi už
įvairius organizacinius ir su programa
susijusius klausimus), Jonas Platakis
(atsakingas už renginio reklamą), dr. Ro-
bertas Vitas (svečių pakvietimas),  Sva-
jonė Kerelis (iždininkė), Saulius Kuprys
(teisiniai klausimai) ir kt. 
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Liepos 13–16 dienomis vykusioje gar-
siojoje regatoje ,,Race to Mackinac”
Michigano ežere tarp daugiau nei šim-
to jachtų savo bures skleidė ir trys lai-
vai, kurių savininkai ir kapitonai – lie-
tuviai.  Tai Gintaro Karaičio jachta ,,Ima-
gine”, Gyčio Petkaus ,,Vytis” ir Arūno Ku-
belsko ,,Challenger”. 

Pastarosios jachtos komanda gali di-
džiuotis šimtaprocentine lietu-
viška įgula – visi dešimt komandos

vyrų yra Amerikoje gyvenantys lietu-
viai.

Kapitono Arūno Kubelsko vado-
vaujama ,,Challenger” komanda – pati
,,jauniausia” šios regatos dalyvė, var-
žybose į Mackinac salą plaukia dar tik
antrą kartą. O du komandos nariai pir-
mą  kartą dalyvavo šioje didžiausioje
pasaulyje gėlo vandens regatoje.

,,Mūsų komandos, kurią pavadi-
nome ‘Dream Team Sailing’, tikslas –
plaukiant skleisti žinią apie Lietuvą.
Žinoma, visada norisi laimėti ir būti
pirmiems. Tačiau dar svarbiau – bu-
riuojant, bendraujant ir dalyvaujant re-

gatose įgyti visokeriopos patirties”, –
,,Draugui” sakė ,,Challenger” kapito-
nas Arūnas Kubelskas. 

Jis pridūrė, kad šių metų regata
,,Race to Mackinac” jų tautinei ko-
mandai nebuvo labai sėkminga. Savo
grupėje jie užėmė 10 vietą iš 16, o ben-
droje įskaitoje liko 100-ieji. 

Sirgalių komanda 
sulaukė dėmesio

Nors A. Kubelsko vadovaujama
lietuvių komanda šiais metais negali
pasidžiaugti greičiausiai įveikusi dis-
tanciją, tačiau teisėtai gali didžiuotis
ypatingu artimųjų ir draugų palaiky-
mu visos regatos metu. ,,Challenger”
palydos iš Navy Pier ir surengtas su-
tikimas Mackinac saloje atkreipė dau-
gelio dalyvių dėmesį ir sulaukė daug
šiltų įvertinimų ir palaikymo.  Regatos
narių palydėtuvių iš Navy Pier metu
renginio komentatorius pasidžiaugė,
kad ,,Challenger” įgula turi tokią pui-
kią palaikymo komandą. 

O ir pati jachta buvo papuošta: joje

Viltį laimėti pražudė ežero zona be vėjo

plevėsavo JAV, Lietuvos ir Žemaitijos
vėliavos. Komandos žemaičiai tokiu
būdu pagerbė Žemaitijos paminėjimo
rašytiniuose šaltiniuose 800-ąsias me-
tines. 

Planus sugriovė
nenuspėjamas vėjas

,,Dream Team Sailing” komanda,
planuodama kelionę link Mackinac

salos, pasirinko netra-
dicinę strategiją: jie,
priešingai nei daugelis
kitų jachtų, nusprendė
plaukti arčiau dešiniojo
Michigano ežero kran-
to. ,,Mes supratome:
arba laimėsime, arba
liksime prie paskuti-
niųjų. Kaip sakoma, ėjo-
me ‘va bank’ ir šis mūsų
sprendimas, deja, šį kar-
tą nepasiteisino”, – sakė
A. Kubelskas. Plaukda-
ma link tikslo ,,Chal-
lenger” atsidūrė tokioje
ežero zonoje, kur visai
nebuvo vėjo. Antros
plaukimo dienos pary-
čiais, maždaug 8 valan-
dą ryto, lietuvių jachta
sustojo. Vėjo nebuvo
maždaug 10 valandų. Ir
tik apie 6 valandą vaka-
ro ,,Challenger” paju-

dėjo. Tačiau įgula suprato, kad per tą
ramybės laiką ,,praradusi” beveik 90
mylių, gali nebesvajoti apie prizines
vietas. 

Trispalvės burės šį
sykį neprireikė

Ką vyrai veikė tuo metu, kai ežero
vanduo buvo lygus kaip stiklas, o įstri-
gusio laivo komanda galėjo tik pasva-
joti apie skraidinantį vėją? 

,,Nuotaikos nepraradome: kalbė-
jomės, diskutavome, pasakojome anek-
dotus, gaminomės valgyti, verdančiu
vandeniu užsiplikydami specialiai pa-
ruoštą maistą. Buvo labai karšta, todėl
bandėme atsivėsinti, kibirais pilda-
miesi ant savęs ežero vandenį”, – pri-
siminė A. Kubelskas. 

Ar pasitaikė proga išskleisti gra-
žiąsias patriotines ,,Challenger” bures,
kurias komanda įsigijo šių metų pa-
vasarį? Kapitonas sakė, kad Lietuvos
vėliavos spalvų burės šioje regatoje ne-
teko išskleisti. Trispalvė burė yra ma-
žesnė ir skirta stipriam vėjui, o tokio
komandai nepavyko ,,sugauti”. Dides-
nioji burė su raudonu Vyčiu baltame
fone buvo iškelta. 

Audringas sutikimas 
suteikė sparnus

333 regatos į Mackinac salą mylių
,,Challenger” įveikė per 52 valandas ir
17 minučių. Žinia apie užimtą 100-ąją
vietą lietuvių buriuotojų nuotaikos
nesugadino. 

,,Tiesą sakant, geriau jau būtume
atplaukę 111-ieji. Šią vietą užėmusiai
jachtai neblogai pasisekė. Jai įteikta
speciali varžybų dovana – į naujus
bus pakeisti visi senieji jachtos lynai
(arba, nusakant buriuotojų įprastu

,,Dream Team Sailing” komanda ir jos ištikimiausios sirgalės Mackinac saloje.              ,,Dream Team Sailing” narių ir sirgalių nuotraukos

,,Challenger” jachtoje visada vyrauja puiki nuotaika. 

terminu – linijos). Toks apdovanojimas
ne atsitiktinis – šiais metais regata
vyko 111-ąjį kartą”, – kalbėjo A. Kubels -
kas. 

Mackinac saloje prisišvartavę
,,Dream Team Sailing” vyrai buvo su-
tikti kaip tikrų tikriausi nugalėtojai –
su Lietuvos trispalvėmis, plakatais ir
garsiais sveikinimo šūksniais. O išti-
kimiausios jų sirgalės (žmonos ir my-
limosios) buvo pasidabinusios specia-
liai pagamintais marškinėliais, ant
kurių puikavosi geltonomis, žaliomis
ir raudonomis raidėmis išraitytas jach-
tos pavadinimas. 

Kitų jachtų buriuotojai kiek pa-
vydžiai žvelgė į energingą lietuvių pa-
laikymo komandą. Niekam nerūpėjo
paklausti, kokią vietą užėmė ,,Dream
Team Sailing” – visi matė, kad lietuviai
pasitinkami kaip patys geriausi iš
visų ten buvusiųjų. 

Nuo dabar – pasirengimas
kitiems metams

Linksmoji regatos dalis – jachtų
grįžimas į Čikagą, sustojant pakelyje
esančiuose miesteliuose ir ten daly-
vaujant smagiuose vakarėliuose. 

,,Mūsų kelionė iš Čikagos pirmyn
į Mackinac salą ir atgal užtruko 8 die-
nas. Šiai regatai vyrai pasiėmė atos-
togas. Mes esame kiek nusivylę, kad ne-
padovanojome pergalės tiems lietu-
viams, kurie pinigais parėmė ‘Chal-
lenger’ dalyvavimą regatoje. Už tai
esa me jiems labai dėkingi ir jaučiame
skolą, kurią tikrai kada nors grąžin-
sime. Jau dabar pradėjome rengtis ki-
toms, mažesnėms regatoms, o taip pat
ir kitų metų  ‘Race to Mackinac’ kovai”,
– sakė kapitonas. 

Mažiausioji palaikymo komandos narė – A.
Kubelsko dukra Arija su mama Gintare.

Navy Pier surengtose regatos ,,Race to Mackinac” palydose ,,Challenger” išlydėjusi gru-
pė. 
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TElkINIAI

LORETA TIMUKIENĖ

Birželio pabaigoje Rotary club of Chicagoland Lit-
huanians paminėjo11-ąsias klubo gyvavimo
metines. Tradiciškai vyko ir prezidento regali-

jų perdavimas – klubo prezidentą Tomą Astrauską pa-
keitė kolega Tony Merfeld. Baigęs savo kadenciją To-
mas Astrauskas ta proga prisiminė, kaip įsitraukė į Ro-
tary veiklą, papasakojo, kaip jam sekėsi prezidentauti
klubui ir suburti kolegas bendriems projektams.  

Postūmį davė koncertas

Tomas į Ameriką atvyko 1996 metais. Iš pradžių
apsigyveno New Jersey, kur kartu su kitais lietuviais
dirbo stogų perdengimo versle. 2000 m. persikėlė į Či-
kagą, kur netrukus įkūrė savo verslą: remontavo, vė-
liau perstatinėjo namus. Kai 2008 m. ekonominė kri-
zė sustabdė šį verslą, nusprendė grįžti prie stogų per-
dengimo darbų. 

Į Rotary klubą Tomą pakvietė Darius Jusaitis,
su kuriuo turėjo bendrą verslą. Jis sako į dalyvavi-
mą klubo veikloje žiūrėjęs kaip į galimybę susipažinti
su kitais verslininkais, užmegzti ryšius. Tiesa, vėliau
šis požiūris keitėsi – norėjo ir pats kuo nors prisidėti
prie rotariečių darbų.  

2010 m. kartu su žmona dalyvavo koncerte Či-
kagoje, kurio metu kūrinius atliko smuikininkas su
negalia Itzhak  Perlman. Koncerto lėšos buvo skir-
tos poliomelitu sergantiems žmonėms. Tai jam pa-

darė didelį įspūdį, kilo mintis kaip nors padėti ne-
galią turintiems žmonėms.

Rotariečių konferencijos metu vienas iš Čikagos
Rotary klubo narių Tomą supažindino su ten daly-
vavusiu gubernatoriumi. Pastarasis pakvietė Tomą
pristatyti savo idėją – oranžinės spalvos apyrankes,

Tomas Astrauskas:
„Smagiausia – bendrauti, kartu atliekant prasmingus darbus”

Čikagos lietuviai rotariečiai ir jų svečiai klubo prezidento inauguracijoje. ,,Haunted Oak 5k” bėgimo metu surinktos lėšos skiriamos labdarai. Sandros Scedrinos nuotr.

Čikagos lietuvių klubas jau ne pirmąkart padeda ilgalaikių Jaunimo mainų programoje dalyvaujančiam jaunimui. 
E. Keturakio asmeninio archyvo nuotr.

už kurias surinkti pinigai skiriami negalią turin-
tiems žmonėms. Konferencijos metu Tomas parda-
vė kelis tūkstančius apyrankių! Jis negalėjo patikėti,
kad iš pirmo žvilgsnio gana paprasta idėja gali su-
laukti tokio didelio palaikymo. Kitoje konferencijoje
pamatę oranžines apyrankes kitų Rotary klubų na-
riai susidomėjo Tomo akcija, tokiu būdu ji plačiai pa-
plito. Už šią sėkmingą akciją Tomas gavo Rotary klu-
bo įvertinimą – ženkliuką. 

2013 m. jaunas verslininkas su žmona sugalvojo
nuo kiekvieno iš verslo uždirbto dolerio 10 centų skir-
ti poliomelitu sergančiųjų gydymui, tokiu būdu
jiems pavyko surinkti 12,000 dol. Tarptautinis Rota-
ry klubas už šią solidžią dovaną lietuvį apdovanojo
medaliu.

Prieš keletą metų Tomui kilo mintis užsakyti su-
kurti Vytį – ant automobilio klijuojamą ženkliuką.
Tokie ženkliukai buvo pardavinėjami Čikagoje esan-
čiose lietuviškose parduotuvėse, už juos gauti pini-
gai buvo skirti poliomelito gydymui ir šios ligos pro-
filaktikai – „Rotary End Polio Now” fondui.

Turbūt nedaugelis iš Čikagos lietuvių žino,
kad prieš keletą metų Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo Marquette Parke parapijos pastato stogą už sa -
vo lėšas perdengė Tomo Astrausko kompanija – tai
dar vienas geras darbas, apie kurį Tomas nelinkęs
daug kalbėti.

Parama Lietuvai ir lietuviams

Rotary Club of  Chicagoland Lithuanians pri-
klauso Čikagos ir pietvakarinių priemiesčių apy-
gardai Nr. 6450, t. y. apygardai, kurioje daugiau nei
prieš 100 metų ir gimė Rotary organizacijos idėja. Pa-
gal Rotary tradiciją, kiekvieną ketvirtadienį vyksta
klubo susirinkimai, susitikę rotariečiai bendrauja,
aptaria atliktus darbus, pasidalija idėjomis dėl bū-
simų projektų, pasikviečia svečių – žymių sporti-
ninkų, menininkų, neseniai klubo susirinkime lan-
kėsi Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Džiugu, jog
klubą kasmet papildo keletas naujų narių. Kiekvie-
nais metais, kad žmonės geriau pažintų klubo veik-
lą ir galbūt taptų naujais nariais, klubas vietos ben-
druomenei organizuoja atvirų durų dieną. Chica-
goland Lithuanians Rotary klubas yra unikalus tuo,
kad jame susirinkimai vedami lietuvių kalba. Rota-
riečiai didžiuojasi, savo klubo garbės nariu turėda-
mi Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų. 

Per pastaruosius veiklos metus šis lietuvių klu-
bas finansavo ir įgyvendino keletą tarptautinių pro-
jektų ir projektų, skirtų Lietuvai arba vietinei lie-
tuvių bendruomenei. Nuo pat klubo įkūrimo pradžios
rotariečiai nusprendė veikti trimis pagrindinėmis
kryptimis: teikti paramą Lietuvos vaikams, remti vie-
tos lietuvišką veiklą bei mokyklas ir vykdyti pro-
jektus vietos bendruomenėse, kuriose jie gyvena.

Lietuvių Rotary klubas kasmet organizuoja
golfo turnyrus. Už turnyro metu surenkamus pini-
gus perkamos insulino pompos, jos siunčiamos į Res-
publikinę Kauno ligoninę. Klubas šį projektą pradėjo
vykdyti dar tada, kai Lietuvos valstybinė ligonių
kasa nekompensuodavo šeimoms brangiai kainuo-

Klubo prezidentas Tomas Astrauskas (k.) perduoda prezidento
regalijas Tony Merfeld. Dešinėje – Vytenis Kirvelaitis.
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Atkelta iš 1 psl.

Po to – Augsburgo pabėgėlių stovykla, o 1949 m.
– JAV, Philadelphia. Vyresnysis Jurskis, mokslus bai-
gęs Peterburge, vėliau buvęs laivyno radistu, kurį lai-
ką dirbęs Anglijoje, mokęsis Paryžiuje (jo atestaci-
ją pasirašė garsioji mokslininkė Marija Sklodovska-
Kiuri), grįžęs į Lietuvą dėstęs Karo mokykloje, Lie-
tuvos universitete, vadovavęs radijo laboratorijai, dir-
bęs Kauno radijo stotyje, atvykęs į Ameriką Temple
University dėstė matematiką, fiziką ir rusų kalbą. Jo
namuose visada vyravo lietuviška dvasia. Tėvas sa-
kydavo: „Vaikučiai, neužmirškit savo kultūros, kal-
bos ir šeimos reikšmės. Sunkiai dirbkit, neubagau-
kit, ir Amerika taps rūpestinga ir mylinčia motina”.
Per kiekvienas šventes tėvai vienas kitą sveikinda-
vo: „O kitais metais – laisvoj Lietuvoj”. 

Juozui Jurskiui giliai įstrigo prieš mirtį ištarti
tėvo žodžiai: „Klausyk sūnau, mano dienos suskai-
čiuotos. Man gaila, kad kūnas gulės svetimoje že-
mėje.” Praėjus kelioms dienoms, 1966 m. liepos 31-ąją,
A. Jurskis mirė. 1993 m. Anapilin iškeliavo ir jo žmo-

jančių insulino pompų. Prie šio projekto įgyvendi-
nimo taip pat prisijungė tarptautinis Rotary klubas,
Kauno rotariečiai ir keletas vietinių Rotary klubų
JAV. „Esame padėję šimtams cukriniu diabetu ser-
gančių vaikų”, – sako Tomas Astrauskas.

Klubo nariai teikia paramą lituanistinėms mo-
kykloms JAV, padėdami įsigyti vadovėlių bei lietu-
viškų knygų.

Rotary Club of  Chicagoland Lithuanians kartu
su Lietuvos rotariečiais prisidėjo, kad Šiaulių re-
gione atsirastų Paliatyvios pagalbos ir slaugos
centro stacionaras (vėliau – ir hospisas), kurio
tikslas – sukurti ir plėtoti paslaugų tinklą ligoniams
ir jų šeimos nariams teikiant socialines paslaugas,
dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą. O Lie-
tuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centrą ne-
seniai pasiekė dovana – modernus defibriliatorius,
kurį padovanojo nuolatinės Delfinų terapijos cent-
ro rėmėjos – Klaipėdos Rotary „Aditės” klubo mo-
terys kartu su Rotary Club of  Chicagoland Lithua-
nians.

Tarptautiniai projektai 
ir mainų programos

Čikagos lietuvius rotariečius jungiantis klubas
jau ne pirmąkart padeda jaunimui, dalyvaujan-
čiam ilgalaikių Jaunimo mainų programoje (Rota-
ry Youth Exchange): pernai vienas jaunuolis 10 mė-
nesių praleido Indonezijoje, šiemet kitas vaikinas
buvo išvykęs į Japoniją. Ši programa, suteikianti
unikalią galimybę jauniems žmonėms pažinti pa-
saulį, kitas kultūras, susirasti naujų draugų, tobu-
lėti, išbandyti save, yra viena iš svarbiausių Rota-
ry organizacijos veiklos sričių. 

dėjau 19 metų. Tuo metu aerodrome pjaudavau žolę
ir už tai mane pamokė skraidyti. Pirmą solo padariau
po 7 val. apmokymų. Paskui, kai tapau leitenantu, nu-
sipirkau lėktuvą ir pradėjau lankyti oficialius kur-
sus”. Skraidyti išmokė ir sūnų: „Kartais skraidome
kartu, padarome manevrų – tai labai smagu. Beje,

Lietuva yra mano tėvynė

J. S. Jurskis apie padanges svajojo nuo vaikystės. Asmeninio albumo nuotr.

Pirmoji Lietuvos radijo stotis. 
Eriko Ovčarenko (15min) nuotr.

na O. Tallat-Kelpšaitė-Jurskienė. Vaikų pastangomis
2012 m. tėvų palaikai buvo pargabenti į Lietuvą ir am-
žino poilsio atgulė Karūžiškės dvaro giminės kapi-
naitėse. Tais pačiais metais išleista A. Jurskio die-
noraščių knyga „Sudie, Tėvyne, priešo pavergtoji”,
kurioje aprašyta šeimos kelionė į nežinią.

Juozo brolis Liūtaveras ir sesuo Snieguolė tapo
inžinieriais (Snieguolė grįžo gyventi į gimtąją Lie-
tuvą). Juozas mokėsi inžinerijos, baigė karo mokyk-
lą ir beveik 16 metų praleido kariuomenėje. Tarnavo
Amerikoje, Vokietijoje, Vietname, o galiausiai tapo
verslininku. Prieš 45 metus atidarė buriavimo ir
skraidymo mokyklas. Buriuodamas sutiko ir būsimą
žmoną amerikietę Gwyn. „Vis juokauju, kad vedžiau
užsienietę, nors tai aš gyvenu užsienyje”, – juokėsi jis.

Pilotuoti lėktuvą Juozas išmoko veik savaran-
kiškai Amerikoje, nors pirmuosius lėktuvėlius pa-
leido nuo Medvėgalio kalno mamos gimtinėje: „Pra-

mūsų lėktuvus puošia Vyčio simboliai. Aš didžiuo-
juosi, kad esu lietuvis. Kai tarnavau JAV kariuome-
nėje, tai pabūklus buvau išdažęs trispalvės spalvomis.
Ir vieną lėktuvą taip pat, bet amerikiečiai tai supra-
to ir neprieštaravo”.

„Lietuva yra mano tėvynė”, – sako daugiau kaip
70 metų Amerikoje praleidęs Juozas Saulius Jurskis,
už Atlanto geriau žinomas kaip Joseph S. Jurskis. Į
Lietuvą jis buvo atvykęs irgi dėl aviacijos: „Vienas iš
mano kelionės tikslų – paremti Broniaus Oškinio avia-
cijos mokyklą, kurią ruošiamasi reorganizuoti, ben-
druomenę. Aplankiau skirtingas vietoves, kur vaikai
mokosi valdyti sklandytuvus. Vilniuje sutikau de-
šimtmetę mergaitę, kuri mokosi sklandyti. Tai ne-
pakartojama! Pasaulio aviacijos profesionalai tai
laiko pavyzdžiu. Kolegos pavydėjo išgirdę, kad vyks-
tu į Lietuvą”. 

Parengta pagal 15min.lt

J. S. Jurskis su žmona Gwyn. 
Mariaus Vizbaro (15min) nuotr.

Du pilotai – J. S. Jurskis ir Jurgis Kairys.
Asmeninio albumo nuotr.

Prezidento inauguracijos šventėje dainas atliko Agnė
Giedraitytė.

Rotary Club of  Chicagoland Lithuanians prisi-
dėjo prie Čikagos priemiestyje Aurora įsikūrusių
prieglaudos namų „Hesed House” savanorės Jessica
Chaves kasmetinio projekto. Ši savanorė prieš Ka-
lėdas jau kelinti metai rengia kalėdinių dovanų
„parduotuvę”, į kurią atėję vaikai iš benamių šeimų
turi galimybę nemokamai išsirinkti gražiai supa-
kuotą dovanėlę savo artimiesiems. Jessica Chavez pa-
sistengė, kad už rotariečių skirtus pinigus kalėdinei
„parduotuvei” būtų nupirkta ne tik žaislų, bet ir įvai-
rių higienos priemonių. 

Bendromis lietuvių ir kitų Čikagoje veikiančių
Rotary klubų pastangomis vienoje iš Hondūro gy-
venviečių bus pastatyta nauja pradinė mokykla. 

Prieš porą metų buvo pasiūlyta klubo nariams su-
rengti bėgimą, apsirengus Halloweeno kostiumais.
„Haunted Oak 5k” bėgimo metu surinktos lėšos ski-
riamos keliems labdaros projektams. Kita neseniai pa-
siūlyta idėja – inkilų gaminimo akcija, į kurią įsi-
traukė ne tik patys rotariečiai, bet ir jų šeimų nariai.

Tomas sako, kad norėtųsi daugiau renginių,
kurie labiau suburtų klubo narius. Smagiausia,
anot jo, – bendrauti, kartu atliekant prasmingus dar-
bus. Buvęs klubo prezidentas tikisi, kad naujajam
prezidentui Tony Merfeld pavyks įgyvendinti dar
daugiau naujų projektų, kurių tikslas – būnant kar-
tu padėti kitiems.

Daugiau apie Čikagos lietuvių Rotary klubo
veiklą sužinosite apsilankę klubo „Facebook” pa-
skyroje: https://www.facebook.com/RotaryClubof-
ChicagolandLithuanians/.
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Šios vasaros Moksleivių ateitininkų stovyklos dalyviai. Stovykla įvyko  birželio  30 – liepos  7 d. ALRKF jaunimo stovykloje Dainavoje.

Lietuvos Respublikos Seimui nutarus 2020 metus paskelbti Ateitininkų metais, At-
eitininkų federacijos taryba AF kongresą šaukia kitų metų liepos 31-rugpjūčio 2 d.
Vilniuje. Iškilmingame organizacijos suvažiavime bus laukiami ateitininkai iš visos
Lietuvos bei užsienio valstybių.

„Tikiu, kad jubiliejinis kongresas ne tik atnaujins mūsų ištikimybę
krikščioniškiesiems idealams bei sutelks diskusijoms apie Lietuvos ateitį,
tačiau ir sudarys progą plačiai paskleisti žinią apie daugybę šaunių dar-
bų, kuriuos ugdydami jaunimą atlieka ateitininkai”, – sako Ateitininkų
federacijos tarybos pirmininkas Martynas Pilkis.

Septynioliktasis Ateitininkų federacijos kongresas pažymės 110 m. or-
ganizacijos įkūrimo sukaktį bei ženklins 30 m. nuo veiklos atkūrimo Lie-
tuvoje (sovietinės okupacijos metais veikla nenutrūkstamai vyko Jung-
tinėse Amerikos Valstijose bei kitose šalyse). Ateitininkų federacija, 1910
m. prasidėjusi nuo būrelio jaunuolių, siekusių būti sąmoningais katali-
kais ir lietuviais patriotais, šiandien yra seniausia bei viena didžiausių
jaunimo organizacijų Lietuvoje.

Ateitininkai ugdo tautišką ir katalikišką jaunimą, pasiruošusį akty-
viai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę
veiklą. Organizacijos nariai vadovaujasi penkiais principais: katalikiš-
kumu, šeimyniškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu bei tautiš-
kumu. Ateitininkai buvo tokios iškilios asmenybės kaip Juozas Lukša-
Daumantas, Mykolas Krupavičius, Vladas Jurgutis, Antanas Maceina, Ste-
fanija Ladigienė, Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis ir daugelis kitų. 

Ateitininkų federacijos sekretoriatas

2020 – Ateitininkų metai
Šaukiamas kongresas Vilniuje

PALYDĖKIME VASARĄ
DAINAVOJE

Šiaurės Amerikos ateitininkų organizuojamas Studijų savaitgalis vyks Darbo die-
nos savaitgalį, rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d., ALRKF jaunimo stovykloje Daina-
voje. Visi kviečiami dalyvauti.

Programa bus ypač turininga. Tarp prelegentų svečiai iš Lietuvos – kun.
dr. Gediminas Jankūnas, kun. Vitalijus Kodis, Ateitininkų federacijos generalinė
sekretorė Lauryna Jodko, studentės Gintarė Rugpjūtis ir Gabrielė Vilkickytė.
Iš Anglijos atvyksta dr. Darius Furmonavičius. A.a. dr. Augustiną Idzelį prisi-
minsime ypatingu simpoziumu, kuriame dalyvaus dr. Ona Daugirdienė, dr. Ar-
vydas Paulikas, dr. Viktoras Stankus ir dr. Algis Norvilas. Pranešimus apie savo
vykdomus projektus skaitys Marija Čyvaitė, Grasilda Reinytė ir Vilius Žalpys. 

RINKIMAI 2019
Kviečiame kandidatuoti į ŠAA tarybą
Šių metų Studijų savaitgalį, sekmadienį, rugsėjo 1 d., vyks rinkiminis Šiaurės Amerikos
ateitininkų narių susirinkimas. Ieškomi ateitininkai, kurie norėtų tapti Šiaurės Amerikos
ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariais, o ypač laukiame prisistatant tų, kurie ryžtųsi užimti
tarybos pirmininko, valdybos pirmininko, iždininko ir dvasios vadovo pareigas.

ŠAAT pirm. dr. Tomas Girnius atsako 
į dažniausiai užduodamus klausimus apie tarybą
– Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigos?

– Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigas galima skirstyti į dvi la-
bai skirtingo pobūdžio grupes. Viena vertus, tarybos nariai atsako už Šiaurės
Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federation „Ateitis”), kaip korpo-
racijos, „sveiką būseną”. Prižiūri, kad ataskaitos, registracijos ir kitos formos,
kurių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir laiku pristatytos. Taip
pat prižiūri korporacijos įstatus. Kilus klausimams juos aiškina; kai paaiškė-
ja, kad yra nesuderinamų prieštaravimų, įstatus atitinkamai koreguoja. Kita
vertus, taryba taip pat atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idėjinės gairės,
nurodomos organizacijos veiklos kryptys, perduodama jai ateities vizija. Tai-
gi tarybos nario pareigų apimtis yra labai plati – nuo biurokratinių smulkmenų
iki abstraktaus mąstymo. Peršasi dvi išvados: tarybos nario darbas yra įdomus,
o efektyviai tarybai reikalingi skirtingų gabumų nariai.

– Kiek laiko reikia skirti darbui taryboje?

– Paprastai per metus taryba į bendrą posėdį susirenka sykį. Kadangi ligi šiol
didelė dauguma tarybos narių gyveno Čikagoje ar jos priemiesčiuose, tokie po-
sėdžiai paprastai ten ir buvo rengiami. Šalia tiesioginių „akivaizdinių” posė-
džių maždaug kas porą mėnesių vyksta nuotoliniai „neakivaizdiniai” posėdžiai.
Per pastaruosius metus pradėjome naudoti kompiuterinę video ir audio prog-
raminę įrangą.

– Ar būna asmeninių išlaidų?

– Tiems, kurie į Čikagą keliauja iš toliau, Šiaurės Amerikos ateitininkai iš da-
lies padengia skrydžio ir – jeigu reikia – nakvynės išlaidas. Pagal dabartinę tvar-
ką tarybos nariui, kuris atvyksta į Čikagą iš JAV Rytų pakrantės ar Kanados,
padengiamos realios išlaidos iki 250 dol. Nariams iš Vakarų pakrantės ta riba
yra padidinta iki 500 dol. Skirtumą tarp realių išlaidų ir minėtų ribų nariui ten-
ka padengti iš savo kišenės.

– Kiek ilgai narys gali būti taryboje?

– Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narys renkamas trejų metų kadenci-
jai.  Tai  kadencijai  pasibaigus narys gali kandidatuoti antrai kadencijai, ta-
čiau, atitarnavus šešerius metus iš eilės, paprastai bent vieneriems metams pa-
sitraukiama. 

Norint papildomos informacijos kaip užsiregistruoti savaitgaliui arba pri-
statyti savo ar kito kandidatūrą į ŠAA tarybą, prašome kreiptis į Romą Kup -
rienę (mamaroma@gmail.com) arba Tomą Girnių (tomasgirnius@gmail.com)
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Universitetuose liko valstybės finansuojamų vietų
Vilnius (BNS) – Aukštosioms mo-

kykloms pasirašius sutartis su pa-
kviestais studentais, paaiškėjo, kad
universitetuose ir kolegijose liko apie
3 tūkst. valstybės finansuojamų vietų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų aso-
ciacijos bendrajam priėmimui orga-
nizuoti (LAMA BPO) duomenimis, po
pirmojo pagrindinio priėmimo etapo
universitetuose liko beveik 1,4 tūkst.
laisvų valstybės finansuojamų vietų,
kolegijose – beveik 1,6 tūkst. „nemo-
kamų” vietų. 

Vilniaus „G-spot“ reklama – tarp geriausiųjų  
Vilnius (Savivaldybės

inf.) – Praėjusiais metais di-
delį susidomėjimą užsienyje
sukėlusi Vilniaus turizmo
rinkodaros kampanija „Vil-
nius – The G-spot of  Europe”
(liet. „Vilnius – Europos G
taškas”) toliau raško vaisius
– prestižiniuose tarptauti-
niuose kelionių ir turizmo
apdovanojimuose pateko į
penkių finalininkų sąrašą ge-
riausių kelionių krypčių kampanijų
kategorijoje. „Go Vilnius” kampanija
varžysis su Liverpoolio, Bouner-
moutho, Dalaso ir Las Vegaso rinko-
daros sprendimais.

„Patekti į tokio lygio apdovanoji-
mus ir prie finalo linijos stovėti drau-
ge su garsiais JAV ir Anglijos miestais
yra didelė garbė ir pripažinimas”,  –
sako Vilniaus miesto turizmo ir vers-
lo plėtros agentūros „Go Vilnius” di-
rektorė Inga Romanovskienė.

Vilniaus „G-spot” kampanija šie-
met jau pelnė tarptautinį apdovanoji-
mą – Tarptautiniuose naujienų ir ana-
lizės centro „Emerging Europe” ap-
dovanojimuose Turizmo kategorijoje
užėmė antrąją vietą. 

„Vilnius – the G-spot of  Euro-
pe”  atkreipė pasaulio žiniasklaidos
dėmesį į Lietuvos sostinę ir paskatino

kalbėti ne tik apie pačią reklamą, bet
ir apie Vilnių kaip kelionių kryptį. Vil-
nius atsirado solidžiausių Jungtinės
Karalystės, Prancūzijos ir kitų šalių
leidinių puslapiuose, taip pat milijonus
gerbėjų visame pasaulyje turinčio JAV
komiko John Oliver laidoje. 

Per visą reklaminės kampanijos
laikotarpį svetainėje www.vilniusgs-
pot.com apsilankė daugiau nei 110
tūkst. žmonių iš viso pasaulio, ypač
Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV,
o Vilnius „Google” paieškos sistemoje
ieškotas  per  300 proc. daugiau kartų.
Kampanija taip pat sulaukė didelio dė-
mesio socialiniuose tinkluose. Vienas
autoritetingiausių pasaulyje reklamos
profesionalų žurnalas „Lürzer’s Ar-
chive” iškart pasirodžius Vilniaus rek-
lamai ją paskelbė geriausia tos savai-
tės reklama pasaulyje. 

Kauno centrinis paštas paskelbtas kultūros paminklu
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė paskelbė Kauno centrinio
pašto rūmus kultūros paminklu. 

Toks išskirtinis Kauno centrinio
pašto rūmų statusas įgalina rengti
naujus teisės aktus, įrašant šį objektą
į Valstybinės reikšmės istorijos, ar-
cheologijos ir kultūros objektų sąrašą.
Tai reiškia, kad bus galima užtikrinti
Kauno centrinio pašto rūmų prieina-
mumą visuomenei ir jų išsaugojimą.

Kauno centrinio pašto rūmų si-
tuacija ir jos sprendimo būdai ne kar-
tą buvo svarstomi tiek visuomeninių
organizacijų, tiek valstybės instituci-

jų lygmeniu. Vyriausybės sprendimas
leis išsaugoti Kauno centrinio pašto rū-
mus visuomenės poreikiams.

1932 m. atidarytas Kauno centrinis
paštas (architektas Feliksas Vizbaras)
yra vienas svarbiausių tarpukario vals-
tybės reprezentacinių ir modernizmo
statinių. Jis reikšmingas architektū-
riniu, inžineriniu ir istoriniu pobū-
džiu, tapęs vienu ryškiausių architek-
tūrinių laikinosios sostinės akcentų.

2015 m. Europos Komisija Kauno
modernizmo statiniams, tarp jų ir
centriniam paštui, suteikė Europos
paveldo ženklą.

Formuos Lietuvos įvaizdį pasaulyje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės kanceliarijoje patvirtintas
unikalus Lietuvos komunikacijos rin-
koje susitarimas – Vyriausybė ir ke-
turios Lietuvos komunikacijos srities
asociacijos sutarė bendradarbiauti for-
muojant   Lietuvos įvaizdį pasaulyje.
Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų
asociacija (RSVA), Lietuvos marketin-
go asociacija (LiMA), Lietuvos komu-
nikacijos asociacija (LTKA) ir Lietuvos
komunikacijos agentūrų asociacija
(KOMAA)  prisidės prie Vyriausybės
kuriamos Lietuvos pristatymo užsi-
enyje 2020–2030 metų strategijos. 

Pagal susitarimą visos 4 komuni-
kacijos srities asociacijos deleguos po

vieną narį į šios strategijos konkurso
komisiją, siekiant atrinkti geriausią
pateiktą konkursinį pasiūlymą, ir pa-
skirs po vieną narį į Lietuvos įvaizdžio
strateginę tarybą, kuri suburta kaip
patariamasis organas Vyriausybės
kanceliarijoje.

Tai bus pirmas unikalus projektas,
kuomet visi rinkos profesionalai dirbs
valstybės vardan.

Lietuvos pristatymo užsienyje
2020–2030 metų strategija leis tikslin-
gai užtikrinti komunikavimą apie Lie-
tuvą tikslinėse užsienio rinkose ir pri-
sidės prie kryptingo Lietuvos įvaizdžio
formavimo ir žinomumo didinimo pa-
saulyje.

JAV pirmoji pora apsilankys Lenkijoje ir Danijoje
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trumpas ir jo žmona
Melania apsilankys Lenkijoje ir Da-
nijoje.

Kelionė tęsis nuo rugpjūčio 31-
osios iki rugsėjo 3-osios. Ji įvyks pra-
ėjus savaitei po D. Trump dalyvavimo
kasmetiniame Didžiojo septyneto (G-
7) viršūnių susitikime Prancūzijoje.

Pagrindinis vizito Lenkijoje ak-

Pritarė sankcijoms „Nord Stream 2“ projektui
Washingtonas (BNS) – JAV Se-

nato užsienio reikalų komitetas pri-
tarė įstatymo projektui dėl sankcijų
pritaikymo įmonėms ir asmenims,
susijusiems su Rusijos eksporto du-
jotiekio projekto „Nord Stream 2” įgy-
vendinimu.

JAV Atstovų Rūmų užsienio rei-
kalų komitetas šiam įstatymo projek-
tui pritarė birželio pabaigoje. Jei jį pa-
tvirtins abeji JAV Kongreso rūmai, o
JAV prezidentas Donald Trump nepa-
sinaudos veto teise ir įstatymą pasi-
rašys, Washingtono sankcijos gresia
Vakarų bendrovėms, kurios tiesiogiai
dalyvauja šio projekto įgyvendinime.

Projektas skelbia, jog specialius
laivus „Nord Stream 2” projektui nau-
dojantiems ar nuomojantiems asme-
nims bus draudžiama atvykti į Jung-
tines Valstijas, jų turtas JAV bus įšal-
dytas. Dokumente taip pat numatyti

Imasi gesinti Sibire degančius miškus
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas liepė ka-
riuomenei padėti gesinti miškų gais-
rus Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose.

Per gaisrus, kurių bendras plotas
prilygsta Belgijos dydžiui, milžiniš-
kas dūmų debesis apgaubė didelę dalį
Rusijos rytinės dalies. Pranešama,

kad dūmai jau pasiekė ir Mongolijos te-
ritoriją.

Tose negyvenamose vietovėse su
liepsnomis nekovojama, nes padidėtų
kaštai ir kiltų pavojus  gelbėtojų gy-
vybei.

Bendrai miškų gaisrai apėmė be-
veik 4 mln. hektarų.

Taip pat liko 11 laisvų studijų sti-
pendijų vietų universitetinėse studi-
jose ir 53 – koleginėse. Anot LAMA
BPO, dažniausiai studijų stipendijos
skiriamos privačioms aukštosioms
mokykloms.

Universitetuose daugiausia laisvų
vietų liko informatikos, inžinerijos,
technologijų ir visuomenės saugumo
mokslų studijų krypčių grupėse. Ko-
legijose – informatikos, fizinių, inži-
nerijos, technologijų, verslo ir viešo-
sios vadybos studijų krypčių grupėse.

centas bus ceremonijos Antrojo pa-
saulinio karo pradžios 80-ųjų metinių
proga.

D. Trump Lenkijoje jau lankėsi
2017 metais ir pažadėjo padidinti Len-
kijoje laikomų JAV karių skaičių, iš-
liekant Varšuvos nerimui dėl agresy-
vaus Rusijos elgesio.

JAV vadovas taip pat priėmė Da-
nijos karalienės Margrethe II kvietimą.

apribojimai asmenims, teikiantiems fi-
nansinę ar techninę paramą tokiems
laivams, taip pat juos apdraudusioms
kompanijoms.

Rusija Europai aktyviai peršamą
antrąjį dujotiekį per Baltijos jūrą iki
Vokietijos tikisi nutiesti iki 2020 metų
pradžios. Vamzdynas, kurio metinis
projektinis pralaidumas – 55 mlrd. ku-
binių metrų, padvigubintų šio rusiškų
dujų eksporto koridoriaus pajėgumą.
Tai leistų Maskvai eliminuoti Ukrainą
kaip rusiškų dujų tranzito valstybę, o
padidėjusią Europos priklausomybę
nuo jų – panaudoti kaip politinio po-
veikio priemonę.

Kremliaus kontroliuojamo „Gazp-
rom” partnerės šiame projekte – Vo-
kietijos „Wintershall” bei „Uniper”,
Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie”,
Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų
„Dutch Shell”.

Informuojama apie Osama bin Laden sūnaus mirtį
Washingtonas

(BNS) – JAV žvalgy-
ba gavo informaci-
jos, kad tarptautinio
teroristų tinklo „al
Qaeda” įkūrėjo Osa-
ma bin Laden sū-
nus Hamza mirė.

Pranešama, kad
JAV pareigūnai pa-
tvirtino turį žinių
apie Hamza bin La-
den mirtį, bet nepa-
teikė išsamesnių de-
talių, kada ir kur tai
įvyko, taip pat nenu-
rodė, kar ši informa-
cija yra patvirtinta.

Vasarį JAV vyriausybė paskyrė 1
mln. dolerių premiją už H. bin Laden
galvą ir nurodė, kad šis vyras, kai
kada vadinamas „džihado kronprin-
cu”, „ryškėja kaip „al Qaeda” tinklo ly-
deris”.

Jis yra paskelbęs garso ir vaizdo
pranešimų, kuriuose raginama reng-
ti atakas prieš Jungtines Valstijas ir ki-
tas šalis, ypač keršijant už jo tėvo žūtį
per 2011 metų gegužę Pakistane su-
rengtą JAV pajėgų reidą.

Dokumentai, paimti per reidą jo
tėvo namuose Abbotabade rodė, kad
Hamza ugdomas tapti nauju „al Qae-
da” vadu.

JAV pajėgos taip pat rado Hamza,
kuris, kaip manyta, buvo apie 30 metų,
vestuvių su  kito „al Qaeda” aukšto
rango vadeivos dukterimi vaizdo įra-
šą. Manoma, kad ši ceremonija įvyko

Irane.
Hamza bin Laden buvimo vieta

niekada nebuvo tiksliai nustatyta. Ma-
nyta, kad jis buvo laikomas namų
arešte Irane, bet kai kuriuose prane-
šimuose taip pat keliamos prielaidos,
jog jis galėjo gyventi Afganistane, Pa-
kistane arba Sirijoje.

„Al Qaeda” organizavo 2001 metų
rugsėjo 11 dieną įvykdytus pražūtingus
teroro išpuolius prieš Jungtines Vals-
tijas, bet per pastarąjį dešimtmetį šios
grupuotės žinomumas sumažėjo, o pa-
grindine radikalia islamistų jėga tapo
džihadistų judėjimas „Islamo valstybė”
(IS).

Vis dėlto tebegyvuojančios „al
Qaeda” atšakos ir susijusios džiha-
distų grupuotės Afganistane, Jeme-
ne, Sirijoje ir kitus pabrėžia, kad šis
tinklas išsaugojo dalį savo potencialo.

Lietuvoje neapkęsta ir išjuokta reklama laimi presti-
žinius apdovanojimus.          Savivaldybės nuotr.

Skelbiama apie Hamza bin Laden mirtį.
Wall Street Journal nuotr. 

DRAUGAS



RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vilnius yra stebuklas! Savo nepakar-
tojama senąja architektūra, gilia praei-
timi dvelkiančiomis gatvelėmis, uni-
kalia žaluma, gamtos lopinėliais pa-
čiame miesto centre! Tuo pačiu nega-
li nepastebėti, kaip pastaraisiais metais
šis mums brangus miestas praranda
savo autentiškumą, kiek „modernių”
monstrų išdygo arba projektuojama,
kaip pasikeitė jo panorama ir estetika,
kaip naikinama senųjų meistrų kruop-
ščiai kurta pastatų stilių dermė. Bijau
net pagalvoti, kad mano dievinamas
Senamiestis gali tapti kokiu Perkūn-
kiemiu ar Pilaite…

Bičiuliai – seni ir dar senesni

Artimiausias Senamiesčio kai-
mynas – kunigas Antanas Saulaitis SJ.
Jo maloni šypsena mane lydi visą gy-
venimą. Daugiau nei prieš pusšimtį
metų pradėjus žygiuoti skautišku ke-
liu, mūsų, vilkiukų, dvasios vadas
Rako stovykloje buvo kas? – tėvas An-
tanas. Paauglystėje kas savaitę susi-
tikdavau jį Tėvų Jėzuitų vienuolyne
Gage Parke, kai atvažiuodavau sava-
noriauti Žilevičiaus muzikologijos ar-
chyve. Dar vėliau t. Antanas dažnai –
ir visuomet labai prasmingai – pra-
bildavo mūsų radijo laidose. Pasta-
raisiais metais, kun. Saulaičiui vėl gy-
venant Lietuvoje, turiu progą užsukti
pas jį į Šv. Kazimiero bažnyčią. Esu įsi-
tikinęs – jo išvykimas tikinčiųjų Či-
kagos lietuvių bendruomenėje atvėrė
vakuumą, kurį sunku užpildyti, bet čia
jau kita tema.

Išeivijos fotografo Kazio Daugėlos
kūrybos parodoje, vykusioje ,,Kunst-
kameros” galerijoje, buvome susitarę
pasimatyti su dailėtyrininke Nijole
Tumėniene (po parodos atidarymo už-
ėjome pas mane išgerti arbatos ir pri-
siminti senų laikų). Bet parodoje ne-
tikėtai sutikau ir kitų mylimų žmonių.
Viena jų – literatūrologė Dalia Kuizi-
nienė iš Kauno. Dalia nesvetima ir Či-
kagos lietuviams. Jos dėka mūsų lite-
ratūrinis paveldas yra ne tik išsaugo-
tas, bet ir nuodugniai tyrinėjamas.
Šiuo metu nekantriai laukiame jos
monografijos apie žymų JAV Lietuvių
Bendruomenės  veikėją, pedagogą ir li-
tuanistą Stasį Barzduką.
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Senamiestis – mano pasaulio centras
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (6)

Senamiestis pastaruoju metu tam-
pa susitikimo vieta ir su kitais kau-
niečiais – pačiais seniausiais mano
bičiuliais. Su paauglystės laikų drau-
gu, su kuriuo susirašinėjome nuo 1966
metų, Tomu Juru, deja, šįkart nepasi-
matėme. Jo gyvenime atsirado ketur-
kojis draugas, reikalaujantis išskirti-
nio dėmesio. Supratau: kitą kartą no-
rint pasimatyti ir konkuruoti su Gariu,
man teks keliauti į Kauną.

Tačiau su kitu draugu ,,pusiau
kauniečiu” (mat šiuo metu gyvena
Prienuose, nors ir dirba Kaune) pavy-
ko susitikti. Kolekcininkas Adomas
Miliauskas, pagydęs savo vaikus nuo
visokių ligų, pagaliau ,,pabėgo” pus-
dieniui į sostinę. Pakviečiau papie-

tauti į mėgstamą
baskų restoraną ,,El
Mercator” Didžiojo-
je gatvėje. Kalbų
mudviems niekada
netrūksta –  trūksta
laiko. Dar spėjome
kartu užsukti į Ta-
mošaičių galeriją,
kur buvo išstatyti
,,Ars Via” varžyti-
nių namų ekspona-
tai. Patys varžytinių
namai yra Ligoni-
nės gatvėje, jiems
vadovauja žinomo
kolekcininko Gedi-
mino Petraičio sū-
nus Algirdas. Jau-
nas vyras puikiai
nusimano antikva-
riniuose reikaluose,
ypač geras patarėjas

yra išeivijos lietuvių dailininkų kū-
rybos rinkos klausimais.

Pavyko, tiesa, trumpai, Vilniaus
knygų mugėje, pasimatyti ir su dar vie-
nu kauniečiu bičiuliu, bibliotekininku
Alvydu Surbliu. Jo ekspertizė yra ne-
pamainoma, rašant istorinius straips-
nius.

Pažįstami – visą amžinybę

Ypač jaudinantis buvo pasimaty-
mas su Zinute Nutautaite. Mūsų pir-
masis susitikimas buvo 1977 metų va-
sarą Vilniuje. Tuomet ji buvo dar ,,mer-
gička” plokštelių studijoje, kurioje iš-
dirbo daug dešimtmečių. Sunku pati-
kėti, kad nuo pirmojo mudviejų susi-
tikimo prabėgo jau daugiau nei keturi
dešimtmečiai! Ten buvo kitas pasaulis.
Zinutės dėka plokštelių studijoje Se-
reikiškių parke ir ne tik sutikau dau-
gybę įvairiausių žmonių. Nemažai jų
dabar jau ilsisi Antakalnio ar Rokan-
tiškių kapinėse. Išliko tik jų balsai ar
kūriniai vinilinėse plokštelėse, kurių
viršelių anotacijos ruošdavo Zinutė. 

Tarp pasimatymų Lietuvoje su Zi-
nute nuolat kalbėdavomės telefonu, o
štai su jos vyru taip niekada ir nesu-
sipažinau. Ir jau nebesusipažinsiu,
nes jos mylimą Algį Mirties Angelas
nuskraidino Anapilin.

Šiemet su Zinute susitikome Stik-
lių gatvės restorane ,,Bistro 18” (jo sa-
vininkė buvusios ,,Skamp” daininin-
kės Erica Jennings sesuo). Daug kartų
ėjau pro šalį, bet kažkodėl nesugalvo-
jau užsukti. Viskas čia buvo nepri-
ekaištinga. Labai dėkingas Zinutei už
bendravimą ir už tai, kad atskleidė dar

Senamiesčio gatvės – irgi mano draugai. Vokiečių g. Vilniuje. Asmeninio albumo nuotr.

Visuomet jaunatviškas t. Antanas Saulaitis.

nepažįstamą Senamiesčio perliuką.
Kelionėje visuomet smagu atrasti

jaukias užeigas. LRT ,,Pasaulio lietu-
vių žinių” videografė Stefanija Kil-
manaitė parodė savo mėgstamą vietą.
Nors Šv. Ignoto gatve pirmyn atgal
žingsniuoju  kiekvieną dieną, ,,Meat
Lovers Pub” taip pat nebuvau ,,atra-
dęs”.  Praeidamas  matydavau,  kad
vietelė judri ir mėgstama jaunimo.
Dabar supratau kodėl –  skanesnių ir
sultingesnių mėsainių nei šiame
,,pube” vargu ar kur kitur sostinėje at-
rasite – tiesiog tirpsta burnoje. Mato-
te, kaip naudinga bendrauti su jauni-
mu – jie viską žino!

Sodybų tuštėjimo metas

Sutapimas – Prezidentės Dalios
Grybauskaitės kadencijai baigiantis,
baigėsi ir dvylikos valstybinių bei ke-
turių nacionalinių muziejų direkto-
rių darbas. Kovo 1-oji buvo paskutinė
jų darbo diena. Iš savo pareigų buvo
priversti trauktis Lietuvos Nacionali-
nio muziejaus (LNM), Lietuvos dailės
muziejaus (LDM), Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus (NČDM),
Lietuvos jūrų muziejaus, Kauno IX
forto, Šiaulių ,,Aušros”, Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų, Lietuvos etno-
kosmologijos, Lietuvos teatro, muzikos
ir kino (LTMK), Lietuvos aviacijos,
Liaudies buities, Trakų istorijos (TI),
Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos
švietimo istorijos, Žemaičių muzie-
jaus ,,Alka” vadovai. Su kai kuriais iš
jų gana artimai bendravome.

Nukelta į 14 psl.Po gilaus pamokslo – su vysk. M. Sabučiu.

Ilgametė LNM direktorė B. Kulnytė žinią apie atleidimą priėmė su žemaitišku humoru.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

19-metis Dominykas Motiejūnas, 20-
metis Elvinas Karla ir 18-metis Martynas
Miliūnas praėjusį sezoną kartu gynė
JAV jaunimo lygoje („USPHL Premier”)
žaidžiančio Potomac „Patriots” klubo
garbę. Šią vasarą lietuvių trijulės keliai
išsiskyrė.

Gynėjo pozicijoje žaidžiantis D. Mo-
tiejūnas neseniai sukirto rankomis
su „Twin City Thunder” komanda.

Lietuvis persikels į aukštesnę JAV jau-
nimo lygą – NCDC. Šioje lygoje pernai
žaidė kiti du lietuviai–  Dominykas
Bogdziulis ir Patrikas Misiukas. „Twin
City Thunder” turi klubus ir „USPHL
Premier” bei „USPHL Elite” lygose, o ki-
tas NCDC sezonas jiems bus debiutinis.

E. Karla iš pradžių planavo kitą se-
zoną žaisti JAV Vakarų valstijų jauni-
mo lygoje (WSHL) ir ten ginti Seattle
„Totems” garbę. Pats „Totems” klubas
skelbė apie sutartį su lietuviu, bet var-
tininką sudomino galimybė patekti į eli-
tinėje Latvijos vyrų lygoje žaisiantį
Daugpilio klubą. E. Karlos planai pasi-
keitė dar kartą – patekti į Daugpilio ko-

mandą nepavyko, o „Patriots” nu-
sprendė nedelsti ir pasiūlė lietuviui
dar geresnes sąlygas, todėl E. Karla
dar vieną sezoną pasitiks Potomac. Lie-
tuviui numatyta pagrindinio vartinin-
ko vieta.

Tuo tarpu M. Miliūnas nusprendė
grįžti į Lietuvą ir žais stipriausioje ša-
lies komandoje – Elektrėnų „Energijo-
je”. Puolėjas atsigauna po riešo trau-
mos, o Lietuvoje galės baigti mokyklą.

D. Motiejūnas per 26 „USPHL Pre-
mier” rungtynes praėjusį sezoną įmu-
šė 2 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius
perdavimus, M. Miliūnas per 38 rung-
tynes pelnė 2 įvarčius bei pridėjo 2 re-
zultatyvius perdavimus, o kiek žemes-
nėje „USPHL Elite” lygoje sužaidė 2
rungtynes ir atliko 3 rezultatyvius per-
davimus. E. Karla per 27  varžybas  at-
rėmė 92,7 proc. varžovų smūgių į vartus.

M. Miliūnas praėjusį sezoną žaidė
Lietuvos jaunių (iki 18 m.) ir jaunimo
(iki 20 m.) rinktinėse. Pastarajai rink-
tinei padėjo ir D. Motiejūnas, kuris su
E. Karla sezono pabaigoje buvo pa-
kviesti ir į Lietuvos vyrų rinktinės sto-
vyklą.

26 metų 205 cm ūgio Čikagos lietuvis
Žygimantas Riauka pasirašė sutartį su
Montevideo „Miramar” klubu, kuris
dalyvauja Urugvajaus pirmenybėse.

Pirmojoje sezono dvikovoje Ž. Riau-
ka pelnė 18 taškų, sugriebė 13 ka-
muolių ir surinko 26 naudingumo

balus, o jo komanda pasiekė pergalę
82:78.

Prieš tai vykusiame susitikime

„Miramar” 73:84 nusileido „Penarol”
komandai, o Ž. Riauka per 39 min.
įmetė 23 taškus (10/15 dvitaškiai, 3/3
baudos metimai), sugriebė 14 kamuo-
lių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus,
išprovokavo 5 pražangas, perėmė 2 ka-
muolius, 2 kartus prasižengė ir surin-
ko net 41 naudingumo balą.

Vokietijos antrajame divizione Ž.
Riaukos statistika siekė 17,2 tšk., 12,4
atk. kam., 3,2 rez. perd. ir 21,7 naud. bal.
Vokietijos antrosios lygos Rutherford

„Dragons” gretose žibėjęs Ž.
Riauka vasarą pasirinko tęsti
krepšinio sezoną.

Klaipėdoje gimęs talen-
tingas krepšininkas krepšinio
karjerą pradėjo Lemonte įsi-
kūrusioje ,,Lituanicos” krep-
šinio akademijoje, kurioje
krepšinio paslapčių jį mokė
treneriai Aurimas Matulevi-
čius ir Stepas Žilys.

2013 m. Ž. Riauka atstova-
vo Lietuvos jaunimo (iki 20
m.) krepšinio rinktinei.

Ž. Riauka karjerą pradėjo Čikagos
,,Lituanicos” krepšinio akademi-
joje, o dabar žiba Urugvajuje.

Palangoje vykusiame Lietuvos leng-
vosios atletikos čempionate pribloš-
kiantį rezultatą pasiekė 23-ejų metų Lie-
tuvos ieties metikas Edis Matusevičius.

Trečiuoju bandymu jis ietį nusvie-
 dė 89,17 m ir daugiau nei 4 m page -
rino sau priklausiusį Lietuvos re-

kordą (84,93) bei įvykdė Tokijo olim-
piados normatyvą, kuris siekia 85 m.
E. Matusevičius daugiau nei 27 m ap-
lenkė artimiausią varžovą Modestą
Masteiką (62,03). Bronzą pelnė Vilius
Paikovas (59,29).

,,Jaučiau, kad galiu mesti dau-
giau nei 84 m. Giliai mintyse visada ti-
kėjau ir tikiu, kad 90 m šiemet gali kris-
ti, tik reikia, jog viskas susidėtų idea-
liai”, – džiūgavo E. Matusevičius. 

Sportininkas šiuo rezultatu paki-
lo į pasaulio ieties metikų elitą. Lie-
tuvis pasaulio reitinge šoktelėjo į 3-ią
vietą. Šiemet ietį toliau metė tik estas
Magnus Kirt (90,61) ir vokietis Andreas
Hofman (89,65). E. Matusevičiaus pa-
siektu rezultatu šiemet negali pasi-
girti nei olimpinis čempionas Tho-
mas Rohler, nei dabartinis planetos
čempionas Johannes Vetter. E. Matu-

sevičiaus pasiektas rezultatas toks
aukštas, kad visose iki šiol vykusiose
olimpinėse žaidynėse būtų pelnęs me-
dalį.

,,Man bus pirmos olimpinės žai-
dynės, antrą kartą būsiu Japonijoje (ge-
gužę E. Matusevičius ten laimėjo IAAF
„Challenge” varžybas). Labai noriu
nukeliauti. Dar visi metai... stipriai
ruošiuosi”, – sakė Lietuvos rekordi-
ninkas.

Gali būti, kad jis nuo šiol bus kvie-
čiamas ir į prestižinės Deimantinės ly-
gos etapus – iš lietuvių ten šiemet da-
lyvavo Andrius Gudžius bei Airinė
Palšytė. ,,Tikiuosi, kad pasiektas re-
zultatas atvers kelius. Tačiau norint,
kad tikrai atsivertų, reikia nuolat ro-
dyti tokį rezultatą. Jei bent kartą jį pa-
kartočiau šiemet, manau, tikrai pa-
kviestų”, – vylėsi E. Matusevičius.

Kiek anksčiau vietas olimpinėse
žaidynėse užsitikrino disko metikas
Andrius Gudžius, ėjikė Živilė Vaiciu-
kevičiūtė, trišuolininkė Diana Zagai-
nova, penkiakovininkė Laura Asa-
dauskaitė-Zadneprovskienė, plauki-
kai Danas Rapšys ir Andrius Šidlaus-
kas bei buriuotoja Viktorija Andruly-
tė.

Naujas R. Berankio įvaizdis sulaukė dėmesio
Po Ričardo Berankio dvikovos turnyre Washingtone daugiausia kalbėta apie
jo tamsius akinius. Deja, bet apsauga nuo saulės lietuviui nepadėjo – jis iš-
krito jau pirmajame turnyro rate.

Stipriausias Lietuvos tenisininkas (ATP-78) liepos 29 d. vakarą stojo
į ATP 500 taškų „Citi Open” turnyro kovą Washingtone ir pralaimė-
jo 6:4, 3:6, 1:6. Lietuvį įveikė jaunasis Pietų Afrikos Respublikos at-

stovas Lloyd Harris, šiuo metu ATP lentelėje užimantis 85-ąją vietą.
Dvikova buvo netgi sustabdyta dėl lietaus, tačiau R. Berankio naujo-

jo įvaizdžio priežastis labai paprasta: sportininką itin akino saulės spin-
duliai, tad šis nusprendė pasinaudoti tamsintais akiniais. Jie ir sukėlė aud-
ras socialiniuose tinkluose.

„Agentas R. Berankis grįžo atlikti pareigą”, – rašoma vienoje „Twit-
ter” paskyroje. Kiti lietuvį lygino su filmo „Vyrai juodais drabužiais” vei-
kėjais.

Pergalę iškovojęs L. Harris pelnė 20 ATP vienetų reitingo taškų ir 12,845
tūkst. JAV dolerių, R. Berankiui atiteko 7,205 tūkst. JAV dolerių.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Washingtone prizų fondą suda-
ro kiek daugiau nei 1,895 mln. JAV dolerių.

E. Matusevičiaus pasiektas rezultatas toks aukštas, kad visose iki šiol vykusiose olimpi-
nėse žaidynėse būtų pelnęs medalį.

E. Matusevičius keliauja į Tokijo olimpiadą

Lietuvių ledo ritulininkų 
trijulės keliai išsiskyrė

Dominyko Motiejūno, Martyno Miliūno,  Elvino Karlos keliai išsiskyrė.

Galingas pasirodymas Urugvajuje
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KARILĖ VAITKUTĖ

Per keletą pastarųjų dešimtmečių tiek Jungtinėse
Amerikos Valstijose, tiek Lietuvoje pastebimai išaugo
susidomėjimas savo kilme, šeimos istorija. Jei XX a. į
Jungtines Valstijas atvykę imigrantai siekė kuo grei-
čiau įsilieti į Amerikos ,,tautų katilą” ir jam ištirpti, tai
dabar jų palikuonys kaip tik siekia sužinoti savo kilmę,
atrasti savo šaknis. Klesti įvairios genealoginių paieškų
sistemos, kuriamos televizijos laidos, kuriose giminės
istoriją atranda žinomi aktoriai, dainininkai, politikai.
Lietuvoje domėjimasis savo šeimos praeitimi taip
pat tolydžio auga. Nenuostabu, kad po ilgiau nei pusė
šimtmečio  trukusio sovietinio laikmečio norisi atsiminti
tai, ką buvome priversti pamiršti, ir atkurti tai, kas buvo
prarasta. Žmonės mina archyvų slenksčius, ieško
metrikų ir kitokių dokumentų, sudarinėja genealogi-
nius medžius, rašo savo šeimų istorijas. Lietuvos ba-
jorų karališkosios sąjungos įsikūrimas taip pat liudi-
ja norą atkurti nutrūkusią istorijos giją ir tęsti Lietuvos
bajorų draugijos, veikusios 1928–1940 m., tradicijas.

Lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje įkūrėjas
Stanley Balzekas, Jr. teigia visą laiką domėjęsis
istorija, menu ir, žinoma, norėjęs propaguoti

Lietuvos istoriją ir kultūrą Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Būtent šių tikslų vedinas jis ir įkūrė mu-
ziejų dar 1966 metais, kai Lietuva buvo ištrinta iš pa-
saulio žemėlapio ir tokios šalies dauguma ameri-
kiečių visai nežinojo. Nenuostabu, kad Stanley Bal-
zekas, Jr. domėjosi ir savo paties šeimos praeitimi.
Deja, daugelį mūsų yra įsukęs šiuolaikinio greito gy-
venimo verpetas, iš kurio ištrūkti nėra lengva. To-
dėl sunku atrasti laiko tam, kad sustotum ir pasi-
dairytum po savo šalies ar savo šeimos praeitį.
Stanley Balzekas, Jr., visą savo gyvenimą paskyręs
savo įkurtajam muziejui ir iš tėvo paveldėtam au-
tomobilių pardavimo verslui, prieš keletą metų vis
tik ėmėsi tvarkyti šeimos istoriją liudijančius do-
kumentus.

Niekada nieko neišmesti

Vienas iš mėgstamiausių muziejaus įkūrėjo
patarimų jaunimui yra niekada nieko neišmesti.
Taip jis elgiasi ir pats. Net neįtarėme, kad, ėmus
tvarkyti šeimos dokumentus ir nuotraukas, įsiti-
kinsime, kad šis patarimas tikrai atneš naudos.
Tarp šūsnies dokumentų atradome Julijonui Gre-
goravičiui – Stanley Balzeko, Jr. seneliui iš motinos
pusės – išduotą bajorystės liudijimo kopiją. Šį raš-
tą 1895 metais išdavė Ru-
sijos Valdančiojo Senato
Heraldikos Departa-
mentas, pripažindamas,
kad Julijonas Gregora-
vičius, Dominyko-Kazi-
miero sūnus, yra įrodęs
savo bajorišką kilmę ir
jo vardas įrašomas į šeš-
tąją bajorų genealoginės
knygos dalį. Liudijimas
buvo parašytas rusiškai,
todėl nei Stanley Balze-
kas, Jr., nei jo giminai-
čiai, į jį didelio dėmesio
nekreipė. Viename liu-
dijimo kampe pieštuku
angliškai buvo užrašy-
tas žodis ,,pasas”. Ma-
tyt, buvo manoma, jog
tai galėjęs būti pasas.
Šis bajorystės pripažinimo liudijimas buvo svarbus
atradimas, nulėmęs tolesnį šeimos istorijos tyri-
nėjimą. 

Iš šeimos narių pasakojimų ir archyvuose ras-
tų dokumentų galėjome atkurti  Julijono istoriją.
Gimė jis nedideliame Smilgių miestelyje netoli Pa-
nevėžio 1868 m. vasario 22 d. bajoro Dominyko-Ka-
zimiero Gregoravičiaus ir Justinos Janeliūnaitės šei-
moje. Pakrikštytas buvo Smilgių Šv. Jurgio bažny-
čioje po trijų dienų, vasario 25-ąją. Julijonas buvo ant-
ras vaikas šeimoje. Jo vyresnioji sesuo Antanina
gimė 1862 m. gruodžio mėnesį, o po Julijono Grego-
ravičių šeima susilaukė dar trijų vaikų: Adolfo (g.
1870 m.), Onos (g. 1875 m. ) ir Antano (g. 1877 m.). Šei-
mos galva Dominykas-Kazimieras mirė 1888 m.
plaučių uždegimu būdamas 67 metų. Jo mirties įra-
še skaitome, kad mirdamas jis jau buvęs našlys. Va-
dinasi žmona mirė dar anksčiau. Vyriausiajai iš pen-
kių vaikų – Antaninai – tėvo mirties metu buvo 25
metai, o jauniausiajam – Antanukui – tik vienuoli-
ka.

Sunku pasakyti, ką broliai ir seserys veikė visą
dešimtmetį po tėvų mirties. Pirmasis dokumentas,
kuris liudija apie vieno jų – Julijono – gyvenimą ir

Žinomo žmogaus 
nežinoma istorija 
Stanley Balzekas, Jr. –
Lietuvos 
bajorų palikuonis

Julijono Gregoravičiaus gimimo ir krikšto įrašas Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios knygoje. Įrašas rusų kalba.

Dalis Gregoravičių šeimos dokumentų, liudijančių jų priklausymą bajorų luomui. Čia matome Gregoravičių šeimos her-
bą Liubič (Lubicz), kuriame vaizduojama pasaga, du kryžiai ir stručio plunksnos.

1895 m. Julijonui Gregoravičiui išduotas liudijimas, pa-
tvirtinantis jo priklausymą bajorų luomui. Nuotrauka iš šei-
mos archyvo.

yra 1895 metais išduotas bajorystės raštas. Skaitant
išlikusius užrašytus šeimos narių pasakojimus aiš-
kėja, kad Julijonas gyveno Rusijoje (tikriausiai Pe-
terburge) ir ten arba dirbo valdininko darbą arba tu-
rėjo mėsos (dešrų) parduotuvę. Atvykstant gyventi
į Jungtines Valstijas, laivo keleivių sąrašuose nuro-
dyta, kad jis dirbo raštininku. 

Šeimos pasakojimuose atsispindi Julijono ne-
noras kurti šeimą Rusijoje. Anot jo dukters Emilijos,
Julijonas norėjęs susirasti žmoną lietuvę ir todėl grį-

Laivas ,,Ivernia”, kuriuo Julijonas Gregoravičius atplaukė iš Liverpool į Bostoną, apsisprendęs
gyventi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

žęs į gimtuosius Smilgius. Lietuvoje bajorų giminės
palikuonis susitiko savo būsimąją žmoną – Elzbietą
Kazlauskaitę. Elzbieta buvusi našlaitė. Tėvams mi-
rus, ją išaugino tėvo brolis Panevėžyje. Julijonas ir
Elzbieta susituokė Panevėžio bažnyčioje 1900 m.
sausio 8 d.  Po pusantrų metų toje pat bažnyčioje buvo
pakrikštyta Julijono ir Elzbietos pirmagimė Emili-
ja. Antrasis vaikas – Juozas – gimė Rusijoje. Pasak
Emilijos, jos tėvas nenorėjęs emigruoti į Jungtines
Amerikos Valstijas, tačiau to norėjusi jos mama, nes
ji bijojusi, kad Julijonui teks kariauti Rusijos-Japo-
nijos kare (1904–1905 m.).

Čikagoje tuo metu jau gyveno abi Julijono se-
serys ir vienas brolis – Antanas. Antanas atvyko į
Ameriką 1898 m., plaukdamas iš Bremeno į Balti-
morę. Laivo keleivių sąraše reikėjo nurodyti, pas ką
imigrantas keliauja. Antanas nurodė Andrew Mal-
kiewicz (Andrių Malkevičių, vėliau – Malker), kuris
tuo metu gyveno Čikagos Bridgeport rajone. 1900-ai-
siais už Andriaus Malkevičiaus ištekėjo Ona Gre-
goravičiūtė. Kita sesuo – Antanina – ištekėjo už Juo-
zo Garliausko, kuris tuo metu Amerikoje savo vardą
rašė kaip Joseph Garlewski, o vėliau jo vaikai pa-
vardę pakeitė į Gier. 
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Iš Smilgių – Į Ameriką

Taigi Julijonas į Ameriką vyko pas
gimines. Pasak Emilijos, ištrūkti iš Ru-
sijos jam buvo sunku. Tik nurodęs, kad
jo sesuo Ona (Anna Malkiewicz) gulė-
jo mirties patale ir jam reikėjo ją pa-
matyti prieš mirtį, jis gavo leidimą iš-
vykti. Archyviniais dokumentais kol
kas, deja, šios istorijos pagrįsti nega-
lime. Ir taip, 1904 metų gegužės mėne-
sį Julijonas atplaukė iš Liverpulio į
Bostoną ir nuvyko pas brolį Antaną į
Čikagą. Po metų Ameriką pasiekė ir
paskutinis iš Gregoravičių vaikų –

Julijono Gregoravičiaus vyriausiosios duk-
ters Emilijos Gregoravičiūtės ir Stanislovo
Balžeko (Stanley Balzekas) vestuvės 1923 m.
Čikagoje.

Adolfas. Julijono žmona Elzbieta su
dviem mažais vaikais iš Rusijos par-
vyko namo į Panevėžį, o 1905 metų rug-
pjūtį, atplaukė iš Hamburgo į New
Yorką.  Šeimos nariai pasakojo, kad Elz-
bietos atvykimas į Ameriką prilygo ste-
buklui. Elzbieta visai nemokėjo anglų
kalbos. Tai, žinoma, nestebina, net
tais laikais dauguma lietuvių kalbėjo
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, tačiau
anglų kalba buvo tolima ir nereika-
linga. Taigi, visiškai nemokėdama kal-
bos Elzbieta laivų uoste sutriko ir ne-
žinodama ką daryti ėmė verkti. Tuomet
prie jos priėjo moteris, kuri, kaip pa-

aiškėjo vėliau, buvo lietuvė, bet mokėjo
susikalbėti įvairiomis kalbomis. Išsi-
aiškinusi padėtį, moteris padėjo Elz-
bietai su dviem mažamečiais vaikais
pasiekti Ameriką. 

Anglų kalbos nemokėjo ir Julijo-
nas. Todėl, pasak šeimos narių, Ame-
rika jam visai nepatikusi. Tokio gero
darbo raštinėje, kokį turėjo Rusijoje,
susirasti jis negalėjo. Kurį laiką dirbo
atsitiktinius išsilavinimo nereikalau-
jančius darbus, kol vieną dieną Ame-
rikos lenkų laikraštyje perskaitė skel-
bimą apie parduodamą žemės plotą
Tennessee valstijoje, netoli Deer Lod-
ge ir Lancing miestelių. Kadangi Ju-
lijonas visuomet norėjo turėti savo
ūkį, jis įkalbėjo sesers Antaninos Gar-
liauskienės šeimą vykti kartu su juo
ūkininkauti į Tennessee. Emilija pri-
simena, kad klimatas šioje pietinėje
valstijoje buvęs puikus, viskas augę ge-
rai, tačiau dirbti reikėję daug ir sun-
kiai. Ji net išmokusi arti žemę. 1913
metais, jau gyvenant Tennessee, Juli-
jono sesuo Antanina netikėtai mirė su-
sirgusi gripu ir paliko vyrą ir du vai-
kus – Helen ir Edward. Julijono šei-
moje tuo metu jau buvo aštuoni vaikai:
vyriausioji Lietuvoje gimusi Emilija,
(Rusijoje gimęs Juozukas mirė Čika-
goje būdamas trejų metukų), Čikago-
je gimę Julius, Anna, Julia, Peter, Eli-
zabeth bei Tennessee valstijoje gimę
Sophia ir John. Tačiau gyventi savo
ūkyje Tennessee valstijoje Julijono
šeimai nebuvo lemta. Paūgėjusios mer-
gaitės negalėjo rasti sau vietos tarp vie-
tinių gyventojų, jos norėjo atgal į Či-
kagą, kur galėjo mokytis ir bendrauti
su lietuviais. Šeima nusprendė grįžti.
1920 metų gyventojų surašyme randa-
me informaciją, kad Julijono šeima jau
gyvena Čikagoje, Julijonas dirba pre-
kių pakuotoju ,,Marshall Fields” par-
duotuvės sandėliuose, o vyresnėlė aš-
tuoniolikmetė Emilija dirba siuvėja už-
uolaidų siuvykloje. 

Vešlaus medžio šaka

Susipažinusi su Stanley Balzeku
(emigrantu nuo Ukmergės Stanislovu
Balžeku), tuo metu dirbusiu mėsinėje
lietuvių gyvenamame rajone, Emilija
1923 metais už jo ištekėjo. Po metų, 1924
m. spalio 8 d. šeimai gimė vienintelis
vaikas – sūnus Stanley Balzekas, Jr. 

Julijonas Gregoravičius 1926 me-
tais priėmė Jungtinių Amerikos Vals-
tijų pilietybę. Savo pavardę jis pakeitė
į Gregorow. Jo vaikai taip pat priėmė
šią pavardę. Julijono brolis Adolfas ir
jo šeima pavardę pakeitė į Gregg. An-
tanas Gregoravičius šeimos neturėjo ir
mirė 1925 metais.

Julijonas mirė 1929 metais sulau-
kęs 51 metų. Jo žmona Elzbieta našlės
gyvenimą gyveno dar 25 metus ir mirė
1954 m. būdama septyniasdešimt trejų.
Stanley Balzekui, Jr. tebuvo penkeri
metais, kai mirė jo senelis Julijonas, ta-
čiau jis sako atsimenantis, kad Julijo-
nas savo išvaizda ir elgesiu išsiskyręs
iš aplinkos. Jis tiesiog buvęs ,,kitoks”.
Jis visuomet stovėjęs tiesiai, buvęs la-
bai tvarkingas, mėgęs gerai rengtis, kal-
bėjęs tyliai, niekuomet nesigirdavęs.
Įėjus į kambarį ir pamačius Julijoną,
pasak Stanley Balzeko, Jr., iškart ga-
lėjai suprasti, kad jis ,,ne iš kaimo”.

Lietuvos valstybiniame istorijos
archyve buvo surasti bajorų Gregora-
vičių giminės dokumentai. Tarp do-
kumentų buvo ir giminės medis, ku-
riame atsispindi šešios Gregoravičių
kartos. Šiai šeimai kadaise buvo su-
teiktas herbas Liubičius (Lubicz). Her-
bą ir bajorystę Gregoravičiai paveldė-
davo iš kartos į kartą, įrodę savo pri-
klausomumą giminei. Paskutinysis
tai įrodęs ir buvo Julijonas Gregora-

vičius, 1895 metais gavęs patvirtinimo
raštą iš Rusijos Valdančiojo Senato
Heraldikos Departamento.

Stanley Balzekas, Jr., įrodęs, kad
jis yra Gregoravičių šeimos palikuonis,
taip pat turi teisę vadintis bajoru. 2019
m. birželio 9 d. Lietuvos bajorų kara-
liškosios sąjungos sprendimu Stanley
Balzekui, Jr. buvo išduotas bajorystės
pripažinimo aktas Nr. 4201. Vadinasi,
šiuo metu Lietuvos bajorų karališko-
joje sąjungoje yra daugiau nei 4200
bajorų palikuonių. Stanley Balzekui,
Jr. taip pat buvo suteiktas garbės bajoro
vardas, taip pripažįstant ypatingus

viso jo gyvenimo nuopelnus, garsi-
nant Lietuvos vardą, remiant kultūri-
nį-istorinį paveldą bei įdėtas asmenines
pastangas lietuvių bendruomenėje
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2019 m. spalio 11 d., penktadienį,
6:30 val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje įvyks pokylis, kurio metu
bus pagerbtas Stanley Balzekas, Jr., o
Lietuvos karališkosios Bajorų Sąjungos
atstovas įteiks jam bajorystės pripaži-
nimo aktą bei garbės bajoro žymenį. Vi-
suomenė yra kviečiama dalyvauti po-
kylyje.  

Gregoravičiai Čikagoje apie 1928-uosius metus: Elzbieta Kazlauskaitė-Gregoravičienė, Emi-
lija Gregoravičiūtė-Balzekienė ir Julijonas Gregoravičius.  

Stanley Balzekas, Jr. po Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įsteigimo apie 1966–1967 m.
Iš k.: Stanley Balzekas, Jr., Irena Radvilaitė-Balzekienė, Juzefa Daužvardienė, Lietuvos kon-
sulas Čikagoje Petras Daužvardis.

Balzekų šeima Čikagoje apie 1967–1968 metus: duktė Carole, sūnus Robert, Stanley Bal-
zekas, Jr., žmona Irena, sūnus Stanley III. 

Stanley Balzekas, Jr. su mama Emilija Gre-
goravičiūte-Balzekiene prie savo namų Či-
kagoje 1938 m. liepos mėn. 

Šeimos archyvo nuotraukos



auSŲ, noSieS, gerkLĖS LigoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS LigoS 
akiŲ LigoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

StuBuro ir SkauSmo LigoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

DantŲ gyDytoJai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

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

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

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

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

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



,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei
slaptažodį. 

Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

www. 
draugas.org

Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.facebook.com/draugolaikrastis

Rasos lituanistinei mokyklai
Naperville reikalinga mokytoja.

Kreiptis: 630-935-4387
arba rasosmokykla@yahoo.com

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos
stovėjimo aikštelė, gyventojams sutei-
kiama galimybė auginti savo daržoves vie-
šame darže. Kaina $105,000. 

Adresas:14915 E 127th St., 
Lemont, IL 60439

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

SIŪLO DARBĄ

Reikalinga moteris, kuri prižiūrėtų
pa gyvenusią moterį ir padėtų namų
ruošoje. Darbas Floridoje (su pragy-
venimu).

Skambinti Dianai 
tel. 321-604-7672.

,,Draugo” sudoku nr. 144
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Daiva Laimutis, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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Viena didžiausių problemų auginant
vaikus – laiko, praleidžiamo kartu su
vaikais, stygius. Skaičiai išties stebi-
na: 2018 metais atliktų tyrimų metu
buvo nustatyta, kad apie 30 proc. šei-
mų visi kartu praleidžia mažiau nei 5
val. per savaitę. Ir nors tokias laiko pa-
skirstymo taisykles dažniausiai dik-
tuoja greitas gyvenimo tempas, tė-
vai dažnai pamiršta, kad vaikai –
pati vertingiausia ,,investicija”. Ir į ją
neinvestuojant pakankamai laiko,
ateityje problemos tiesiog užprog-
ramuotos – dėmesio
trūkumas pasireiškia
beveik visose vaiko gy-
venimo srityse, prade-
dant mokymosi rezul-
tatais ar santykiais su
bendraamžiais, bai-
giant psichologiniais
sutrikimais, perdėtu
nepasitikėjimu savimi
ar netgi agresija. 

Ir vis dėlto, nors
šiandieniai tėvai
daug dirba, keliauja

ir yra labai užsiėmę, nemaža laisvo
laiko dalis, kurią jie galėtų praleis-
ti žaisdami, aktyviai pramogaudami
ar kitaip užsiimdami su savo atža-
lomis, atitenka socialiniams tink-
lams ir internetui. Kartais tėvai net
nebesugeba pasimėgauti atostogų
akimirkomis, kol šios neišvysta so-
cialinių tinklų šviesos. Retai susi-
mąstoma, kad ilsėtis rekomenduo-
jama ne tik nuo kasdienių darbų, ta-
čiau ir nuo telefonų ar kompiuterių,
kurie vargina centrinę nervų siste-
mą. Taip pat daroma neigiama įtaka
vaikams, kurie tiesiog nevalingai
perima matomą tėvų pavyzdį: vie-

name asmeniniame bloge www.dia-
logassuvaiku.lt  teigiama, kad net
80 proc. visų veiksmų atliekami pa-
sąmoningai. Vadinasi, labai dažnu
atveju vaikai tiesiog atkartoja tėvų
elgesio modelį: ne tik jų reakciją į
įvairias emocijas, tačiau taip pat ir
kasdienius veiksmus, įpročius, net-
gi laisvalaikio praleidimo formas.

Šiandieninės tendencijos liūd-
nos – paaugliai socialiniuose tink-
luose per parą vidutiniškai ,,gyvena”
net devynias valandas. Priežasčių
gali būti ne viena, tačiau dažniau-

sios jų yra nulemtos
tėvų rodomo pavyz-
džio ir vaikams ski-
riamo dėmesio trū-
kumo. Taip pat kar-
tais – tėvų kaltės
jausmo, kurio vedini
kaip laiko stokos
kompensaciją jie per-
ka vaikams brangius
išmaniuosius įrengi-
nius, kurie problemą
ne sprendžia, o dar
labiau gilina.

Deja, tačiau la-
bai tikėtina, kad si-
tuacija ateityje tik

blogės. Todėl labai svarbu šviesti tė-
vus apie nesaikingo laiko prie ek-
ranų žalą tiek fizinei sveikatos būk-
lei, tiek psichikai, taip pat apie ga-
limas laiko praleidimo alternaty-
vas, aktyvaus laisvalaikio ir gyvo
bendravimo naudą, kad visa tai
būtų ugdoma jau nuo pirmųjų vaiko
gyvenimo metų. Kuo vaikai didesni,
tuo sudėtingiau yra spręsti jau įsi-
senėjusias problemas, todėl tėvams
tenka didelė atsakomybė – kuo anks-
čiau pradės ,,investuoti”, tuo dides-
nės grąžos gali tikėtis ateityje.

zenpr.lt inf.

Kaip bendrausime su savo vaikais?
ASenamiestyje
Atkelta iš 8 psl.

Kadangi nebuvau nuvykęs už sos-
tinės ribų, nežinau, kokios nuotaikos
buvo apėmusios bičiulius (abu – ko-
lekcininkai) Virgį Poviliūną Trakuose
ar  Osvaldą Daugelį Kaune. Sostinėje
susitikau su LNM vadovavusia Basa-
navičiaus premijos laureate Birutė
Kulnyte. Ji su žemaitišku šmaikštumu
paaiškino, kad, gavusi Kultūros mi-
nisterijos raštą ir papunkčiui jį per-
skaičiusi, pamanė ar tik ne kalėjiman
ją ruošiamasi pasodinti… Bet – prisi-
pažino – neturinti jokio piktumo.

Teatro, muzikos ir kino muziejui
vadovavusi direktorė Regina Lopienė
atrodė nuvargusi ir pratarė tik du žo-
džius: ,,nepadoriai” ir ,,paskubomis”.

Jos veide buvo matyti nuoskauda. Ra-
miausiai į permainas reagavo LDM di-
rektorius 85 metų Romualdas Budrys
(dirbęs Dailės muziejuje nuo 1959-ųjų!).
Jis nusišypsojo: ,,Kitą savaitę kai ateisi,
rasi mane jau kitame – patarėjo – ka-
binete…”

Gal naujai paskirti vadovai yra ge-
resni vadybininkai. Bet jie – ne mu-
ziejininkai, kurie idealistiškai, gau-
dami kapeikas, kartais rizikuodami
saugojo mūsų paveldą ir LTSR sąlygo-
mis sugebėjo pakelti Lietuvos muzie-
jininkystės lygį. Kodėl valstybė šaudo
sau į papades? Gal aš daug ko nežinau
ir klystu, bet tokia šiuo metu yra mano
nuomonė.

Reikia išlaukti 
septynerius metus…

Viešnagės metu susipažinau su
Jūrate Kuodyte, kuri man buvo pažįs-
tama ne tik iš savo apmąstymų ,,Drau-
go” puslapiuose, bet ir iš tų ,,radijinių”
laikų, kai su malonumu sekdavau po-
kalbius ,,Mažojoje studijoje” (populia-
ri LRT radijo laida, kurią veda Jūratė
kartu su vienuoliu Juliumi Sasnausku
(dažnas laidų svečias būdavo ir t. An-

tanas Saulaitis). Dar viena įdomi gija,
tiksliau – istorija, kurią būtinai norė-
jau papasakoti Jūratei, yra susijusi su
jos naujausia knyga ,,Vytautas Čibiras
– vilnietis, režsierius, pedagogas”.
Mano būsima žmona Ramunė, prieš
mums išvykstant į Ameriką, dirbo po
Čibiro sparnu, Lietuvos televizijos ir
radijo komitete, telefilmų skyriuje.  Iš
tikrųjų buvo ką tik priimta į darbą, dar
nė kojų neapšilusi, ir turėjo prisipa-
žinti, kad išeina, nes išvažiuoja į Ame-
riką. Čibiro reakcija buvo: ,,Na, žino-
ma, tik susipažįsta ir lekia. O žinot,
kiek metų reika pažinti žmogų prieš
ryžtantis santuokai? Septynis!” Ra-
munė atsakė: ,,Būtent tiek mes ir pa-
žįstami”. Režisierius buvo nuginkluo-
tas.

Su Jūrate susitikome ,,Mažojoje
studijoje” – čia pat, Pilies gatvėje. Pa-
sodino mane prie mikrofono: ,,Gal tu-
rite apmąstymų Nepriklausomybės
šimtmečio proga?” Išsikalbėjome, kad
jau nemažai metų lankau pamaldas Či-
kagos lietuvių liuteronų bažnyčioje.
,,Kaip įdomu, – sako Jūratė, –  mudu su
sūnumi esame katalikai, bet mano try-
likmetė dukra nuėjo pas evangelikus,
pas vyskupą Sabutį”.

Taip gimė įdomus pašnekesys apie
krikščionybės vaidmenį išeivio gyve-
nime. Dialogą tęsėme ir išjungus mik-
rofonus. Papasakojau apie pirmuosius
apsilankymus tarybų Lietuvoje 1976 ir
1977 metais, apie iš anapus ,,geležinės
uždangos” atvykstančių į Čikagą me-
nininkų koncertus. Jūratė sako: ,,Mano
tėvas pas jus Čikagoje taip pat kon-
certavo. Anais tarybiniais metais…”
Pradėjau niūniuoti: ,,Mano pypkė ku-
kavinė, o cibukas riestas….” Tarsi tai
buvo vakar. Jonas Girijotas ir Ed-
mundas Kuodis, Jūratės tėvas, atliko
programą Balio Pakšto svetainėje
Brighton Parke. Tai buvo 1976 m. ge-
gužės 23 d. Datą atsimenu, nes savo fon-
duose tebesaugau vakaro atlikėjų au-
tografuotą plokštelę. Mano naujoji pa-
žįstama buvo gerokai nustebusi!

Atsisveikinome. O į savo knygą
apie Čibirą naujoji ,,Draugo” bendra-
darbė įrašė: ,,Ramunei ir Raimundui
Lapams – prisimenant tuos lemtingus
septynerius metus”.

Bus daugiau

Su bičiuliu iš Kauno Adomu Miliausku Ta-
mošaičių galerijoje. Į ,,Ars Via” varžytines,
deja, nesuspėjau.

Su Zinute Nutautaite brangi draugystė tę-
siasi daugiau nei keturis dešimtmečius.

Kai praeitis atbunda netikėtai… J. Kuodytės tėvo Edmundo Kuodžio 1976 m. autografuota
plokštelė.

Kviečiame į piligriminę kelionę
Kviečiame visus vykti į vienos dienos piligriminę kelionę – ap-
lankyti šventovę, kurioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Tai Na-
tional Shrine of Our Lady of Good Help, Green Bay, Wisconsin.

Šioje vietoje vyksta daug įvairių stebuklų. Žmonės savo prašymus
surašo ant lapelių ir meldžiasi šventovėje. Turėsime galimybę dalyvauti šv.
Mišiose, kurias šioje šventovėje atnašaus kun. Jaunius Kelpšas.

Išvykstame šeštadienį, rugsėjo 14 d., 7:30 val. ryte nuo Švč. Mer-
ge lės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Parke ir sugrįžtame apie
7 val. v. Autobusas su patogumais. Vietų skaičius ribotas, tad nepraleiskite
progos. Kviečiame išsipirkti vietas iš anksto, nes autobusas visada grei-
tai užsipildo. Kaina suaugusiam – 40 dol., vaikui – 20 dol. Daugiau in-
formacijos suteiks Audra tel. 773-776-4600 (darbo valandomis) arba
773-860-7547 (vakarais).
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

Nuo Vilniaus Katedros aikštės iki PLC Lemonte –
rugpjūčio 5 d. visi žiūrime filmą

„Riešutų duona”!

Kino seansus po atviru dangumi rengiantis „Kinas po žvaigž-

dėmis”, kartu su Lietuvos kino centru, užsibrėžė ypatingą tiks-

lą – lietuviška kino klasika suvienyti viso pasaulio lietuvius. Rugp-
jūčio 5 d. Lietuvoje ir užsienyje įvyks „Lietuviško kino naktis”, kurios metu

išvysime restauruotą Arūno Žebriūno filmą „Riešutų duoną” (1978). Nors ren-

ginio centru pasirinkta sostinės Katedros aikštė, tačiau tuo pačiu metu

kino klasiką bus galima žiūrėti jau 25 miestuose Lietuvoje ir už jos ribų.

Pirmadienį, rugpjūčio 5 d. 7:30 val. v. laukiame jūsų
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pikniko aikštelėje.

Peržiūra nemokama. Veiks baras.

Mielieji, 

Minint 30-ąsias Baltijos kelio metines š. m. rugpjūčio 23 d., penk-

tadienį, Lietuvos ambasada Washingtone kviečia dalyvauti uni-

kalioje pilietinėje akcijoje, kurios metu prisiminsime istorinį įvykį

ir simboliškai susijungsime į Baltijos kelią, dar kartą parodydami pasau-

liui, jog kartu mes esame stiprūs ir nepalaužiami. Maloniai visus kvie-

čiame atvykti į Washingtoną, prie JAV Kongreso ir susikibus ranko-

mis įprasminti šią be galo reikšmingą Lietuvai ir visoms Baltijos ša-

lims sukaktį. 

Baltijos kelio paminėjimu Washingtone siekiame atkreipti JAV ir viso

pasaulio visuomenės dėmesį į svarbią Baltijos valstybėms sukaktį, sužadinti

JAV lietuvių ir kitų Baltijos šalių bendruomenių patriotiškumo, vienybės

ir bendrumo jausmą. Baltijos kelyje prieš trisdešimt metų buvo išreikštas

tvirtas Baltijos šalių žmonių noras gyventi laisvai ir nepriklausomai, pri-

vertęs Sovietų Sąjungą po ilgų melo ir okupacijos dešimtmečių pripažinti

Molotovo-Ribbentropo pakto egzistavimą ir paskelbti jį negaliojančiu. 

Baltijos šalių broliai ir seserys, Lietuvos, Latvijos ir Estijos drau-

gai bei visi, kurie yra neabejingi laisvės siekiams, kviečiami paminėti

šią istorinę sukaktį rugpjūčio 23 d., 1 val. p. p. prie JAV Kapitolijaus

(vakarinėje pusėje). 

Pasibaigus simboliniam Baltijos kelio paminėjimui, 2:30 val. p. p. vi-

sus maloniai kviečiame atvykti į netoliese esantį restoraną „Biergarten

Haus” 1355 H Street NE, Washington D.C., neformaliam ir smagiam pa-

bendravimui. 

Lauksime Jūsų atvykstant pasipuošus tautine atributika! Informuoki-

te ir pakvieskite į renginį savo draugus ir pažįstamus.

LR ambasada Washingtone
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www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. PLC kiemelyje vyks Pasaulio lietuvių
centro gegužinė. Jūsų laukia lietuviškas
maistas, muzika, mugė, loterija, žaidimai vai-
kams.

� Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre
– dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pa-
sikalbėjimai”.  Kviečia Jonas Baltokas ir
JieDu.

� Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 val. v. – Atei -
tininkų namų 40-mečio jubiliejinis vakaras.
Vietas užsisakyti pas Dainą Siliūnienę tel.

630-852-3204. Adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. 

� Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – Pa-
saulio lietuvių centro puota ,,Laisvės alėja”.
Vietas užsisakyti tel. 708-252-0051 (Rita)
arba 708-557-3343 (Lina). 

� Spalio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio
lietuvių centre, R. Riškus salėje, vyks Mai-
ronio lituanistinės mokyklos 60-mečio po-
kylis. Kviečiami abiturientai, rėmėjai ir vi-
suomenė. Vietas užsisakyti tel. 630-853-
5603 (Monika Dobrovolskytė). Liepos 24 d., trečiadienį, Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje (Man-

chester, MI) rytinėje sesijoje tema ,,Tiltai – jungia ar skiria” kalbėjo žur-
nalistė ir rašytoja, ,,Draugo” leidėjų tarybos narė Vilma Kava. Remda-

masi savo emigrantiška ir žurnalistine patirtimi, ji pasidalijo mintimis apie
tai, kas jungia, ir kas skiria Lietuvą ir išeiviją. Pirmą kartą Dainavoje besi-
lankanti prelegentė atvežė lauktuvių savo keptos duonos bei ,,Draugo”, ,,Drau-
gas News” ir ,,Lithuanian Heritage” egzempliorių. Stovykla, kurioje dalyva-
vo 175 stovyklautojai, vyko liepos 21–28 dienomis. Jos tema buvo ,,Tiltai”.
Daugiau apie stovyklą netrukus skaitykite ,,Drauge”.

Ramunė Kubiliūtė

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
- jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

Žolinės parke – tai šventė, į kurią kviečia JAV Lietuvių Ben-

druomenės Waukegan-Lake County apylinkė. Rugpjūčio 17

d., šeštadienį, nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v. Shelter C, Half

Day Lake County Forest Preserve, 24255 Hwy. 21, Vernon

Hills, IL. Bendri pietūs, šakočio kepimas, žaidimai vaikams

ir kitos pramogos. Inf. tel.0 847-644-2871 (Gintautas). 

Kviečiame
į  knygos „AŠ ESU VANAGAS” pristatymą 

ir  susitikimą su knygos autoriumi –
istoriku, publicistu, visuomenės ir politiniu veikėju 

ARVYDU ANUŠAUSKU

„Tikiuosi, kad perskaitę knygą supras viena –
kaip sunku buvo būti Vanagu...”

Arvydas Anušauskas

Renginio rėmėjai:  
Lietuvių Fondas ir 

JAV LB Kultūros TarybaBalzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629,

Tel. pasiteirauti 773-582-6500

Rugsėjo 4 d.,
7 val. v.

Vilma Kava Dainavoje. Dainos Čyvienės nuotr.


