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Daugiau nei šimtas 

Ankstyvą birželio 5 d., sekmadie nio rytą Či-
kagos lietuviai gausiai rin kosi į antrą kar-
tą surengtą Pa sau lio lietuvių bėgimą „Pen-

ki už Lietu vą”. Michigano ežero pakrantėje, ties 31-
ąja gatve daugiau nei šimtas mažų ir didelių, dau-
guma vilkinčių ža liais marškinėliais, puoštais
trispal vė mis ir užrašu „Lietuva”, įveikė 5 kilometrų
atstumą savo Tėvynės garbei, taip prisijungdami
prie tautiečių dar keturiasdešimtyje pasaulio vals-
tybių.

Džiugu, jog šiais metais itin gausiai dalyvavo
ir vaikai, o taip pat šei mos su mažamečiais veži-
mėliuose ir net šiomis dienomis kūdikio susi-

lauksianti mama – taip užtikrinamas jaunosios kartos lietuviškos
tapatybės ugdymas, skiepijama meilė ir pa garba protėvių žemei. Ge-
neralinis kon sulatas Čikagoje įsteigė prizus greičiausiems vaikams
iki 16 m. am žiaus: Benita Varanauskaitė, Rokas (pa vardė nežinoma)
ir Lukas Vara nauskas. Greičiausi tarp suaugu sių jų buvo Gintaras
Medvedevas ir Inga Zonienė. – 14 psl. 

Čikagos lietuvių dalyvavo
bėgime „Penki už Lietuvą”

Visi Pasaulio lietuvių bėgimo Čikagoje dalyviai. 

Apdovanojamas vienas greičiausių vaikų L. Varanauskas.
Alenos Akulič nuotraukos

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Pirmą kartą Lietuvoje vykdomas projektas „Virtualus
choras. Lietu va”. Juo siekiama  apjungti visą dai nuo-
jančią šalį – kviesti žmones prisijungti prie chorinio

dainavimo ir susiburti į vieną didelį bendrą chorą, iš nau-
dojant šiuolaikines technolo gines galimybes. Norima pa-
rodyti, kad Lie tuva gali ne tik dainuoti chorinę mu ziką, bet
ir siekti šioje srityje profesionalių aukštumų, įprasminant

ją kaip itin svarbią mūsų kultūros dalį. Į projekto kūrybi-
nę veiklą bus įtraukta kuo daugiau skirtingo amžiaus ir iš-
silavinimo žmonių, suburiant ko ky  bišką, naują ir šiuo-
laikinį dainuojančios Lietuvos chorą.

Jauna entuziastinga menininkė Ingrida Alonderė
ėmėsi didžiulio dar bo. Jos, su nedidele kūrėjų komanda, su-
kurtas kūrinys jau visai netrukus bus pristatytas pasauliui.
Pirmiau sia jis bus parodytas jau dešimtą kartą netrukus
Vilniuje vyksiančioje „Kul tūros naktyje”. – 14 psl. 

Choras: sopranai – Vilniuje, tenorai – JaV

Laimė ir kančia būti 
menininko mūza – 10 psl.

D. Grybauskaitė: Sutvirtinimo
reikia ne tik Gedimino

kalnui – 3 psl. 



vertingi vien tik dėl tų, kurie mus
myli. Dievas visada mus myli. Jam
visada esame svarbūs. Išgyve ni mas
tiesos, kad Dievas mus myli, ne paisant
nepavykusio gyvenimo, pa lengvina
prisiartinimą prie Jo, kaip atlei-
džiančio Tėvo. Nebijokime įvertinti
savo kaltės dydžio. Reikia prisiimti at-
sakomybę už savo veiksmus, už tai, kas
nuodėmėje yra mūsų. Įsi sąmoninimas
tuščiai praleistų dienų, metų, o gal net
viso gyvenimo veda į gailestį. Žmogus
kartais yra tokioje būsenoje, kad nori
apverkti save. Tos skausmo ašaros
yra vienintelis lobis, kurį žmogus
nešiojasi su savimi. Ran kos yra sutep-
tos, sąžinė sugriauta, tik sužeista siela
verkia. Tėvas, matydamas ašaras savo
vaiko akyse, priglaudžia jį ir atleidžia.
Jeigu tų aša rų stinga, tai ženklas, kad
vaikas nepažino savo klaidų, kad
tebėra savo kvailystėje, o atėjus laikui
Tėvas privalės ištarti: ,,Nepažįstu
tavęs”. Vai ko gailesčio ašara – tai žen-
klas jo iš minties. Evangelinė Jėzaus
pokalbio su prostitute scena mums,
klystan tiems ir nusidedantiems, yra
viena džiaugsmingiausių Šv. Rašto
scenų. Moteris, kuri prarado savo
orumą, įti kėjo, kad Jėzus ją myli: Jis
vienas neprikaišioja jai, kaip tai darė

KUN. TOMAS KARANAUSKAS

Brangūs broliai ir sesės, šio sek-
ma dienio evangelinė mintis –
Kaltė. Pripažinkime – juk taip

sunku ne tik ištarti šį žodį, bet įžvelgti
savyje tai, kas mus sutepa, ar net
patys leidžia mės būti suteptais, galvo-
dami, kad niekas nesužinos, nepa-
matys, gal net ir pats Dievas, nes jis ir
be mano tų „menkų nuodėmėlių” turi
ką veikti. O juk dažnai mūsų šeimose,
bendrijose atsiranda teisiųjų, kurie
greit ap kaltina kitą, kurie linkę
išaukštinti savąjį „aš” ir pasmerkti
kitą. Apskri tai kiekviename iš mūsų
tarsi gyventų du žmonės. Vienas mano,
kad jis yra išskirtinis, geresnis už vi-
sus, vi sa da kovoja dėl pirmumo,
niekinda mas kitus. Jis mėgsta girtis
savo darbais, laimėjimais, pažintimis,
reika lauja dėkingumo. 

Kitą mumyse gyvenantį asmenį –
dvasią – nedomina nė vienas iš tų da-
 lykų, kurie žadina savimeilę, egoiz mą,
puikybę. Dvasia niekada nenori būti
aukštesnė už kitus, ji niekada ne lygina
savęs su kitais, ji siekia pagelbėti
kiekvienam be jokių išskaičiavi mų,
nelaukdama atlygio ir dėkingumo.
Kiekvieno žmogaus tikslas turė tų būti

apmalšinti tą dalį, kuri laiko jį nuo-
latinėje nerimo būsenoje ir neleidžia
pajusti ramybės. Nebijokime pa klausti,
kas yra žmogus be meilės. Tikrai ne-
lengva! Prisiminkime apaštalą Paulių,
kurį tikrai daug kartų įvai riomis pro-
gomis cituojame: „Jei kalbėčiau
žmonių ir angelų kalbo mis, bet ne-
turėčiau meilės, tebūčiau aidintis
varpas ar skambantys cimbolai” (1
Kor 13,1). 

Žinau, kad sugrįžimas yra labai
sunkus. Gėda ir mūsų gyvenimiškos
ambicijos stengiasi įteigti, jog tai yra
Dievo ir savęs kompromitacija. Tas
žingsnis yra tūkstantį kartų sunkesnis
negu žingsnis mylinčio ir nenuo dėmin-
go vaiko, kuris visada kėlė džiaugsmą
Tėvui. To žingsnio sunkumas yra to
nelaimingo žmogaus už verta gyveni-
mo byla. Yra vienas ke lias, ir tai įveik-
sime kartu, jei leisime patys sau pa-
justi, patikėti, kad Die vas mane myli
kaip Tėvas vaiką. 

Brangūs broliai ir sesės, kiekvie -
nas iš mūsų su savo neviltimi, pada ry-
 tomis kvailystėmis, suklupimais – net-
gi totaliniais – galime prieiti prie to
vienintelio, kuris mus myli. Jis su geba
paliesti ne tik mūsų sugraudintą sielą,
bet ir jos vertę. Esame svarbūs ir
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daug kitų vyrų, ir neatstumia, kaip tai
da rė miesto gyventojai, bet priima. Ji
ga vo savo tikėjimo išpažinimo ženklą
Mokytojo iš Nazareto meilėje. Jėzų
palietė jos tikėjimas ir skausmo aša -
ros dėl nesugrąžinamai prarastų me -
tų – tiek daug, kad neišpirksi. Ji gavo
nuodėmių atleidimą ir pagyrimą: ,,Ta -
vo tikėjimas išgelbėjo tave”. Eik rami. 

Popiežius Pranciškus buvo pasa -
kęs: „Aš tikiu, kad dabar – gailestin -
gumo laikas. Sužeistai žmonijai Baž -
ny čia rodo motinišką, mamos veidą.
Nelaukia, kol sužeistieji pasibels į
jos duris, eina į gatvę jų ieškoti, juos
su renka, apkabina, gydo, stengiasi,
kad jie pasijustų mylimi. Mūsų
epocha yra gailestingumo epocha,
tin ka miau sias metas gailestingumui”.

LAIKYKITĖS!

Noriu padėkoti Raimundui Lapui
už puikų pasikalbėjimą su Aldona
Stempužiene  gegužės 28 d. šeštadienio
,,Drauge”. Geri, įžvalgūs klausimai,
atviri atsakymai. Mano manymu, tai
vienas įdomiausių ir geriausių pasi-
kalbėjimų, kokį lietuviškoje spaudo-
je teko matyti. Ačiū, kad pasirūpinai
ir tokią reikšmingą progą paminėti, ir,
kaip visada, sugebėjai įdomios pri-
dėtinės medžiagos surinkti.

Internete vis peržvelgiu lietuviš-
kas naujienų svetaines ir, tokį pasi-
kalbėjimą, kokį parengei Tu, per-
skaičius, ypač į akį krinta didelis
kultūrų skirtumas. Tikriausia ir Lie-
 tuvoje yra geros, rimtos spaudos, bet
ta, kuri mums lengvai pasiekiama,
dažniausia labai nuvilia.

Nuostabu, kad, negausios ir skur-
džiai apmokamos redakcijos ir jos
sąžiningų padėjėjų dėka  ,,Draugas”
mūsų išeivijos spaudos lygį taip aukš-
tai išlaiko. Laikykitės ir nepavarkite.

Su geriausiais linkėjimais,

Arvydas Barzdukas
Falls Church,  VA

Jau keletą metų vyriausybė ko-
voja prieš šešėlinę ekonomiką,
kur dar bininkai gauna atlygini-

mus „po sta lu”, neregistruodami savo
pajamų. Tai liečia ir butų nuomas
miestuose. Savaime aišku, tokių pa-
jamų neregistravimas neša krašto iž-
dui ir Sodrai  didelius nuostolius. Ta-
čiau pažiūrė jus į šią korupcijos šaką
iš kitos pu sės, galima paklausti, ar Vy-
riausybė ir Seimas, kaltindami pa-
prastus pi lie  čius nusikaltimais, patys
yra be kaltės?

Pusė Seimo narių yra nerenkami
ir patenka į Seimą pagal partijų sąra-
šus. Šitie nerinkti asme nys pakliūna į
Seimą, paaukodami politinei partijai
sumas pinigų. Kalbant pa pras tai, jie
savo vietą Sei me nusiperka. Ne pa-
slap  tis, kad dau guma tokių nerinktų
„seimūnų” yra privačių įmonių dar-
buotojai ar savi ninkai. Taip pat nėra
reikalo aiškinti, kad tokie seimūnai
veržiasi į Seimą vien todėl, kad gintų
savo privataus verslo rei kalus, o į ben-
drą valstybės ir piliečių gerovę ne-
kreipia dėmesio. Tokių ne rinktų sei-
mūnų buvimas aukščiausioje valsty-
bės įstatymų institucijoje yra pagrin-
dinis korupcijos šaltinis Lietuvoje. Nė
viena Vakarų Europos valstybė tokių

nerinktų Seimo ar Parlamento narių
neturi. Daugiausia tokie nerinkti sei-
mūnai yra visiškai nesusipažinę su
krašto ir bendra gy ventojų padėtimi,
o savo veikla ir balsavimais, kaip
verslo atstovai, jie varžo paprastų dar-
bininkų teises ir jų uždarbius.

Tokių nerinktų seimūnų veikla
paaiškina ir pačio Seimo nuveiktų ir
nenuveiktų darbų dalį. Keistas yra pa  -
jamų mokesčio tvarkymas – neįve da-
 mas laipsniškas pajamų mokestis,  ne-
sureguliuotas pridėtinis mokestis.
Skandalinga padėtis, kai ketvirtada lis
ar trečdalis Lietuvos gyventojų va-
žiuoja autobusais į Lenkiją pirkti
maisto. Atrodo, kad tokie seimūnai ir
Vyriausybės nariai dar nėra susipa-
žinę su rinkodaros taisyklėmis, kad
nuleidus kainas galima parduoti daug
didesnį prekių skaičių ir taip uždirbti
daugiau pinigų negu parduodant jas
už iškeltas kainas. Pirmo at sikūrusios
Lietuvos vadovo Vy tau  to Landsbergio
statuso nepripa žinimas yra tokio
Seimo veiklos ryš kus rezultatas. Prieš
įvykius Ukrainoje, tokių sei mū nų
dėka Lietuvos gynybai buvo skiriama
vos ketvirtis NATO na riams reika-
laujamo 2 proc. bendro vi daus pro-
dukto. Pagal tokių seimūnų logiką,

Lietuvą turi apsaugoti ame ri kiečiai ir
kiti NATO nariai, nes Lie tuva jau yra
tapusi NATO nare ir jos gynyba pri-
klauso kitiems. Toks elge sys yra pa-
aiškinamas anglų pa tarle – „Penny
wise and pound foolish”. Tai primena
paskutinį bendros Lietuvos-Lenkijos
valstybės laikotarpį, kai įsigalėję ba-
jorai-šlėkta ge rai gyveno ir nekreipė
dėmesio į valstybės bei jos gy  ventojų
rei kalus.

Priimant  dabartinę Lietuvos Kon -
stituciją tuomet atrodė, kad vis kas yra
tvarkoje. Laikui bėgant, be sikeičiant
sąlygoms ir riedant naujiems įvy-
kiams pasirodė, kad kai ku rie dalykai
ir sąlygos buvo nevisiškai  suprasti,
ir išryškėjo jau vi sai kitokioje švie-
soje. Tuomet nie kas ne galvojo, kad per
ateinančius 25 metus Lietuvą paliks
apie 100 000 jos pilie čių, kurie išvyks į
užsienį ieškoti ge resnio pragyvenimo,
tačiau norės iš saugoti Lietuvos pilie-
tybę. Leng viau sia yra užsispyrusiai
laikytis seno įsta tymo raidės, nes tuo-
met ne reikia galvoti ir veikti. Įsta-
tymų leidėjų pa skirtis yra pritaikyti ir
išleisti įsta tymus, kurie atitiktų pasi-
keitusią gy ven tojų padėtį ir jų reika-
lavimus.

J. Tamkutonis
Oak Lawn, IL

Donkichotiška kova prieš 
korupciją ir šešėlinę ekonomiką
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Prezidentės D. Grybauskaitės metinis pranešimas
Birželio 9 dieną, jau ketvirtą kar tą šioje ka-
dencijoje ir septintąjį bū dama šalies vado-
ve, Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime
skaitė savo  pra nešimą.

Klausyti jo susirinko buvę šalies va-
dovai, Seimo ir Vyriausybės na riai,
užsienio šalių ambasadoriai, ka ri-

niai atašė, Nepriklausomybės akto signa-
tarai ir kiti garbingi valstybės ir visuome-
nės veikėjai.

Prezidentė metinį pranešimą skaitė
25 minutes. Jis buvo transliuojamas per ke-
letą radijo stočių, tiesiogiai rodomas per te-
leviziją. 

Savo metiniame pranešime Pre zidentė
aštriai kritikavo Algirdo But kevičiaus mi-
nistrų kabinetą už  tryp  čio  ji mą vietoje, dėl
kurio valstybė praranda strateginę kryptį.
Šalies va dovė taip pat priminė socialde mok-
ratų  bei „Tvarkos ir teisingumo” partijas
krėtusius skandalus. Prezidentė pareiškė, kad
žmonės vi sai teisėtai politikų klausia, kodėl, eko-
 nomikai augant, statistiniams rodikliams ge rėjant,
jie savo gyveni me nemato tei giamų pokyčių. Ji at-
 kreipė dėmesį, kad Lietuvos pasta rųjų metų pa-
žangą visai pelnytai ribota vadina ir Euro pos Ko-
misija. 

Keletas svarbiausių pranešimo ištraukų:

q Valstybė praranda strateginę kryptį – dau-
gelyje sričių trypčiojame vietoje ir skęstame vie-
nadienėje rutinoje. Ateities Lietuvai, strategi-
niams sprendimams ar išbaigtoms struktū rinėms
reformoms skiriama vis ma žiau laiko ir energijos.
Mūsų nepaleidžia nomenklatūrinių priklausomy-
bių liūnas. O besimurkdant korup ci nėje klampynėje
prarandamas gebėjimas mąstyti ir veikti valsty-
biškai. Ekonominio stabilumo tarpsnis, pa lankus
žingsniui į kokybiškai naują valstybės raidos eta-
pą, gali būti pra rastas, jeigu laiku nepamatysime
ne rimą keliančių ženklų.

q Šiandien per didelė prabanga ramiai stebė-
ti, kaip lėtėja šalies vys tymosi pagreitis. Strategi-
niai apsisprendimai gyvybiškai svarbūs vals tybės
sėkmei. Tačiau kol kas įvaldytas tik darbo grupių
kūrimo menas – kelios dešimtys jų vis dar ieško
įvai  rių sprendimų. Keturiolika ministerijų turi
347 pavaldžias institucijas, tačiau Seimo Audito ko-
mitetui pa teik tos ataskaitos byloja, kad vien per nai
ekspertams ir galimybių stu dijoms išleista 11 mi-
lijonų eurų. Vy riausybės kanceliarija išlaidas ek -
sper tams padidino 35 kartus. Deja, net ir po tokių
stulbinančių investicijų turime pripažinti strateginį
neįgalumą.

q Dėl mūsų žmonių socialinio sau gumo pavo-
jaus varpais vis gar siau skambina ne tik tarptau-
tiniai ekspertai, bet ir nevyriausybinės or ganiza-
cijos. Tarsi gyventume karo zo noje. Savo pačių na-
muose prievartaujami, luošinami, žudomi vaikai,
kas trečia moteris patiria smurtą. Vienas kito že-
minimas prasideda nuo mažens – mokyklose pa-
tyčias kenčia kas trečias mokinys. Dėl pajamų
skirtumų ir abejingumo didėja socialinė atskirtis.
Brangiais labdaros miltais jos neužpudruosi.

Priklausomybių liūne grimzta jau
56 tūkst. žmonių, alkoholizmas tampa dau-
gelio socialinių problemų rykšte. Alkoholio
kontrolės įstatymas per 4 metus bandytas
taisyti jau 103 kartus. Šiuo metu Seime ei-
lės lau kia dešimtys su tuo susijusių patai-
sų.

q Optimizavimo planų įgyvendinimas
aplenkė ir šalies gydymo įstai gas. Vis dar
išlaikome 94 ligonines, nors trečdalis jų nuo-
stolingos, ir turime 38 proc. daugiau lovų
nei ES vidurkis, nors trečdalis jų rajonuo-
se – tuščios. Lietuvoje ligų prevencijai ski-
riama 2 kartus mažiau lėšų nei ES vidurkis.
(...) Per mai nų baimė ir priimtų sprendimų
atidėliojimas pasmerkia sveikatos apsaugos
sistemą paralyžiui. Neveik lumo rezulta-
tas toks: mūsų žmonių sveikatos rodik-
liai – vieni blogiausių ES.

q Kasmet sulaukiame pastabų ir dėl
neefektyvaus valstybinių įmonių valdy-
mo. 9 mlrd. eurų vertės turto ir 40 tūkst. dar-

buotojų indėlis į šalies ekonomiką siekia vos 3 proc.
bendrojo vidaus produkto. Ypač valstybinių įmonių
kapitalo grąža smuko miški ninkystės ir transporto
sektoriuose. 42 nepajudinamos urėdijos veikia chao-
tiškai ir neefektyviai. Pertvarkų vengimas ir nege-
bėjimas susikalbėti su Europos Komisija, valstybe
valstybėje virtusiuose „Lietuvos geležinkeliuose”
mums visiems gali atsieiti ne tik milijonines baudas,
bet ir pašlijusią šalies reputaciją.

q Įstatymo viršenybė ir jokių interesų nesais-
tomas teisingumas – piliečių ir valstybės tarpusavio
pa si tikėjimo pagrindas. Užuot jį stiprinusios, par-
tijos, patekusios į teisėsaugos akiratį, inicijuoja te-
ismų spren dimų peržiūrą Seimo pseudokomisijose.
O Parlamentinė teisėsaugos in stitucijų kontrolė ap-
siriboja tik kasmetiniais pasiūlymais keisti gene-
ralinio prokuroro skyrimo tvarką. Su Kontitucija ir
elementaria teisine lo gika prasilenkiančias inicia-
tyvas ga liausiai stabdo Konstitucinis Teis mas.

q Sutvirtinimo šiandien reikia ne tik slenkan-
čiam Gedimino kalnui, bet ir valstybės pamatams ir
žmonių pasitikėjimui Lietuva. Prarasti tikė jimą –
reikštų išsižadėti, atsiriboti ir palikti savo šalį liki-
mo valiai. Vals tybės architektus ir vedlius išsiren-
 kame patys. (Visa kalba – tinklalapyje www.lrp.lt –
Red.)

Prezidentės kalba ekspertų akimis

Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Algis Kru-
pavičius kaip labiausiai teigiamą dalyką šalies va-
dovės pranešime išskiria paminėtą strateginės vals-
tybės krypties nebuvimą. „Pagrindinis akcentas, kad
yra bandoma pasukti veidu į socialines, eko nomines
problemas, pirmiausia – so cialines, sveikatos, švie-
timo ir pan., konstatuojama, kad Lietuvos socialinis
vystymasis yra per lėtas, netenkina lūkesčių. Juo la-
biau kad Prezi den tė prieš kurį laiką paskelbė, kad
antrosios kadencijos prioritetas bus socialinis sau-
gumas, ji bando prioritetinę liniją ir savo kalboje pa-
brėžti. Manyčiau, toks kelias iš esmės yra geras ir iš
tikrųjų kalbama apie tai, kas Lietuvai yra svarbu”,
– sakė politologas. 

Kitas politologas, Vytauto Didžio jo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lekto-

rius Jus tinas Juozaitis atkreipė dėmesį, jog D.
Grybauskaitė kalboje pabrėžė, kad Lietuva
Europos sąjungininkų problemų dažnai vis
dar nepripažįsta kaip savo, taip pat atkrei-
pė dėmesį, kad euroatlantinės integracijos
nauda abejojantys populistai ne mažiau pa-
 vojingi nei „nedraugiškos šalies naikintuvai
virš mūsų galvų”. Be to, jis pa stebėjo: „At-
rodo, kad retorika Ru si jos atžvilgiu sušvel-
nėjo. Nuo valstybės su terorizmo bruožais
pereita prie paprasčiausio agresoriaus, bet
minėjimas labai epizodiškas. Labai menkas
dėmesys skirtas Ukrainai, ku ri paminėta tik
vieną kartą, o di desnis dėmesys skirtas
migracijai”.

Vilniaus tarptautinių santykių ir poli-
tikos mokslų instituto politologas Mažvydas
Jastramskis Prezidentės metiniame praneši-
me pasigedo optimizmo. „Šiame pranešime
aš mačiau pozityvumą tik kalbant apie da-
lykus, kurie yra tiesiogiai susiję su prezi-

dentūros kompetencija – užsienio po litika, NATO.
Visa kita – valstybės gy venimas, ekonominis stabi-
lumas, rin kimai, politika, partijos buvo [įvertinta]
blogai”.

Jo akimis, Prezidentė visiškai pelnytai sumalė
į miltus Vyriausybę bei jos vadovą Algirdą Butke-
vičių, ta čiau „jeigu pasakoma gale, kad rinkėjai turi
būti sąžiningi ir aktyvūs, tai klausimas, už ką jie tu-
rėtų balsuoti lieka atviras, nes tų pasirinkimų nė ra
daug prie visos tos kritikos”.

Vilniaus universiteto Tarptauti nių santykių ir
politikos mokslų in sti tuto dėstytojas Vytis Jurkonis ma -
no, kad šalies vadovė sudėliojo la bai tikslius prie-
šrinkiminės Lietuvos akcentus, bet, anot jo, pilieti-
nę visuo menę išjudinti reiktų dar ryžtingiau: „Man
atrodo, kad dėmesio ir pasiti kėjimo pilietine visuo-
mene Lietuvoje trūksta, į tai dėmesio atkreipimas
me tiniame pranešime buvo neblogas pavyzdys, bet
man atrodo, kad pilietinės visuomenės įtraukimas
galėtų būti didesnis”.

Ekonomistas Gitanas Nausėda Prezidentei prita-
ria, kad valstybės įmonių valdymas ir personalo pa-
rin kimas dažniausiai pagrįstas ne eko no miniu nau-
dingumu ir asmeninė mis savybėmis, bet kandidatų
politi nėmis pažiūromis: „Deja, reikia pripažinti,
kad valstybės įmonių reforma taip ir sustojo kažkur
pusiaukelėje. Maksimalios reformos dėl tam tik rų po-
litikų nesuinteresuotumo atlikti nepavyko. Ir vei-
kiausiai artimiausiu metu nepavyks padaryti, nes no-
 rint tą reformą atlikti ir visiškai ko mercionalizuoti
valstybės įmonių val dymą, reikia politinės valios, o
jos, deja, nebuvo”.

Vilniaus universiteto Tarptauti nių santykių ir
politikos mokslų in stituto politologas Kęstutis Girnius
sakė, jog septintasis Prezidentės me tinis pranešimas
buvo vienas iš ge resnių, nuosaikus ir su gerai su-
dėliotais akcentais: „Kai kalbėjo apie valstybės
problemas [Prezidentė] nesuvertė visos atsakomybės
dabartinei Vyriausybei, tik buvo kalbama, ką reikia
daryti ir kodėl”.

Prezidentė, jo manymu, atkreipė dėmesį į daug
svarbių problemų, kurios Lietuvoje nėra dažnai
svarstomos. Kaip teigiamą aspektą prane šime jis
įvertino tai, kad šalies va dovė vienodą dėmesį sky-
rė tiek so cia liniam, tiek kariniam saugumui.

Premjeras Algirdas Butkevi čius šalies
vadovės Dalios Grybaus kaitės metinia-
me pranešime sako išgirdęs tik kritiką
Vyriausybei, ku rią aiškina siekiu su-
mažinti dabartinių valdančiųjų popu-
liarumą artėjant Seimo rinkimams ir jo-
kių žy mesnių savo klaidų ar aplaidumo
Vy riausybės ir savo paties darbe ne ma-
tantis: „Aš neišgirdau Prezidentės atas-
kaitos šį kartą, tik išgirdau kritiką Vy-
riausybės atžvilgiu, ir aš tai vertinu
kaip pranešimą, padarytą prieš artė-
jančius rinkimus, kad kuo labiau su-
kritikuotų Vyriausybę ir kad visuome-
nė patikėtų tam tikra netiesa, kuri čia
buvo atskleista, ir rinkimuose rinkėjai
neigiamai vertintų valdančiąją daugu-
mą”.

Parengė 
Vitalius Zaikauskas

Olgos Posaškovos nuotr.
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VAKArŲ KrANtAs

INGA GREBLIKIENĖ

Praėjusį gražų, saulėtą sekma-
dienio rytą į Kennedy Grove
parko aikš teles buvo susirinkę

broliai lietuviai, estai ir latviai pa-
sveikinti vasaros ir šiaip pasilabinti,
pasimatyti. Ir aš ten buvau, alų, midų
gėriau, burnoj ne tu rėjau... Nors gėda
taip sakyti, nes tik rai visko buvo – ir
alaus, ir mišrai nių, ir įžymusis keptas
paršiukas, ir skanių keptų dešrų, estai
net kraujinių priruošia.

Bet apie viską nuo pradžių.  ...Nors
Auksinių vartų tiltas skendėjo debesy-
se, visur kitur šilta Califor ni jos saulė
kvietė susiburti ir švęsti, – graži tradi-
cija kasmet lietuvius, lat vius ir estus iš
visų San Francisco apy linkių surenka
į gražią vasaros sutiktuvių šventę. Nuo
ryto pasilabi nę, pasikalbėję ir naujienas
aptarę, alaus ir paršiuko paragavę,
apie vi durdienį visi susiburia paspor-
tuoti, kas stipresnis įvertinti. Oi, kaip
smagiai komandos tradicinėje rungty-
je virvę traukė, na, ir kas, kad estai net
vėliavom mojavo, lietuvių komanda
vienareikšmiai nugalėjo. Kiek džiaugs-
 mo ir plojimų buvo! Pavėsyje „Genio”
mokyklos direktorė Virgilija Tali su pa-

DALILĖ POLIKAITIENĖ

Birželio 5 d. Los Angeles „Lietu -
vos vaikų vilties” komitetas su-
sirin ko susipažinti su naujais

nariais ir  aptarti 2016–2017 metų veik-
lą.  Komi tetui pirmininkauti sutiko
Rasa Šil kaitienė, iždininkės pareigas
perėmė Vilija Žemaitaitytė, už ryšius
su Lie tuva atsakinga Danguolė Na-
vickienė.

Po iždininkės pranešimo, D. Na vic-
 kienė papasakojo apie Lietuvoje as-
meniškai užmegztas pažintis ir po kal-
bius su Sveikatos apsaugos ministru
Juru Požela, Socialinės apsaugos ir
darbo ministre Algimanta Pa bedins-
kiene bei Vilniaus universiteto vaikų
ligoninės gydytojais. Los Ange les „Vai-
kų viltis” įsipareigoja atei nan čiais
metais skirti dėmesio lėšų vaikų dan-
tų gydymui ir priežiūrai Vaikų namų
globotiniams. Susirin ku  sieji pateikė
siūlymų, kurie bus aptarti D. Navic-
kienės viešnagės  Lie tuvoje birželio-lie-
pos mėnesiais metu.

Ateityje – dėmesys vaikų namams

Posėdyje dalyvavo (iš k.):  Raimonda Kontrimienė, Ingrida Jodelienė, Vilija Žemaitaitytė, Angelė Vaičekauskienė, Romas Žemaitaitis,
Danguolė Navickienė, Jurgis Joga, Rasa Šilkaitienė, Vaida Mikuckienė, Dalilė Polikaitienė, Giedrė Petraitienė,  Antanas Polikaitis.

Algio Mikuckio nuotrauka

Iškyloje laiką smagiai leido ir suaugusieji, ir vaikai.  Rengėjų nuotr.

Baltijos šalių iškyla San Francisce
galbininkais organizavo ma žųjų esta-
fetę. Kiek entuziazmo bu vo, kai kurie
net po antrą kartą kliū čių ruožą prasi-
veržę įveikė… O tada jau ir piñata dau-
žė – visi saldainių ga vo. Ir suaugu-
siems nenusileido – virvę taip pat trau-
kė – visose pozicijose jaunųjų lietuvių
komanda jungtinę mažųjų estų ir latvių
komandą nu galėjo.

Ir tada visi pailsėję pasiruošė pag -
rindinėms tinkinio varžyboms. Ir nors
Oaklando areną drebina įspū din gi
„Auksinės valstijos karių” krep šinio
komandos pasirodymai, ir Baltijos ša-
lių pikniko tinklinio var-
žybos sutraukė daug žiū-
rovų. Pagal pik niko tink-
linio taisykles, koman-
doje būtinai turi žaisti ir
viena mergina ar mote-
ris. Oi, nelengva buvo
„Genio” mokyklos di-
rektorei Virgilijai, kai
vienoje komandoje su
sūnumi Mariu mi teko
prieš vyrą estą Martiną
žais ti, o po to ją pakeitu-
si Una Grebli kai tė, dėl
kamuolio kovodama,
taip kelią nusibrozdino,

kad net kraujas bėgo, ir pelnė abiejų ko-
mandų plojimus, nes ir po traumos
sugrįžo į aikštelę.  Nors lietuvių ko-
mandai kovingumo ir noro nugalėti tik-
rai netrūko, deja, estams ir latviams
varžybas pralai mėjo, po to jau latviai su
estais aiškino si, kas gi stipresnis…

O po to visi į pagrindinę aikštelę
susirinko loterijoje dalyvauti – ir čia li-
kimas vėl lietuviams palankiausias
buvo. Kiek prizų laimėjome, organi-
zatoriai ir užsimerkę, ir akis uždengę
loterijos bilietus traukė, vis tiek lie tu-
viški bilietukai geriausiai krito. 

Smagu buvo tiek daug šeimų vie-
 noje vietoje matyti, daug jaunų ma mų
savo mažylius pirmą kartą į šventę at-
sivežė. Pati jauniausia šventės dalyvė,
6 savaičių Mia Kamilė, gerą valandą su
visais bendravo, o po to pavalgiusi ra-
miai nutarė pailsėti, ta da tėveliai galėjo
ir su draugais pa si kalbėti. 

Graži šventė šiemet buvo, dabar
jau visi sanfranciškiečiai susitiks tik
tradiciniame rudens pobūvyje.

Linkime visiems smagios vasa-
 ros! Visi keliai veda į Baltimorę, Šo kių
šventę.

Smagu matyti tiek daug šeimų vienoje vietoje!
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JANINA UDRIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Mi-
 chigano apygardos valdyba ge-
gužės 15 d. Dievo Apvaizdos pa-

rapijos Kul tūros centro salėje surengė
keliaujan čių Šiaurės Amerikos dainų
švenčių ir sportinės veiklos parodų per-
žiūrą. Valdybos nariai Janina Udrienė,
Val das Piestys ir Laura Garnytė trum-
pai papasakojo apie parodų rengėją Li-
 tua nistikos tyrimų ir studijų centrą
(LTSC) bei glaustai apibūdino dainų
švenčių ir sportinės veiklos Šiaurės
Amerikoje ilgametę istoriją. Parodos
rėmėjai yra JAV Lietuvių Bendruo me-
nė ir Lietuvių Fondas. Esame dė kingi
LTSC vicepirmininkei Loretai Timu-
kienei, daug prisidėjusiai prie šių pa-

rodų paruošimo, už rūpestingą koor-
dinavimą perduodant parodas iš vieno
miesto į kitą.

Dalyviams apžiūrėjus parodas,
visi buvo pakviesti dalyvauti LB Det-
 roito apylinkės metiniame ataskaiti nia-
me susirinkime, kurį sklandžiai ve dė
LB Detroito apylinkės pirminin kė Ri-
gonda Savickienė. Be apylinkės bei
apygardos veiklos apžvalgų, iš klau sė-
me iždininkės Jūratės Latvė nie nės ir
Revizijos komisijos pirminin kės Va-
lentinos Rauckienės praneši mus. Pa-
sidžiaugta, kad finansai yra gerai tvar-
komi, vyksta įdomi  kultū rinė veikla,
palaikomi geri ryšiai su ,,Ži burio” li-
tuanistine mokykla. Po pra nešimų pa-
sidalinome nuomonė mis de troitiš-
kiams rūpimais klausimais.

Kai už lango vasara, rodos, laikas
truputėlį atsikvėpti ir prisi-
minti įdo mius svečius, kurie

lankėsi Lituanis tikos tyrimo ir studi-
jų centre (LTSC) gegužės mėnesį. Vie-
ną savaitgalį sulaukėme svečių iš De-
Paul universiteto: multikultūrizmo se-
minaro klausytojų Ma riaus Bulskio,
Aaron Russo, Philip Burns ir Jacob
Pna kovich. Seminare buvo aptaria-
mas imigrantų gyvenimas Čikagoje, ir
studentai nutarė iš arčiau susipažinti
su lietuviškuoju gy venimu, suprasti,
kaip siekiama pa laikyti lietuvybę. Sve-
čiai turėjo ga limybę pamatyti du sa-
votiškus lietuviško gyvenimo po lius –
LTSC archy vus, kuriuose sau gomi iš-
eivijos isto riniai dokumentai bei ak-
tyvų Čika gos lituanistinės mo kyklos
gyveni mą, stebėti, kaip ugdoma išei-
vijos ateitis. Viešnagės iniciatorius

buvo Marius Bulskis, anksčiau pats dir-
bęs Maironio lituanistinėje mokyklo-
je. 

Kitas svečias, Robert Medonis at-
 vyko iš toliau – Pennsylvanijos. Jis do  -
mėjosi Žilevičiaus-Kreivėno  mu zi kolo -
gijos archyvu ir ypač savo senelio Vin-
 cento Medonio (1902–1979), kuris buvo
vargoninkas ir kompozitorius, muzi-
kiniu palikimu. Svečias nudžiugo Mu-
ziko logijos archyve radęs ne tik sene-
lio nuotrauką, bet ir jo sukurtų kūri-
nių. 

Visi apsilankiusieji archyvuose
pa matė, kaip svarbu yra išsaugoti do-
 kumentus, laiškus, nuotraukas, kad net
ir po daugelio metų ta medžiaga būtų
matoma ir prieinama visiems besido-
mintiems. O LTSC uždavinys bū tent ir
yra – rinkti, kaupti ir saugoti išeivijos
kultūrinį palikimą. 

Valdybos nariai (iš k.): Janina Udrienė, Valdas Piestys ir Laura Garnytė.   Rengėjų nuotr.

Įspūdingos LTSC parodos 
pasiekė Detroitą

Lituanis ti kos tyrimo ir 
studijų centro svečiai

Iš k.: Aaron Russo, LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapie nytė, Marius Bulskis, Phi-
lip Burns ir Jacob Pnakovich.

Klasė ant ratų – įdomu ir naudinga

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ-ETZWILER

Daugelis žmonių, išėję į pensiją,
tarsi pradeda naują gyvenimą –
be rūpesčių, didelių įsipareigo-

jimų. Turi daugiau laiko kelionėms ir
savišvietai. Jiems į pagalbą ateina tokios
bendrovės kaip ,,Elderhostel”, ,,Conti-
nuing Education” ar ,,Road Scholar”. Pa-
staroji siūlo įdomias programas gra-
žiausiose vietose. Neseniai jų programa
,,Your Passport to the World: the Baltics”
buvo surengta Lake Geneva, Wisconsi-
ne. Dalyviai buvo supažindinti su lie-
tuvių, latvių ir estų muzika, kultūra, ku-
linarija, emigracijos raida, tuo pačiu su-
žinojo ir apie vieną gražiausių Wis-

consino vietų – Lake Geneva.
Skaityti pranešimus šioje progra-

moje buvo pakviesti ir Madison-Vilnius
Sister Cities (MVSC) bei Center for
Russia, East Europe and Central Asia
(CREECA) prie University of  Wiscon-
sin-Madison nariai. Rusų kalbos pro-
fesorė ir CREECA programų koordi-
natorė Nancy Heingartner kalbėjo
tema ,,My Grandparents’ Kaunas: Sear-
ching for the 1920s in the 21st Century”.
Jos senelis, Robert Heingartner, 1926–
1928 metais buvo JAV konsulas Kaune.
Nancy ne tik papasakojo apie jo įdomų
gyvenimą tuometinėje Lietuvos sosti-
nėje, bet ir parodė daug iškalbingų to
meto nuotraukų. (Apie tą laikotarpį ga-

lima paskaityti R. Heingartner kny-
goje: Lithuania in the 1920s: A Diplo-
mat’s Diary.) 

Dr. Jonas Juozevičius taip pat pa-
sakojo apie savo senelį – Prezidentą
Aleksandrą Stulginskį, susiedamas jo
gyvenimą, jo likimą su Lietuvos isto-
rija. Klausytojai buvo apstulbę: jie iš-
girdo daug naujų faktų, ypač juos pa-
veikė Prezidento Stulginskio nuo-
trauka Sibire ir XIV a. Lietuvos žemė-
lapis – nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Po rimtų paskaitų Nijolė Semė-
naitė-Etzwiler pravedė kultūrinį užsi-
ėmimą – ji parodė, kaip dažomi vely-
kiniai margučiai ir kaip gaminami
šiaudinukai kalėdinei eglutei papuoš-

ti. Po to pristatė keletą tautinių šokių
– čia jai į pagalbą atėjo David Etzwiler,
Nancy Heingartner ir ,,Žaibo” šokėjai.

Į ,,Road Scholars” programas su-
važiuoja žmonės iš įvairių Amerikos
vietovių. Dauguma programos dalyvių
mažai žinojo apie Lietuvą, tačiau ke-
letas jų turėjo tiesioginių sąsajų, pvz.,
vienos poros marti dirbo Laikinojo
Prezidento Artūro Paulausko admi-
nistracijoje. Mums, lietuviams, buvo
smagu programoje dalyvauti, nes klau-
sytojai buvo labai dėmesingi ir smal-
sūs. Daugiau apie ,,Road Scholar” ga-
lima sužinoti tinklalapyje https://
www.roadscholar.org/.

Nancy Heingartner pasakoja apie savo se-
nelio Kauną.

Nijole Semėnaitė-Etzwiler rodo, kaip dažyti margučius.Gražusis Lake Geneva.       Nijolės ir David Etzwiler nuotraukos



VarToTŲ DaIKTŲ išParDaVIMas
aTEITININKŲ NaMŲ GaraŽE

birželio 16–18 ir 23–25 d. 
nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p. 
Ateitininkų namuose

1380 Castlewood Drive, Lemonte

Kviečiame:
* atvažiuoti apsipirkti

* talkininkauti
* paaukoti daiktus 

Savo nebevartojamus daiktus galite palikti prie
Ateitininkų namų garažo su užrašu „garažiniam išpar-
davimui” arba dėl jų atvežimo susitarti su Raminta
Mar chertiene tel. 630-243-9488. Paprašius, už paauko-
tus daiktus bus išduotas kvitas.

Pelnas skiriamas  Ateitininkų namų išlaikymui. 
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

IŠ AteItININKŲ GYVeNImo

Los Angeles ateitininkų šeimos šventė įvyko gegužės 15 d. Šiais metais
šventė buvo ypatingai smagi.  

Šventė prasidėjo  šv.  Mišiomis, kurias aukojo Šv. Kazimiero parapijos
klebonas Tomas Karanauskas. Po Mišių keturi jaunučiai davė ateitininko
įžodį. Tai Grantas Perevičius, Liucija Memėnaitė, Breka Petrulytė ir Emma
Garbisch.

Vėliau visi nuvažiavome į netoliese esantį parką. Mes, moks leiviai, pra-
vedėme žaidimus jaunesniems ateitininkams ir patys juose dalyvavome.
Mėtėm ir gaudėm kiaušinius, šokinėjom bulvių maišuose, lenktyniavom
susirišę kojas.

Po žaidimų, susėdę prie pikniko stalų, sudainavom keletą dainų. Dė-
kojame Linui Polikaičiui, kad į parką atsivežė akordeoną!

Gabija Petrulytė
Los Angeles kun. Stasio Ylos

Moksleivių ateitininkų kuopos narė

Kviečiami savanoriai į naująją 
MAS Centro valdybą
Dabartinės Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos (MAS
CV) kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių, kurie
norėtų kandidatuoti į MAS CV 2016–2018 metų kadencijai. MAS
CV organizuoja moksleivio amžiaus vasaros stovyklą bei Žiemos
kursus ir remia moksleivių ateitininkų veiklą JAV. Jei norite dau-
giau sužinoti apie MAS CV veiklą ir pareigas, prašome susisiekti su
dabartine MAS CV elektroniniu paštu: moksleiviucv@gmail.com

SENDRAUGIŲ STOVYKLA KENNEBUNKPORTE

Sendraugių ateitininkų studijų ir poilsio savaitė – lietuvių pranciškonų sodyboje,
Kennebunkport, ME, vyks rugpjūčio 6–13 d. Norintys dalyvauti  poilsio savaitėje
prašomi nedelsiant užsisakyti kambarius Pranciškonų svečių namuose. Raštinės
tel. 207-967-4865. Daugiau informacijos apie patalpas rasite tinklalapyje
www.franciscanguesthouse.com

LOS ANGELES STOVYKLAI REIKIA VYR. VADOVO
Skubiai ieškoma/as jaunųjų ateitininkų stovyklos Californijoje vyr. vedė-

ja/vedėjas. Stovykla vyks liepos 17–23 d. Kviečiame vadovauti mūsų nedidelei
stovyklai, kurioje stovyklaus 35 stovyklautojai. 

Rašykite Žydrai: zydra.vandersluys@lmu.edu

Naujieji Los Angeles JAS nariai su savo vadovais. Iš k.: Grantas Pe re vičius, Emma
Garbisch, Adomas Memėnas, Breka Petrulytė ir Liucija Memėnaitė. Antroje eilėje:  kun.
Tomas Karanauskas, būrelio globėjos Andrėja Memėnienė ir Žydra van der Sluys. 

Vitos Vilkienės nuotraukos

Sendraugių stalas Los Angeles  Šeimos šventėje. Iš k.:  Inesa Baltakaitienė, Ramunė
Žemaitaitienė, Romas Žemaitaitis, Danguolė Navickienė, Valdas Baltakaitis, Raimonda
Kontrimienė ir Violeta Gedgaudienė. 

Los Angeles ateitininkų
Šeimos šventė

Los Angeles ateitininkų jaunimas Šeimos šventės metu.



Suk, suk ratelį Baltimorės pusėn (4)
Susipažinkime su Šokių šventės grupėmis
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Lietuviai yra įpratę ypatingas iškilmes pradėti himnais. Šokių šventėse
atliekami trys: JAV, Kanados ir Lie tuvos. Kanados himnas giedamas dėl
to, kad į šokių šventes visuomet atvyksta ir didelis būrys šokėjų iš Šiau-
rinės JAV kaimynės. O išeivijos šokių šven čių istorija rodo, kad pačioje
Kanadoje šokių šventė vyko du kartus: VIII Šo kių šventė Hamiltone 1988
m. ir XI Šo kių šventė Toronte 2000 m. XV Šokių šventė Baltimorėje  – ne
išimtis: į ją atvyksta gausus kana diečių šokėjų būrys. Susipažinkime su
šokių grupėmis iš Kanados.

Tęsinys. Pradžia – gegužės 14, 21 ir birželio 4 d. laidose.

RIMAS ČERNIUS

Toronto, Ontario –„Atžalynas”

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė ,,Atžalynas” įkurta 1971 m. ,,At žalynas” yra šokęs
ne tik Toronte, bet ir visoje Kanadoje. Ši šokių grupė taip pat gastroliavo JAV Puerto Rico,
Kuboje, Švedijoje ir Portugalijoje. ,,Atžalyno” šokėjai dalyvavo  šokių šven tėse Lietuvoje ir
Australijoje, nuolat šoka išeivijos lietuvių šokių šventėse.   

Mažieji Toronto lietuviukai ir lietuvaitės šoka atskiroje šokių gru pėje, kuri vadinasi
,,Aitvaras”. ,,Ait va ro” mažieji šokėjai taip pat laukia kelionės į Baltimorę. Tai bus jų pirmoji
šokių šventė.

Toronto, Ontario – „Gintaras”

Praėjusiais metais Toronto tauti nių šokių ansamblis ,,Gintaras” šventė 60-metį.
Ansamblis įsteigtas 1955 m. Pirmoji mokytoja – A. Liškūnaitė-Milienė. Grupės vadovais yra
buvę V. Turūta, R. Krasauskaitė, J. Karasie jus ir R. Karasiejienė. 2005 m. vadovo pareigas
perėmė Romas Jonušonis. ,,Gintaro” vadovai Rita Karasiejienė ir Juozas Karasiejus buvo XI
Šokių šventės, vykusios Toronte 2000 m., me no vadovai ir VIII Šokių šventės, vy kusios
Hamiltone 1988 m., meno va dovai kartu su Genovaite Breich maniene ir Liudu Sagiu.
Dabartinis ,,Gintaro” vadovas Romas Jonušonis buvo XIV Šokių šventės, vykusios Bos tone
2012 m., meno vadovas kartu su Vida Brazaityte.  

,,Gintaro” ansamblio įvairiose grupėse šoka apie 160 šokėjų.  
Ansamblis yra koncertavęs ne tik Kanadoje ir Amerikoje, bet ir Euro poje, Pietų

Amerikoje bei Aus tra lijoje. ,,Gintaro” šokėjai šoko Ang lijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Vokie ti -
joje, Meksikoje, Argentinoje ir Urug vajuje. 1989 m. „Gintaras”, pirmasis išeivijos ansamblis,
su koncertais ap lankė Lietuvą. Nuo 1994 m. ,,Gintaro” šokėjai šoko visose Dainų ir šokių
šventėse Lietuvoje. ,,Gintaro” pasiro dymas XV Šokių šventėje Baltimorėje bus penkiolikta-
sis išeivijos šokių šventėse.  

Montreal, Quebec – „Gintaras”

Ir Montrealio miestas turi ,,Gin tarą”. Montrealio ansamblis ,,Ginta ras” pirmą kartą
žiūrovams pasirodė 1969 m. Šis ansamblis nuo pat pradžių ne tik šoko lietuvių tautinius
šokius, bet turėjo ir tautinių instrumentų orkestrą. ,,Gintaras” lietuvių tauti nius šokius ir
lietuvių liaudies dai nas bei muziką demonstravo įvairio se lietuvių bendruomenėse
Kanadoje, JAV ir Anglijoje.  

1972–2000 m. Montrealio ,,Ginta ras” dalyvavo šešiose išeivijos šokių šventėse.
Ansamblis kurį laiką nešo ko, tačiau 2012 m. atgijo ir dalyvavo XIV Šokių šventėje Bostone.
XV Šokių šventė Baltimorėje bus aštuntasis Montrealio ,,Gintaro” pasirodymas išeivijos
šokių šventėse. Grupės vadovai: Andrėja Celtorius, Daiva Jau gelis-Zatkovic ir Daniel
Zatkovic.

Hamilton, Ontario – „Gyvataras”

1950 m. Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupę ,,Gyvatarą” įsteigė Genovaitė Dumčiūtė-
Breichmanienė. Ji grupei vadovavo 40 metų. Geno vai tė Dumčiūtė-Breichmanienė buvo IV
Šokių šventės, vykusios Čikagoje 1972 m., meno vadovė ir VIII Šokių šventės, vykusios Hamil-
tone 1988 m., meno vadovė kartu su Liudu Sagiu bei Rita ir Juozu Karasiejais.  

1990 m. ,,Gyvataro” grupės vado vavimą perėmė Elytė Rukšėnaitė-Tarvydienė ir Kazimieras
Deksnys. 2000 m. šokėjams ėmė vadovauti Ire na Žukauskaitė. Šiais metais grupei vadovau-
ja Irena Žukauskaitė bei su grįžusieji vadovai Elytė Rukšėnaitė-Tarvydienė ir Kazimieras Dek-
snys, naujai prisijungė Vytas Banys.  

,,Gyvataras” dalyvavo visose išei vijos šokių šventėse, išskyrus pirmą ją. Ansamblis yra
pasirodęs keliuose Kanados miestuose, gastroliavo Ame rikoje, Kolumbijoje, Australijoje. 2007
m. ,,Gyvataras” dalyvavo Dainų šventėje Kaune, o 2009 m. – Dainų šventėje Vilniuje.  

Calgary, Alberta – „Klevelis”

Ir Kanados vakaruose yra lietuvių. 2012 m. Calgary mieste susikūrė lietuvių tautinių
šokių grupė ,,Kleve lis”. Grupės įkūrėja ir vadovė yra Ra sa Rimavičienė. ,,Klevelis” šoko XIV
Šokių šventėje Bostone. 2014 m. dalyvavo Dainų ir šokių šventėje Vilniuje. ,,Klevelio”
pasirodymas XV Šokių šventėje Baltimorėje bus antrasis gru pės pasirodymas išeivijos
šokių šventėse.  
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuVA Ir PAsAuLIs

Žydšaudžių sąraše tik mirusiųjų pavardės
Vilnius (Alfa.lt) –  Gene-

ralinė prokuratūra negalės
pradėti ikiteisminių tyrimų
dėl genocido pagal Lietuvos
žydų bendruomenės ir Lie-
tuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) prašymą ir per-
duotą galimai žydų žudynėse
dalyvavusių asmenų sąrašą,
nes nė vieno iš 2 039 sąraše
įrašytų asmenų nebėra gyvo.

„Turimų duomenų nepa-
kanka pradėti ikiteisminiam
tyrimui. Susipažinus su sąrašu kons-
tatuota, kad šių asmenų nebėra gyvų,
todėl baudžiamasis persekiojimas nėra
galimas”, – teigė Generalinės proku-
ratūros atstovė.

Šis sąrašas buvo sudaromas tik-
rinant 2009-aisiais Lietuvos žydų aso-

ciacijos Izraelyje paskelbtą žydšau-
džių sąrašą. LGGRTC darbuotojai ėmė-
si tikrinti šiuos sąrašus ir sudarė per-
sonalizuotą 1 071 žmogaus sąrašą, bet
istorikai sako, kad jis nėra baigtinis ir
Holokaustą Lietuvoje vykdė 3–6 tūkst.
žmonių.

Vilnius (BNS) – Alkoholio suvar-
tojimo Lietuvoje rodikliai yra klai-
dingi – statistikai į juos neįtraukia kai
kurių svarbių veiksnių, rodo naujas ty-
rimas. Pasak jo, suskaičiavus šešėlinio
alkoholio pardavimą, emigrantų ir už-
sienio turistų išvežamą alkoholį, šis ro-
diklis yra mažesnis beveik 1 litru – apie
13,1 litro vienam gyventojui.

Verslo konfederacijos Mokesčių
komisijos pirmininkas Marius Dub-
nikovas tvirtino, kad skaičiuojant al-
koholio suvartojimą, būtina įtraukti
šiuos veiksnius, nes jie daro didelę įta-
ką.

Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2014 metais vienas šalies
gyventojas vidutiniškai suvartojo 14,2

litro gryno alkoholio. Tačiau tyrėjams
įvertinus papildomus šešėlinio alko-
holio pardavimus, emigrantų išvežamą
alkoholį, užsienio turistų suvartoji-
mą ir logistikos įmonių darbuotojų iš-
vežimą, šis rodiklis nukrito iki 13,14 lit-
ro.

Būtent šešėlinio alkoholio veiks-
nys alkoholio suvartojimą padidina 1,5
litro, tačiau užsienio turistų suvarto-
jimas sumažina 0,56 litro, emigrantų –
dar 2,64 litro. Tačiau nepavyko ap-
skaičiuoti logistikos darbuotojų išve-
žimo įtakos.

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, Lietuva patenka į dau-
giausia alkoholio suvartojančių Eu-
ropos šalių trejetuką.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus
Motuzas dalyvavo paminklo, skirto lie-
tuvių tremtiniams atminti ir įamžinti,
atidengimo iškilmėse Rusijos mieste
Tomske. Paminklas su užrašu lietuvių
ir rusų kalbomis „Lietuvių tremtiniams
ir politiniams kaliniams atminti” buvo
pastatytas šalia memorialinio muzie-
jaus „NKVD kalėjimas”. Paminklo au-
torius – skulptorius Tadas Gutauskas.

Šio paminklo pastatymu Lietuva
siekia prisidėti prie istorinės atminties
išsaugojimo, tinkamai pagerbti trem-
tinių ir politinių kalinių atminimą, ug-
dyti pilietiškumą bei puoselėti lietuvių
tautos istorijos suvokimą. Finansavi-
mą projektui įgyvendinti skyrė Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybė ir Už-
sienio reikalų ministerija.

Tomsko sritis buvo viena pagrin-
dinių lietuvių tremties vietų.

Vilnius („Drau-
go” info) – Valstybės
saugumo departa-
mentas (VSD) įtaria,
kad Baltarusijoje sta-
tomoje Astravo ato-
minėje elektrinėje
praėjusią savaitę įvy-
ko dar vienas inci-
dentas.

Aplinkos minist-
ras Kęstutis Trečio-
kas sakė, kad šis yra
net rimtesnis nei
anksčiau įvykęs. Prieš
maždaug mėnesį elektrinėje sugriuvo
būsimo branduolinės priežiūros pasta-
to atraminės konstrukcijos.

Užsienio reikalų ministerija ketina
prašyti Baltarusijos paaiškinimų dėl
galbūt įvykusio incidento statomoje
Astravo atominėje elektrinėje. „Jeigu tai
bus patvirtinta, tai būtų labai nerami-
nantis įvykis”, – sakė užsienio reikalų

ministras Linas Linkevičius.
Minskas atmeta Lietuvos prie-

kaištus, sakydamas, kad atominėje
elektrinėje užtikrins aukščiausius sau-
gumo reikalavimus.

Šį mėnesį Lietuva ir Baltarusija su-
rengs dvišales konsultacijas, kurių metu
aiškinsis nesutarimus dėl statomos
elektrinės.

Ž e n e v a
(ELTA) – „Isla-
mo valstybės”
(IS) džihadis-
tai, Jungtinių
Tautų (JT) duo-
menimis, Irake
sunaikino dar
vieną antikinę
šventyklą. Iš
palydovų dary-
tų nuotraukų
analizė rodo,
kad padaryta
didžiulių nuostolių Nabu šventyklos,
stovinčios senajame asirų Nimrudo
mieste, prieigose.

Ekstremistai prieš kelias dienas
paskelbė apie 2 800 metų senumo šven-
tyklos sugriovimą.

Vaizdo įraše IS pademonstravo iš-
kabas prie įėjimo į šventyklą. Buvo gir-
dėti galingi sprogimai. IS atstovas pa-

grasino susprogdinti ir piramides bei
sfinksą Egipte.

Nabu šventykla buvo pašvęsta ba-
biloniečių Išminties dievui. Ji stovi is-
toriškai reikšmingame Nimrudo mies-
te, kuris XIII amžiuje prieš Kristų
buvo įkurtas prie Tigro upės kranto.
Nimrudas yra IS kontroliuojamame re-
gione Irako šiaurėje. 

Ryga (Bernardi-
nai.lt) – Moterys ku-
nigės reiškė nusimi-
nimą dėl Latvijos
Evangelikų Liutero-
nų Bažnyčios (LELB)
sprendimo nebeleisti
šventinti į pastorius
moterų, nors toks
sprendimas priešta-
rauja liuteronų prak-
tikai kitose šalyse.

Liuteronų Baž-
nyčios Jungtinėse
Valstijose, Kanadoje,
Vokietijoje, Norvegi-
joje ir Švedijoje, pavyzdžiui, ne tik
leidžia moterims būti pastorėmis, bet
ir skiria moteris į vadovų postus.

LELB sinodas nubalsavo už Baž-
nyčios statuto pakeitimą, kuriuo dek-
laruojama, kad kunigais gali tapti tik
vyrai.

Teoriškai įšventinimas anksčiau
būdavo prieinamas moterims, nors
arkivyskupas Janis Vanagas, 1993 me-
tais tapęs Bažnyčios galva, atsisaky-
davo įšventinti naujas moteris kuniges.

Kaip rodo naujausi oficialūs skai-
čiai, maždaug trečdalis latvių vadina

save liuteronais. Antroje ir trečioje vie-
tose pagal tikinčiųjų skaičių yra ka-
talikų ir ortodoksų denominacijos.

Minimas sprendimas niekaip ne-
paveikia Latvijos Evangelikų Liute-
ronų Bažnyčios Užsienyje (LELBU),
kuri yra atskira organizacija, įkurta
sovietų okupacijos metais, kad Baž-
nyčia galėtų gyvuoti latvių išeivijoje.

Latvijos mieste Liepojoje po sino-
do sprendimo jau nubalsuota už pasi-
traukimą iš LELB ir prisijungimą prie
LELBU. Šiuo pavyzdžiu gali pasekti ir
kitos kongregacijos.

Ankara (ELTA) – Vokietijos Bun-
destagui priėmus rezoliuciją dėl ar-
mėnų genocido, Turkija, oficialiais
duomenimis, ketina imtis priemonių
prieš Berlyną.

„Atitinkamos institucijos, pir-
miausiai – Užsienio reikalų ministe-
rija, ruošia veiksmų planą”, – pareiš-
kė Turkijos prezidento Recep Tayyip

Erdogan atstovas. Netrukus bus pa-
skelbtos ir detalės. 

Turkija griežtai sukritikavo pra-
ėjusią savaitę Bundestago priimtą re-
zoliuciją, kurioje 1,5 mln. armėnų iš-
žudymas per Pirmąjį pasaulinį karą
vadinamas genocidu. Ankara iš karto
konsultacijoms atšaukė savo ambasa-
dorių Vokietijoje.

Ragina Britaniją likti ES 
Varšuva (Faktai.lt)  – Keturios

rytinės Europos Sąjungos valstybės pa-
reiškė, kad Didžioji Britanija, kurioje
po dviejų savaičių vyks referendumas
dėl tolesnės šalies narystės bloke, turi
likti Bendrijoje.

Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos
vyriausybių vadovai sakė, kad Lon-
donas atlieka labai svarbų vaidmenį
Bendrijoje ir „mums reikia, kad Bri-
tanija būtų joje”.

Likus dviem savaitėms iki refe-
rendumo „Brexit” priešininkų sto-
vykla turi 51 proc. palaikymą, o jų opo-
nentus remia 49 proc. rinkėjų, rodo še-

šių paskutinių apklausų rezultatai.
Jei Britanija nuspręs pasilikti,

ES lauks sudėtingas su Londonu su-
daryto (reformų) susitarimo įgyven-
dinimo laikotarpis, sakė  Lenkijos at-
stovas.

Čekijos premjeras R. Fico pažy-
mėjo, kad ES sutartyse nėra numaty-
ta, kaip turėtų vykti valstybės narės iš-
stojimas.

Po 2004-ųjų ES plėtros į Rytus
maždaug 800 tūkst. lenkų, taip pat
šimtai tūkstančių čekų, slovakų bei
vengrų emigravo į Didžiąją Britaniją
ieškoti darbo ir geresnio gyvenimo.

Astravo AE dar vienas incidentas?

Alkoholio suvartojimo statistika – netiksli 

Tomske atidengtas paminklas tremtiniams

Nėra kam pradėti ikiteisminio tyrimo – visi įtariamie-
ji jau mirę.     Archyvinė nuotr.

Laukiama paaiškinimo, ar Astravo AE buvo vėl incidentas.
15 min.lt nuotr.

Pasaulis neteko dar vienos antikinės šventyklos – Nimrude.
BBC nuotrauka

Lauma Zusevica tapo pirmąja latvių evangelikų-liuteronų vys-
kupe. 15 min.lt nuotr.

Turkija ruošia „veiksmų planą” prieš Vokietiją

Gali skilti Latvijos liuteronai

Irake sunaikinta antikinė šventykla
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

University of Evansville universitetą ir karjerą NCAA
baigęs Egi dijus Mockevičius lieja prakaitą ir iriasi link
tikslo – žaisti NBA. 

Birželio 3 d. krepšininkas, viešėdamas Čikago-
je, surado laiko susitikti su jaunaisiais „Li-
tuanicos” krepši nio akademijos krepšinin-

kais, mielai su jais bendravo ir mokino krepšinio pa-
slapčių.

23 metų 208 cm ūgio „centras” jau dalyvavo
Brooklyn „Nets”, Dallas „Mavericks” ir Chicago
„Bulls” klubų peržiūrose, jo dar laukia pasi rodymas
Los Angeles „Lakers” atstovams. NBA klubai liko la-
bai patenkin ti E. Mockevičiaus žaidimu. Ko mandų
atstovai pamatė, jog lietuvis geba pataikyti iš toli, o
tai labai pa didina jo galimybes prasimušti į stip riau-
sią pasaulio lygą. 

Šiuo metu aukštaūgis su asme niniais treneriais
dirba Miami. Ten jis gerina savo metimą iš viduti-
nio nuotolio, vikrumą, atletiškumą ir kamuolio
valdymo techniką. E. Moc kevičius jau turi pakvie-
timą iš Cle velando „Cavaliers” ginti šios komandos
garbę NBA Vasaros lygos kovose.

Vidurio puolėjui iš Lietuvos kol kas šaukimas
NBA naujokų biržoje nėra prognozuojamas, bet
NBA ko mandos galėtų su lietuviu pasirašyti sutar-
tį kaip su laisvuoju agentu.

E. Mockevičiaus galimybės pa tekti į NBA ver-
tinamas blankiai, tačiau jis nelinkęs nuleisti rankų.
„Iš bandyti jėgas ir bandyti pakliūti į NBA tikrai no-
rėčiau, bet kaip bus, taip... NBA, kaip ir Lietuvos
rinktinė, yra didžiausi tikslai. Bet noriu būti rea-
listas. Prioritetas numeris vienas man yra žaidimo
laikas ir galimybės tobulėti”, – teigė E. Mockevičius.

Geriausias kovotojas dėl 
kamuolių visoje NCAA

Būti pastebėtam NCAA, kur iš viso rungty-
niauja net 351 komanda, yra neįtikėtinai sunku. Ta-
čiau taip pat sunku likti nepastebėtam, kai esi ge-
riausias lygos kovotojas dėl ka muolių.

Tarp maždaug 5 485 žaidėjų lietuvis jis neturė-
jo sau ly gių, kovodamas po krepšiu dėl ka muolio (vi-
dutiniškai per rungtynes – 14 atkovotų kamuolių).

Per keturis sezonus gindamas Evansville „Purp-
le Aces” garbę, lietuvis atkovojo 1 260 kamuolių ir tai
– geriausias rezultatas per pastaruosius 30 metų
„Missouri Valley” (MVC) konferencijoje. Jo šio se-
zono vidurkiai – 15,7 taško ir 14 atkovotų kamuolių.

Įspūdingą kuršėniškio statistiką dar būtų gali-
ma vardinti ir vardinti, tačiau žaidėjas pasižymi kuk-
lumu ir nėra linkęs skirti dėmesio skaičiams.

,,Tikrai nepuolu po kiekvienų rungtynių žiūrė-
ti, kiek taškų ar at kovotų kamuolių pavyko surinkti,
– prisipažįsta Mockevičius. – Mano pagrindinis tiks-
las yra tiesiog tobu lėti asmeniškai ir padėti koman-
dai siekti pergalių.  Aišku, negalima pa miršti ir sėk-
mės. Gal tiesiog kamuo lys labiau krito į mano pusę
ir tiek.”

Į NBA beldžiasi dar vienas lietuvis 

Atsukus laikrodį atgal

Kad tai tikrai ne sėkmės reikalas, rodo ir anks-
tesni E. Mockevičiaus re zultatai.

Kas labiau domisi Lietuvos krep šiniu, prisi-
mins, jog būtent šio 208 cm ūgio vidurio puolėjo dėka
„Auksinė karta” net ir be Jono Valančiūno sėkmin-
gai atstovavo Lietuvai Europoje.

2012 metais Slovėnijoje vykusia me Europos jau-
nimo čempionato fi na le 11 taškų pelnęs E. Mocke-
vičius buvo rezultatyviausias savo komandoje, o
lietuviai 50:49 pranoko pran cūzus.

Prieš išvykdamas už Atlanto jis  paskutinius dve-
jus metus Naciona li nėje krepšinio lygoje (NKL)
gynė Š. Marčiulionio krepšinio akademijos garbę.
Abiejuose sezonuose E. Moc kevičius tapo naudin-
giausiu čempionato žaidėju, vidutiniškai rinkda mas
po 20 (2010–2011 m.) ir 20,6 (2011–2012 m.) naudingu-
mo balo. Būdamas tik 18 ir 19 metų amžiaus!

Savo žaidimu E. Mockevičius lau žė ne tik var-
žovų gynybą bet ir krep šinio lentas.

Savo darbo etika bei santūrumu E. Mockevičius
kiek primena Min daugą Kuzminską. Tokie krepšinin -
kai lengvai pelno gerbėjų palaikymą bei kuria pui-
kų klimatą komandoje. Žinoma, šios savybės nega-
rantuoja minučių aikštelėje ar pelningų su tarčių su
solidžiais klubais.

Žaisdamas krepšinį pinigų neuždirbo

E. Mockevičius tik dabar pradės valgyti duoną
iš krepšinio, nes, nors ir žaidė NKL, jis negalėjo už-
dirbti nei lito dėl NCAA taisyklių. Tuo tarpu visi jo
bendraamžiai, su kuriais kiek vieną vasarą kabin-

davosi sau ant kaklo aukso medalius, jau seniai už-
 dirbinėja pinigus žaisdami krepšinį. E. Mockevičius
supranta, kad pasi rinko kitokį kelią ir dėl to nesigaili.

„Nesu iš tų žmonių, kurie skaičiuotų svetimus
pinigus. Ir juo labiau nesu iš tų, kurie pavydi kito
žmogaus sėkmės. 

Savo sprendimo tikrai nesigailiu. Žinau, kad at-
letų išvykimas į Jung tines Valstijas yra vertinamas
dvejopai. Bet kai pats viską asmeniškai pragyvenau,
o ne tik iš pasakojimų girdėjau, galiu drąsiai pasa-
kyti, kad visi šitie ketveri metai buvo verti viso var-
go ir treniruotėse išlieto pra kaito, – neslėpė E. Moc-
kevičius. – Juo lab kad traumos ar kažkokios nelaimės
atveju turėsiu ne vieną, o du diplomus, įgytus pri-
vačiame ir labai gerai vertinamame universite te. Net
nekalbu apie įgytas anglų kalbos žinias ir gyveni-
mišką patirtį, susipažįstant su kitokia kultūra.”

Vietą NBA tikisi užsitarnauti darbu

Nors savo rezultatais E. Mocke vičius visiems įro-
dinėja, kad jau yra pasiruošęs tvirtai žengti į vyrų
krep šinį, tačiau krepšinio ekspertai pa ste bi ir kele-
tą ryškių minusų jo žaidime.

Daugelis apžvalgininkų at krei pia dėmesį į lie-
tuvio spragas puolime bei metant iš vidutinio nuo-
tolio. Pats krepšininkas neketina leistis į kalbas su
kritikais, o savo vertę žada įrodyti sunkiu darbu.

„Kritikai lieka kritikais. Aš ne turiu teisės sutikti
ar nesutikti su jų nuomone. Jie mato, ką jie nori ma-
 tyti. Ir atvirai pasakius aš juos visiš kai suprantu. Uni-
versitete mano darbas buvo labiau gynybinis, tai puo-
 li me mano progos buvo labiau ribotos, bet tai ne-
reiškia, kad negaliu patai kyti iš toliau. Manyčiau, kad
minusų turiu daug ir visus juos turiu taisyti. Ne-
manau, kad esu tokiame lygyje, jog galėčiau išskir-
ti kažkokią vieną specifinę savo problemą, ties kuria
turėčiau labiausiai dirbti. Viskas turi būti gerinama,
– savikritiškai” kal bėjo E. Mockevičius.

Vidurio puolėjas tikisi rasti ko mandą, kuriai jis
būtų reikalingas ir svarbus. „Pirmenybę teikčiau ko-
 man doms, kurios rastų man vietą. Nesvarbu, kur tai
būtų – NBA ar Europa. Vietą bandyčiau užsitarnauti
darbu”, – sakė jis.

Po sunkaus sezono ir nesėkmingo konferencijos
finalo, kuriame lie tuvio „Purple Aces” komanda 54:56
pralaimėjo North Iowa „Panthers”, išvyko į Miami.
Tačiau net ir po skaudaus suklupimo University of
Evans ville neturėtų jausti apmaudo – 25 pergales iš-
kovojusi „Purple Aces” komanda pasiekė geriausią
rezultatą nuo 1988–1989 metų.

„Nenoriu būti tas žmogus, kuris dejuoja dėl to,
kas buvo... Bet taip pabaigti karjerą universitete buvo
ko gero apmaudžiausias dalykas, koks tik galėjo nu-
tikti. Po šios nesėkmės savaitę skyriau poilsiui, ke-
lionėms, o dabar iš naujo kimbu į darbus ir treni-
ruotes. Stengiuosi palaikyti optimalią sportinę for-
mą”, – sakė E. Mockevičius.

Daugiau sporto žinių 11 psl.

Praėjusią savaitę viešėdamas Čikagoje E. Mockevičius susitiko su jaunaisiais „Lituanicos”
krepšinio akademijos krepšininkais.                                                             D. Ruževičiaus nuotr.

Tarp maždaug 5 485 žaidėjų lietuvis praėjusiame NCAA sezone neturėjo sau lygių, vidu -
tiniškai rinkdamas po 14 atkovotų kamuolių.

E. Mockevičiaus tikslas – žaisti NBA. Taip pat krepšininkas
tikisi pakliūti ir į Lietuvos rinktinę.
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AUDRONĖ ŠKIUDAITĖ

Eleną Baltrušaitienę, įsikūrusią gražiame An-
takalnio kampelyje Vilniuje, radau liūdinčią
dėl neseniai mirusios dukters Karilės. Norė-

dama išblaškyti juodas mintis, užvedžiau kalbą
apie gyvenimą. 

– Žinokit – man jau 97-eri, – šypsosi šeimininkė,
ir kai nepatikiu, priduria: – Dažnai taip sako, ir kon-
duktorė autobuse liepia rodyti dokumentą. Dievas
mane apdovanojo, aš Dievui esu labai dėkinga, nepa-
isant to, kad man dukterį atėmė, bet toks buvo jos li-
kimas. Aš turbūt dar turiu kai ką padaryti. Turiu la-
bai daug dokumentų – Čikagos operos dokumentai yra
pas mane, mano šeimos, operos solisto Alekso Kutkaus
žmonos, solistės Jadvygos Vencevičaitės-Kutkuvienės...
Turiu juos sutvarkyti. Matyt, Dievas reikalauja iš ma-
nęs padaryti tuos darbus. Keletą metų gyvenom Los An-
geles, 10 metų – New Yorke, 10 metų – Čikagoje, visur
buvo didelis judėjimas, susikaupė daug nuotraukų. 

Elena Baltrušaitienė – Kauno ir Vilniaus operų
solisto, chorų Los Angeles, Čikagoje, New Yorke va-
dovo, vargonininko Vlado Baltrušaičio (1912–1975;
1998 m. jo palaikai pervežti į Lietuvą ir palaidoti Jur-
barko kapinėse) našlė į Lietuvą grįžo prieš 18 metų.
Ir visai nesigaili. Sako, nuvažiavusi į Čikagą ir nu-
ėjusi į Marquette Parko bažnyčią, neberado  pažįs-
tamų, viskas pasikeitę. Kol buvo gyva duktė, daug
keliavo po Lietuvą. Į klausimą, kodėl grįžo, atsakė: 

– Vyras Amerikoje buvo labai labai nelaimingas
(mirė nepriėmęs Amerikos pilietybės)... Sakė, kad
mano nors kauleliai būtų nuvežti į Lietuvą. Tuos žo-
džius aš paėmiau į širdį. Jo pelenai ilsisi Jurbarke,
gimtinėje. Tai nutariau, kad ir aš turiu gulti šalia
savo Pupulio. (Mes taip vadinome vienas kitą.)

Kur jūs susipažinot? – klausiu vis dar energin-
gos ir šviesios atminties Elenos  Baltrušaitienės.

– Ateitininkų chore Kaune. Buvau bebaigianti Vy-
tauto Didžiojo universitetą. Buvo labai neramu. 1944
m. pradžioje gavau dantų gydytojos diplomą, jį įteikė
prof. Juozas Meškauskas. Draugės mane nuvedė į
chorą. Pažintis su vadovu buvo nelabai maloni. Jis kaž-
ką pasakojo choristams, o aš tuo momentu kalbėjau-
si su kaimyne. Jis atsisuko į mane: „Mes turim naują
choristę, bet ji nežino mūsų taisyklių. Pas mus taip yra:
jeigu aš kalbu, choras klauso, o jeigu choristas turi ką
nors pasakyti, mes paklausysim”. Aš supykau, – visada
choruose buvau graibstoma – Lione, tik tu giedok... O
čia dabar... Nustojau lankytis. Jis pastebėjo ir paklausė
choro pirmininko: „Kur dingo ta blondinė? Pasakyk,
kad sugrįžtų, aš nesu toks piktas”. Sugrįžau, ir tiesiai
prie altoriaus... Susipažindama su Baltrušaičiu žinojau
apie jį nedaug – kad dainuoja operoje, nes nueidavau
pažiūrėti operos. Buvau girdėjusi jį „Čigonų barone”...
Mano visi kavalieriai buvo daktarai, ateitininkai, bet
visi jau buvo išsivažinėję, nebebuvo pasirinkimo. Ma-
mos vienintelį sykį nepaklausiau, kad tekėjau už jo. Bet
nesigailiu. Jurbarke paėmėme šliūbą (jau traukiantis
į Vakarus). Turbūt niekas gyvenime neturėjo tokio šliū-
bo. Tuo metu Jurbarką daužė bombos, Jurbarkas degė,
o mes – bažnyčioje suklupdyti. Jis verkė, privedęs mane
prie Marijos... Jo draugai Gasparas Velička ir Stepas

Laimė ir kančia būti meni nin ko mūza

Elena Baltrušaitienė Vilniuje, savo bute Antakalnyje. 
Autorės nuotr.

Elena ir Vladas Baltrušaičiai paliekant Europą 1949 m. ,,O
kur mes važiuosim”?

Sodeika buvo liudininkai, Stepas vargonais grojo.
Lapkričio mėn. nutarėm bėgti. Buvo žadėjęs mus paimti
Juozas Kapočius, enciklopedijų leidėjas, bet jis vežė ki-
tus, ir mes likome vienu du stovintys ant Nemuno kran-
to. Visur yra Dievo ranka. Pasitaikė, kad ant kranto sto-
vėjo laivas, o jame – Vlado pažįstamas Mečys Bakaitis.
Jis sako: „Sėskit, važiuojam”. Laive – vien tik vokiečių
kariuomenė. Pakely užpuolė rusų lėktuvai, laimei,
juos nuvijo užskridę vokiečių lėktuvai. Vyras iš to
džiaugsmo pradėjo groti akordeonu... 

Elena Daumantaitė Baltrušaitienė gimė Plungėje,
Telšiuose baigė gimnaziją. Jos tėvelis buvo muzikos
mėgėjas, fleita grojęs M. K. Čiurlionio orkestre (tėvai
išsiskyrė, kai Elenutei buvo 10 m.). Taip jau atsitiko,
kad labai gerai pažinojo būsimąjį poetą Vytautą
Mačernį. Apie jį yra kelis kartus rašiusi į „Draugą”
ir rengusi jo minėjimus. 

– Mes gyvenome viename kieme Telšiuose. Mano
mama neturėjo sūnų, tai jį laikė kaip savo sūnų. Pa-
gamina ką nors skanaus ir liepia pašaukti Vytuką. Jis
mokė kaimyno vaikus ir už tai gavo pragyvenimą ir
maistą, bet to neužtekdavo... Visada į gimnaziją ėjom
kartu, – jis buvo dviem klasėmis žemiau. Aš gimnaziją
baigiau 1938 m., o jis dar liko. Atsimenu, jis man dvi
nuotraukas užrašė: „Prisimink, kadaise taip gražiai

Baltrušaičių šeima Brooklyne 1960 m.: tėtis Vladas, mama Elena, dukra Karilė, sūnus Putinas.

Vladas ir Elena (ant kelių laiko pirmagimę Karilę) Baltrušaičiai su Bronislava ir Mykolu (ant kelių laiko anūkėlę) Biržiš-
komis Los Angeles.
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gyvenom, kai jau būsi kito ir nebūsi
mano”. Bet tarp mūsų nebuvo jokio
flirto, jis mane mėgo ir laukdavo prie
vartelių, kad aš visą laiką čiauškėčiau.
Dėl to, kad jo gyvenimas buvo kitoks
negu mūsų, jis visada būdavo tamsu-
moj, nusiminęs, todėl jam visada reikėjo
linksmo skambučio. Motina jo nemėgo,
– jis taip sakė, – ir savo kūryboje taip
rašė. Ir visada gyveno nepritekliuje.
Niekada nešokdavo, bet į šokius gim-
nazijoje eidavom kartu. Visada stovė-
davo nišoje ir būdavo paskendęs min-
tyse. Jis tikrai buvo poetas, jis viską
matė kitaip. Kai aš išvažiavau studi-
juoti, jį globojo Telšių kun. Patlaba.
Buvo susirgęs tuberkulioze. Paskui at-
važiavo į Kauną studijuoti, Kaune irgi
ateidavo pas mane, bet ten mano buvo
jau kita kompanija. ...Jis buvo vienas
gražus mano jaunystės prisiminimas. 

Klausiu  gerb. Elenos – o su Vladu
Baltrušaičiu gyvenimas buvo laimingas?

– Dvidešimt penkerius metus buvo
labai laimingas, paskui jis pradėjo ger-
ti. Žinot, menininkas... visada dėmesio
centre... Čikagoje su vyrų choru pasta-
tė „Rigoletto” spektaklį, ir pats daina-
vo... Vyrai dainavo gerai, atliko chorus
iš operų, todėl nutarė statyti operą. Bū-
davo, valdyba pas mus susirenka, aš ne-
spėju sumuštinių daryti. „Rigoletas”
buvo vienintelė opera, kur pakako vyrų
choro, nereikėjo moterų. Pradėjo repe-
tuoti. Kazys Oželis surinko daug dar-
bininkų, Aleksandras Kučiūnas sutiko
diriguoti, orkestras – amerikonų. Rūbus
skolinosi. Nuo to spektaklio prasidėjo
Lietuvių opera Čikagoje; o dabar opera
švenčia jau 60 metų sukaktį. Po to jų ke-
liai išsiskyrė, jam nesisekė bendrauti su
A. Kučiūnu, kuris norėjo būti pirmas.
Mes išvažiavom į New Yorką (tai buvo
ne pirmas ir ne paskutinis jo bandymas
pabėgti... A.V. Š.). Aš visada ėjau paskui
jį. New Yorke jis sukūrė naują vyrų cho-
rą. Sakydavo – kur yra Baltrušaitis, ten
turi būti ir vyrų choras.  

E. Baltrušaitienė man padovanojo
Lietuvoje išleistą muzikologės Jūratės
Vyliūtės knygą: „Vladas Baltrušaitis,
operos solistas”, 1996 (knyga išleista E.
Baltrušaitienės lėšomis). Monografijos
autorei rašyti tikriausiai nebuvo sun-
ku, nes galėjo remtis Elenos Baltru-
šaitienės šviesia, geranoriška atmin-
tim. Knygą perskaičiau su dideliu įdo-
mumu ir radau su meile parašytą pa-
sakojimą apie kilnų, savo darbui atsi-
davusį, talentingą, sąžiningą ir kūry-
bingą menininką, įdomų ir jautrų žmo-
gų, nugyvenusį sudėtingą gyvenimą,
bet... neatlaikiusį jo spaudimo... Gali-
ma įsivaizduoti, kad gyvenimas šalia
nuolat nepatenkinto savimi, nuolat
siekiančio tobulybės menininko ne-
buvo lengvas... Bet apie tai kita kalba.
Kadangi šiemet sukanka 60 metų nuo
Lietuvių operos gimimo Čikagoje, ti-
kiuosi, bus proga pakalbėti ir apie jos
pradininką Vladą Baltrušaitį.

O Elena Baltrušaitienė Vilniuje
nenuobodžiauja („Aš mėgstu vienu-
mą”), ji čia įsigijo naujų bičiulių, jos ne-
pamiršta muzikos pasaulio žmonės, na-
muose nuolat skamba muzika ir lanko
gražūs prisiminimai, dažnai telefonu pa-
sikalba su sūnumi Putinu, gyvenančiu
Tennessee, JAV. Vilniuje dar turi vieną
studijų draugę ir susirašinėja dar su
dviem, gyvenančiomis Australijoje.
Nors būta visko – ir šilto, ir šalto, bet gy-
venimas buvo įdomus, todėl yra ką
mintyse pakedenti. Niekada nesiskyrusi
su malda, jos neapleidžia ir šiandien.

– Meldžiuosi už dukrą, noriu, kad ji
susirastų Dievą. Gyvenime ji Jo nesura-
do. Tai mane labai vargina, tiesiog kan-
kina. Aš meldžiuosi už ją, kad Dievas ją
nors paglostytų. Buvo šviesus žmogus.
Bet už viską reikia padėkoti Dievui.
Kas, jeigu ne mama, turi padėti.

Trečias  kartas nemeluoja – Dai nius
Zubrus nusipelnė rankose lai kyti „Stan-
ley” taurę. Tokia karjera tu ri būti vaini -
kuota prestižiškiausiu ledo ritulio ap-
dovanojimu.

„Neblogas jausmas”, – trum-
pai tarė 37-erių veteranas po
klausimo, kaip jaučiasi iš-

kart po šeštųjų NHL Vakarų konfe-
rencijos rungtynių, kur jo atstovauja-
mas San Jose „Sharks” klubas laimė-
jo rungtynes ir seriją 4:2 prieš St.
Louis „Blues” ir tuoj pridū rė: „Jaus-
mas bus geresnis, kai lai mė sime dar
ketverias rungtynes”. Tiek pergalių
skiria „Dainių Didįjį” nuo viso pa-
saulio ledo ritulininkų svajonės.

„Didžiuoju” D. Zubru pavadino
tarptautinės ledo ritulio federacijos
(IIHF) oficialios interneto svetaines
žurnalistas, apsilankęs 2014-ųjų pa-
 saulio ledo ritulio čempionate Vilniu-
 je ir vienintelio NHL lietuvio indėlį į
rinktinės pergales prilyginęs didžiajam
Lietuvos kunigaikščiui.

D. Zubrus trečią kartą žengė ant
NHL finalinio ledo. Jis buvo 18-os me -
tų naujokas NHL, kai jau žaidė pir-
majame finale – tuomet Philadelpia
„Flyers” įveikė Detroito „Red Wings”.
Po 15-os metų D. Zubrus vėl pateko į fi-
nalą, šįsyk su New Jersey „Devils”
komanda ir dabartiniu „Sharks” tre-
neriu Peter DeBoer. „Velniai” po šešių
rungtynių nusileido Los Angeles
„Kings”. Dabar lietuvis trečiajame
savo karjeros finale, būdamas jau 37-
erių, puikiai supranta, kad tai gali
būti paskutinė galimybė. „Kai karjeros
metai bėga, pradedi suprasti, kaip sun-
ku net patekti į fi nalą, – sako D. Zubrus.
– Net į atkrintamąsias patekti sudė-
tinga. Nelengva užduotis laimėti pir-
mąjį atkrintamų jų varžybų etapą ir pa-

Ar D. Zubrus iškovos „Stanley” taurę?

D. Zubrus gali tapti pirmuoju lietuviu, kuris į viršų kels svarbiausią pasaulio ledo ritulio
klubinį apdovanojimą – „Stanley” taurę.                                                     Alfredo Pliadžio nuotr.

tekti į antrąjį. Pirmaisiais karjeros me-
tais aš iškart patekau į finalą, o vėliau
net 10 metų negalėjome praeiti pirmo-
jo atkrintamųjų etapo. Čia niekada ne-
būna tokia pati komanda ir mes nieka-
da tokia pačia sudėtimi neturėsime to-
 kio šanso dar kartą. Aš ta žinau. Tai ži-
nojau ir prieš 10 metų. Dabar vėl žinau.
Ir tikiuosi, kad tai visi supranta ir  šį-
kart  mes  būsime  pirmi”.  D.  Zubrus
jau NHL sužaidė 1 239 rungtynes. Dau-
giau savo sąskaitoje jų turi 36-erių ka-
nadietis puolėjas Patrick Marleau. 

Lietuvis papasakojo apie ledo ri-
tulio raidą Lietuvoje. „Manau, kad
ledo ritulys Lietuvoje juda į priekį. Esu
nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos
prezidentas. Kartu su NHL žaidėjų
asociacija – NHLPA bandome padėti
Lietuvos vaikams, kasmet pa remdami
aprangomis Lietuvos klu bus. Vaikų

padaugėjo tris kartus ir aš manau,
mes esame teisingame kelyje, bet vis-
kas vyksta ne taip greitai, kaip norė-
tųsi. Yra du dalykai, kurių rei kia Lie-
tuvoje: daugiau arenų ir tre nerių. Nėra
lengva bet kuriuo iš šių aspektų. Bet
kartu su žmonėmis, ku rie dirba ledo ri-
tulyje Lietuvoje, mes turime keletą
idėjų. Šie žmonės tai daro ne dėl pini-
gų, o iš meilės ledo rituliui. Matau ge-
rus dalykus, kurie po truputį įgyven-
dinami”, – iihf.com svetainei sakė D.
Zubrus.

NHL „Stanley” taurės varžybų fi-
nalo rungtynėse Vakarų konferencijos
čempionė San Jose „Sharks” ko manda,
kuriai atstovauja D. Zubrus, rungty-
niauja su Rytų konferencijos nugalė-
toja Pittsburgh „Penguins” komanda.
Serijoje iki keturių pergalių rezultatu
3:1.

R. Berankiui įteiktas olimpinės 
rinktinės ženklelis

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė trečiadienį
Vilniuje, SEB arenoje, tenisininkui Ričardui

Berankiui įteikė Lietuvos olimpinės rinktinės ženk-
lelį. 25-erių metų R. Berankis tapo pirmuoju Lietu-
vos tenisininku, dalyvausiančiu olimpinėse žaidy-
nėse.

,,Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse man labai
svarbus, nes tai pirmas kartas, kai pavyko įgyven-
dinti šį savo tikslą. To nepavyko padaryti 2012 metais,
– sakė pajėgiausias Lietuvos tenisininkas. – Negali
žinoti, kas nutiks olimpinėse žaidynėse, kamuoliu-
kas apvalus. Stengsiuos iš visų jėgų ir sieksiu ge-
riausio rezultato. Nemėgstu atskleisti savo svajonių,
nes sakoma, kad tada jos neišsipildys. Vieną savo tiks-
lą – patekti į pasaulio ‘Top 50’ pavyko įgyvendinti ir
šio skaičiuko jau niekas iš manęs neatims. Dėl šio
tikslo buvo daug prakaito pralieta, dabar reikia kil-
ti aukščiau.” Ričardas Berankis.                                                     Gedimino Savickio nuotr.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChIrUrGaI

VIDaUs lIGos 

bENDra PraKTIKa 

oDos lIGŲ sPECIalIsTaI

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

aKIŲ lIGos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

aUsŲ, NosIEs, GErKlĖs lIGos 

sTUbUro Ir sKaUsMo lIGos 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

sKaUsMo GYDYMas

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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DaNTŲ GYDYToJaI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Reikalinga moteris, prižiūrėti vyres-
nio amžiaus moterį ir gyventi kartu
Floridoje. 

Tel. 954-885-1153.

www.draugas.org

Sudoku Nr. 105
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čai

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

SIŪLO DARBĄ

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 

ĮVAIRŪS

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu kartu. Gali pakeisti ilgesniam laikui, išleisti
atostogų. Patirtis, anglų kalba. 
Tel. 773-681-2957.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų
kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel.
773-940-5264.

n  Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti studiją ar
vieno miegamojo butą Lemont, IL . Tel. 708-
220-3202

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 708-465-6854.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pasi-
šventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai, turi au-
tomobilį, legali, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir
jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo savait-
galiais. Vairuoja. Tel. 312-937-1636.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. 15 metų darbo patirtis, kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.
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Atkelta iš 1 psl.

Visiems dalyviams generalinis kon-
sulas Marijus Gudynas įteikė proginius su-
venyrus – magnetukus, žyminčius, jog šiais
metais minimas Sausio 13-osios įvykių 25-
metis ir su užrašu „Mes žinome, kodėl jau
25 metus esame laisvi. Pasaulio lietuvių bė-
gimas, Čikaga, 2016 m.” „Kiekvie nais me-
tais konsulatas stengsis pa ruošti magne-
tukus, žyminčius svarbią Lietuvai sukak-
tį ar įvykį, tad da lyvaujantys Pasaulio lie-
tuvių bėgime Čikagoje turės galimybę su-
rinkti visą jų kolekciją”, – sakė M. Gudynas.
Pasinaudojant proga buvo apdo va noti ir lie-
tuvių kalbos entuziastai, ku rie vieną va-
sario naktį rašė Na cionalinį diktantą, o raš-
tingiausia Čikagos lietuvė Šarūnė Braziu-
lienė apdovanota rėmėjo „Goodwill Finan-
 cial” dovanų čekiu bei generalinio kon su-
lato įsteigta dovana. 

5 km bėgimą už Lietuvą, prisijungdami
prie kitų pasaulio kraštų lietuvių, Čikago-
je organizavo šio sporto entuziastai Vy-
tautas Karalius, Aušra Butkevičiūtė su pa-
galbinin kais iš Čikagos lietuvių bėgimo klu-
 bo. Renginį parėmė LR generalinis konsu-
latas Čikagoje ir Ilona Dovi dai tienė US
TAX Services. Lietuvos Res publikos gene-
ralinis konsulatas Či ka goje dėkoja visiems
prisidėju siems prie akcijos organizavimo ir
įgyvendinimo.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Čikagos lietuviai dalyvavo bėgime „Penki už Lietuvą”

Finišuoja greičiausias bėgikas G. Medvedevas

Bėgimo dalyviai

CHORAS: sopranai – Vilniuje, tenorai – JAV
Atkelta iš 1 psl.

Kai Vilniuje jau bus sutemę, li kus
pusvalandžiui iki vidurnakčio, ki tos
jaunos ir tiek pat entuziastingos kaip
pati Ingrida, video meninin kės Mildos
Bonapart kurta speciali vaizdo pro-
jekcija, bus parodyta Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos (LMTA)  Centrinių
rūmų vidiniame kieme. 

Tą pačią naktį, kai Vilniuje nie kas
nemiega, ji bus pakartota antrą kart. O
dar už poros valandų šiuo kū riniu bus
galima pasigrožėti YouTube ir inter-
netinėje svetainėje 

www.virtualuschoras.lt. 

Kaip kilo idėja? 

Ingrida Alonderė, jau bebaigian ti
studijas Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, dažnai senu papratimu
vis dar pavadinamoje senuoju pavadi-
nimu – Muzikos konservatorija, rašė
bakalauro darbą apie garsų ame rikietį
kompozitorių Eric Whitacre. Tai jis ir
įkvėpė Ingridą sukurti pa našų darbą,
pagarsinusį šį meninin ką JAV bei vi-
same pasaulyje. Būtent E. Whitacre su-
būrė pirmąjį virtualų chorą, kuriame
in ter neto pagalba vienu metu dainavo
šimtų šimtai choristų.

Vėliau jam norėjosi vis daugiau ir
daugiau (žinome patys, kaip būna su
tais apetitais). Antrajame jo su bur tame
virtualiame chore prieš še šerius metus
kūrinį „Sleep” jau at liko 1 752 daini-
ninkai iš 58 šalių. Bet kompozitoriui pa-
sirodė, kad galima  padaryti dar dau-
giau. Ir štai prieš dvejus me tus jo kū-
rinį „Fly to Paradise” dai na vo jau be-
veik šeši tūkstančiai (5 905) vyrų ir mo-
terų iš viso pasaulio (iš 101 šalies), o kai
kurių jo renginių („Lux Aurumque”)
peržiūrų YouTube skaičius jau perko-
pęs 5 mi li jonus. „Grammy” apdovano-
jimas jam suteiktas ne už gražias akis
ar charizmatišką šypseną, bet už di-
džiu lį talentą ir nepaprastą idėją.  

Virtualus 
lietuviškas choras 

Toks chorinio dainavimo grožis ne-
galėjo nesužavėti Ingridos. Prieš dvejus
metus, prieš tai labai ilgai svars čiusi,
ji vis dėlto pasiryžo šią mintį įgyven-
dinti.

Ingrida su užsidegimu pasakoja
apie tai, kokį milžinišką darbą reikė jo
atlikti, koks jis techniškai sudė tin gas.
Kartu su ja – projekto autorė Ingrida
Alondere – dirbo Milda Aver janovaitė
– vaizdo dizainerė, vaizdo įra šo autorė,
Paulius Ramonas – garso režisierius,
garso takelio autorius, programuotojas
Antanas Rudai tis, sukūręs projekto
internetinę svetainę www.virtualu-
schoras.lt, LMTA muzikos inovacijų
studijų centro gar so režisieriai Julius
Aglinskas ir Jur gis Jarašius. Taip pat
dalyvauja tarptautinė muzikantų-imp-
rovizatorių (LMTA dėstytojų, studen-
tų ir svečių) komanda.

Pasirinktas kūrinys – Juozo Gu da-
vičiaus „Kur giria žaliuoja” (eilės Ksa-
vero Sakalausko-Vanagėlio). Kaip pa-
sakoja Ingrida, ieškota kūrinio, kuris
būtų lėtas ir labai ge rai žinomas. Kaip
ji sako –  tai tarsi antroji Tautinė gies-
mė, skambėjusi ne vienoje Dainų šven-
tėje. Be to, tai – jaudinantis, emocio-

nalus kūrinys, pa žįstamas paties įvai-
riausio am žiaus choristams. 

Vos paskelbus apie šio pirmojo
lietuviško virtualaus choro kūrimą, iš-
kart ėmė plaukti paklausimai, kaip į jį
„įstoti”. O tam reikėjo labai ne daug –
norėti dainuoti chore, mėgti chorinę
muziką. Toliau – vien techni kos reika -
las: parsisiųsti iš tinklalapio natas,
at sispausdinti savo balso partiją ir pa-
sirūpinti  ausinėmis su mikrofonu,
neut ralia, neiššaukiančia ap ran ga, ty-
lia aplinka, pakankamu ap švietimu.
Dar viena būtina sąlyga – geras nusi-
teikimas!

Rodos, viskas paprasta. Tačiau
taip tik atrodo. Projekto dalyviai turė-
 jo įrašyti savo balsą ir vaizdą, sekdami
dirigentę – Ingridą – ir įrašą atsiųsti
rengėjų komandai. 

O tada jau prasidėjo juvelyrinis
darbas – viską sumontuoti, sinchroni-
zuoti balsus ir vaizdus. Tai ir buvo dau-
giausia kruopštumo ir laiko pa rei kala-
vusi projekto dalis.  O kaip jis pavyko
– bus galima pamatyti jau la bai greitai
– birželio 17 dienos naktį.

Šiame pirmajame lietuviškame
virtualaus choro „Lietuva” projekte da-
lyvavo 100 dainininkų. Jauniau siam –
11, vyriausiam – 81 metai. 

Jame dalyvavo choristai iš Lietu-

 vos (94), daugiausia iš Vilniaus, Kau no,
Šakių ir Klaipėdos, vienas ispa nas.
Bet smagiausia, kad net 5 dainininkai
buvo iš JAV: Linas Poli kai tis – Los
An geles, Californija, Ro mualdas Zab-
leckas, Laisvidas ir Ilo na Kisie liai – iš
Colorado ir Irena Nakienė-Valys iš
New Yorko.

Kas toliau? 

Ingrida neketina nuleisti rankų. Ji
labai tikisi atrasti rėmėjų ir entuzias-
tų, kad lietuviško virtualaus choro,
idėją galima būtų ugdyti toliau – su-
 rinkti chorą iš visame pasaulyje išsi-
barsčiusių dainininkų, neaplen kiant
Kanados, Pietų Amerikos, Europos,
Australijos, Rusijos ir kitų šalių. 

Tikėkimės, kad antrajame virtua-
liame lietuviškame chore dainuos jau
nebe šimtas, bet prieš vaizdo ka meras
ar kompiuterius su ausinėmis ir mik-
rofonais stovės šimtų šimtai, o gal net
tūkstančiai balsingų vyrų, moterų,
jaunuolių.

Tad lankykitės virtualaus choro
internetinėje svetainėje,  Facebook pa-
skyroje ir laukite naujienų. 

O kol kas – iki pasimatymo birže-
lio 17-osios naktį, o kiek vėliau ir Vir-
tualuschoras.lt ar YouTube. 

Linas Polikaitis Irena Nakienė-Valys Laisvidas ir Ilona Kisieliai Romualdas Zableckas  
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

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,,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!

JAV LB ŠVIETIMO TARYBAI AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame 2015 m. švietimo vajaus aukotojams,
kurių dosnumo dėka surinkta $9.663,00 suma. Maloniai

kviečiame visus lietuvius remti lituanistinių mokyklų darbus.

Tautos ateitis – mūsų visų rankose!
JAV LB Švietimo taryba

www.svietimotaryba.org

Elena Bradūnaitė Aglinskienė (HI), Joseph Alexsunas (MA), Danutė and Vytautas
Anonis (NY), Anne Aristei (MA), Liuda Avižonis (UT), Gediminas Balanda (MI), Teresa
& Joseph Banks (MA), Arvydas & Daiva Barzdukas (VA), Jazmina Baukys (IL),
Stephen W & Anne Virginia Bergen (DC), Leonas & Rima Bernotas (MA), Agnes
Pračkaila Bigelis (IL), Ramūnas Bigelis (CT), Algis Bilaitis (NJ), Kęstutis & Astra Bileris
(NY), Rimantas & Dalia Bitėnas (NJ), Dr. Edvardas & Dalia Bubnys (RI), Vida Bučmys
(OH), Antanas & Jūratė Budrys (AZ), Dr. G. Budrys (IL), Constance Čekaitis (PA),
Richardas & Taiyda Chiapetta (IL), Danutė Cline (TN), Lemont Chapter Lithuanian
American Community (IL), John J. Cvilikas (MA), Aldona Dabrila (MA), Edward
Dagis (NJ), Salomėja Daulys (IL), Gertrude DeCrescenzo (NH), Alfred & Eleanor
Ditchkus (NJ),  DLKV Lithuanian Ladies Auxiliary (MA), Walter Domeika (CT), Jonas
Dovydėnas (MA), Dalia Dzikas (CT),  Endriunas Bros. (MA), Rimas Gajauskas (CA),
Algis Garolis (OR), Algimantas & Teresė Gečys (PA), Aniceta Giedraitis (OH), Nijolė
Gierštikas (IL), Joseph Grikis (MD), Zigmas & Virginia Grybinas (IL), Algimantas
Gustaitis (LAC Cape Cod) (MA), Dr. Farouk A Habra (AZ), Maria Hudgins (OH), Algis
Ilgūnas (MA), Dalia Jakienė (PA), Joseph & Eleanor Janeliūnas (MA), Alphonse Jarus
(CT), Elena Jasaitienė (FL), Dr. Raymond Jokubaitis (NC), Vytautas Jonaitis (MI),
Gražina Šeduikis Joyce (MA), Dr. Joseph Kalvaitis (IL), Maksiminas Karaska (VA),
Kristina Rasa Karvelis (MI), Dr. Petras Kaufmanas (VA), Kaz Kazlauskas (IL), Gražina
Kenter (CT), Dr. Andrius & Vilija Kirsonis (CA), Rosalind Kivela (CT), Albert Kommer
(NJ), Romualdas & Gražina Kriaučiūnas (MI), Kriaučiūnų šeima (IL), Dr. Arvydas &
Aldona Kudirkienė (CA), Milda Kvedaras (AZ), Judith Landers (CT), Šarūnas ir Milda
Landys (CA), Dr. Marius & Eglė Laniauskas (OH), Birutė Lintakas (IL), Stanley Lukas
Sr. (NY), Albinas Lukoševičius (NJ), Elena & Kazys Majauskai (IL), Algimantas
Majauskas (MI), Aušra (Dawn) Maknys (PA), Mildred Maloskie (VT), Joseph
Marcelonis (MA), Algirdas ir Raminta Marchertas (IL), Albinas & Vita Markevičius
(CA), Kazys Matonis (AZ), Elise & Phillip Mauriello (CT), Robert Medonis (PA), Mrs.
Irena Merlino (NY), Marija Meškauskas (IL), Gabrielė Miksen (MA), Algis & Vaida
Mikuckis (CA), Tomas Mikuckis (MA), Albert P. Mikutis, Jr. (PA), Audris & Birutė
Mockai (TN), Alan & Kathleen Moritis (WA), Algirdas & Amanda Muliolis (OH),
Bronius Nainys (IL), Dr. Aldona Naudžius (IL), Joanne Norris (MA), Mr. Ray & Dana
Norvaišas (IL), Sisters of the Immaculate Conception of the BVM (CT), Vladas
Ovsiankinas (IL), Virginia Pauza (NY), Antanas Paužuolis (IL), Algirdas & Nijolė
Pleckaitis (MI), Dalilė & Antanas Polikaičiai (CA), Lidija & Darius Polikaitis (IL), Joseph
Popnik (PA), Dalia Puškorius (OH), Ramunė Račkauskas (IL), Vidmantas Raišys (WA),
Irena & Sigitas Raulinaitis (CA), Jūratė Raulinaitytė (CA), Paul Rizauckas (CT), Algis &
Genutė Rudis (MI), Emilia & Robert Sadonis (NJ), Danguolė Seally-Sadūnas (CT),
Aušrele Sakalaitė (IL), Elena Sakas-Sluder (CO), Vida M. Sakevičius (IL), Barbara
Sewell (TN), Patricia Sidas, in honor of Rasa Sprindys (CT), Anonymous (DC),
Raminta Sinkus (IL), Dr. Gina Skucas (TX), Algimantas Sležas (MA), Vytautas Šliupas
(CA), Richard Stahl (NY), Joseph & Anna Steinys (MA), Alma & Rimas Stočkus (CA),
Tadas Stomma (SC), Chester Strucker (NY), John & Diana Strupes (CA), Nemira
Šumskienė (IL), Alfred Svelnis (MA), Birutė & John Svera (MI), Milda Tomkus (CA),
Andrius Tvirbutas (MA), Narimantas & Janina Udrys (MI), Dalia Vakselis (IL), Rapolas
Valodka (FL), Maria Valys (PA), Jonas & Rasa Vazbys (NJ), Aldona Venckūnas (CA), V.
& V. Vilkas (CA), Joseph V. Vizgirda (IL), Gerda Weitzel (IL), Romualdas Zableckas
(CO). 

Lėšos bus naudojamos padengti išlaidas:
• Mokytojų, išdirbusių 10, 15, 20, 25 ir 30 metų lituanistinėse mokyklose,

pagerbimui. 
• Vaikų programai  „Palikime pėdsaką” Dainavos stovyklavietėje rugpjū-

čio 7–14 dienomis mokytojų (lituanistinio švietimo savaitė).
• „Laikai vaikams” svetainei www.laikaivaikams.org, kuris skirtas pristaty-
ti šiuolaikinę Lietuvą lituanistinėse mokyklose.

KVIEČIAME VISUS PRISIDĖTI PRIE SVARBIŲ 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS DARBŲ. 

Aukos priimamos šiuo vardu ir adresu:
LITHUANIAN EDUCATIONAL COUNCIL OF THE USA

c/o Laima Petroliūnienė, iždininkė
6812 Meadowcrest Drive, Downers Grove, IL  60516

Turite klausimų?  Rašykite:
Auksei Motto,  JAV LB Švietimo tarybos  bendrapirmininkei  mottolt@optonline.net

LITHUANIAN EDUCATIONAL COUNCIL OF THE USA IS A NOT-FOR-PROFIT TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,  Fed. ID# 36-2985877

Lietuva, visur tavęs ieškojau, –
Apėjau pasaulio vietų daug,
Ir ant žemės slenksčio kai sustojau,
Viešpatyje tėviškę radau.

B. Brazdžionis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
sun kios ir ilgos ligos, 2016 m. birželio 7 d. Amžinybėn iškeliavo

A † A
inž. ALGIRDAS STEPAITIS

Gimė 1924 m. birželio 7 d. Tauragėje.
Gyveno Arlington Heights, Illinois.
Inžinerijos studijas pradėjo po Antrojo pasaulinio karo Vokie -

tijoje, Karlsruhe Technologijos universitete ir užbaigė Illinois uni-
versitete, Urbanoje, gaudamas statybos inžinieriaus diplomą. Il-
gus metus dirbo žemės alyvos perdirbimo technologijos bendrovėje
(Universal Oil Products Co.) Chicagos priemiestyje, projektuoda-
mas „rafinerijas” bei vadovaudamas tų įmonių statyboms Šiaurės
bei Pietų Amerikoje ir daugelyje Europos kraštų: Vo kietijoje, Didž.
Britanijoje, Italijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Rumu nijoje, Lenkijo-
je, Kazachstane, Saudi Arabijoje ir Korėjoje.

Algirdas labai džiaugėsi atgimusia Lietuva, sekė dabartinį gy-
venimą, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis.

Algirdas visą gyvenimą buvo veiklus skautas – pradėjęs skil-
tininku Lietuvoje ir baigęs filisteriu akademiku Amerikoje.

Velionis bus pašarvotas birželio 14 d., antradienį, 10 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 11 val. ryto bus aukoja mos
šv. Mišios už jo sielą.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti at-
sisveikinime. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių aukos gali būti skiriamos skautų ir ateitininkų or-
ganizacijoms.

Didžiame liūdesyje liko žmona Laimutė Smalenskaitė, mirusios
sesers a. a. Aldonos ir a. a. Mariaus Sodonių sūnūs – Arūnas, Gied-
rius, Algirdas ir jų šeimos, sesuo Gražina Stepaitytė-Herzog ir jos
sūnus Jonas, pusseserė Olga Vaičaitienė-Juknius, pusbrolis Bru-
no Hesas Kanadoje, giminės Vokietijoje ir Lietuvoje.

Pasiliekame liūdesyje

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Spalį į stažuotę Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) keturiems
mėnesiams atvykstanti studentė ieško kambario netoli LTSC už priei-
namą kainą (iki 400 dol. su mokesčiais). VU doktorantė (disertacijos va-
dovas prof. Paulius Subačius), be žalingų įpročių. Galintys pasiūlyti nak-
vynę prašomi susisiekti su Rūta Lazauskaite el. paštu lazauskaitė.ruta
@gmail.com arba skambinti į ,,Draugo” redakciją tel. 773-585-9500.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Padėka
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gyvenantys Gurnee, IL, nuoširdūs Draugo fondo rė-
mėjai, atsiuntė laišką, kuriame rašo: Remiame Lietuvos Nepriklausomybės šimt-
mečiui atžymėti knygos leidimą ir aukojame 100 dol. Linkime  sėkmės Jūsų dar-
buose.

Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation

4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629
Visų aukotojų pavardės bus skelbiamos knygoje.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE – Manchester, MI
š. m. rugpjūčio 7–14 d.  

Pradedantiems, pažengusiems ir norintiems patobulinti savo kalbą.
Jūsų amžius ir išsilavinimas nesvarbu.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu: ausreles@comcast.net

K A S ?
Beverly Shores Lietuvių klubas kviečia į tradicinę

KUGELINĘ
K U R ?

Šv. Onos bažnyčios kiemelyje,

433 E. Golfwood Rd. Beverly Shores, IN
K A D A ?

Birželio 19 d. 2 val. p. p.
(po 1 val. lietuviškų Mišių)

Kviečiame kartu atšvęsti Tėvo dieną
Salotų ir saldumynų stalas suneštinis

Klubo pirm. Rūta Sidabrienė: 219-512-3493
Sekr. Diana Johns: 219-809-8233

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba kviečia visus apylinkės narius
dalyvauti Gedulo ir vilties dienos paminėji-
me, kuris vyks birželio 12 d., sekmadienį,
prie paminklo Pasaulio lietuvių centro kie-
melyje 10:30 val. r. 

� Naujas režisieriaus ir aktoriaus Kęstučio
Nako spektaklis pagal Washington Irving ap-
sakymą „Rip Van Winkle” bus rodomas bir-
želio 11–12 dienomis, šeštadienį-sekmadienį,
Howl Happening, 6 E 1st Street, New
York, NY 10003. Šeštadienį pradžia 7 val.
v., sekmadienį – 2 val. p. p. 

� Tautinis ansamblis „Grandis” visus ma-
loniai kviečia į metinį koncertą „Puoškim šo-
kių šventės kelią”. Renginys vyks birželio 12
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre, Ritos M. Riškienės  salėje
(14911, 127th St. Lemont, IL 60439). Bi-
lietus galite užsisakyti paskambinę tel. 773-
520-0248 (Vaiva) arba 630-850-7909
(Judita).

� JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
rius birželio  15  d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite režisierės Agnės Marcinkevi-
čiūtės dokumentinį filmą ,,Prisimenu moti-
nos balsą”, skirtą operos solistui Arnoldui Vo-
ketaičiui. 

� Šokio teatras „Aura” kviečia į teatro pa-
sirodymus birželio 17–19 d. tarptautiniame
Seattle šokio festivalyje „Beyond the Thres-
hold”. Pasirodymai vyks Raisbeck Perfor-
mance Hall, 2015 Boren Ave., Seatle, WA

98121. Daugiau apie renginį sužinosite ap-
silankę svetainėje – http://www.seattleidf.org.

� Birželio 18 d., šeštadienį, 5 val. p. p. Estų
namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy., Jack-
son NJ 08527) vyks Joninių mugė ir du šven-
tiniai koncertai. Visus prekeivius kviečiame
dalyvauti ir užsisakyti vietas el. pašu: lietu-
viskabendrija@yahoo.com arba tel. 732-
267-4344 (Livita).

� Birželio 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
SLA307 (W. 30th St., New York, NY 1000)
kviečiame visus į New Yorko Jonines! Šven-
tėje bus proga pasidžiaugti New Yorko tau-
tinių šokių grupių šokiais, kuriuos grupė „Tryp-
tinis” ir Maironio lituanistinės mokyklos šo-
kėjai ruošia šokių šventei Baltimorėje. Gar-
džiuosimės atsineštais užkandžiais, galėsi-
te nusipirkti alaus.

� Birželio 19 d., sekmadienį, 7 val. v. LDM
galerijoje „Siela” (14911, 127th St. Lemont,
IL 60439), vyks Jurgio Didžiulio koncertas.
Skambės naujausia kūryba ir senosios „In-
culto” laikų dainos. Bilietai parduodami
kavinėse „Senasis Vilnius”, „Rūta”, „Smilga”
arba galite užsisakyti tel. 630-291-0097
(siųsti žinutę Astai).

� Birželio 26 d. sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių, Pasaulio lietuvių centre, Lemon-
te vyks Lietuvių skautų kryžiaus šventinimo
iškilmės. Po iškilmių visus kviečiame į Atei -
tininkų namus pietums (pietūs – auka). Apie
dalyvavimą iki birželio 22 d. prašome pra-
nešti Dalei Gotceitienei tel. 630-235-2535.

Olimpinių žaidynių metu Rio de Janeire 
veiks Lietuvos konsulatas

Vasaros olimpinių žaidynių metu Brazilijoje Lietuvos generalinis konsulatas
iš Sao Paulo persikels į Rio de Janeirą.

Konsulinių paslaugų užtikrinimą olimpinių žaidynių metu birželio 6 dieną ap-
tarė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė bei generalinis sekretorius Va-
lentinas Paketūras.

,,Esant poreikiui, mūsų diplomatai bus pasirengę efektyviau ir greičiau suteikti
visą reikiamą konsulinę pagalbą mūsų šalies piliečiams”, – ministerijos išplatin-
tame pranešime cituojamas L. Linkevičius.

Vasaros olimpinės žaidynės Rio de Janeire vyks rugpjūčio 5–21 dienomis. 
ELTA


