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Lietuvių baldai sulaukė dėmesio

Tris dienas veikusioje parodoje netrūko susido-
mėjusių lietuvių sukurtais ir gaminamais bal-
dais. Stendus, kuriuose jie buvo demonstruoja-

mi, aplankė nemažai dalyvių, tarp kurių buvo ir JAV
lietuvių bei LR generalinio konsulato Čikagoje at-
stovai – generalinis konsulas Mantvydas Bekešius ir
trečiasis sekretorius, ekonomikos specialistas Sau-
lius Pumputis. Viena iš parodos lankytojų – LR gar-
bės konsulė, tarptautinio verslo konsultantė Ingri-
da Bublienė ,,Draugui” sakė, kad su bendrovės
,,Narbutas” vadovais atsitiktinai susipažino prieš
dvejus metus. Nuo to laiko ir prasidėjo jų bendravi-
mas, nenutrūkęs iki šiol.     Nukelta į 5 psl.

Lietuvių biuro baldai – jubiliejinėje Čikagos parodoje

Praėjusią savaitę, birželio 10–12 dienomis Čikagoje Mer-
chandise Mart pastate vykusi tarptautinė biurų baldų ir
įrangos dizaino paroda NeoCon buvo jubiliejinė – jau pen-
kiasdešimtoji. Joje tarp 550 dalyvių iš viso pasaulio, sten-
duose demonstravusių savo gaminius, pirmą kartą
buvo ir dvi biuro baldus gaminančios kompanijos iš Lie-
tuvos. Tai gerai žinoma, senas tradicijas turinti ir pasaulyje
pripažinta  biuro baldų gamybos įmonė ,,Narbutas” bei
nauja, neseniai įsteigta ,,TableAir”. Pastaroji parodoje
demonstravo naujos kartos išmaniuosius reguliuojamo
aukščio biuro stalus su integruotais jutikliais ir išmaniąja
programėle. Ateities biurams kurianti lietuvių bendrovė
dalyvavo bendrovės SiS Ergo stende, nes ši Danijos
kompanija yra investavusi į ,,TableAir” įmonę.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Parodoje – generalinis konsulas M. Bekešius (antras iš k.) parodoje aplankė ,,Narbuto” stendą ir apie bendrovės perspektyvas kal-
bėjosi su garbės konsule I. Bubliene (pirma iš d.) bei direktoriumi G. Zdaniu.                                Generalinio konsulato Čikagoje nuotr. 

Šią savaitę Lietuvoje, Vilniaus paveikslų galerijoje ir Kaune esančiame Maironio lietuvių literatūros muzie-
juje buvo pristatyta Draugo fondo išleista istoriko Juozo Skiriaus knyga „JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”. Šio solidaus leidinio sumanytoja ir leidybos vadovė Marija Remienė, Draugo fondo
pirmininkė buvo nuvykusi į Lietuvą ir ten dalyvavo knygos sutiktuvėse, į kurias susirinko garbių svečių.
Šiuo metu apie tai rengiamas išsamus straipsnis, kurį numatome spausdinti viename iš būsimų ,,Draugo”
numerių.   A. Vaškevičiaus nuotr.

Istorinės knygos sutiktuvės Lietuvoje



VIETOJ ,,SIRGALIAUS” –
,,AISTRUOLIS”

Išeivijos spaudoje, sporto raši-
niuose ugningi sporto gerbėjai daž-
nai vadinami ,,sirgaliais”. Tai yra tiks-
lus vertimas iš rusų kalbos – ,,bolelš-
čiki”. Lietuvių kalboje skolinių iš rusų
kalbos yra daug. Kam reikia dar vieno?
Ar ne geriau būtų sporto mėgėjus va-
dinti ,,aistruoliais”?

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

DIDŽIAUSIA METŲ NAUJIENA 

JAV prezidento Donald Trump
kalbas ir planus pertvarkyti pasaulį pa-
gal savo norus nustelbė gegužės 26
dienos ,,Drauge” išspausdintas straips-
nis apie tai, kad grupė lietuvių pensi-
ninkų persikėlė gyventi į Bulgariją.
Jau yra įprasta, kad jauni žmonės iš-
vyksta iš Lietuvos į užsienį dirbti. Bet
kad pensininkai savo noru išvyktų
gyventi į atsilikusį kraštą Bulgariją –
tai kelia didžiulę nuostabą. Kai kas gali
pasakyti: ,,O kas čia tokio? Žmonės da-
bar gali keliauti kur tik nori, po visą
ES”. Taip, jie gali keliauti kur tik nori

ir dirbti tose šalyse, kur yra didesni at-
lyginimai. Bet pensinio amžiaus lie-
tuvių persikėlimas gyventi į Bulgari-
ją jau yra kas kita. Tai jau yra savos tė-
vynės, kurioje šie žmonės praleido
visą savo darbingą amžių, palikimas.
Bent man tai yra didžiulę nuostabą ke-
lianti žinia. 

Šis faktas svarbus tuo, jog parodo,
kokia yra prasta Lietuvos ekonominė
padėtis, jeigu net pensininkai ją pa-
lieka, traukiasi iš tėvynės. Tai turėtų
būti labai svarbi žinia ir pamoka Lie-
tuvos Vyriausybei bei Seimui. Tai tu-
rėtų būti raginimas valdantiesiems
pagalvoti apie priežastis, sukeliančias
tokį pensininkų elgesį. Juk šie žmonės
yra dalis Lietuvos ir jos likimo. Man,
kaip studijavusiam ekonomiką, pir-
ma mintis, kodėl taip atsitiko, kad net
pensininkai bėga iš Lietuvos. Manau,
kad  tą nulėmė netinkamai tvarkoma
Lietuvos ekonomika, neteisinga partijų
veikla, nuolat reformuojamos švietimo,
sveikatos teismų sistemos. 

Jeronimas Tamkutonis
Oak Lawn, IL

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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KUN. ALGIS BANIULIS SJ

Birželio 24 d. Bažnyčia švenčia
Jono Krikštytojo gimimą. Gali-
me iki galo nesuprasti, kuo jis gali

pasitarnauti ar būti naudingas šios
kartos žmonėms – mums? Jonas Krikš-
tytojas gyveno net gerai nepažindamas
Kristaus mokymo. Vien pažvelgus į
griežtą, asketišką gyvenimo būdą, kal-
bėjimo stilių šis šventasis gali pasiro-
dyti atgrasus, nepatrauklus ir netu-
rintis žmogiško gyvenimo džiaugsmo.
O jo skelbiamas Mesijas, kuris ateis te-
isti žmonijos, kirviu iškirs gerų vaisių
neduodančius medžius, vėtykle išvalys
kluonus, sudegins pelus neužgesinama
ugnimi, nėra mums patrauklus. Jė-
zus, kurį mes geriau pažįstame, yra vi-
sai kitoks: švelnus, nuolankus, gydan-
tis, atlaidus ir mielas ganytojas, atėjęs
ne pasmerkti pasaulio, bet jo išgelbėti.

Tačiau geriau įsigilinę į šio šven-
tojo gyvenimą galime pastebėti Jono
Krikštytojo panašumą į vėlesnį Kris-
taus Gerosios Naujienos skelbėją. Jėzus
savo veiklos pradžioje irgi kvietė visus
atsiversti ir tikėti. Šv. Jono pašaukimas
– tarnauti ir paruošti kelią Jėzui. Jono
Krikštytojo uolumas buvo uždegantis
troškimu išjudinti žmones iš patogaus
gyvenimo ir užsimiršimo, kad jie visi
yra pašaukti į šventumą ir prisikėlimą
iš savo nuodėmingo gyvenimo. Šv. Jono
misija buvo sunki, pareikalavusi net
gyvybės. Jo drąsus kalbėjimas ir ragi-
nimas atsiversti daug kam nepatiko. Jis
pasitikėjo šiai tarnystei pašaukusiu
Viešpačiu, kuris, kaip sakoma Šv. Raš-
te, jį ,,pašaukė dar negimusį”, dar mo-
tinos įsčiose tebesantį. Todėl matome
Joną, drąsiai prisiimantį šią atsako-
mybę ir drąsiai vykdantį savo pašau-
kimą. Taigi jis drąsiai ruošia žmones

priimti Kristų visoje Dievo Sūnaus že-
miškojo gyvenimo atkarpoje – nuo gi-
mimo per laiką praleistą dykumoje. To-
liau – per krikštą ir viešąją veiklą iki
gyvenimo pabaigos.

Šv. Jono misija tęsiasi Bažnyčioje
per visą jos istoriją. Visada, ypač ga-
vėnios pradžioje, mes išgirstame tą
patį kvietimą, kurį pakartojo Kristus
ir kurį toliau skelbia visus kviesdama
Bažnyčia, kviesdama atsiversti ir ti-
kėti. Tikėti – tai kartu ir pasitikėti ir
priimti Dievo teikiamą malonę, kurią
nupelnė mums Kristus – pradėti nau-
ją gyvenimą su Dievu.

Gyvendamas Jonas Krikštytojas
savo griežtu ir ryžtingu žodžiu bei
veikla paruošė žmones kitokiam gy-
venimui, o tuo pačiu ir kelią Kristaus
veiklai tarp žmonių. Dabar, jau būda-
mas danguje, Jonas tęsia savo misiją
globodamas visus ir kviesdamas mus

Esame kviečiami

atsiversti ir priimti Kristų į savo širdis
bei į kasdienį gyvenimą. Šis šventasis
savo pavyzdžiu kviečia ir mus visus
drąsiai įsijungti į jo pradėtą darbą bei
padėti kitiems žmonėms paruošti kelią
Kristaus atėjimui į kiekvieno kasdie-
nį gyvenimą.

Lietuvos bankas išleis 
Dainų šventei skirtą monetą 

Lietuvos bankas birželio 26 dieną į apyvartą išleis proginę apyvartinę 2
eurų monetą, skirtą Dainų ir šokių šventei. Pusės milijono tiražu išleidžiama
moneta bus oficiali atsiskaitymo priemonė visose euro zonos šalyse, pra-
nešė Lietuvos bankas. 

„Šiemet išleistos visos proginės monetos, o tokių per metus ga-
lime išleisti dvi, glaudžiai susijusios su Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiu. Pirmoji moneta buvo skirta trims Baltijos valstybėms, o šioji –
Šimtmečio Dainų šventei, kuri suvienys dešimtis tūkstančių Lietuvoje
ir už jos ribų gyvenančių žmonių”, – pranešime sakė Lietuvos banko
valdybos narys Marius Jurgilas. 

Monetos nacionalinėje pusėje pavaizduotos lietuvių liaudies šokį
ir dainą simbolizuojančios stilizuotos žmonių ir paukščių figūros, bū-
dingos vienam iš lietuvių tautodailės žanrų – karpiniams. Monetos na-
cionalinės pusės dailininkė yra Eglė Ratkutė. 

Tai antroji Lietuvos banko išleidžiama moneta, kuria įamžinama Dai-
nų švenčių tradicija. Pirmąją kolekcinę litų monetą, skirtą Dainų šven-
tei, Lietuvos bankas išleido 1994 metais Pasaulio lietuvių dainų šven-
tės proga. Tai buvo 10 litų vario ir nikelio lydinio moneta. 

BNS



Tam, kad galėtų mus įvertinti, jie turi gauti dau-
giau informacijos.

Kitas tikslas – parodyti, kad Amerika gerbė
Lietuvą ir padėjo jai. Mes, Amerikos lietuviai, da-
rėme įta ką ir teikėme informaciją JAV politikams,
bet įstatymus, rezoliucijas ir nutarimus priėmė
amerikiečiai. Džiugu, kad Kongreso nariai ir se-
natoriai, ne visi, bet dauguma, suprato, kas yra
ta Lietuva ir kokie yra jos vargai. Svarbu, kad Lie-
tuva žinotų, jog Amerika neapleido jos, bet tuo lai-
ku nemanė galė sianti padėti. Aš manyčiau, kad
vi suomet galėjo, bet jie manė, kad tuo met, kada
labiausiai reikėjo – ne.

Tyrimų centras mums daug pa dėjo. Knygoje
aprašomas šimto metų darbas, kurį Amerikos lie-
tuviai pado vanojo Lietuvai. Reikėjo surinkti la-
 bai seną medžiagą ir tai buvo sunku, kadangi kai
kurie nenorėjo ja dalintis. Pavyzdžiui, Balzeko mu-
ziejus nenorėjo, kad mes naudotumėme jų doku-
mentus. Žinoma, kiekvienas gali apsispręsti. Bet
tuomet Balzeko muziejaus archyvas leidinyje
nebus paminėtas. 

Vis dėlto, vienas iš didžiausių JAV LB poli-
tinių archyvų yra pas Astą Banionytę, kuri dir-
bo mums Washingtone. Kai uždarėme būstinę, ne-
buvo kur dėti dokumentų, taigi, palikome jos na-
muose ir ten tebėra... Buvo daug dėžių; aš nežinau,
kur jos yra dabar. Ten buvo dokumentų, kurie
būtų įdomūs ateityje tiek Lietuvos, tiek ir Ame-
rikos  jaunimui,  kurie rašytų disertacijas ta te-
ma. Labai norėčiau, jog archyvas atsirastų LTSC,
bet dabar nebegaliu priimti tokio sprendimo,
kadangi  nebesu  nei  valdybos,  nei Tarybos na-
rė. 

Dar yra ALKA Putname, ten dokumentai ge-
rai sutvarkyti. Bet vis dėlto centras turėtų būti Či-
kagoje, kadangi čia yra tiek daug lietuvių.

Nukelta į 5 psl.
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RIMANTĖ JAUGAITĖ

35 dėžės – tokio dydžio yra 2017 m. Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrui (LTSC) perduotas Reginos
Narušienės archyvas (įdomu, jog tebėra ir dar ne-
perduotų dėžių!). 5 dė žės buvo sukataloguotos jau
anksčiau, o 30 teko kataloguoti man. Ka dangi vis-
ką peržiūrėti užtruko keletą mėnesių, turėjau progą
neblogai susipažinti tiek su R. Narušienės doku-
mentais, tiek ir su jos asmenybe, kuri mane suža-
vėjo ir įkvėpė. Tad baigus didžiulį darbą, šovė min-
tis pa kalbinti archyvą kelis dešimtmečius kaupusią
R. Narušienę. Štai pokalbio su buvusia JAV Lietu-
vių Bendruo menės (LB) (1994–2000), Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) valdybos (2006–2009,
2009–2012) ir Tarybos Prezidiu mo (2015–2018)
pirmininke fragmentai apie josios archyvinę me-
džiagą ir lie tuvybę Amerikoje. Juk retai istori kams
ir archyvistams pasitaiko pro ga pasikalbėti su savo
herojais!

Kaip sumąstėte perduoti sa vąjį archyvą LTSC? Kokios
nuo monės apie archyvus vyrauja JAV LB?

Yra visokių nuomonių. JAV LB daug apie tai kal-
bėjome ir norėta, kad pervežtumėm viską į Lietuvą,
bet mūsų patyrimas nebuvo toks geras, kadangi
dažnai dokumentai tiktai „sėdėjo” kur nors ir laukė,
kad kas su jais padirbėtų. Daugiau ir daugiau lie tuvių
užsienyje norėjo, jog mūsų archyvas, iš tikrųjų keletas
jų, bet ypatingai tas, esantis LTSC, taptų dideliu pa-
likimu anūkams ir proanū kams, jeigu mes jį finan-
suotume ir gerai sutvarkytume. Taigi, nežinau, ar rei-
kalinga būtų viską išvežti į Lie tuvą. Laikui bėgant,
viskas bus su skaitmeninta ir tada ir Lietuvos žmo-
 nės, ir čia gyvenantys, galės naudotis ta medžiaga.

Bet ne visi dokumentus atiduoda į LTSC. Ir man
nepatinka, kad jie iš barsto. Vieni siunčia Kaunui, už-
sie nio archyvams, kiti – Klaipėdai, Šiauliams. Išsi-

Turtingas 
R. Narušienės
archyvas
pateko į
mokslinę
apyvartą

mėto po visą Lietuvą. Nemanau, kad tai labai gerai, to-
dėl nusprendžiau savąjį atiduoti LTSC. Jaučiu, kad šie
dalykai yra reikalingi užsienio lietuviams, kad mes ga-
lėtume pačiupinėti, pažiūrėti ir pa matyti, kaip užsienio
lietuviai dirbo.
Centrą aš gerbiu.

Kita vertus,
nežinau kaip il-
gai LTSC išliks
ir ką jėzuitai no-
rės daryti su tuo
pastatu...

Ar knyga apie
užsienio lietuvių in-
dėlį į Lietuvos vals-
tybin gumą, kurią
netrukus išleisite,
sie jasi su Jūsų ar-
chyvu? Ar ten gali-
ma rasti knygos šal-
tinius?

Taip, galima
rasti originalių
do kumentų kopi-
jas. Bandžiau vis-
ką sudėti į vieną
vietą, kadangi
Lietuvos žmonės
mažai žino apie
mūsų veiklą.

Štai kiek  R. Narušienės archyvo  dokumentų tvarkė Rimantė
Jaugaitė – Vytauto Didžiojo universiteto istorijos programos
studentė, pagal Švietimo mainų paramos fondo programą pen-
kis mėnesius atlikusi praktiką LTSC. 

Arvydo Reneckio nuotr.
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DANGUOLĖ BIELSKIENĖ

Balandžio mėnesio pabaigoje Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte, IL Filisterių
skautų sąjungos Čikagos skyriaus val-
dyba buvo surengusi ypatingą vaka-
ronę. Susirinkę skautai filisteriai ir sve-
čiai domėjosi 10-osios Tautinės skautų
stovyklos Australijoje pristatymu ir
gardžiavosi skaniais užkandžiais. 

Kaip užkurti laužus be ugnies

Dalyvius pasveikino ir vakaronę
atidarė fil. Aušrelė Sakalaitė, FSS Či-
kagos skyriaus pirmininkė. Ji prista-
tė programos vedėjus, žinomus skautų
veikėjus – j. v.s. fil. Taiydą Chiapetta ir
v. s. fil. Ričardą Chiapetta. Sesė Taiyda
yra jūrų skaučių Nerijos tunto tunti-
ninkė.  Brolis Ričardas po dviejų sėk-
mingų kadencijų neseniai baigė eiti
Akademinio skautų sąjūdžio centro

valdybos pirmininko pareigas. Jie rodė
ekrane nuotraukas, dalijosi prisimi-
nimais apie jų pačių ir dukrelių Majos
bei Arianos dalyvavimą Tautinėje
skautų stovykloje Australijoje. Sesė
Maja vyko į Australiją su svarbia už-
duotim – ji kartu su vietiniu broliu Gin-
taru buvo pakviesti stovyklos lauža-
vedžiais. Nors ugnis stovyklos lau-
žuose neliepsnojo, nes valdžia buvo
juos uždraudusi dėl gaisrų pavojaus,
laužai buvo linksmi ir triukšmingi.
Dėka laužavedžių!

Skautų stovyklos – 
trijuose žemynuose

Lietuvos skautijos 100 metų jubi-
liejaus proga yra rengiamos trys tau-
tinės stovyklos trijuose kontinentuose:
Australijoje – Victoria, Europoje – Lie-
tuvoje ir Šiaurės Amerikoje – JAV,
Rake. Kiekviena iš šių stovyklų turės
unikalų, savą ,,charakterį”, nes rengė -
jai stengiasi suderinti lietuviškas,
skautiškas ir vietinio krašto tradicijas
bei kultūrą. 

SKAUT YBĖS KELIAS

Filisterių skautų 

vakaronėje –

įspūdžiai iš
Australijos

   lis
     V).

     Gi-

   as
  

Vadovai iš Australijos, Amerikos, Kanados ir Lietuvos. Ričardo ir Taiydos Chiapetta nuotraukos

Erelio projektas –
paminklas skautybės 100-mečiui

RITA RAŠYMIENĖ

Skautas vytis Vilius Buntinas skautauja jau 10 metų. Jis pra-
dėjo nuo vilkiuko ir pasiekė skauto, prityrusio skauto ir
skauto vyčio laipsnį. V. Buntinas dalyvauja BSA programoje.
Jis prieš kelias savaites apgynė savo projektą ir tapo
skautu Ereliu (Eagle Scout). V. Buntinas turėjo atsakyti į Eag-
le tarybos klausimus (Eagle Board of Review), o tai buvo
paskutinis žingsnis prieš pasiekiant trokštamą tikslą.

Norint tapti Eagle skautu, reikia išpildyti apie 350 rei-
kalavimų: privaloma užsitarnauti daug laipsnių ir
paaukštinimų, atlikti atsakingų vadovavimo parei-

gų, įgyti bent 21 specialybę  ir su-
planuoti bei įgyvendinti vieną pro-
jektą, kuriame dalyvauja savano-
riai. 

,,Man buvo labai malonu dirb-
ti su Viliumi nuo to laiko, kai jis
buvo mažas vilkiukas. Aš juo labai
didžiuojuos”, – sakė Erelio skautų
vadovas Robertas Vitas po Eagle
Board of  Review.

Viliaus, norėdamas paminėti
Lietuviškosios Skautybės 100-metį,
pasirinko projektą sukurti ir pa-
statyti atminimo paminklą Lietu-
vių tautinėse kapinėse. Kapinių
administracija skyrė sklypą ir ce-
mentinį pamatą, o paminklų dirb-
tuvė padovanojo akmenį. Brolis
Vilius pardavinėdamas vėliavas ir

rinkdamas pinigines aukas surinko pakankamai lėšų, kad
galėtų sumokėti už teksto iškalimą akmenyje. Paminkle
yra iškalta skautų malda ,,Ateina naktis”, o kitoje pusė-
je iškalti skautų ženklai, kuriais pagerbtas a. a. Miško Bro-
lių steigėjas brolis Juozas Šalčiūnas (Uosis).  

Viliui padėjo kapinių ir Lituanicos
tunto savanoriai, maždaug 20 žmonių.
Pats Vilius buvo projekto vadovas, nes
toks yra BSA reikalavimas – kad vado-
vautų Erelis kandidatas. Lėšų telki-
mas paminklui prasidėjo rugsėjo mėn.
Sklypas kapinėse buvo paruoštas ru-
denį, o paminklas pastatytas kovo mė-
nesį. Paminklą gegužės 28 dieną pa-
šventino vysk. Hansas Dumpys.

Sveikiname brolį Vilių, atlikus tokį
svarbų ir garbingą projektą. Nauju
Ereliu ypač džiaugiasi tėveliai, brolis ir
sesuo, Mažosios Lietuvos veikėjai se-
neliai Buntinai, Lituanicos tunto va-
dovai, draugininkas ps. fil. Linas Kele-
čius ir Erelių programos vedėjas v.s. fil.
Robertas Vitas bei visas Lituanicos
skautų tuntas.

Iškilmingą dieną Vilius Buntinas su Erelių skautų vadovu R.Vitu
(k.) ir tėčiu Arūnu. Nuotraukos iš skautų archyvo

Pirma iš šių trijų stovyklų vyko
2018 m. sausio 3–12 d. Wonga Park, Vic-
toria, netoli Melbourno miesto Aust-
ralijoje. Stovyklos viršininkas buvo
vyresnis skautininkas brolis Henri-
kas Antanaitis. Stovykla tęsėsi  de-
šimt dienų. Vienu metu stovyklautojų
buvo susirinkę iki 200. Iš jų šešiasde-
šimt buvo svečiai iš kitų šalių, 30 – iš
JAV ir Kanados bei 30 – iš Lietuvos. Pa-
sak Taiydos, svečiams buvo suorgani-
zuotos įdomios iškylos, supažindi-
nančios su Australijos gamta ir gyvū-
nais.

Aborigenė dvasininkė – 
stovyklautojų viešnia

Užsiėmimai ir rankdarbiai buvo
skirti supažindinti dalyvius su Aust-
ralijos ir Lietuvos istorija bei kultūra.
Stovyklautojai išmoko gaminti ir nau-
doti primityvius įrankius, kuriuos
naudojo pirmieji krašto gyventojai.
Skautai bendromis jėgomis suprojek-
tavo ir susuko filmą apie Darių ir Gi-

rėną bei kitus svarbius istorinius įvy-
kius. Stovyklos atidaryme dalyvavo
aborigenė dvasininkė, kuri pašventino
stovyklą pagal jų tradicijas ir papro-
čius. Kartą net teko nuleisti vėliavas po
didelės palapinės stogu, nes saulė buvo
per daug intensyvi. Visa tai patvirtina,
kad skautai saugoja gamtą, moka su-
maniai prisitaikyti prie aplinkos są-
lygų, gerbia gyvenviečių tradicijas ir is-
toriją.

Po pristatymo buvo klausimų ir at-

sakymų valanda. Keletas filisterių pri-
sidėjo prie diskusijų savo prisimini-
mais apie įvairius suvažiavimus ir
stovyklas, vykusias Australijoje. Bai-
giant brolis Ričardas apsidžiaugė, kad
stovykloje šeši skautai pareiškė norą
stoti į Akademinio skautų sąjūdžio
gretas. Planai gaivinti sąjūdžio veiklą
Australijoje vykdomi sesės Eglės Gar-
rick dėka.                               

Ad Meliorem!

Stovyklos laužavedžiai – brolis Gintaras
(Australija) ir sesė Maya (JAV).

Šis paminklas su skautų malda iškilo Erelio
skauto V. Buntino ir jo suburtų savanorių
dėka. 

Stovyklos viršininkas v.s. Henrikas Antanaitis priima raportus.
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Atkelta iš 1 psl.

I. Bublienė pasakojo, kad įvairiuose aukš-
tuose išdėstytuose  parodos stenduose buvo ga-
lima susipažinti su ateities biurams pritaiky-
tomis naujovėmis. Tarp jų – ne tik išmanūs te-
lefonų programėlėmis valdomi baldai, bet ir gar-
są sugeriančios medžiagos bei daugybė kitų
naujovių.

Užmezgė naujų kontaktų

Septintame pastato aukšte įsikūrusios įmo-
nės ,,Narbutas” parodinėje erdvėje lankytojų tik-
rai netrūko. Bendrovės ,,Narbutas” direkto-
rius Gintaras Zdanys apie dalyvavimą parodo-
je pasidalijo įspūdžiais su ,,Draugo skaitytojais.

,,’Narbutas’ stende dirbo profesionali mūsų
darbuotojų komanda iš Lietuvos bei Didžiosios
Britanijos. Eksponavome pačius populiariau-
sius mūsų produktus, tokius kaip reguliuojamo
aukščio stalus ‘MOTION’,  sparčiai populiarė-
jančią darbo stalų sistemą ‘NOVA WOOD’, biu-
ro minkštasuolių kolekciją ‘ARCIPELAGO’
bei  akustinius sprendimus ‘JAZZ’, ‘MODUS’.
Pristatėme gražaus dizaino biuro kėdę ‘WIND’.
Taip pat mūsų stende galėjo planuoti savo su-
sitikimus mūsų pardavimo agentai iš JAV. Esa-
me patenkinti parodos lankytojų gausa ‘Nar-
buto’ ekspozicijoje. Svarbiausia – įsitikinome,
kad mūsų gaminiai yra patrauklūs Amerikos
klientams bei konkurencingi JAV rinkoje. Už-
mezgėme naujų kontaktų su platintojais, bet rea-
lius rezultatus pamatysime praėjus maždaug

Lietuvių biuro baldai – jubiliejinėje Čikagos parodoje

Atkelta iš 3 psl.
Tvarkant Jūsų sukauptus dokumen-

tus, atrodo, kad iš esmės dirbote pilnu Lie-
tuvos ambasa dorės JAV etatu ir įsiliejote ne
tik į Lietuvos išeivijos, bet ir į JAV politinį gy-
venimą: susirašinėjote su JAV preziden-
tais, kitais reikš mingais Kongreso ir Senato
atstovais. Kaip sekėsi megzti ryšius su po-
litikais? 

Mano vyras buvo politikas. Jis tu-
rėjo įtaką Respublikonų partijai, todėl
galėjau prieiti prie Kongreso atstovų ar
senatorių; taip pat pasiekti ir prezi-
dentus. Nors pati esu respublikonė ir
vyras buvo respublikonas, bandėme
dirbti ir su demokratais, ir su visais,
kurie norėjo mums padėti. Nustebino
ir nudžiugino tai, kad didžioji daugu-
ma, o gal ir visi JAV gyvenantys lietu-
viai įsijungė į kovą už nepriklauso-
mybę ir Lietuvos pripažinimą Ameri-
koje. Jie stipriai susibūrė ir bandė
kaip nors – ar laiškais, ar skambinda-
mi telefonu, ar rengdami demonstra-
cijas – paremti Lietuvą. Tai mane nu-
stebino, kadangi būta jau antrosios, tre-
čiosios kartos žmonių, pirmosios ban-
gos atvy kėlių iš Lietuvos anūkų. Ne-
retai kur nors nuėjęs galėdavai išgirs-
ti: „O, aš irgi lietuvis!”, tai buvo labai
įspūdinga. Jei jau esi lietuvis, visuomet
juo ir būsi, nori ar nenori. Nors mes
dažnai mokam vienas kitą pakriti-
kuoti ir pasipykti, bet vis vien liekam
ištikimi savo tėvynei.

Keliui į NATO Jūsų archyve skirtos bene
keturios dėžės, o kur dar kiti pavieniai do-
kumentai. Naršant po dokumentus, susidaro
įspūdis, kad jeigu ne Amerikos lietuviai, ka-
žin ar išvis būtume NATO nariai. Taigi koks
buvo Lie tuvos kelias į NATO iš Ameri kos lie-
tuvių perspektyvos?

Sakyčiau, iš pat pradžių daugelis
manė, kad ir nepriklausomybę bus
sunku atkurti, kadangi Rusija buvo
toks galingas ir didelis kraštas, o mes

pusmečiui po parodos. Nors mūsų bendrovė šioje pa-
rodoje dalyvauja pirmą kartą, tačiau mes jau antrus
metus eksportuojame savo produkciją į JAV. Daugelį
parodos stendo lankytojų kvietėme iš anksto. Tiki-
mės dalyvauti ir ateinančių metų NeoCon parodoje
bei toliau skverbtis į JAV rinką.”

Pramogoms laiko liko mažai

Beje, G. Zdanys patikino, kad į parodą atvykę
,,Narbuto” atstovai laiko pramogoms neturėjo. ,,Nau-
dodamiesi laisvu laiku po parodos, pasirinkome turą
laivu ir pažintinę ekskursiją apie Čikagos archi-
tektūrą. Taip pat buvome pakviesti į priemimą,
kurį organizavo LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius. Už tai jam labai dėkojame!”.
Pats įmonės akcininkas Petras Narbutas į Čikagą
buvo atvykęs vos porai dienų. 

,,Narbutas Furniture Company”, geriau ži-
noma kaip ,,Narbutas”, yra lietuviško kapitalo
įmonė, gaminanti ir parduodanti biuro baldus,
kėdes. Kompanija buvo įkurta 1991 metais,
vienintelis jos akcininkas yra Petras Narbu-
tas. Šiuo metu įmonėje dirba per 730 darbuo-
tojų. Praėjusiais metais produkcijos parduota
už maždaug 60 milijonų dolerių. 93 procentai
parduodamos produkcijos sudaro eksportas į
daugiau nei 40 vietų, esančių įvairiose pasau-
lio šalyse, taip pat ir JAV. 

M. Bekešius ir ,,TableAir” vadovas Lukas Lukoševičius paro-
doje apžiūri išmanųjį biuro stalą.

Generalinio konsulato Čikagoje nuotr. 

Turtingas R. Narušienės archyvas pateko į mokslinę apyvartą
tiktai mažiukas kačiukas,
bet mums pasisekė. Apie
NATO daugelis tą patį
manė. Aš bandžiau įkal-
binti lietuvius, kad niekada
negalima sakyt, kad neį-
manoma: turi dirbt, turi
prašyt, turi veikt. Taip visi
pri sidėjo ir mums pasisekė. 

Didžiausia problema
su NATO šiandien yra ta,
kad daugelis kraštų, kurie
gali 2 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP) paskirti
savo ap saugai, to nedaro.
Dabar, 2018 metais, Lietuva
jau išleidžia tuos 2 proc.
savo apsaugai. Iš tikrųjų,
jeigu nenorime savęs ginti
ir lauksime, kad kiti mus apgintų, tai
tuomet nebus prasmės. Pirmiausia,
turime norėti save i, tačiau mums rei-
kalinga daug daugiau jėgų, kadangi
mes – toks mažas kraštas. Rusai galė-
tų pereiti Lietuvą per pusę dienos.
NATO yra nepriklausomybės garantas. 

Dabar lietuviai žiūri į Europos
Sąjungą. Nežinau, ar ji išliks ar ne; yra
per daug skirtingų nuomonių. Kai ku-
rie nori, kad ES valdytų ne tik ekono-
minius reikalus, bet ir kultūri nius, ir

moralinius, ir t. t. Manau, kad kiek-
vienas kraštas turi turėti savo morali-
nius pasisakymus, savo kultūrą. Man
rūpi Lietuvos ateities ideologija. Kas
mes iš tikrųjų norime būti? Kokie mes
norime būti? Koks yra mūsų siekis?
Kas mus sieja? Ne kas mus skaldo, bet
kas mus vienija. 

Jūsų archyvą šiuo metu suda ro net 35
dėžės. Tai, be abejonės, vienas didžiausių
LTSC gautų archyvų. Kas Jums pačiai at-

rodo vertingiausia ir į ką dėmesį
turėtų atkreipti jį tyrinėsiantys
istori kai?

Yra tokia nedidelė,
mano parašyta knygelė apie
NATO plėtrą. Manau, kad ji
buvo svarbi ne vien tiktai
Amerikos lietuviams, bet
ir žmonėms Lietuvoje. Ir
taip pat, kaip padėka tiems,
kurie mums padėjo. Ta kny-
 gelė buvo išsiųsta visiems,
kurie dirbo su mumis Kong-
rese ir Senate, kad jeigu
mums prireiktų jų ateityje,
jie mus atsimintų ir mes ga-
lėtume geriau prie jų prie-
ti. Norėjau, kad žmonės su-
prastų: čia nebuvo vien tik

Lietuva, buvo visi mūsų žmonės, taip
pat ir tie, gyvenantys užsienyje.

Girdėjau gandus, kad Jūs žadate kraus-
tytis į Lietuvą ir tenai likti. Ar tai tiesa?

Atrodo, kad taip. Turėsiu vis su-
grįžti  į  JAV,  kadangi čia gyvena ma-
no vaikai ir anūkai. Bet tai bus tik
trumpam,  tik  pasisvečiuoti.  Du ma-
no  anūkai  paskui  atvyksta  į  Lietu-
vą. Vienas iš jų nori su manim pasi-
likti.

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
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Stovyklaujame su
omarais pas
Pranciškonus

Sendraugiai ateitininkai
ir jų bičiuliai bei šeimos nariai kvie-
čiami į Sendraugių poilsio ir studi-
jų savaitę rugpjūčio 4–10 d. Tėvų
Pranciškonų svečių namuose, Ken-
nebunk, Maine. Skubėkite regist-
ruotis! 

Žinių apie Kennebunkporto
vietovę, Pranciškonų sodybą ir sve-
čių namus rasite www.franciscan-
guesthouse.com. Užsisakykite
kambarius skambindami į raštinę
tel. 204-967-4865. Paminėkite, kad
dalyvausite ,,Ateities” savaitėje.

7 klausimai naujajam AF pirmininkui Justinui Jukniui

Ar galėtumėte šiek tiek papa-
sakoti apie save, ką dabar dirba-
te?

Gimiau Kaune, ten bai-
giau Kauno technologijos uni-
versiteto gimnaziją. Po gim-
nazijos išvažiavau studijuoti į
JAV – Truman State Universi-
ty, Missouri valstijoje. Ten bai-
giau politikos mokslų ir eko-
nomikos bakalauro studijas.
Po studijų grįžau į Tėvynę,
įsijungiau į Lietuvos valstybės
tarnybą – 10 metų dirbau Fi-
nansų ministerijoje įvairiose
pareigose  ir departamentuo-
se. Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos metu 2013
m. dirbau  Briuselyje  finansų
atašė. Tai buvo mano laiko-
tarpio valstybės tarnyboje pa-

grindinis akcentas, išties buvo didelė garbė kartu su kolegomis iš kitų valsty-
bės institucijų brėžti politikos gaires visai Europos Sąjungai. Prieš porą metų
nutariau išbandyti jėgas ir privačiame sektoriuje – perėjau dirbti į naujai įsteig-
tą JAV vertybinių popierių biržos „Nasdaq” paslaugų centrą Vilniuje. Šiuo metu
dirbu šios kompanijos Baltijos biržų padalinyje – padedu Baltijos šalių listin-
guojamoms bendrovėms naviguoti kapitalo rinkos reikalavimų vandenyse, taip
pat dirbu vertybinių popierių rinkos plėtros mūsų regione klausimais. 

Kokie keliai atvedė į ateitininkų sąjūdį?
Ateitininkus pažinau, galima sakyti, jau vėlesniame savo gyvenimo etape,

po studijų. Studijų laikas JAV man buvo mano būties ir formacijos lūžio metai.
Sunkios studijos, Tėvynės ilgesys privertė atsigręžti į egzistencinius klausimus,
atidžiau pažvelgti į save ir supantį pasaulį. Būtent tuo metu atradau tikėjimą,
artimiau susipažinau ir užmezgiau ryšį su Dievu. Truman State University įsi-
jungiau į ,,campus christian fellowship”, krikščionių studentų bendruomenę,
ten patyriau daug džiaugsmo, sutikau daug gražių žmonių, patyriau savanorystės
džiaugsmą įvairiose veiklose studentų atostogų metu. Baigdamas studijas pra-
dėjau žvalgytis krikščioniškos savanorystės galimybių Lietuvoje. Akys ir šir-
dis užkliūdavo už informacijos apie ateitininkus internete, o begrįžtant į Lie-
tuvą sutiktas bičiulis ateitininkas pasiūlė savanoriauti jaunųjų ateitininkų sto-
vykloje Berčiūnuose. Ten pirmąkart nuvykęs 2005 m., šioje organizacijoje ir ben-
druomenėje esu iki šiol. Ateitininkijoje ir jos principuose radau išsipildymą visų
savo poreikių ir polėkių, kuriuos jaučiau kaip artimus laiko tėkmėje – meilė Die-
vui ir Tėvynei, inteligentiška visuomeninė veikla, žvilgsnis į aukštesnį tikslą.

Kodėl pasiryžote kandidatuoti į Ateitininkų federacijos pirmininkus?
Kandidatuoti pasiryžau pakviestas pagalvoti apie šias pareigas. Kandida-

tavau norėdamas parodyti ir nuolankios lyderystės pavyzdį. Norėčiau, kad mūsų
organizacija  ugdytų jaunus lyderius. Nuolankią lyderystę suprantu kaip  at-
sakomybę už kitus, už organizacijos gerovę, nors tai ir nėra lengva tarp visų kitų
gyvenimiškų įsipareigojimų. Kita vertus, ši tarnystė jau nuo pat pradžių teikia
džiaugsmą, nes amžinybės atspindžiais paįvairina įprastų kasdienių, pvz., vers-
lo klausimų darbotvarkę. Skirdamas laiko visuomeninei veiklai, o ypač su Kris-
tumi priešakyje ir mintyse, atgauni dešimteriopai dvasiniu džiaugsmu. Norė-
čiau, kad kiekvieno suvažiavimo metu ateityje atsirastų bent keli kandidatai
į AF pirmininkus, kurie konkuruotų savo vizijomis ir idėjomis. Turime ruoš-
ti moksleivius, studentus, baigusius mokyklas ir įgijusius jose patirties, prisi-
imti lyderystę mūsų organizacijoje.

Kokie didžiausi iššūkiai ateitininkams Lietuvoje? Ką norėtumėte atlikti per savo ka-
denciją?

Gyvename laikais, kai jaunam žmogui pasirinkimų galimybės yra beribės.
Tad susiduriame su iššūkiu Lietuvos mastu išlaikyti kuopas, pritraukti į jas nau-
jų narių. Todėl pagrindiniu uždaviniu šiai kadencijai laikau moksleivių kuo-
pų veiklos plano parengimą. Vizija – kad šios kadencijos pabaigoje pasaulį iš-
vystų kuopų veiklos plano knygutė, kuri aiškiai apibrėžtų ateitininkų ugdymo
metodą, pasiūlytų veiklos ir ugdymo gaires tiek jaunesnių, tiek vyresnių moks-
leivių kuopose. 

Aiškiai žinodami, ką gali pasiūlyti ateitininkai jaunam žmogui, galėsime
pradėti važinėti po Lietuvos mokyklas su aiškia vizija, su pristatymu jaunoms
širdims, kokiu žmogumi jis ar ji gali tapti, jei taps ateitininkų organizacijos na-
riu. Žinoma, negalime pamiršti ir veiklos barų studentams, sendraugiams. Su-
važiavimo metu kalbėjau apie tris pagrindines kryptis, kuriomis, mano manymu,
organizacija turėtų judėti – dvasinio matmens, nuolankios lyderystės bei or-
ganizacinės kultūros stiprinimo linkme. Netrukus šias kryptis detaliau api-
brėšime federacijos valdyboje ir pristatysime plačiau.

Ar esate susipažinęs su išeivijos ateitinininkais?
Būdamas praėjusios kadencijos federacijos Tarybos nariu bendravau su iš-

eivijos, ypač Amerikos atstovais Taryboje. Su išeivijos ateitininkais ankstesniais
metais jau teko susitikti įvairiuose sąskrydžiuose ir susibūrimuose Lietuvoje.
Nuolat seku Amerikos ateitininkų veiklą per ateities internetinę konferenciją.
Esu sužavėtas išeivijos ateitininkų gyvybingumo, kūrybiškumo, negęstančia
ugnimi, degančia Dainavos stovykloje.

Ko palinkėtumėte Šiaurės Amerikoje gyvenantiems ateitininkams?
Norėčiau palinkėti išlikti kartu ateitininkiškoje bendrystėje ir toliau bur-

tis, bendrauti, palaikyti ryšį. Buvimas Dievuje ir su savo tėvynainiais – tai pa-
rakas, kuris, tikiu, padeda ir padės išgyventi visus sunkumus toli nuo Tėvynės,
pasisemti vienas iš kitų energijos, bei kuris, manau, teigiamai ,,pasūdo” pačią
Ameriką.

O pabaigai – kokia Jūsų mėgstamiausia knyga?
Išskirčiau dvi: C.S. Lewis ,,Tiesiog krikščionybė” ir Arvydo Juozaičio ,,Tė-

vas Stanislovas”. 

2018 m. balandžio 7–8 d. Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose, vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas.
Suvažiavimo metu sąjūdžio nariai naujuoju Ateitininkų federacijos pirmininku išsirinko ekonomistą Justiną
Juknį. Jis perima vadovavimo vadeles iš dvi kadencijas ėjusio Vaidoto Vaičaičio. ,,Iš ateitininkų gyvenimo”
skyriaus redaktorė per el. paštą užkalbino naująjį Federacijos pirmininką. Kviečiame susipažinti. 

Justinas Juknys – Ateitininkų federacijos pir-
mininkas

Atgaivinta tradicija – Ateitininkų Studijų savaitgalis 
ŠAAT organizuojamas Studijų savait-
galis vyks Darbo dienos savaitgalį,
rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 3 d., Ameri-
kos lietuvių Romos katalikų federaci-
jos jaunimo stovykloje Dainavoje.

Tarp studijų savaitgalio

prelegentų bus:

Valdas Samonis iš Toronto. ,,Eko-
nominis planas Lietuvai: strategija dvi-
dešimt-pirmam šimtmečiui”. 

Saulius Kubilius, anksčiau Laisvo-
sios Europos radijo, dabar – Vatikano ra-
dijo apžvalgininkas. Tema dar derinama.

Darius Furmonavičius iš Didžiosios
Britanijos, Nottingham, Lietuvių tyrimų
centro direktorius. ,,Karaliaučiaus kraš-

tas – praėjusio šimtmečio ir ateities per-
spektyvoje”.

Linas Kojala, tarptautinių santykių ir
politinių mokslų doktorantas Vilniaus uni-
versitete, šiemet stažuojantis Harvard
universitete.  Tema dar derinama, bet
apytikriai – ,,Nūdienos tarptautinės rea-
lijos ir jų poveikis Lietuvai”.

Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus
kongregacijos vienuolė iš Lietuvos, me-
dicinos gydytoja (kardiologė), Boston
College teologijos doktorantė.  Tema dar
derinama, iš dalies — „Postgulaginė
kristologija lietuvių perspektyvos kon-
tekste”.

Šalia akademinių paskaitų vyks ir
linksmesni meniniai vakarai.  Vieną tokį
vakarą praskaidrins neeilinių gabumų

solistė Agnė Giedraitytė.
Vasarai bėgant išsamiau pristatysi-

me ŠAA Studijų savaitgalio programą ir
prelegentus.

Užsitikrinkite sau vietą

Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV
vicepirmininkei Romai Kuprienei žinutę
el. paštu mamaroma@gmail.com pra-
nešdami, kad ketinate savaitgalyje da-
lyvauti. Jums bus išsiųsta registracijos
anketa. Galima paprašyti registracijos
anketos ir paprastu paštu, parašant Ro-
mai Kuprienei: 752 Leesley Rd., Riverside,
IL 60546.

Studijų  savaitgalyje laukiame visų
ateitininkų ir jų bičiulių.     
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JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ

Daugumai Amerikos lietuvių pažįsta-
ma, ne kartą kanklėmis skambinusi ir
lietuvių liaudies dainas dainavusi Si-
mona Minns keliasi gyventi į New Yor-
ką. Kūrybiniai vėjai jaunąją džiazo at-
likėją ir kompozitorę atvedė į didesnę
sceną, apie kurią jį svajojo dar besi-
mokydama Berklee College of Music
Bostone, MA. Konkurentų nebijanti, o
atvirkščiai – besidžiaugianti galimybe
susikurti naujų pažinčių, Simona ne-
kantrauja tęsti savo karjerą dangorai-
žių išraižytame didmiestyje.

Prieš kelerius metus vieną ge-
riausių pasaulio muzikos mo-
kyklų baigusi ir šiuolaikinės

kompozicijos ir prodiusavimo specia-
lybę įgijusi menininkė visuomet ku-
pina naujų idėjų – dainininkės jos ne-
apleidžia net naktimis ir prie ausies
kužda įvairiausias natas būsimoms
kompozicijoms. „Man labai patinka gy-
venti kaip ‘full time artist’. Taip gy-
venu pastaruosius dešimt metų ir nie-
kad to nekeisčiau į jokį stabilesnį gy-
venimo būdą. Man nieko nėra svar-
biau už kūrybą ir jos procesą”, – savo
menininkės gyvenimu džiaugiasi Si-
mona Minns. „Žmonės dažnai ro-
mantizuoja menininko gyvenimą, ne-

Dainininkė Simona Minns kraustosi į New Yorką

visa galva panėrus į ‘kompozitoriš-
kas’ naktis ir su nekantrumu laukiu
mūsų pristatymo rugsėjį”, – naujuoju
projektu džiaugiasi pašnekovė. 

Brooklyne nuomosis 
muzikinę studiją

Bostone S. Minns kūrė šešerius
metus ir niekada neplanavo likti čia il-
giau. Jos tikslas buvo baigti studijas ir
tęsti kūrybą didesniame mieste. Tačiau
rugsėjį kraustydamasi į New Yorką
dainininkė Bostono nežada pamiršti ir
planuoja bent kartą per mėnesį at-
vykti koncertuoti ar diriguoti savo
kompozicijų. „Man labai patinka ke-
liauti ir pristatinėti savo projektus ki-
tose šalyse ar valstijose, nuolat susi-
pažinti su naujais žmonėmis”, – išvy-
kų nenutraukti žada pašnekovė. 

New Yorkas jaunąją kūrėją trau-
kia savo kultūrine įvairove, didesnėmis
galimybėmis išreikšti save ir plates-
nėmis meninėmis erdvėmis. „New Yor-
ke yra platesnė scena eksperimenti-
niams menams, mano teatro kompa-
nijos ‘Syntheater’ vystymui, erdvės
plėtimuisi ir tobulėjimui kaip meni-
ninkei. Amerika yra nuostabi savo
įvairove ir skirtingų pasaulio šalių įta-
kų mišiniu. Tai yra viena iš pagrindi-
nių priežasčių, kodėl renkuosi gyven-
ti New Yorke. Manęs negąsdina kūrė-
jų kiekis, atvirkščiai – mane tai džiu-
gina ir skatina tobulėti”, – savo pasi-
rinkimą kraustytis į konkurencingąjį
New Yorką argumentuoja pašnekovė.
Simona nežada kovingai užkariauti
New Yorko, verčiau norėtų rasti ben-
draminčių, kurie į meną žiūrėtų pa-
našiai kaip ji. „Brooklyne ketinu nuo-

motis muzikinę studiją, kurioje turė-
siu įrašų ir repeticijų studiją, vesiu pri-
vačias vokalo, pianino ir kanklių pa-
mokas. Žinoma, ir toliau tęsiu aktyvią
koncertinę veiklą. Pasirodysiu vieti-
nėse muzikos salėse ir centruose, džia-
zo klubuose, galerijose”, – savo planus
atskleidžia kompozitorė. 

Žadanti kiek įmanoma daugiau
rašyti originalios muzikos, S. Minns
New Yorke taip pat norėtų rasti vietą ir
galimybes plačiau išvystyti dabarti-
nius projektus. Viena iš tokių svajonių
– išplėsti savo muzikinį spektaklį pagal
F. Kafkos novelę ,,Bado meistras”. „Esu
rodžiusi šį spektaklį su keturiais džia-
zo muzikantais ir penkiais šokėjais, taip
pat esu išleidusi albumą, kuriame įra-
šytos dainos iš spektaklio. Tačiau per at-
einančius kelerius metus norėčiau iš-
vystyti šį spektaklį į pastatymą su or-
kestru, berniukų choru, dekoracijo-
mis ir kostiumais. Labai domiuosi sin-
teziniu menu, dėl to ir pradėjau ,,Synt-
heater”, nes mane žavi tarpdisciplini-
niai menai, meniniai ir teoriniai žai-
dimai, kūrybiniai eksperimentai”, –
savo planus detalizuoja menininkė. 

Artimiausią Simonos Minns pasi-
rodymą New Yorko lietuviai galės iš-
vysti jau birželio 23 d. ,,SLA307” meno
galerijoje švenčiant Joninių vakarą.
Vėliau džiazo ir meno sintezės kon-
certai vyks spalio 20 d. Rockwood Mu-
sic Hall ir lapkričio 17 d. – Williamsburg
Music Center. Šiuose koncertuose S.
Minns su savo grupe gros savo kūrybos
kompozicijas, kuriose persipina klasi-
kinis rokas, avangardas, džiazas, pop
muzika ir pasaulinis folkloras. Dažnai
jos koncertai turi teatro ar modernaus
šokio elementų.

Simonos šokio spektaklis pagal Franzo Kafkos novelę ,,Bado meistras”. 
Erin O’Leary Bates nuotr.

Nuotrauka su geriausia drauge dailininke šalia jos darbo Brooklyne Renée Caouette.
Jekaterina Smirnova nuotr.

savo šeimoje ji yra vienintelė – tarp ar-
timųjų muzikų nėra, tik mama laisvu
laiku mėgsta tapyti ir rašyti eilėraš-
čius, bet tai yra labiau hobis. O jos sesė
yra profesionali dailininkė, šiuo metu
gyvenanti ir sieninę tapybą sėkmingai
kurianti Australijoje. Atrodo, jog abi ta-
lentingos sesės atvertė savo giminės
naują puslapį ir sėkmingai įsirašė į
profesionalius menininkus. Pašnekovė
tvirtai tiki, kad „kiekvienas žmogus
yra individualus ir turi savo kelią bei
atsakomybę savam pašaukimui, ne-
priklausomai nuo augimo sąlygų ar
kraujo ryšių”. 

Nors Simonai puikiai sekasi kur-
ti ir gyventi Amerikoje, tėvynės ilgesys
išlieka didelis. „Lietuvos ilgiuosi dėl
visko, bet ypač dėl Vilniaus ir lietu-
viško teatro. Vilnius yra mano pats my-
limiausias miestas. Ilgainiui norėčiau
išvystyti darbo struktūrą ir tvarka-
raštį, kuriame galėčiau gyventi ir dirb-
ti abiejuose miestuose – Vilniuje ir
New Yorke”, – savo siekius atskleidžia
džiazo atstovė. Tuo tarpu Simona daž-
nai grįžta į Lietuvą ne tik aplankyti šei-
mos, bet nuolatos ieško naujų projek-
tų ir įvairių galimybių profesiniam vi-
zitui. Ji koncertuoja, veda muzikinius
seminarus ir kitaip prisideda prie mu-
zikinio lygio Lietuvoje auginimo. 

Parašė kompoziciją styginiam
kvartetui filmui apie Žaną d’Ark

Simona Minns yra sėkmingai įkū-
rusi savo teatrą „Syntheater”, su ku-
riuo kuria menines-tarpdisciplinines
dirbtuves, dainininkė daug koncer-
tuoja su džiazo projektais, o praėjusiais
metais dienos šviesą išvydo jos debiu-
tinis albumas „Bado meistras”, para-
šytas interpretuojant to pačio pavadi-
nimo čekų rašytojo Franzo Kafkos no-
velę. „Prieš pusę metų savo albumą
‘Bado meistras’ nuvežiau į muzikinį
turą Australijoje ir Naujojoje Zelandi-
joje. Tai buvo nuostabi patirtis ir no-
rėčiau savo kūrybą plėsti kiek įmano-
ma kitose šalyse ir Amerikos Valstijo-
se”, – albumo sėkme džiaugiasi kom-
pozitorė. „Šiuo metu stengiuosi kon-
centruotis į patį meną, jo kokybę ir gi-
lumą, ne tiek į populiarinimą. Mano at-
viras būdas dažnai padeda užmegzti
naujus ryšius, tad aš pasitikiu pašau-
kimu”, – pabrėžia pašnekovė.

Ši vasara S. Minns prasidėjo taip
pat sėkmingai – dainininkė gavo Bos-
tono menininkams, norintiems pra-
dėti naują ar vystyti pradėtą meninį
projektą, skiriamą stipendiją (Oppor-
tunity Grant from Boston Cultural
Council). Dainininkė išduoda, jog ši sti-
pendija bus skirta styginiam kvartetui
tyliajame filme ,,The Passion of  Joan
of  Arc” (1928), kuris bus rodomas rug-
sėjo 15 d. meno galerijoje „Sprinkler Ar-
tist Factory”, Worcester, MA. „Aš jau
kurį laiką dirbau prie mano styginių
kvartetų nebyliajam filmui apie Žaną
d’Ark. Per filmo rodymą diriguosiu
savo kompozicijas styginių kvartetui
(du smuikai, altas, čelė) ir grosiu kank-
lėmis. Šį projektą pradėjome kartu su
galerijos savininku ir elektroninės
muzikos kompozitoriumi Luis Ant-
onio Fraire. Luis taip pat prisidės prie
muzikos kūrimo ir paįvairins filmą
gyva elektronika”, – apie projektą pa-
sakoja kompozitorė. Rašyti muziką
styginiams instrumentams visuomet
buvo Simonos aistra, o dar sukombi-
nuota su nebyliuoju kinu ir Žanos
d’Ark istorija paverčia šį projektą tik-
ru meniniu eksperimentu. ,,Man arti-
ma Žanos d’Ark istorija, tad dabar esu

retai jį siedami su vakarėliais ir ne-
standartiniais poelgiais, tačiau man
muzika ir kompozicija yra lygiai toks
pats darbas kaip ir bet kokia kita pro-
fesija. Tik darbo dienos turbūt ilges-
nės”, – priduria pašnekovė, kurios
darbo dienos trunka po penkiolika va-
landų. 

Vienintelė profesionali 
muzikė šeimoje

Gimusi mažame Ignalinos mies-
telyje Simona nebuvo apsupta kultū-
rinės aplinkos, tačiau pašaukimas mu-
zikai, teatrui ir menui buvo labai stip-
rus nuo pat vaikystės: „Nuo pat gimi-
mo buvau labai ekstravertiška, mė-
gau sceną, visada su nekantrumu lauk-
davau bet kokios galimybės dalyvauti
kokiame nors spektaklyje ar koncerte”.
Nepraradusi pasitikėjimo savimi ir
tikslingai siekdama savo tikslo, Simo-
na Minns šiandien save gali drąsiai pri-
statyti profesionale muzike. Ir tokia

Koncertinis turas Australijoje. Doo Bop Jazz
Bar, Brisibane. Geoff Norris nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lengvina referendumo sąlygas 
Vilnius (BNS) – Seime juda į prie-

kį siūlymas nuleisti kartelę referen-
dumui dėl dvigubą pilietybę leidžian-
čių Konstitucijos pataisų.

Po svarstymo pritarta Referendu-
mo įstatymo pataisoms. Dar liko vienas
balsavimas dėl pataisų priėmimo.

Tačiau kritikai įžvelgia pavojus su-
paprastinant Konstitucijos keitimo
taisykles.

Referendumo įstatymo pataisa
Konstitucijos pirmo skirsnio 12 straips-
niui, apibrėžiančiam pilietybę, darytų
išimtį dėl jos priėmimo – reikėtų ma-
žiau balsų nei kitiems pirmo skirsnio
straipsniams.

Pagal siūlymą, pilietybę apibrė-
žiantis straipsnis galėtų būti pakeistas,
jei už tai referendume pasisakytų dau-
giau kaip pusė dalyvavusių piliečių,
bet ne mažiau kaip trečdalis turinčių
balso teisę.

Šiuo metu visam Konstitucijos
pataisoms būtina, kad už jas referen-
dume balsuotų daugiau kaip pusė pi-
liečių, turinčių balso teisę.

Seimo Teisės kanceliarijos de-
partamentas pakeitimuose įžvelgia
pavojingą precedentą.

Referendumui planuojama teikti
formuluotę, kad kad pagal kilmę Lie-
tuvos pilietis, įgijęs Lietuvos pasi-
rinktos europinės ir transatlantinės in-
tegracijos kriterijus atitinkančios vals-

tybės pilietybę, Lietuvos pilietybės
nepraranda.

Kitais atvejais Lietuvos respubli-
kos pilietis negalėtų būti ir kitos vals-
tybės pilietis, išskyrus konstitucinio
įstatymo numatytas išimtis.

Konstitucijoje įtvirtinta, kad iš-
skyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lie-
tuvos ir kitos valstybės pilietis. Ši
Konstitucijos nuostata keičiama tik re-
ferendumu.

Pasaulio lietuviai baiminasi, kad
paskelbus  referendumą  dėl dvigu-
bos pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų,
nes sprendimui priimti reikia ne tik
daugiau kaip pusės balso teisę turinčių
piliečių dalyvavimo, bet ir daugiau
kaip pusės balsų „už”.

Emigravusieji po nepriklausomy-
bės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dieną
šiuo metu, išskyrus kai kurias išimtis,
negali turėti dvigubos pilietybės.

Konstitucinis Teismas anksčiau
yra pažymėjęs, kad dviguba  piliety-
bė negali būti paplitęs reiškinys, todėl
Konstitucijai prieštarautų  dvigu-
bos  pilietybės  įteisinimas įstatymu
tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies
po nepriklausomybės atkūrimo.

Valstybės vadovai svarsto, kad re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo galėtų vykti kartu su prezi-
dento rinkimais 2019 metais.

Ginčai dėl prisipažinusių KGB bendradarbių 
Vilnius (LRT.lt, 15 min.lt) – Seimas

priėmė svarstyti parlamentaro Zbig-
nevo Jedinskij pataisą, kuriame siū-
loma nuo kitų metų išslaptinti valsty-
bei prisipažinusių KGB bendradarbių
duomenis. Taip valstybė sulaužytų
nepriklausomybės aušroje duotą pa-
žadą, kad buvusių bendradarbių duo-
menys bus saugomi 75 metus.

Opoziciniai konservatoriai teigia,
kad siūlomos pataisos naudingos
Kremliui.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro vadovė Te-
resė Birutė Burauskaitė sako, kad nė
vienas iš šios kadencijos Seimo narių
su KGB slapta nebendradarbiavo.

Konservatorius Laurynas Kas-
čiūnas atkreipė dėmesį, kad Krem-
lius turi visą buvusių bendradarbių są-
rašą, todėl po paskelbimo Kremlius ga-
lėtų imtis tų, kurie neprisipažino. 

Z. Jedinskij pabrėžė, kad įstatymą
keisti siūlo dėl to, jog tokių žmonių gali
atsirasti valdžioje. Liberalas Simonas
Gentvilas klausė ar antrą kartą kas
nors patikės valstybe, jeigu ji jau kar-
tą nesilaikys pažado. 

Aukščiausioji Taryba garantavo,
kad informacija nebus paskelbta 1990
m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pareiškime,
kuriuo asmenys buvo raginami prisi-

pažinti bendradarbiavę su buvusios
SSRS specialiosiomis tarnybomis,
buvo garantuojama, kad informacija
apie šiuos asmenis niekada nebus ofi-
cialiai skelbiama. Asmenų, slapta ben-
dradarbiavusių su buvusios SSRS spe-
cialiosiomis tarnybomis, registraci-
jos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipa-
žinusiųjų apsaugos įstatymo 1 straips-
nyje vienu iš šio įstatymo tikslų skel-
biamas siekis apginti žmogaus ir pi-
liečio teises, laisves bei asmens sau-
gumą, apsaugant nuo užsienio spe-
cialiųjų tarnybų poveikio, šantažo ir
verbavimo ar bandymo įtraukti į ne-
teisėtą veiklą.

„The Guardian”: 10 įdomiausių Vilniaus vietų
Vilnius (LRT.lt) – Vieno skaito-

miausių britų dienraščio „The Guar-
dian” interneto svetainėje – dėmesys
Lietuvai.

Pristatoma dešimt įdomiausių vie-
tų Vilniuje. Šiuos pasiūlymus svetainės
skaitytojams parengė meno istorikė, po-
puliarių istorinių romanų „Silva Re-
rum” autorė Kristina Sabaliauskaitė.

Trumpai pristatydama Vilniaus is-
toriją nuo miesto įkūrimo 1323-iai-
siais, išskirdama sostinės daugiakul-
tūriškumą, iki Abiejų Tautų Respub-

likos metų ir ištrūkimo iš Sovietų Są-
jungos gniaužtų.

Neišskiriant eiliškumo, tarp įdo-
miausių sostinės objektų ir vietų įvar-
dijama Užupio Respublika, Naciona-
linė dailės galerija, „Stiklių” ir „Gast-
ronomikos” restoranai, Aušros Vartai,
Šv. Jonų bažnyčia, Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčia, Okupacijų ir laisvės
kovų muziejus, Kongresų rūmai, ku-
riuose rengiami „Vilnius City Ope-
ra” spektakliai, Vilniaus universiteto
Botanikos sodas.

JAV traukiasi iš JT Žmogaus teisių tarybos  
New Yorkas („Lietuvos

žinios”) – JAV traukiasi iš
Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių tarybos, pareiškė ša-
lies ambasadorė JT Nikki
Haley. „JAV oficialiai trau-
kiasi iš JT Žmogaus teisių
tarybos. Tačiau noriu pa-
aiškinti, kad šis žingsnis
nereiškia atsitraukimo nuo
įsipareigojimų žmogaus tei-
sių srityje”, – sakė diplo-
matė. 

„Žengiame šį žingsnį,
nes mūsų įsipareigojimai
(žmogaus teisėms) neleidžia
mums likti dalimi veidmai-
niškos ir savanaudiškos organizacijos,
kuri tyčiojasi iš žmogaus teisių”, – sakė
ji. 

Ji pareiškė, jog prieš metus buvo
pasakiusi, kad JAV Taryboje liktų tik
tokiu atveju, jei būtų padaryta esminių
reformų, tačiau į tuos jos raginimus at-
sižvelgta nebuvo ir JAV „nepastebėjo
jokio progreso”. 

JAV ambasadorė pareiškė, kad ši
organizacija yra „žmogaus teisių pa-
žeidėjų gynėja bei politinio šališkumo
kloaka”, todėl jos šalis negali ja pasi-
tikėti. „Jei JT Žmogaus teisių taryba
ruošiasi pulti šalis, palaikančias žmo-
gaus teises, ir gina valstybes, pikt-

naudžiaujančias žmogaus teisėmis,
tai Amerika neturi demonstruoti jokio
pasitikėjimo ja”, – teigė diplomatė. 

N. Haley pasmerkė tokių teisių pa-
žeidimais kaltinamų šalių kaip Kinija,
Rusija, Kuba ir Venesuela narystę šio-
je organizacijoje. 

Taryba nustoja būti verta savo
pavadinimo”, – sakė ji. Be to, pasak
JAV ambasadorės JT, Taryboje paste-
bimas „chroniškas šališkumas prieš Iz-
raelį”. 

N. Haley pabrėžė, kad JAV ir toliau
palaikys žmogaus teises bei gali grįž-
ti į organizaciją, jei ji bus tinkamai re-
formuota.

Nebeatskyrinės migrantų vaikų 
Washingtonas (LRT.lt) – JAV pre-

zidentas Donald Trump įsakė nebe-
atskyrinėti pasienyje sulaikytų netei-
sėtų migrantų vaikų nuo jų tėvų.

Amerikos vadovas atšaukė šias
griežtas priemones, smarkiai spau-
džiant respublikonams, demokratams
ir tarptautinei bendrijai.

Nuo gegužės 5 dienos daugiau kaip
2,3 tūkst. vaikų buvo atskirti nuo savo
tėvų arba suaugusių globėjų, neteisėtai
kirtusių JAV sieną. Jie buvo apgyven-
dinti palapinių miesteliuose ir kito-
kiose vietose; vaikams nebuvo sudaryta
sąlygų susisiekti su artimaisiais.

Atskirtų vaikų nuotraukos, vaiz-
do įrašai ir pranešimai apie jų padėtį
daugeliui sukėlė pasipiktinimą ir net-
gi pakurstė maištą tarp paties D.
Trump respublikonų. Tarptautinė ben-
druomenė savo ruožtu kaltino Jung-

tines Valstijas pažeidinėjant žmogaus
teises.

Vis tik D. Trump pridūrė, kad net
pakeitus šią tvarką prieš neteisėtus
imigrantus pasienyje bus vykdomos
„ne mažiau griežtos ar net griežtesnės”
priemonės.

Kelias savaites D. Trump tvirtino,
kad privalu laikytis įstatymo, įparei-
gojančio atskirti vaikus nuo sulaiky-
tų tėvų ir kad šį klausimą gali iš-
spręsti tik Kongresas. Tačiau galiau-
siai jis smarkiai pakeitė poziciją.

D. Trump pareiškė, kad būtina
toliau taikyti griežtas priemones, sie-
kiant užkirsti kelią nusikalstamumui.

„Vis tiek privalome išlaikyti griež-
tumą, nes kitaip mūsų šalį užplūs
žmonės, nusikaltėliai, visokiausi da-
lykai, kurių nepalaikome ir nenori-
me”, – pabrėžė jis.

D. Trump susitiks su karaliene 
Londonas (LRT.lt) – JAV prezi-

dentas Donald Trump per liepos mė-
nesį įvyksiantį vizitą Didžiojoje Bri-
tanijoje ketina susitikti su karalie-
ne Elizabeth II, sakė JAV ambasado-
rius Londone Robert Wood Johnson.

„Susitikimas su Jos Didenybe –
visų svarbiausias. Ji yra valstybės
vadovė, ir prezidentas, žinoma, to

nori”, – sakė diplomatas.
Galutinis tikslus D. Trump vizito

Jungtinėje Karalystėje planas dar ne-
parengtas, tačiau jame bus numatytas
susitikimas su karaliene, pažymėjo
R. W. Johnson.

D. Trump į Britaniją atvyks liepos
13 d. Tai bus pirmoji jo, kaip JAV pre-
zidento, kelionė į Jungtinę Karalystę.

Rusija keršija Latvijai
Maskva („Lietuvos žinios”) – Ru-

sijos užsienio reikalų ministerija iš-
sikvietė Latvijos pasiuntinio pava-
duotoją ir perdavė jai šios šalies pi-
liečių, kuriems draudžiama įvažiuoti
į Rusijos teritoriją, sąrašą, pranešė mi-
nisterija.

„Atsakydama į nedraugiškus Lat-
vijos vyriausybės veiksmus, kai 49
Rusijos piliečiams buvo uždrausta įva-
žiuoti į šios šalies teritoriją, Rusijos už-
sienio reikalų ministerija iškvietė Lat-
vijos diplomatinės misijos Maskvoje
vadovo pavaduotoją”, – sakoma mi-
nisterijos pranešime.

„Jai įteiktas sąrašas Latvijos pi-

liečių, kurie atvirai laikosi rusofobiš-
kų pažiūrų, pasisako už sankcijų Ru-
sijai sugriežtinimą ir rusakalbių ma-
žumos diskriminavimą; jiems už-
drausta įvažiuoti į Rusijos Federaciją”,
– nurodoma pranešime.

„Perspėjome, kad šis sąrašas nėra
baigtinis. Jeigu prieš rusus nukreipti
veiksmai tęsis, jame gali atsirasti nau-
jų asmenų”, – pabrėžiama jame.

Su Sergejaus Magnitskio byla su-
sijusias sankcijas, apimančios drau-
dimus įvažiuoti į šalis ir naudotis jų fi-
nansų sistemomis, taip pat įvedė tokios
valstybės kaip JAV, Kanada, Lietuva,
Estija, Didžioji Britanija.

JAV delegacija paliko JT Žmogaus teisių tarybą. 
Best World News nuotr.

Seimo narys Z. Jedinskij siūlo skelbti visų
bendradarbiavusiųjų su KGB sąrašą.      

Delfi.lt nuotr. 
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Trečiadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas
Vingis” vyko neeilinio filmo premjera. Mat čia buvo
pristatytas dokumentinis filmas „Virgilijus Alekna. Šir-
džių čempionas”. 

Premjeroje pasirodė ir pats filmo herojus – pen-
kerių olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio
čempionas ir rekordininkas Virgilijus Alekna.

Į filmo premjerą sportininką atlydėjo šeima bei ar-
timiausi jo bendražygiai. Tiesa, Virgilijus taip pat,
kaip ir jo bičiuliai, šią kino juostą regėjo pirmą kar-
tą.  

Uždarame filmo pristatyme sudalyvavo ir visa
jo kūrybinė grupė: kino juostos autorius Stasys Pet-
kus, scenarijaus autorė Gintarė Grikštaitė, opera-
torius Žilvinas Petkus ir montažo režisierius Mi-
roslavas Stankevičius. 

„Mintis kurti filmą galvoje kirbėjo visą laiką,
nes Virgilijus Alekna yra viena ryškiausių, jei ne pati
ryškiausia sporto asmenybė Lietuvoje, dukart olim-
pinis čempionas. Šį žmogų pažįstu  nuo 18 metų,
kai jis atvyko į Vilnių ir apsigyveno sportininkų ben-
drabutyje Kedrų gatvėje. Visą laiką mačiau, koks jis
didelis žmogus visomis prasmėmis – ne tik kaip spor-
tininkas, bet ir kaip asmenybė”, – prieš premjerą pa-
sakojo G. Grikštaitė. 

Daugiau sporto 14 psl.

35 mln. eurų vertės Kauno S. Dariaus ir S. Girėno sta-
diono rekonstrukcijai Vyriausybė kitais metais numato
skirti 1,6 mln. eurų. Jos bus skirtos iš Kūno kultūros
ir sporto departamento valdomų asignavimų. 

Bendra stadiono rekonstrukcijos vertė pagal su-
tartį su Turkijos bendrove „Kayi Construc-
tion” siekia 35 mln. eurų. Kauno valdžia tikisi

išaugusią sumą su Vyriausybe dalintis po lygiai. 
Stadiono rekonstrukcija prasidės liepą, ją baig-

ti planuojama per 20 mėnesių. Po rekonstrukcijos vie-
tų stadione padidės nuo 9,5 tūkst. iki 15 tūkst., visos
tribūnos bus uždengtos stogu, stadione galės vykti
koncertai, jame planuojama įrengti specialią dangą,
kuri užtikrintų, kad žolė futbolo aikštėje išliks gy-
vybinga ir Lietuvos klimato sąlygomis. Planuojama,
kad pastato cokolinis aukštas bus paverstas visuo-
menei skirta erdve, ji bus atvira iš stadiono išorės.
Čia veiks kavinė, sporto centras bei atvira bendra-
darbystės erdvė. 

Geriausias planetos futbolininkas, per dvejas pa-
saulio čempionato rungtynes jau spėjęs tapti rekor-
dininku, pradėjo auginti taip vadinamą „ožio barz-
delę”. 

Išvaizda portugalui visuomet buvo itin svarbi, tad
tokiam pokyčiui buvo priežastis. Jau 4 įvarčius
savo sąskaitoje po dviejų rungtynių pasaulio

čempionate turintis C. Ronaldo paaiškino, kad bar-
zelės auginimas sietinas su apsilankymu saunoje. „Su
Ricardo Quaresma buvome saunoje, kaip tik šios da-
lies nebuvau nuskutęs. Tuomet ir pasakiau, kad jei
pelnysiu įvartį į ispanų vartus, paliksiu barzdelę iki
planetos pirmenybių pabaigos. Ji man atnešė sėkmę,
todėl dar leisiu jai augti”, – sakė 33 metų futbolo
žvaigždė. 

Beje, C. Ronaldo pasaulio futbolo čempionate iš-
vystė didžiausią greitį. Portugalijos rinktinės žvaigž-
dė  varžybose prieš Ispaniją vienu metu bėgo 34 km/h
greičiu. Ir tai padarė futbolininkas, kuriam yra 33 me-
tai. C. Ronaldo bėgo greičiausiai iš 736 pasaulio čem-
pionato žaidėjų. Be to, jis šiame susitikime įmušė 3
įvarčius. C. Ronaldo po pirmojo rato yra ne tik
greičiausiai bėgęs žaidėjas, bet ir daugiausiai įmu-
šęs įvarčių.

Jau liepos 18-ą dieną bus surengta prestižinė ESPY ap-
dovanojimų ceremonija. 26-ą kartą rengiamoje ce-
remonijoje į apdovanojimą pretenduos ir lietuvių kil-
mės MMA kovotoja Rose Namajunas. 

Trečiadienį buvo paskelbti visų 35 apdovanoji-
mų nominantai. Į „metų kovotojo” prizą pre-
tenduoja keturi asmenys, tarp kurių yra R. Na-

majunas, kuri tame sąraše yra vienintelė moteris. Be
jos tarp nominantų pateko kitas UFC kovotojas ka-
nadietis Georges St-Pierre bei dvi bokso žvaigždės –
amerikietis Terence Crawford ir ukrainietis Vasilij
Lomačenka. 

R. Namajunas yra dabartinė UFC minimalaus
svorio kategorijos pasaulio čempionė. Ji pernai at-
ėmė diržą iš ilgametės čempionės lenkės Joanna Jedr-
zejczyk, kurią nokautavo vos per 3 min. 3 sek. Šiemet
savo diržą R. Namajunas apgynė, kai po 5 raundų tei-
sėjų sprendimu dar kartą nugalėjo tą pačią lenkę. 

Kauno „Žalgirio” komandos krepšininkai po laimėto
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo džiaugėsi, kai bai-
gėsi šis sezonas, kuris jiems buvo alinantis.

Krepšininkų nuovargis ir noras jau baigti se-
zoną nebuvo iš piršto laužtas. Paaiškėjo, kad
„Žalgiris” sužaidė daugiausiai rungtynių

šiame sezone iš visų Eurolygos komandų. 2017–
2018 metų sezone žalgiriečiai sužaidė 85 rungtynes,
iš kurių laimėjo 66 ir patyrė 19 pralaimėjimų. Ant-
roje vietoje rikiuojasi 82 rungtynes sužaidęs Madrido
„Real” klubas. Eurolygoje reguliaraus sezono metu
Kauno klubas sužaidė 30 rungtynių, o LKL sužaidė
36 rungtynes, dar neįskaitant atkrintamųjų. Ma-
žiausiai rungtynių šį sezoną iš visų Eurolygos ko-
mandos sužaidė Maskvos srities „Khimki” – 63 ir
Maskvos CSKA – 65. 

Arnoldas Kulboka gali tapti trečiuoju NBA lietuviu.
Krepšininkas dalyvaus naujokų biržoje, kurioje jam
žadamas šaukimas antrajame rate. NBA naujokus ap-
žvelgiantis tinklalapis „NBADraft.net“ sudarė ge-
riausių naujokų biržoje dalyvausiančių užsieniečių rei-
tingą,  kuriame  A.  Kulboka  užėmė  septintąją vie-
tą. 

„Kulboka praėjusį sezoną žaidė Italijoje, jis
galiausiai turėjo šansą kovoti aukščiau-
siame lygyje ir išnaudoti galimybes. Lie-

tuvos talentas Čempionų lygoje buvo pripažintas ge-
riausiu jaunuoju žaidėju ir turėjo tikrai gerų rung-
tynių. Jo vizitinė kortelė yra metimai, tačiau šiais
metais matėsi, kad jis nori tapti universalesniu. Jis
priaugo beveik septynis kilogramus ir žaisdavo
net sunkiuoju kraštu. Kulboka visada buvo NBA ko-
mandų radaruose ir tai sako daug”, – rašė analitikai. 

20 metų krepšininkas dalyvavo šešių NBA ko-
mandų peržiūrose. 

Filmo apie 
Virgilijų Alekną premjera

Kauno stadiono rekonstrukcija 

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadionas

Nesustabdomas Ronaldo
atskleidė, kodėl nusprendė

auginti „ožio barzdelę” 

Geriausias planetos futbolininkas C. Ronaldo

„Žalgirio” komandos krepšininkai

R. Namajunas
pretenduoja į prestižinį

ESPY apdovanojimą 

„Žalgiris” sužaidė daugiausiai
rungtynių šiame sezone iš
visų Eurolygos komandų

A. Kulboka – tarp 
talentingiausių NBA

naujokų biržos užsieniečių 

Arnoldas Kulboka 

Rose Namajunas
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Violeta Harvey gimė ir užaugo
Vainute (Šilutės r.). Studijavo
anglų kalbą ir literatūrą Rygos

universitete, keletą metų dirbo anglų
kalbos mokytoja Vainuto vidurinėje
mokykloje, vėliau daug metų pedago-
ginį darbą dirbo ir gyveno Klaipėdoje.
Prieš aštuonerius metus Violeta išvyko
gyventi į Atlanto bangų skalaujamą
Portugaliją. Gyvenimas naujoje šalyje,
jos kultūros ir tradicijų pažinimas, ne-
sibaigiančios kelionės po Fado muzikos
graudinamą kraštą, bendravimas su jo
žmonėmis pedagogei iš Lietuvos, kaip
niekam kitam, leido labai artimai pa-
žinti nuostabiąją Portugaliją.

Miela Violeta, trumpai papasakokite,
kokie keliai atvedė Jus į Portugaliją ir ar iki
kelionės į šią toliausiai nuo Lietuvos nuto-
lusią Europos valstybę Jūs ką nors apie ją
buvote girdėjusi?

Niekada nesidomėjau Portugalija
ar kitomis šalimis, juolab niekada ne-
planavau išvykti iš Lietuvos. Artė-
jant mokslo metų pabaigai ir pedago-
gų atostogoms pamąstydavau, kad
būtų smagu aplankyti saulėtąją Ispa-
niją, o gal tuo pačiu metu užsukti ir į

prie jos prisiglaudusią Portugaliją.
Tai buvo gražios, spalvotos svajonės be
jokių planų ateičiai. Ir vieną saulėtą
rugsėjo dieną mano vyras atsargiai
pradėjo pokalbį, kad turi darbo pasiū-
lymą toli nuo Lietuvos ir norėtų, jog va-
žiuočiau kartu. Taip likimas atvedė
mus į Portugaliją. 

Kokia buvo Jūsų pažintis su Portugalija
ir jos gyventojais? Žinant, kokie jie atviri ben-
dravimui, gal kur kas lengviau buvo integ-
ruotis į naują aplinką? 

Manau, jog nesuklysiu sakyda-
ma, kad kur beišvyktum, pradžiai rei-
kia laiko priprasti prie naujos aplinkos.
Pagrindinis sunkumas, žinoma, buvo
kalba, bet laikui bėgant jo nebeliko. Iš
pradžių reikėjo priprasti prie triukšmo
restoranuose, nes mes – lietuviai esa-
me santūrūs ir linkę kalbėti tyliai.
Tačiau dabar man labiau patinka gy-
vas ir energingas portugalų bendravi-
mas, nei tylūs šnabždesiai. 

Ką veikiate šiuo metu šioje šalyje? 
Šiuo metu Portugalija yra šalis,

kurioje mes buriuojame. Praleidžiu
didesnę laiko dalį ant vandens, nei
ant žemės. Nuo pavasario iki rudens
gyvename jachtoje ir buriuojame po

Fado šalies stygos iki šiol 
virpina lietuvės širdį

Kelionėse po Portugaliją , Violetai pavyko įamžinti gražiausias šios šalies panoramas.

Šilutiškė per  aštuonerius metus praleistus Portugalijoje, perprato šią šalį ir jos tradici-
jas visa širdimi. Asmeninio albumo nuotr.

pietinę Portugalijos dalį. Tuo pačiu iš-
lipusi į krantą aš vis dar sėdu į auto-
busą ar traukinį ir keliauju. Portuga-
lijos man niekados nebus per daug.

Galbūt yra vystoma kažkokia veikla,
kuri pasitarnauja ir Lietuvai?

Mes atvykome į Portugaliją 2006
m. Vyras dirbo, o man pagrindinis
sunkumas buvo, kad gyvenusi aktyvų
gyvenimą Lietuvoje, Portugalijoje ne-
dirbau. Pradėjau mokytis kalbos, o
vėliau –  keliauti po Portugaliją su ge-
riausiu draugu – fotoaparatu. Sutikau
begalę įdomių žmonių, pažinau šalį, su-
sikaupė daug nuotraukų. Taip gimė
apie Portugaliją fotografijų parodos,
kurias rengiau Lietuvoje. Noriu tikėti,
kad jos paskatino ne vieną lietuvį ap-
lankyti šį spalvingą kraštą. 

Ar daug pažįstate lietuvių, gyvenan-
čių Portugalijoje? Ar mezgami saitai ir
vyksta kažkokia bendruomeninė veikla šio-
je šalyje?

Pažįstu nemažai. Lietuviai šau-
nuoliai, jie puikiai įsikūrė Portugalijoje,
čia dirba, kai kas sukūrė šeimas. Nete-
ko sutikti nei vieno lietuvio, kuris būtų
nepatenkintas gyvenimu šioje šalyje. 

Tiesa, sunkumų šiuo laiku kelia
Portugalijos lietuviams ne į naudą
priimti biurokratiniai mūsų valsty-
binių institucijų sprendimai. Pavyz-
džiui, kol Lietuva turėjo savo ambasa-
dą Lisabonoje, buvo organizuojami
lietuvių susitikimai, įvairūs bendra-
šaliai renginiai. Vilniaus universitete
taip pat dirbo dabar jau šviesaus at-
minimo portugalas, kuris buvo įkūręs
lietuvių-portugalų asociaciją, Jorge
Nuno Andrade Guimarčes (g. 1960 m. –
m. 2013 m. balandžio 30 d.), iš Mozam-
biko  kilęs  portugalų  rašytojas, poe-
tas, dėstytojas, kultūros veikėjas. Dir-
bo ir gyveno Lietuvoje, buvo pagrin-
dinis Lietuvos-Portugalijos kultūri-
nių ryšių skleidėjas.

Tačiau 2014 m. Lietuvos ambasada
buvo uždaryta, o su ja kartu sustojo vy-
kusi veikla. Nors Portugalijoje gyve-
nantys lietuviai buvo nepatenkinti to-
kiu sprendimu ir stengėsi įrodyti, kad
Lietuvos ambasada reikalinga, tačiau
jie nebuvo išgirsti. Dabar Portugalijos
lietuviai yra prijungti prie Londono
ambasados ir, jeigu reikia tvarkyti  do-
kumentus ar kyla kitokių klausimų, jie
privalo vykti į Londoną.  

Sakoma, kad kiekviena nauja aplinka
daro regimą įtaką žmogaus pasaulėvokai.
Ko Jus išmokė ši šalis, galbūt pasikeitė Jūsų
požiūris į tam tikrus dalykus? 

Portugalai be galo moka džiaugtis
ne tik gyvenimu, bet ir mažyčiais kas-
dieniais dalykais. Jie vertina buvimą
kartu, bendravimą, sakydami, kad
,,visa kita palauks”. Jie dėmesingi ne

Violeta savo žiniomis apie Portugaliją prisidėjo rengiant kelionių almanachą apie šią šalį.

tik kitų skausmui, bet ir džiaugsmui,
jie dalina šilumą ir gerumą. Šios por-
tugalų savybės išmokė mane labiau už
viską mylėti gyvenimą ir gerbti žmo-
nes visa širdimi.

Gal yra tam tikrų portugališkų daly-
kų, prie kurių kasdieniame gyvenime vis dėl-
to dar negalite priprasti?

Manau, kad jau puikiai pažįstame
portugalų papročius ir įpročius. Kar-
tais patys elgiamės kaip portugalai:
pietaudami jau diskutuojame apie tai,
ką valgysime vakarienei (juokiasi).
Jau galvos nebesuki dėl jiems būdin-
go vėlavimo, ausys puikiai priprato
prie portugalų labai garsių pokalbių,
kelyje vairuoji dėmesingai, nes por-
tugalų švelnios asmenybės pasikeičia
prisėdus prie automobilio vairo. Vis tik
dar vis kartais sunku suprasti, iš ko-
kio gi lobyno jie semia jiems taip bū-
dingą gerumą!  Vienas dalykas, prie ko
vis dar sunku priprasti Portugalijoje
– tai prie kultūrinių renginių, kurių

yra labai daug, bet jie visi prasideda
anksčiausiai 9 val. vakaro. Įprastas
laikas – 9:30 ar 10 val. vakaro. Pamenu,
su draugais ėjome į operą, kurios metu
vienas jų užmigo, nes opera tęsėsi iki
pirmos valandos nakties. Beje, yra ir to-
kių renginių, kurie baigiasi brėkštant. 

Ar portugalai žino Lietuvą ir lietuvius? 
O, taip! Nuo pirmų dienų portu-

galai stebino savo žiniomis apie Lietu-
vą ir Baltijos šalis. Ko gero, tai buvo pir-
moji šalis, kurios žmonėms nereikėjo
aiškinti, kur Lietuva yra ir kad mes tu-
rime savo kalbą. Jie puikiai žino net
mūsų šalies istoriją! Argi galima ne-
mylėti tokių žmonių?
😊

Violeta Harvey, keliaudama po Portugaliją,
įamžino ją nuotraukose ir ne viename
Lietuvos mieste vėliau surengė parodą
„Tolima artima Portugalija”.
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Tęsinys. Pradžia birželio 9 ir 19 d. 

Dar šiek 
tiek įspūdžių

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Stanford universiteto patalpos, kur vyko Baltiš-
kų studijų puoselėjimo draugijos (Association for
the Advancement of Baltic Studies, arba AABS)

akademinė konferencija birželio 1–3 d. priglaudė apie
670 dalyvaujančių svečių iš įvairių pasaulio kraštų, visų
žemynų. Iš susirinkusiųjų 470 skaitė pranešimus, o li-
kusieji buvo registruoti dalyviai. Oficialioji konfe-
rencijos kalba buvo anglų, tačiau koridoriuose buvo
galima girdėti lietuvių, latvių, estų ir kitas kalbas.

Pasiūlyta plėsti studijų geografines ribas

Buvo neįmanoma išklausyti visų AABS 2018 kon-
ferencijos pranešimų, nes jie vyko tuo pačiu metu
skirtingose salėse. Vyko 124 sesijos, kurių kiekvienoje
buvo skaitoma po kelis pranešimus pedagogikos, bib-
liotekų, archyvų, muziejų,  literatūros ir kalbos, mu-
zikologijos, religijos ir kt. temomis. Kai kurių sky-
rių pirmininkų pavardės lietuviams gal pažįsta-
mos: K. Paul Žygas, Neringa Klumbytė, Daiva Mar-
kelis; programiniame komitete: Algimantas Mar-
kevičius, Asta Zelenkauskaitė, Giedrius Subačius, Jo-
lanta Budriūnienė, Jolanta Mickutė, Kristina Juraitė,
Milda Ališauskienė, Mindaugas Jurkynas, Tomas
Balkelis, Violeta Davoliūtė. Pagrindinė vadovė buvo
AABS valdybos vicepirmininkė konferencijoms Lii-
si Esse.

AABS 2018 konferencijoje ir jos narių susirin-
kime buvo paminėtas organizacijos įsteigimo 50-me-
tis. Susirinkimo metu administratorė Amanda
Swain pranešė, kad organizacija dabar turi apie 550
narių (konferencijų metu narių skaičius padidėja, nes

Baltų konferencija Stanfordo universitete (lll)

narystė yra privaloma pranešimus skaitantiems).
Scenoje susirinko apie 60 studentų, kuriems buvo
įteiktos konferencinės ir specifinių studijų paramos
stipendijos. 

Kitame priėmime, kuris vyko konferencijos
metu, buvo pasveikinti  mokslininkai iš Lietuvos,
Latvijos ir Estijos, kurie gavo specialią kelionės į
AABS finansinę paramą iš Baltic-American Freedom
Foundation. Buvo paplota įvairias premijas gavu-
siems, įskaitant Julija Šukys už jos knygą ,,Siberian
Exile: A Granddaughter’s Reckoning”. AABS pir-
mininkas (2016– 2018) Giedrius Subačius savo pa-
reigas  perdavė Andres Kasekamp, kuris ragino na-

rius pažvelgti kitaip į
Baltijos šalis: tai ne tik
Lietuva, Latvija ir Estija,
bet  kitos Baltijos regio-
ne esančios valstybės. 

Pranešimuose – 
temų įvairovė

Įvairūs šių metų se-
sijų pranešimai, kuriuos
teko girdėti, kaip tik
buvo lyginamojo pobū-
džio. Savo pranešime Vil-
niaus universiteto teisės
mokyklos dėstytojas Vai-
dotas Vaičaitis, kalbėda-
mas apie Lietuvos 1918
m. nepriklausomybės
aktą, jį palygino trijų

Baltijos kraštų to paties
laikmečio istoriniame
kontekste – kuo šie do-
kumentai buvo panašūs
ir kuo skyrėsi. 

Dovilė Rukaitė ir Do-
vilė Budrytė skaitė pra-
nešimą apie projektą, ku-
ris tyrinėjo Lietuvos
romų ir žydų gyventojus. 

Sesijoje apie JAV val-
džios akademinių mainų
„Fulbright” programą
viena iš kalbėtojų, JAV
teisės dėstytoja Priscilla
Harris, pasidalijo minti-
mis apie teisės mokslus,
bendravimą su studen-
tais ir profesūra per pen-
kis mėnesius, praleistus
Vilniaus universiteto tei-
sės mokykloje. 

Kai kuriose sesijose pranešimai buvo skirtingi,
bet kažkaip siejosi su pranešimu, su kuriuo buvo su-
grupuoti; pavyzdžiui, Jolanta Budriūnienė kalbėjo
ape Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojų
vaidmenį archyvavimo, paveldo tyrinėjimo ir paro-
dų eksponavimo srityse. Anita Millers pranešimas
buvo apie skaitmeninimą – kaip būdą išlaikyti kul-
tūrinį paveldą Latvijos nacionalinėje bibliotekoje.
Marii Valjataga kalbėjo apie Estijos nacionalinės bib-
liotekos ir kitų bibliotekų vaidmenį nacionalinės at-
minties peizaže, apie vykdomą nacionalinių atmin-
ties paminklų projektą. (Gal tik mano pranešimas,
apibendrinęs nedidelį tyrimą iš penkių žinynų apie
ano šimtmečio imigrantus gydytojus, atvykusius į
Čikagą, buvo ne visai toje pačioje nacionalinėje plot-
mėje.) 

Paskaitų temos intrigavo 

Indrė Čuplinskas suintrigavo pranešimo pava-
dinimu „XX a. vaidilutės” („The Vaidilutė: 20th
Century Nationalist Appropriations of  Pagan Lit-
huanian Priestesses”), bet iš tikrųjų kalbėjo apie jau-
nas ateitininkų organizacijos nares, įskaitant
korp!Giedra. Tai buvo platesnės apimties tyrimas
apie katalikiškas organizacijas Kanados Quebec
provincijoje ir Vokietijoje.

Konferencijos dalyviai ir svečiai turėjo puikią
galimybę išplėsti savo žinių lobyną. Buvo progos su-
žinoti apie Baltijos kraštų centrą Indijoje (iš Sima
Ankrava), iš Roberto Vito išgirsti apie Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro Čikagoje planus žengiant į
„antrąjį šimtmetį”: vienas iš jų – plėstis ir ieškoti ant-
ro pastato priemiesčiuose. 

Literatūros sesijose buvo galima pasiklausyti ne
tik mokslininkų, bet taip pat ir rašytojų. Vienoje se-
sijoje pranešimus skaitė trys autorės – Rūta Šepetys,
Julija Šukys ir Inara Verzemnieks, kurios skaitė iš-
traukas iš savo darbų Baltijos kraštų trėmimų, su-
sitaikymo, vilties temomis. 

Kitoje – estų kilmės istorinių dokumentinių fil-
mų kūrėja Helga Merits rodė savo naujausią filmą
apie Antrojo pasaulinio karo išvietintuosius estus
Geislingen, Vokietijoje (filmo pavadinimas „Co-
ming Home Soon” dar buvo laikinas).

Konferencijos plenariniams kalbėtojams atite-
ko nelengva pareiga  išsamiai aptarti temas iš isto-
rinės perspektyvos. Pirmasis buvo „vietinis” – Nor-
man Naimark iš Stanford universiteto, kuris aptarė
rusų ir Rytų Europos studijas, kartu ir Baltijos stu-
dijas (pirmosios palyginamosios studijos prasidėjo
per Antrąjį pasaulinį karą, o antrosios – kai AABS
buvo įsteigta 1968 m. ir vėliau). 

Nukelta į 14 psl.

Daktarės Indrės Čuplinskas pranešimas ,,XX a. vaidilutės”.  

Kalba daktaras Vaidotas Vaičaitis – Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėsty-
tojas

AABS draugijos stipendininkai.  Kairėje - kadenciją baigęs pirmininkas dr. Giedrius Subačius.  
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Stanford universiteto profesoriaus Norman Naimark
pranešimas plenarinėje sesijoje.

Naujas AABS draugijos pirmininkas - profesorius And-
res  Kassekamp. 



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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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 

oDoS ligŲ SPECialiStai

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

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

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. 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. 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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 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 ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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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! 
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Birželio 9 dieną paskelbtas Sudoku Nr 130
klaidingai buvo pažymėtas kaip Nr 129

,,Draugo” sudoku nr. 130
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Mindaugas Gintvainys, Palos Hills, 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. 

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Ieškome tolimųjų reisų
sunkvežimio vairuotojo. 

Užmokestis – nuo 0.55 dol.  už
mylią, priklausomai nuo patirties ir

įsipareigojimų.
Teirautis tel.: 1-224-339-0063.

Ieškau moters, kuri padėtų prižiū-
rėti vyresnio amžiaus moterį šešta-
dieniais ir sekmadieniais nuo 11
val. ryto iki 7 val. vakaro. Reikėtų su
ja pabendrauti, paruošti maistą, pa -
dėti  atlikti kasdieninius buities dar-
bus. Darbas Palos Hills rajone,  ilga-
lai kis. 

Teirautis tel. 585-267-9270.

Martroy Electronics

siūlo darbą 
elektronikos technikui.

Atlyginimas – nuo 14 dol.
iki 25 dol. per valandą.

Skambinti 708-369-9129

ir kviesti Ray.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga kviečiame išrinkti

100 Lietuvos moterų, 
kuriomis didžiuojamės dėl jų talento, lyderystės,

profesinių gebėjimų ir pasiekimų.

Į šį šimtuką kviečiame nominuoti moteris,  dirbančias ar kuriančias 
ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, šiose penkiose kategorijose:

Menas ir kultūra

Mokslas, išradimai ir inovacijos

Valstybės valdymas, gynyba ir atstovavimas

Pilietinė visuomenė

Verslas

Nominuoti gali visi! 
Tereikia užpildyti trumpą nominacijos formą – tai užtruks vos kelias minutes!

Daugiau informacijos: www.100lietuvosmoteru.com
W@, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Global Lithuanian Leaders  
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Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto pre-
kybos svetainių „Amazon“ turi labai gražią programą,

pavadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno nesiekiančias or-
ganizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleistos

sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Founda-
tion” organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite
„Draugo”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir
mažiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

„Draugo” laikraščio leidybos

išlaidoms sumažinti aukojo:

110 dol. – Dana G. Maciūnas, San Diego, CA.

100 dol. – Brian Simnick, Cedar Lake, IN, kun. John Vilučio

(1908–2006) atminimui; Audronė Noru šis, Homer Glen, IL.

60 dol. – R. John Rapšys, Chicago, IL.

50 dol. – Juzefa Jakubėnas, Los Angeles, CA; Marius Naris, Dow-

ners Grove, IL; William Wisnauskas, Gardner, MA; Marija Kuprys, Ri-

verside, IL; Zita Rudvalis, Oceanside, CA; Aldona Maciukevi čienė, Mi-

chiana Shores, IN; Laima Braune, Oak Brook, IL; Renata  Spakevičius,

Westwood, MA; Patricia Nelia Paulauskas, Chicago, IL; Audrius Regis,

Arlington, VA; Pijus Bielskus, Hinsdale, IL; Danguolė Ilginytė, Palos Hills,

IL; Stasė Kazlauskas, Brecksville, OH; Viltis Jatulis, Woodland Hills, CA.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Lietuvos profesionalų bokso viltis 23-
ejų metų Eimantas Stanionis „The Ford
Center” arenoje Texsase (JAV) vyku-
siame bokso vakare iškovojo eilinę
pergalę. 

Lietuvis trečiame raunde nokau-
tavo 27-erių metų meksikietį
Erick Martinez ir iškovojo jau

šeštą pergalę iš tiek pat galimų. Kovai

numatyti 8 raundai. Pusvidutinio svo-
rio kategorijos kovoje nuo pat pradžių
perėmė kovos eigos kontrolę, buvo ag-
resyvus ir nepaliko jokių vilčių var-
žovui. Meksikietis per karjerą iškovo-
jo 14 pergalių (8 nokautais), pasiekė 1
lygiąsias ir patyrė 13 pralaimėjimų.

Pusvidutinio svorio kategorijoje
kovojantis E. Stanionis per karjerą
išlieka nenugalėtas. Jo sąskaitoje – 6
pergalės (5 nokautais).

„Tokie renginiai turi savo išskirtinę
aurą”, – teigia bėgime „Aplink Žaliuo-
sius ežerus” startuosiantis Aidas Ard-
zijauskas. Vienas ištvermingiausių Lie-
tuvos sportininkų, Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 100-mečio proga
įveikęs 8 000 km nuo Senegalo sostinės
Dakaro iki Vilniaus, liepos 6 dieną su dar
keliais šimtais bėgimo entuziastų stos
prie 11,4 km distancijos starto linijos Ža-
liųjų ežerų pakrantėje.

Jau 29-tą kartą rengiamas bėgimas
„Aplink Žaliuosius ežerus” skir-
tas Valstybės dienai ir Žalgirio

mūšio 608-osioms metinėms.
BJėgimo dalyviai, kaip ir kiek-

vienais metais, varžysis šešiose am-
žiaus grupėse – vyrai ir moterys iki 16
m., 16–30 m., 30–40 m., 40–50 m., 50–60
m., 60 m. ir vyresni.

Kiekvienas finišavęs gaus atmi-

nimo medalį, o absoliutūs nugalėtojai
ir prizininkai bus apdovanoti taurė-
mis, medaliais ir piniginiais rėmėjų
prizais, o įveikusius atkarpą atsigai-
vinti bėgikams padės ugniagesiai, prie
finišo paruošiantys dirbtinį lietų.

Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų
sąjungos „Žalgiris” pirmininkas Ro-
mualdas Budrionis prisiminė, kad pir-
masis bėgimas buvo suorganizuotas
1989 m., šalies atgimimo laikotarpiu ir
buvo skirtas Žalgirio mūšiui paminėti.

Į pirmąjį bėgimą susirinko apie 50
žmonių, vėliau kasmet dalyvių skaičius
augo, o pernai susirinko 470 bėgikų. R.
Budrionis pastebėjo, kad į renginį bė-
gikai susirenka iš skirtingų miestų, net
užsienio, jų amžius, fizinis pasirengi-
mas taip pat skiriasi. ,,Prisijungus dau-
giau patirties organizuojant masinius
renginius turintiems iniciatyviems
žmonėms, bėgimo lygis tapo dar aukš-
tesnis”, – pastebėjo R. Budrionis. 

Jau kitą savaitę duris atvers vienas
svarbiausių uostamiesčio socialinės
infrastruktūros objektų – naujasis Klai-
pėdos baseinas, kuris jau dabar yra ti-
tuluojamas moderniausiu baseinu vi-
same Baltijos šalių regione. Kaip teigė
baseino direktorė Aida Aleksandro-
vienė, 50 metrų ilgio ir 10 plaukimo ta-
kelių baseinas savo koncepcija prime-
na bet kurį kitą modernų olimpinį ba-
seiną ir atitinka visus Tarptautinės
plaukimo federacijos (FINA) standartus. 

„Projekto įgyvendinimas leidžia
padidinti baseiną lankančių
gyventojų skaičių, suteikti

sąlygas jiems būti fiziškai aktyviems,
išplėsti vaikų ir suaugusiųjų nefor-
maliojo švietimo veiklų pasiūlą ir ga-
limai sumažinti sveikatos priežiūros
išlaidas ir socialinę atskirtį.”

Taip pat pastate jau greitu metu
bus įrengta treniruoklių salė, barai, ko-
mercinės ir administracinės patal-
pos, kuriose bus grožio salonai, kir-
pyklos, sporto, plaukimo reikmenų
parduotuvės ir t. t. 

„Turėsime Lietuvos jaunių ir jau-
nimo plaukimo čempionatą. Dalyvaus
350 dalyvių, o žiūrovai galės stebėti šitą
renginį nemokamai. Turime 500 sta-
cionarių kėdžių ir galimybę pristaty-
ti dar tiek pat”, – privalumus vardijo
baseino direktorė. Bendra baseino
statybos rangos darbų sutarties vertė
– 16,6 mln. eurų. 11,6 mln. eurų pro-
jekto įgyvendinimui skirta iš ES struk-
tūrinių fondų, 1 mln. eurų iš valsty-
binių lėšų. Klaipėdos miesto savival-
dybės indėlis – 4 mln. eurų.

Parengta 
pagal Lietuvos žiniaskladą

Geriausias visų laikų Lietuvos beisboli-
ninkas 25-erių metų Dovydas Neve-
rauskas artimiausiu metu vėl žais stip-
riausioje dublerių lygoje, kur atstovaus
Indianapolio „Indians” komandai. Tai pir-
madienį pranešė elitinės pasaulio be-
isbolo lygos MLB klubo Pittsburgo „Pi-
rates” atstovai. Jie lietuvį buvo trumpam
pasikvietę į savo gretas dėl Richardo
Rodriguez traumos. Šis jau pasveiko, tad

„Pirates” vėl išsiuntė D. Neverauską 
į dublerių komandą 

užėmė D. Neverausko vietą. 

Šiame MLB sezone lietuvis kol kas
per 11 rungtynių sužaidė 11 kėli-
nukų, praleido 13 taškų, 15 kartų

leido varžovams po sėkmingų smūgių
užimti bazes, o savo metimais elimina-
vo 9 varžovų smūgiuotojus. „Pirates” kol
kas turi 36 pergales ir 36 pralaimėjimus.
Nacionalinės lygos Centro divizione
jie yra priešpaskutiniai – ketvirti.

Valstybės dieną švęs bėgimo trasoje

E. Stanionis nokautavo dar vieną varžovą 

Klaipėdoje duris atveria moderniausias
baseinas Baltijos šalyse

Atkelta iš 11 psl.

Nils Muižnieks apžvelgė Balti-
jos kraštų ir žmogaus teises Europo-
je: praeityje, dabartyje ir ateityje (kai
kur Lietuva, Latvija ir Estija gali
būti geru pavyzdžiu kitoms šalims).
Agnia Grigas skaitė pranešimą apie
geopolitiką ir Baltijos studijas per
pastaruosius 50 metų. Lauri Mälksoo
kalbėjo apie Baltijos kraštų tęstinumą
per pastaruosius 100 metų iš teisinės
perspektyvos. 

AABS žvelgia į tolimą ateitį

Narystė AABS organizacijoje ir
dalyvavimas jos konferencijose yra
puiki proga plėsti horizontus ir žinias,
susipažinti su įvairiais žmonėmis,
kuriuos jungia susidomėjimas Balti-
jos regionu. Visi turėjo lygias teises
pateikti paraiškas – profesoriai, stu-
dentai, savarankiški tyrinėtojai („in-
dependent scholars”). Organizacijai
priklauso mokslininkai ir savaran-
kiški tyrinėtojai, besidomintys įvai-
riomis humanitarinių ir socialinių
mokslų sritimis nuo istorijos, politi-
nių mokslų, lingvistikos, literatūros,
žydų studijų ir daugel kitų, išskyrus
griežtuosius, biologinius mokslus ir
technologines sritis. 

Kol kas 2018 m. konferencijos

tinklalapyje galima susipažinti su
programa ir paskaityti pranešimų
santraukas: https://convention2.al-
lacademic.com/one/aabs/aabs18/.
Kai kurie pranešimus skaičiusieji
toliau tirs savo AABS konferencijoje
pristatytas temas. Vieni gal rašys
mokslinius straipsnius, kiti knygas,
bet dar kiti pereis į kitus tyrimo lau-
kus.

Kita AABS konferencija bus ren-
giama 2020 m. Charlotte, North Ca-
rolina, pirmą kartą toje valstijoje. O
AABS gimininga konferencija „Baltic
Studies in Europe” bus rengiama
Gdanske, Lenkijoje, 2019 m. birželio
mėn. 26–29 d. Norman Naimark sesi-
joje užsiminė, kad kuo toliau, tuo la-
biau įvairių kraštų mokslininkai su-
sidomi AABS mokslinio pasikeitimo
ir pasidalijimo galimybėmis (AABS
leidžia ir mokslinį žurnalą, Journal of
Baltic Studies). Bet norėtųsi, kad lie-
tuviai, latviai ir estai abipus Atlanto
dar daugiau pasinaudotų AABS su-
teikiamomis progomis moksliniam
dialogui ir bendradarbiavimui. Kon-
ferencijos metu ne kartą buvo papra-
šyta atsistoti asmenims, kurie daly-
vavo pirmojoje ir antrojoje AABS
konferencijoje. Jų dar buvo, bet reikia
taip pat žvelgti ir į AABS antruosius
penkiasdešimt gyvavimo metų...

Baltų konferencija
Stanfordo universitete 
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,,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!

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

AŠTUNIOLIKOS METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros
Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę metų
Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

A † A
JONAS RUDAITIS

Iškeliavo Amžinybėn 2018 m. birželio 20 d., sulaukęs 93 metų.
Gimė 1925 m. kovo 13 d. Lietuvoje
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Lydia, dukerys Loretta ir Gitta, anūkė

Alexandra bei kiti giminės Lietuvoje, Vokietijoje ir Australijoje.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, birželio 25 d., 9 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kur
10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velio-
nis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Šimtmečio Tautiška giesmė – 
Navy Pier

Kaip ir kiekvienais metais, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos ka-

raliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – kviečiame visus Čikagos lie-

tuvius ir miesto svečius kartu giedoti Tautišką giesmę! 

Tradicija jau daug metų visame pasaulyje giedoti Lietuvos himną

šiais metais dar ypatingesnė – juk minime Lietuvos nepriklauso-

mybės šimtmetį. Neabejojame, kad šis susibūrimas dar labiau su-

jungs mus, pasaulio lietuvius, ir parodys, kad ir kur bebūtume, visi

mes esame Lietuvos vaikai ir Lietuvai svarbias progas minime gar-

siai ir išdidžiai! 

Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Su-

sitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave, Chi-

cago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vėliavą”

ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!

Joninės Washingtone
Trijų Baltijos valstybių ambasados birželio 23 d. visus

kviečia į ,,Dupont Circle” aikštę Washingtone atšvęsti

vidurvasario – Joninių, Jāņi, Jaanipäev.

Vidurvasario šventė, dažnai vadinama ,,vasaros Kalėdomis”, yra visos
šeimos šventė. Daugelis lietuvių, estų ir latvių švenčia vidurvasarį
kartu su draugais ir šeimos nariais. Jie apsirengia tradiciniais drabu-
žiais, valgo tradicinius valgius, šoka ir dainuoja visą naktį iki saulėte-
kio.  Vidurvasario dienos popietę jie renka laukų gėles ir pina vainikus,
kuriuos vėliau plukdo upėse. Saulei nusileidus, prasideda legendinio
paparčio žiedo ieškojimas.Tikima, kad paparčio žiedas pražysta vidur-
naktį. Būtinas Joninių laužas – peršokęs per jį užsitikrini gerą sveika-
tą visus metus.

Birželio 23 d. ,,Dupont Circle” vyks daug su baltiško vidurvasario
švente susijusių užsiėmimų – tradicinių dainų, šokių, žaidimų ir kt.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasados ruošia šią šventę norėda-
mas prisidėti prie visų trijų valstybių Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo.  

Atvykite, pakvieskite savo šeimos narius ir draugus. Laukiame!
LR ambasados Washingtone info  



16 DRAUGAS2018 BIRŽELIO 23, ŠEŠTADIENIS

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba visus kviečia dalyvauti Joninių
gegužinėje ,,Atrask paparčio žiedą”, kuri vyks
birželio 24 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centro Lemonte kie-
melyje. Bus skanaus maisto, gėrimų, lietuviška
muzika, loterija, žaidimai ir linksma nuotai-
ka! Laukiame visų. 

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL 60632) sekmadienį, birželio
24 d., 10 val. r., per šv. Mišias švęsime Šv.

Jono Krikštytojo šventę.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Likus
15 min. iki šv. Mišių, sukalbėsime Švč. Jėzaus
Širdies litaniją. Visus maloniai kviečiame.

� Birželio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėją
a. a. Povilą Vaičekauską, minint jo vienerių
metų mirties sukaktį. Kviečiame visus, paži-
nojusius šį taurų lietuvį tremtinį, dalyvauti šv.
Mišiose. Po šv. Mišių – vaišės kavinėje.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

Credit Cards  |  Mobile Banking 
International & Domestic Wires
Teen Accounts | College Savings

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti
Lietuvoje vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams. 

Aukojo: 
Gražina Mačiuikienė 200 dol. a. a. Birutės Kožicienės atminimui;
Dr. Aras Tijūnėlis 360 dol. vaikų paramai;
Gražina Mačiuikienė 360 dol. vaikų paramai;

Kviečiame aukoti
,,Saulutei” (,,Sunlight Orphan Aid”), 

1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439, 
tel. 630-243-7275

el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

w w w . draugofondas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Birutė Schmidt, gyve-
nanti Kentucky Valstijoje,
prašo pagalbos: ,,Prieš du
mėnesius aš sužinojau, kad
mano dukrai Deimantei Tau-
janskienei, kuri gyvena Lie-
tuvoje, diagnozuota sunki
liga – piktybinis auglys gal-
voje. Ji gydoma Vilniuje. Po
operacijos ligonei buvo pa-
skirta radiacija. Tačiau gy-
dytojai nusprendė, kad to ne-
pakanka, reikalinga dar ir
chemijos terapija. 

Aš gaunu nedidelę pensiją, todėl negaliu sumokėti už dukros priežiūrą. Negaliu
ir nuskristi į Lietuvą, pati ją prižiūrėti. Kreipiuosi į jus prašydama finansinės pagalbos.
Iš anksto dėkoju tiems, kurie parems mane ir mano dukrą sunkiu mums metu”.

Birutė Schmidt 
1328 HC Mathis Dr.

Paducah, KY 42001-2423
Tel. 270-493-0014

Organizuojama vienos
dienos išvyka autobusu

į
„Bristol

Renaissance
Faire”

(prie Illinojaus-Wisconsino sienos)

Kur tik keliaujam.... DRAUGAS kartu....

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

rugpjūčio 4 d., šeštadienį
Išvykstame – 9 val. r., grįžtame – apie 6 val. v.

Kaina suaugusiam – 50 dol., vaikui – 30 dol.   

Daugiau informacijos: Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje

tel. 773-776-4600 arba 773-860-7547 (Audra) 

Pagalbos šauksmas


