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Sveikiname jus, mieli tėveliai
ir seneliai, su Tėvo diena!

ALGIRDAS ZAILSKAS

Renkantis karjeros ar
tolesnį stu dijų kelią
gali būti naudinga

pasitarti su tais, kurie šį
kelią jau nuėjo. Tokią gali-
mybę turi studentai, daly-
vaujantys aštuntus metus
iš eilės vykstančiame tarp-
tautiniame projekte „LT Big
Brother”. Projekto metu at-
rinkti studentai aštuonis
mėnesius konsultuojasi su
jiems paskirtais mentoriais
– skirtingose pasaulio vals-
tybėse įsitvir tinusiais lie-
tuviais profesionalais. O
partijų sąrašas iš tiesų įspū-
dingas – nuo tokių tarptau-
tinių kompanijų, kaip
„Goldman Sachs” ar „J. P.
Mor gan”, darbuotojų iki
Honkongo univer siteto dės-
tytojo. – 3 psl. 

Birželio 23–25 dienomis Lemonte, Ritos Riškus sporto
salėje, vyks tradicinis tarptautinis vasaros vyrų
krepšinio turnyras. Šiemet jame įvairių šalių koman-

dos kovos dėl buvusio LR Ambasadoriaus JAV Vygaudo
Ušacko taurės. 

V. Ušackas tuo metu viešės Čikagoje ir pats varžysis
krepšinio aikštelėje, o taip pat įteiks taurę krepšinio turny-
ro nugalėtojams. Vyrų A lygio komandų varžybose vėlgi tiki-
masi pamatyti aukšto meistriškumo varžybų kovas! 

Turnyrą organizuojanti Čikagos lietuvių krepšinio lyga
(ČLKL) kviečia komandas burtis ir stiprintis. Registruotis gali -
ma tel.: 630-999-5312 (Aurimas). 

Tą patį savaitgalį, birželio 25 d., šeštadienį, nuo 10 val.
r. Pasaulio lietuvių centre vyks ir tradicinis stalo teniso tau-
rės (STT) turnyras, kuriame varžysis pajėgiausi šios sporto
šakos JAV lietuviai. Kartu su jais dėl STT taurės kovos ir
svečias iš Lietuvos – Matas Vilkas, kuris yra 4-oje mūsų šalies
pajėgiausių stalo tenisininkų reitingo vietoje.

Čikagos lietuvių stalo teniso lygos (ČLSTL) organizuo-
jamame turnyre sportininkai dėl STT taurės ir piniginių prizų
kovos trijose pajėgumo grupėse. Taip pat vyks ir dvejetų
varžybos.

Stalo teniso gerbėjai, norintys dalyvauti STT turnyre,
kviečiami registruotis tel. 847-890-2194 (Tomas) arba
varžybų vietoje (nuo 9 iki 9:30 val. r.)

Vieta, kūrusi
prisiminimus – 10 psl. 

Kino juostoje 
įamžintas balsas – 5 psl. 

Projekto „LT Big Brother” dalyvių susitikimas Washingtone. Stovi pirma iš k. Ieva Žumbytė,
projekto „LT Big Brother” JAV regiono vadovė.  „LT Big Brother” archyvo  nuotr.

Projekte „LT Big Brother” 
patirtį perduoda lietuviai profesionalai

Lemonte – Ambasadoriaus
taurės krepšinio turnyras



palaiminimas! Tai buvo jo turtas, jo
nuosavybė – palaimintas gyvenimas,
kuris toks susikūrė kaip Simonui Ki-
reniečiui kartu su Jėzumi nešant sun-
kų, bet kas supranta, – išganymo kry-
žių. Tai buvo palaiminimas, kurį TĖ-
VAS perdavė mums, savo sūnums, da-
bar jau vyrams. Pa laiminimas, kuris
jį darė tik stipresnį, vyriškesnį, atsa-
kingesnį prieš savo vaikus savo as-
meniniu pavyz džiu, nes niekuomet
negirdėjome iš tėvo lūpų sklindant ru-
siškų keiksmažodžių, niekada nema-
tėme jo girto, nelaimingo, egoisto, sė-
dinčio be darbo. Visuomet mokė at-
skirti tiesą nuo melo, taip pat ir Mask-
vos propagandą nuo Vakarų pasaulio.
Štai pavyzdys: vakarais tėvelis klau sy-
davo „Amerikos balso” ir Vatikano ra-
dijo, kad, praskleidęs geležinę už dan-
gą, pats gautų teisingų žinių apie pa-
saulį, bažnyčios gyvenimą ir su šeima
bei draugais tomis žiniomis bei nau-
jienomis pasidalintų.

Nebėra jau tėvelio čia, bet jis gy-
vena ten, anapus saulės, kur kankiniai
ir šventieji Jėzaus draugystėje ir lai-
mėje yra. Kaip visi mes aiškiai žinome,
mūsų tėvai toliau gyvena ir mumyse,
savo vaikuose. Man tėvelis niekada
nėra ir nebus miręs, tik jo trūks, kad
galėčiau jį, kaip tada dar mažas vaikas,
ant jo rankų paimtas, stipriai, stipriai
apsikabinti ir prisispausti, kaip mano
jaunesnysis brolis žemaičiuodamas
sakydavo: „Kaip su replikėm apkabi-
nau, tave, tėveli”… Bet nuo tos dienos,
kada per primicijas, aukotas pirmas šv.
Mišias Tau ragės Švč. Trejybės baž-
nyčioje, palai minau tave apsiverkusį,
tėveli, taip ir šiandien, Tėvo dienoje,
aš apsiverkęs laiminu ir dėkoju Dievui
tik už tave, mano gerasis TĖVELI…

Mūsų gražioje Lietuvoje yra gyva
tradicija – aplankyti mirusių tėvų,
senelių, krikšto tėvų kapus: uždegti
žvakutes, padėti gražiai pražydusius
bijūnų žiedus, parymoti, pasimelsti,
daug daug ką prisiminti, pabūti toje
Tėvo-vaikų sakralinėje artumoje, nes
meilė niekada nemiršta ir tėvo pa mo-
kos nepasensta...

Atleiskite, bet turiu pasakyti ir tai
– niekada nesuprasiu, kaip galima tė-

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Šį sekmadienį Motina Bažnyčia
laimina kiekvieno mūsų žemiš-
kąjį tėvą. Kaip gražu ir kaip

svarbu! Ka talikams tėvams tai nuo-
stabi šventė, kada vyrai vėl priima
jiems skirtą specialų palaiminimą,
kurį teikia Jė zus, dangiškasis Tėvas.
Šią dieną visuomet prisimenu savo
amžiną atilsį tėvelį Praną Joniką.
Kaip jam buvo svarbu ir nepaprastai
džiugu gauti Tėvo palaiminimą! Noriu
su jumis pasidalinti, kodėl man tėvelis
paliko ne tik gražų, bet ir teisingą ka-
talikišką supratimą apie Tėvo dienos
palaiminimą. 

…Vokiečiams traukiantis ir ru-
 sams vėl užėmus Lietuvą, Pranas Jo-
 nikas su drąsiais Tauragės ir Jur bar-
 ko apskričių vyrais, – dauguma jų bu -
vo jauni ūkininkai, – nepaliko Tėvy nės
pavojuje, drąsiai stojo į nelygią kovą su
okupantu, žiauriu priešu. Kiek kartų
iš tėvelio lūpų esu gir dėjęs: „Koks
skausmas buvo matyti brangią, šven-
tą Lietuvos žemę panie kinančiai,
šventvagiškai trypiant bol  ševikams-
bedieviams”. Kaip aštriais peiliais
buvo raižomos jaunos šir dys, matant
kenčiančias jų motinėles, suprantant,
kad ateinančių kartų vai kučius bol-
ševikai savo KGB „apa ra tais” perdirbs
iš Marijos žemės vaikų į naujus dari-
nius – tarybų šalies ko munistinius
piliečius. Kaimuose nu tilo lietuviš-
kos gražios dainos, bažny čių varpai
liūdnai skambėjo, ant Lie tuvos pečių
kritus sunkiam kryžiui… Lietuvos
dangų užtraukė rusiškų keiksmažo-
džių, sodybų draskymo, bažnyčių nie-
kinimo, inteligentijos, kunigų ir kitų
šviesuolių trėmimo baisumas… Per-
žegnojo motinos prieš jas suklupu-
sius jaunus sūnus, palai mino kunigai
tikrus vyrus ir… išėjo broliai į tėviš-
kės miškus, pasiryžo žūti už laisvą Lie-
tuvą, į nieką kitą neiškeisti laisvės ir
tikėjimo, kas buvo jiems brangiausia,
švenčiausia. Jie niekur nesitraukė,
nes galvojo ki taip nei tie, kurie bėgo,
– jei visi iš bėgs, tai kas priešinsis ru-
sui, kas aukosis už Tėvynę? Tie jauni
idealistai partizanai negalvojo apie
save, nesakė, kad baisu, net nevyriška
bū tų buvę galvoti, kad neturi laiko, nes
reikia sėti ar pjauti, reikia sovietinio
mokslo ragauti, kurti kažkokią asme-
 ninę gerovę. (…Dažnai galvoju, už-
duo du tą patį klausimą – ar šian dien
matau tokių vyrų? Galvoju, ma tau, ir
liūdna darosi…) 

…Rusai ar stribai nenušovė, kaip
nemažai kitų brolių, bet sugavo, žiau-
riai kankino, nuteisė ir išvežė. Nugaišo
Stalinas, o Pranas grįžo iš Vor kutos la-
gerio, išgyveno, – stebuklas! O buvo iki

gyvos galvos nuteistas supūti šaltame,
toliausiame Sibire. Dievas ne tik iš-
saugojo tėvelio gyvybę – jam išlikus
garbingam, nepalūžusiam, neišdavu-
siam Lietu vos laisvės ir gyvo tikėjimo,
išgy ve nus kankinio siaubą, Viešpats
Praną apdovanojo šeima: tremtine
žmona Filomena ir gimusiais dviem
sūnumis – Gintaru ir Rimu. Tapęs
tėvu nė vie nos dienos neužmiršo už tai
Dievui dėkoti, ką dabar man liudija pa-
likta sena, nuo maldų visiškai susi-
trynusi maldaknygė. Ir socialistiniu
ekonominiu modeliu nesusiža vėjo, tik
sunkiai dirbdamas pasistatė du namus,
įsigijo automobilį, su ku riuo apva-
žiuodavome didžiuosius atlai dus, ir
šiaip – visko šeimai užteko, ypač lai-
mės.

Visuomet prisiminsiu mūsų šven-
 tus sekmadienius. Jie prasidėdavo tar-
si įprasta rutina, bet man tai buvo kaž-
kas daugiau: stebėdavau, kaip tėvelis
sekmadienio rytais skutasi barzdą,
pila į delnus deginantį odekoloną ir su-
siraukęs juo išsitrina švariai nuskus-
tą veidą, vėliau velkasi baltus balti-
nius, rišasi puošnų kaklaraištį, auna-
si išblizgintus batus, – toks vyriškumo
procesas vaikui buvo tikras džiugesys.
Prisimenu, kaip to lumoje suskambėjus
bažnyčios var pams ir kviečiant šven-
tadienio maldai, besišypsantis tėvelis
ištiesia ran kas, ir mūsų, jo sūnų, ma-
žos rankutės tarsi paskęsta dideliuose
jo delnuose. Linksmas kiekvieno sek-
madienio ėjimas į bažnyčią, nors buvo
sovietme tis, ateizmo piktžolės skver-
bėsi į dau gelio mūsų draugų širdis, pa-
virto tūkstančiais labiau už deimantus
spindinčių gyvenimo žingsnių, ku-
riuos nužingsniavome kartu su tėveliu.
Kaip buvo gera ir stipru tokią tėvo mei-
lę jausti, matyti. O tėvelis jautė lygiai
tą patį – jis džiaugėsi savo sū nais, di-
džiavosi būdamas katalikas tėvas, dė-
kojo Dievui už kiekvieną gautą dieną,
kad gali juo būti. Todėl visiškai su-
prantama ir aišku, kad Tėvo dienos pa-
laiminimo metu jis mus tvirtai laiky-
davo apkabinęs savo geromis tėviško-
mis rankomis, jo akys spindėte spin-
dėdavo, veidas buvo tarsi šventojo, o po
gauto palaiminimo apdovanodavo mus
savo gražiausia tėvelio šypsena ir
švenčiausiu tėvišku pabučiavimu. Ir
kiek vienąkart žiūrėdamas mums tie-
siai į akis, jis sakydavo tą patį – visas
Dan gus mus palaimino! Žinant, ką
jam teko iškentėti ir, kaip tvirtai pasi -
tikint Dievo malone, viskas toliau dė-
liojosi jo gyvenime, tik po daugelio
metų, visiškai suaugęs, supratau, ką
reiškia tas trykštantis džiaugsmas ir
pasakymas – visas Dangus mus pa lai-
mino… Tai buvo tikro vyro, tikro tėvo,
tikro lietuvio, tikro kataliko iš gyventas
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GANY TOJO  ŽODIS

Ačiū Tau, Dieve, už TĖVĄ!
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vui nevesti savo vaikų į Mišias, kaip
galima nemokyti ir kartu ne kalbėti
poterėlių, kaip galima keiktis, gir-
tuokliauti, vartoti narkotines me džia-
gas, kaip galima palikti savo šei mą ir
kažkur išeiti, kaip galima šven tes
švęsti be Dievo, kaip galima ne mokyti
vaikų lietuvių kalbos ir isto rijos, kaip
galima neskiepyti, kad užaugę vaikai
būtų savo Tėvynės patriotai... Nebent
tas tėvas niekada nėra sutikęs Jė-
zaus Kristaus ir nuoširdžiai pasikal-
bėjęs su Juo, ne bent jis nežino, kas yra
Lietuva ir jos laisvė.  

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas
meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis
paklausė jų: „Kuo mane laiko žmo-
nės?” 

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikšty-
 toju, kiti Eliju, treti sako: prisikėlęs
vienas iš senųjų pranašų”. 

Tada jis paklausė: „O jūs kuo
mane laikote?” 

Petras atsakė: „Dievo Mesiju”. 
Jėzus sudraudė juos, įsakydamas

niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė:
„Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti.
Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei
Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas
ir trečią dieną prisikels”.

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas no -
ri eiti paskui mane, teišsižada pats sa-
vęs, teneša savo kryžių ir teseka ma-
nimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę,
tas ją praras, o kas pražudys dėl ma-
nęs savo gyvybę, tas ją išgelbės”. Lk 9,
18–24.
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Projekte „LT Big Brother” patirtį 
perduoda lietuviai profesionalai
Atkelta iš 1 psl.

Apie „LT Big Brother” kalbėjo mės su projekto JAV
regiono vadove Ieva Žumbyte, daugiau nei 4 me-
tus dir bančia Pasaulio banke, Washing tone. Ieva
taip pat yra mentorė, o Pa saulio banke atlieka so-
cialinius-eko no minius tyrimus ir dirba su besi-
vystančiomis šalimis.

– Kieno iniciatyva prasidėjo „LT Big Brother” ir kada
projektas išsiplėtė į JAV?

– Projektas prasidėjo 2009 metais Londono lie-
tuvių iniciatyva ir pirmus dvejus metus vyko tik Lon-
done. Labiausiai buvo orientuojamasi į finansų sri-
tį – Londone dirbantys profesionalai duodavo pata-
rimų studentams, kurie studijavo finansus ar eko-
nomiką. 2010 metais projekte da lyvavo studentė
Lina Tolvaišaitė, kuri turėjo savo mentorių Londo-
ne. Kitais metais persikrausčiusi gyventi į JAV ji „LT
Big Brother” išplėtė į Jungtines Valstijas. Lina su-
rinko būrį mentorių iš muzikos, politikos, statistikos
ir pan. sričių, – praplėtė projektą įvairesnėmis pro-
fesinėmis sritimis. 

„LT Big Brother” vyksta kasmet, ir šių metų ge-
gužę jau prasidėjo aš tuntasis sezonas.

– Koks pagrindinis „LT Big Brother” tikslas?
– Iš pat pradžių norėjome padėti lietuviams stu-

dentams rasti profesionalų, kurie per neformalų
bendra vimą galėtų jiems perduoti patirties ir žinių.
Tuo pačiu ilguoju laikotar piu siekiame prisidėti
prie geresnės Lietuvos ateities ir vystymosi. Nes vė-
 liau sugrįžę studentai savo žinias ir patirtį gali pri-
taikyti Lietuvoje.

– Kiek dalyvių šiais metais dalyvaus projekte?
– JAV regione turime 22 mentorius, kurie dirbs

su 24 studentais. Vi same pasaulyje iš viso dalyvaus
244 studentai ir 218 mentorių, iš kurių keli konsultuos
daugiau nei vieną studentą.

– „LT Big Brother” norintys dalyvauti studentai gali iš-
reikšti savo prioritetus, su kurio regiono mentoriais nori ben-
drauti. Kurie regionai ir kokiose srityse dirbantys profesionalai
yra populiariausi? 

– Didžiausia paklausa yra Lie tu vos ir D. Brita-
nijos regionams. Lie tu vos studentams natūraliai
yra lengviau bendrauti su žmonėmis, kurie yra Lie-
tuvoje, jie gali gyvai susitikti, nė ra laiko skirtumo.
Mentorių pasiūla Lietuvoje taip pat didžiausia – tu-
rime jų daugiau kaip 60. Taigi Lietuvos regionas kiek-
vienais metais sulaukia daugiausiai paraiškų. Beje,
įdomu tai, kad Lietuva prie projekto prisijungė tik
2012 metais.

Antroji pagal populiarumą – D. Britanija, kurioje
gyvena daugiau kaip 50 mentorių. Kadangi D. Brita -
nijoje yra daug mentorių, šalyje taip pat studijuoja
daug lietuvių, aplikuojantys studentai natūraliai
renkasi regioną, kuriame gyvena ir kur yra dau-
giausiai juos dominančių sričių specialistų.

Į Amerikos regioną aplikuojantys studentai daž-
nai renkasi ne pagal vietą, o pagal profesiją. Aš pati
esu mentorė, atstovauju socialinei politikai, tarp-
tautiniam vystymuisi, ir iš Lietuvos paraiškas siun-
čiantys studentai mane renkasi dėl mano profesijos,
nes kituose regionuose nėra šiai sričiai atstovau-
jančio žmogaus.

Profesijų paklausa skiriasi pagal regionus. JAV
populiariausios sritys yra informacinės technologi-
jos ir IT verslas – turime mentorių, dirbančių „Sili-
con Valley”, todėl daug aplikuojančių į minėtas sri-
tis. Taip pat populiarūs finansai ir politikos mokslai.
D. Britanijoje tradiciškai dominuoja finansai. Skan-
dinavijoje – medicina ir rinkodara. Sričių populia-
rumas kas metai šiek tiek keičiasi. Pavyz džiui, pra-
ėjusiais metais viena psichologijos sektoriui JAV at-
stovaujanti mentorė sulaukė 40 studentų pareiškimų.
Šiais metais ta pati mentorė tiek prašymų nesulaukė.

– Kaip patys mentoriai vertina bendravimą su stu-
dentais? Kas juos motyvuoja dalyvauti „LT Big Brother”?

– Dauguma mentorių, mano nuo mone, nuošir-

džiai nori padėti studentams, kurie ieško patarimų
karjeros ir studijų klausimais. Prie to prisideda ir
kitos paskatos. Pavyzdžiui, mentoriai dažnai sako,
kad įdomu bendrauti su studentais, sužinoti, ko jie
mokosi, kokios tendencijos universitete ir darbo rin-
koje. Kai kurie mentoriai teigia, kad iš pačių studentų
sužino daug įdomių dalykų. Iš tikrųjų mūsų stu-
dentai, kiek aš pati skaičiau JAV regiono pareiški-
mus, yra labai motyvuoti ir gana daug pa siekę ba-
kalauro studijų metais.

Kai kurie mentoriai pradeda bendradarbiauti su
studentais. Pavyz džiui, žymi JAV regiono mentorė
Agnia Grigas prieš kelis metus turėjo labai sėkmingą
patirtį su studentu, kuris gyveno Lietuvoje. Išsivystė
graži profesinė draugystė. Kai kurie tampa gerais
draugais. Toks atvejis buvo man pačiai. Prieš kele-
tą metų turėjau mentorę, kuri dabar yra gera mano
draugė.

Apie „LT Big Brother” naudą taip pat sutiko pa-
pasakoti Julius Narkus. Studijuodamas Anglijoje jis
projekte dalyvavo du kartus. Julius šiuo metu dirba
San Franciske ir pats yra mentorius.

– Papasakokite, kas buvo Jūsų mentoriai?
– Pirmą kartą, 2011–2012 metais, mano mentorė

buvo Aušra Adomai tytė, puiki London City teisi-

Projekto „LT Big Brother” dalyvių susitikimas San Francisce. Susitikimą organizavo Austė Kriukelytė – „LT Big Brother”
JAV regiono koordinatorė (sėdi v.). „LT Big Brother” archyvo  nuotraukos

ninkė. Antrą kartą dalyvavau paskuti niai siais stu-
dijų metais (2013–2014) – tuo met mano mentorius
buvo JAV gy venantis Romanas Zontovičius, su ku-
riuo iki šiol esame draugai.

– Kokiu būdu bendravote ir kokios buvo pagrindinės
pokalbių temos? Ką jums tuo metu buvo svarbiausia ap-
tarti su mentoriumi?

– Pirmąjį kartą bendravome elektroniniu paštu,
kadangi Aušra buvo metams išvykusi iš Londono į
Pietų Korėjos biurą. Tiesa, jai grįžus ir pasibaigus
mūsų oficialiai mentorystės programai, susitikome
Londone papietauti. Aš tuo metu taip pat ruošiausi
kitos dienos skrydžiui į Australiją, kur keliavau stu-
dijuoti metus.

Pokalbių temos vyravo nuo studijų modulių pa-
sirinkimo teisės srityje iki užklasinės veiklos ir tei-
sinių kontorų skirtumų aptarimo. Po praktikos Lie-
tuvos teisės kontoroje LAWIN (šiuo metu „Ellex”)
Aušra padėjo lengviau integruotis, kadangi pati
toje kontoroje anksčiau dirbo. Jos patarimai padė-
jo įvertinti kompaniją praktikos metu ir užmegzti ar-
timesnius ryšius su teisininkais. Tuo metu man buvo
svarbu sužinoti daugiau apie vidines teisės kontoros
subtilybes, suvokti, kas vyksta po gražiu apdanga-
lu, kurį pristato visos kompanijos, atvykusios į
universitetą.

Antrąjį kartą su Romanu bendravome „Skype”
ir elektroniniu paš tu. Jis nuolat atsiųsdavo įdomių
straips nių, susijusių su mano karjeros planais.
Man atvykus į San Franciscą Romanas jau pirmą sa-
vai tę aprodė Silicio slėnį, papasakojo apie vietinę kul-
tūrą, supažindino su lietuvių bendruomene. Tai
buvo svarbu norint suprasti, ar noriu likti gy venti
vakarinėje JAV pakrantėje, ar kurti gyvenimą kitur.

– Kokios naudos jums davė bendravimas su mento-
riais?

– Naujų ryšių užmezgimą (pagal principą –
„esi vertas tiek, kiek vertas tavo ryšių tinklas”), ge-
resnį darbo pobūdžio suvokimą būnant universite-
te ir karjeros planavimą.

– Kuo užsiimate šiuo metu?
– Šiuo metu dirbu San Francisce, rinkodaros per-

sonalizacijos bendro vėje „Boomtrain”. Esu atsa-
kingas už rinkodaros veiklą ir analizę. Laisva laikiu
žaidžiu futbolą vietinėje lygoje, ruošiuosi pirmajam
maratonui, važi nėju dviračiu bei mokau ketvirtokus
vietinėje San Francisco lietuvių šeštadieninėje mo-
kykloje. Taip pat šie met pats tapau mentoriumi ir jau
pra dėjau bendravimą su dviem studentais. Labai
rekomenduoju projektą visiems draugams, iš kurių
dalis jau rado mentorius tiek Lietuvoje, tiek D. Bri-
tanijoje, tiek Australijoje.

Projekto „LT Big Brother” JAV regiono vadovė Ieva Žum-
bytė (k.) prie savo darbovietės  – Pasaulio banko Washi ng-
tone. Dešinėje – studentė Donata Telišauskaitė.
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TELKINIAI

BRONĖ STEIKŪNIENĖ

2016 m. birželio 12 d., po lietuviš kų šv. Mišių, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje parapijiečiai
rin kosi į parapijos salę. Čia vyko JAV LB Marquette
Parko ir artimųjų vietovių  apylinkės  ataskaitinis
susirinkimas. 

Pasivaišinę parapijietės Zitos Bag džiuvienės pa-
ruoštais pietu mis,  visi nusiteikė  išklausyti
ataskai tas. Susirinkimą pradėjo valdybos pir-

mininkė  A.  Sakalaitė ir pakvietė kleboną kun. J.
Kelpšą invokacijai. Kle bonas prisiminė masinį 1941
m. lietuvių trėmimą į Sibirą – Sovie tų Sąjungos gi-
lumą. Ta proga bažny čio je birželio 14 d. trėmimams
prisi minti padėtas vainikas. Klebonas pa žymėjo, kad
nuo 1940 m. iki 1950 m. Lietuva neteko 1 mln. 100
tūkst. žmo nių prieaugio. Buvo sunaikinti švie siausi
mūsų krašto žmonės. „Taigi, Dieve, laimink visas or-
ganizacijas ir mūsų Lietuvių Bendruomenę, o vi -
siems žuvusiems suteik Dievo palai mos,”  – kalbė-
jo klebonas. 

Toliau A. Sakalaitė prista tė val dybą, kuri susi-
deda iš 10 narių, labai reikalingų ir įdomių žmonių.
Be jų  veiklos neįvyktų  minėjimai, šventės ir pa-
bendravimai. Pirminin kė taip pat prisiminė birže-
lio 14 d.  trė mimus ir labai džiaugėsi iniciatyva
„Misija-Sibiras”, kai jaunimas iš Lietuvos vyksta į
Sibirą tvarky ti lietuvių kapų trėmimo vietose, sta -
tyti kryžių. Mūsų bendruomenės tikslas yra stebė-
ti, kas dedasi Lietuvoje ir esant galimybei gelbėti, pa-
dė ti.  Taip pat čia,  mūsų  apylinkėje, yra pati gra-
žiausia lietuviška bažnyčia, mūsų reikalas ją išlai-
kyti. Be to, or ganizacija svarbi tuo, kad rūpinasi vi-
suomenės nariais.

JAV LB Marquette Parko ir atimųjų vietovių apylinkės metinis susirinkimas

Iš k.: Vida Sakevičiūtė, Aldona Krištolaitis, Stasė Rudokas, Aušrelė Sakalaitė, Bronė Steikūnienė, Laura Zaura ir Zita Bag-
džiuvienė. Rengėjų nuotr.

Po to sekretorė Vida Sake vičiū tė per skaitė pra-
ėjusio  susirinkimo, kuris vyko 2014 m.  gegužės
mėn., protokolą (2015 m. ataskaitinio susirinkimo ne-
buvo, nes pirmininkė A. Sa ka laitė sirgo).

Perskaitytas revizijos aktas. Iždi ninkė Laura
Zaura tvarkingai veda visą bendruomenės apylin-
kės buhalteriją. Į revizijos komitetą reikia iš rinkti
naujų narių, nes buvęs pirmi ninkas Antanas Paužuo-
lis čia nebegyvena. Į revizijos komitetą pasiūlyti: Ar-
vydas Bagdonas ir Regina Butkie nė. Plojimais pri-
tarta jų kandida tūroms. 

Pasisakymuose kalbėta apie pa ra šų dėl Balta-
rusijoje, netoli Vil niaus, sta tomos atominės elektri-
nės saugumo, rinkimą. „Seklyčioje” yra pa rašų rin-
kimo lapai (informaciją suteiks Juozas Polikaitis). 

Buvo pasiūlyta labiau rūpintis ser gančiais ben-
druomenės nariais. Tais klausimais gali padėti kle-
bonas kun. J. Kelpšas. Taip pat buvo pasiūlyta or-
ganizuoti išvyką į Michigan City botanikos sodą-dar-
želį, Indiano je.

Susirinkimą baigiant sugiedota „Lietuva bran-
gi”. 

Tėvo diena JAV švenčiama šį sekmadienį, tačiau Čikagos priemiestyje
Western Springs įsikūrusi Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės pa-
rapija ją paminėjo pagal lietuvišką tradiciją – pirmąjį birželio sekmadie -

nį. Paminėjo pamaldomis ir tradici niu Tėvo dienos pikniku žalioje pie voje ša-
lia St. James bažnyčios, tapusios parapijiečių namais.

Visa pamaldų liturgija sukosi apie vieną klausimą – ar esame atra dę tė-
višką ryšį su Dievu. Savo pamoksle kunigas Liudas Miliauskas sakė: ,,Klau-
simas, kuris viską keičia – ar Tu Dieve randi Tėvą? Tikrą Tėvą, kurio gyve-
nime galbūt neturėjai? Jei dar neatradai, reiškia – klaidžioji. Nes kai atran-
di – nurimsti, žinai, kur yra tos rankos ir širdis, kuriomis visada gali pasi-
kliauti.”

,,Šios dienos evangelijoje Kristus mums parodo, kad kritinis taškas Tavo
tikėjime yra tada, kai Tu Dieve atrandi Tėvą. Tada tikėjimas tampa gyvu, be-
tarpišku bendravimu – lyg bendrautum su Tėvu. Nereikalingi tarpininkai tarp
Tavęs ir Jo tam ryšiui – neveltui sakom: Tėve mūsų. O mūsų, ne mano todėl,
kad priklausom vienai kriksčioniškai bendruo me nei”, – aiškino kunigas Mi-
liaus kas.

,,Tėvo diena yra proga pamąstyti, ar Tu tikrai esi atradęs Dievą savo šir-
dyje. Tada bet kokį iššūkį gali at remti (taip, gal aš ir silpnas, bet ar žinote, kas
mano tėvas?)... Aš viską galiu per Jį – toks žinojimas ir tokia galia ateina. Jis
pasakė žodį, ir žodis tapo kūnu… Jei
turėjote tikrus tėvus, žinote, ką tai
reiškia – jei jis pasakė, tai taip ir
bus”, – užbaigė pamokslą kunigas
Liudas.

Po šv. Mišių vyko linksmas pa ben -
dravimas – piknikas. Skambėjo akor-
deonisto Broniaus Mūro muzika, vyko
šokiai, parapijiečiai ir svečiai vaiši-
nosi skaniais pietumis. Gim ta d ie nius
šventusiems dr. Algimantui Kelertui,
Irenai Kleinaitienei ir Raimundui
Mariui Lapui sugiedota „Ilgiausių
metų”. Sukaktuvininkai užpūtė žva-
kutes, ir visi gavo paragauti skanaus
torto. Buvo smagu – nie kas į namučius
neskubėjo. Iki pat va karo susirinku-
sieji džiaugėsi geru oru ir malonia St.
James  bažnyčios užuovėja.

,,Draugo” info

Jis girdi, ko norim, duoda, ko reikia

Grojant Broniui Mūrui negali nedainuoti. Iš k.: Rūta Naujokienė,  Romas Tamašauskis ir
Irena Kleinaitienė.

Šokių rateliai – mėgstama pramoga Tėviškės piknikuose. Ramunės Lapas nuotraukos
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Geriausias JAV gyvenantis lietuvių kilmės operos so-
listas, lietuviš kos tapatybės nepraradusi pasaulinio
lygio garsenybė, įspūdingo balso sa vi ninkas, antra-
sis Fiodoras Šaliapi nas  – taip Čikagoje gyvenantį 86-
erių metų dainininką Arnoldą Voketaitį apibūdina mu-
zikologai ir muzikos kritikai. 

Ar teisingi šie specialistų žo džiai, galėjo nu-
spręsti patys žiūrovai, birželio 10 dieną su-
sirinkę į Balzeko lietuvių kultūros muziejų.

Čia įvyko Lietuvoje gyvenančios režisierės Ag nės
Marcinkevičiūtės dokumentinio filmo apie A. Vo-
ketaitį „Prisimenu motinos balsą” premjera. 

„Nelyginkit manęs su Šaliapinu. Mano balsas ne
‘šaliapiniškas’, o lyrinis bosas baritonas, tiksliau
chante bass, – pataiso įsismarkavusius gerbėjus
pats A. Voketaitis. 

A. Marcinkevičiūtės filmas – tar si savotiška žy-
miojo boso-baritono karjeros retrospektyva. Filmo
rody mą ne kartą pertraukė žiūrovų plojimai.  Filme
A. Voketaitis dainininkas – žavus, išdykėliškas,
plastiškas. Jis ne tik apdovanotas ypatingu balsu, bet
ir puikiu aktoriniu talentu. 

Prieš 16-ka metų karjerą baigusio dainininko
balsas saugomas ar chy viniuose operų vaizdo įra-
šuose. Filme skambėjo nemažai A. Voke tai čio atlie-
kamų partijų iš įvairiose pa saulio scenose pastaty-
tų operų. Tarp jų ir didžiąją šlovę solistui atnešusio
Don Quichotte  partija. 1980 metais Jules Massenet
„Don Quichotte” bu vo pastatytas Mexico teatre
„Bellas Artes”. Tąsyk po premjeros apie lie tuvį
prabilo didžiausi Amerikos laik raščiai. 

Apie A. Voketaitį, kaip muzikos atlikėją, asme-
nybę, draugą ir lietuvių tautos atstovą, atskirtą nuo
savo šalies, filme kalba muzikologai Danu tė Pet-
rauskaitė, Vaclovas Juodpusis, pianistė Mūza Ru-
backytė, Voketaičio šeimos draugai Algimantas ir
Alė Kė želiai, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Beje, jis 2009 metais A. Vo ketaičiui įteikė Lietuvos
didžiojo ku nigaikščio Gedimino ordino Koman doro
kryžių.

Šį garbingą ženklą įsisegęs į švar ko atlapą A. Vo-
ketaitis atėjo į premjerą. Jį atlydėjo žmona Nijolė.
„Didžiuojuosi, kad apie mane su kurtas filmas. Jei-
gu dabar dar būtų gyvi mano tėvai ir brolis, jie taip
pat būtų laimingi”, – sakė dainininkas. Jo gyvenime
buvo svarbios dvi mo te rys: motina, iš kurios pavel-
dėjo nuo stabų balsą ir žmona, kurią laiko savo di-
džiąja mūza. Beje, savo būsimąją žmo ną gražuolę Ni-
jolę Lipčiūtę jis sutiko per vakarienę po Lietuvių
Operos Čikagoje  pastatymo „Gražina” premjeros.
Tą patį vakarą pakvietė ją į Operos pokylį. 

Savo muzikinę karjerą A. Voke taitis pradėjo 1956
metais tarnauda mas JAV armijoje. Su kariniu an-
sambliu dalyvavo įvairiuose pasirodymuose ir ta-
lentų konkursuose. Vėliau mo kėsi klasikinio dai-
navimo pas šios specialybės mokytojus, iš kurių di-
 džiausią įtaką jo dainavimui padarė Elda Ercole. Pra-
ėjus metams nuo pasirodymų ir konkursų su armi-
jos ansambliu, A.Voketaitis debiutavo profesionalioje
New York City Opera. 

Kino juostoje 
įamžintas balsas

Arnoldas Voketaitis – kadras iš filmo. Į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusią peržiūrą susirinko daug dainininko talen-
to gerbėjų. Jono Kuprio nuotraukos

Iš k.: dainininkas Arnoldas Voketaitis su žmona Nijole ir filmo režisierė Agnė  Marcinkevičiūtė su dukromis.

Pasak muzikologo V. Juodpusio, per beveik 50
savo solinės karjeros me tų A. Voketaičio repertuarą
pa puošė visos pagrindinės operų boso – baritono par-
tijos, net 135. Tarp jų pui kuojasi Mefistofelis, Mė-
lynbarzdis, Don Juan, Don Fernando, Don Ba silio,
Don Quichotte... Jo balsas ne kartą skambėjo di-
džiausiose Ameri kos ir Europos scenose. 

Į premjerą Balzeko muziejuje iš Lietuvos atvyko
ne tik režisierė A. Marcinkevičiūtė, bet ir muzikologė
D. Petrauskaitė. Žiūrovams buvo pri statytas ir Či-
kagoje gyvenantis Arvy das Reneckis. Buvęs Ame-
rikos lietuvių televizijos įkūrėjas ir vadovas yra fil-
mo idėjos autorius. Jis taip pat padėjo režisierei su-
skaitmeninti kai kuriuos anksčiau darytus filmo įra-
šus.

Filmo kūrimas užtruko 10 metų.  Per tą laiką dėl
daugelio priežasčių teko daryti kelerių metų per-
trauką. Tik gavusi iš ministerijos pinigų, skirtų fil-
mo kūrimui, ir profesionalią kamerą, A. Marcinke-
vičiūtė tęsė pra dėtą darbą. 

„Mes su Agne susirašinėjome elektroniniu paš-
tu ir vienas kitam išsiuntėme tūkstančius elektro-
ninių laiškų. Reikėjo daug ką suderinti”, – prisimi-
nė A. Voketaitis.

Į premjeros pradžią atvykęs Lie tuvos generali-

nis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas apgailesta-
vo, kad A. Voketaitis negalėjo gyventi ir kur ti Lie-
tuvoje. „Kokia dabar būtų Lie tuva, jeigu joje būtų gy-
venę visi tie, kurie ne savo noriu ją paliko?”, –
svarstė konsulas. 

Beje A. Voketaitis iki šiol mažai buvo žinomas
savo tėvų gimtinėje. „Kai pirmą kartą aplankiau Lie-
tuvą, negalėjau suprasti, kaip mano tėvai galėjo pa-
likti tokią gražią šalį”, – sa kė dainininkas. Jis su-
pranta lietuviškai, tačiau lengviau mintis reiškia jam
įprasta anglų kalba. Bet JAV lie tuvis nepakeitė savo
sunkiai ameri kiečių tariamos pavardės – nors tą pa-
darė ne vienas jo kartos lietuvis. 

Konsulo mintį apie emigrantus vėliau pratęsė
rež. A. Marcinke vičiū tė. Jos nuomone, reikia skubėti
kuo greičiau užfiksuoti ir įamžinti emigracijoje gy-
venančių Lietuvių istorijas. Nes nemažai meninin-
kų ir kū rė ų, ar Lietuvos išeivijos kultūriniame gy-
venime svarbių darbų nuveikusių asmenybių tyliai
pasitraukia į ne būtį. 

Simboliška, bet filmo „Prisime nu motinos balsą”
premjera įvyko Bal zeko lietuvių kultūros muzieju-
je, kur 1989 metais A. Voketaitis buvo paskelbtas ir
apdovanotas kaip „Me tų žmogus”.

Iš k.: Arvydas Reneckis, Agnė Marcinkevičiūtė, Arnoldas Voketaitis ir muzikologė Danutė Petrauskaitė.
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Ištark, 
Išgirsk, 

išsaugok

Birželio 14 d. sukako 75 metai nuo 1941 m. prasidėjusio masinio Lie tuvos pilie-
čių trėmimo į Sibirą. Tai skaudi sukaktis, ženklinanti lietuvių tautos kančios ir te-
roro pradžią – trė mimai ir areštai tęsėsi iki Stalino mir ties 1953 m. Visą tą dešimtmetį
lietuviai buvo sukaustyti nuolatinės baimės jausmo: ar nebus savavališkai ap-
kaltinti? Ar nepateks į kokio budelio sudarytą tremiamų asmenų sąra šą? Ir net
terorui atslūgus kiek dorų lietuvių, atsisakiusių tarnauti melui, noriai priėmė są-
žinės kalinio etiketę ir geriausius savo gyvenimo metus praleido kalėjimuose, psi-
chiatrinėse ligoninėse ir lageriuose.

Siekiant pagerbti šiuos asmenis, labdaros fondas ,,Jauniems”, kuris yra ir
,,Misija Sibiras” sumanytojas, surengė viešą tremtinių pavardžių skaitymą. Ši
akcija pavadinta, ,,Iš tark vardą, išgirsk likimą, išsaugok istoriją”, arba trum-
piau ir paprasčiau: ,,Ištark, išgirsk, išsaugok”, vyko birželio 14–15 d. Aukų gat-
vės aikštėje, Vilniuje prie paminklo Lietuvos trem tiniams. Skaityti buvo kvie-
čiami visi, kas norėjo. Gausiai prisidėjo studentija – ateitininkai, skautai ir šau-
liai. Skaitė ir vaikai, ir jau  pagyvenę, Sibiro kančias patyrę tremtiniai. 

Fondo „Jauniems” direktorius Ignas Rusilas dalijosi mintimis apie vyku-
sią akciją: „Likus savaitei iki ren ginio pradėjome išankstinę registraciją į skai-
tymus. Iš anksto užsi re gistravo labai daug žmonių, tiek die nos, tiek nakties va-
landoms. Bet dar labiau nustebino skaičius tų, kurie pa noro skaityti neužsi-
registravę. Mes turėjome trumpinti vieno žmogaus skaitomą pavardžių sąra-
šą, kad tik galėtų paskaityti visi norintys…” 

Prie minėjimo prisidėjo 333 žmo nės. Jie vienas po kito per 23 valandas per-
skaitė daugiau nei 22 000 tremtinių vardų ir tų asmenų likimų.  

Ateitininkė sendraugė Inesa Čai kauskienė taip prisiminė šią naktį: ,,Ant-
rą valandą nakties tuščiomis Vilniaus gatvėmis važiuodama skai tyti pavardžių
į Aukų g. galvojau, ar tik neteks skaityti pusvalandį tuščiam Gedimino prospektui
ir keliems budintiems prie vėliavos? Tačiau pa siruošusių skaityti eilė stovėjo
prieš, o greitai – ir už manęs. Aplink būriavosi grupelės palaikančių. Vienybės

jausmas (ypač naktį) yra vienas ge riau sių jausmų pasaulyje ir viena stipriau-
sių jėgų. …Kokie įvairūs žmo nės atėjo skaityti pavardžių tų, kurie grįžo, negrįžo,
kurių likimas nežinomas... bet visus vienijo bendra istorija, noras prie jos pri-
siliesti. Te reikia tam sudaryti sąlygas, nes okupacija puikiai sudarė sąlygas iš-
kreipti tikrovę, vadinti viską kitais vardais, naikinti tapatybę. Dar daug žmo-
nių Lietuvos miesteliuose partizanus suvokia kaip banditus, Kalan tos suside-
ginimą laiko psichiniu nukrypimu, tremtis – natūralų (gal kiek per žiaurų) at-
pildą už buvimą per daug protingais, turtingais, išei vius – tiesiog pabėgėliais
į svajonių šalis ieškoti laimės. Tik jautriai pri siliesdami prie istorijos mes iš-
mokstame susitaikyti su jos skaudžiausiais faktais, užpildyti tas tuščias savo
šeimos, giminės, asmeninės gyvenimo istorijos dėlionės vietas ir tapti vienti-
sesniais, o kartu ir stipresniais, jautresniais, atsakingesniais”.

Parengė V. Kuprytė

Labai sunku suvokti, ko-
kie milžiniški buvo trėmi-
mo mąstai. Tremtinių pa-

vardės buvo skaitomos ir skai-
tomos, rodos, be pabaigos.
Užima kvapą pagalvojus, kad
kiekviena pavardė žymėjo tik-
rą žmogų: su savo istorija, savo
svajonėmis ir ambicijomis, kaž-
kieno brolį ar seserį, sūnų ar
dukrą, o gal mylimąjį... O išgir-
dus savo ar draugų giminių
pavardes pajunti, kokia nepa-
prastai artima ir skaudi kiek-
vienam iš mūsų yra ši mūsų
tautos tragedija.

Motiejus Krutulis 
Moksleivių ateitininkų 

sąjungos valdybos narys

Ateitininkai dalyvavo
Baisiojo birželio sukakties
minėjime Vilniuje 

Praleidau visą naktį budėdama. Dar dabar mintyse skamba
vardai, pavardės, likimai. Žvarbus vėjas neišgąsdino ateiti-
ninkų, skautų, šaulių. Mąstėm, kad liksim naktį, nes gali

taip nutikti, kad nebus kam skaityti, bet nebuvo nė vienos
valandos, kuomet nestovėtų eilutė žmonių. Stovėjimas visa
naktį prie vėliavos ir skaitymas tebuvo nedidelė auka už tuos,
kurie tiek daug iškentėjo. 

Rūta Visockytė, studentė ateitininkė

Studentai ateitininkai Rūta Visockytė ir Motiejus Krutulis visą birželio 14 d. naktį pamainomis stovėjo garbės sargyboje prie paminklo
Lietuvos tremtiniams Vilniuje. 

Tremtinių vardus skaito Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis. 
Žyginto Jurevičiaus nuotr.

Studentas ateitininkas Alminas Sinevičius skaito ištremtųjų vardus.
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2012 m. Lietuvių tautinių šokių šventė vyko Bostone. Šiemet vėl vyks-
ta prie – Atlanto. Rytiniame Amerikos pa kraštyje yra apsigyvenę daug lie-
tuvių nuo šiaurinio Maine iki pietinės Floridos. Tačiau daugiausia jų – ry-
 tinio pakraščio viduryje. Gal todėl ir nutarta XV Šokių šventę ruošti Bal-
 ti morės mieste. Pažvelkime į Amerikos rytinio pakraščio tautinių šokių
grupes, pradedant šiaurinėmis ir pietinė mis valstijomis. 

Tęsinys. Pradžia – gegužės 14, 21, birželio 4 ir 11 d.

RIMAS ČERNIUS

New York, New York – Mai ronio lituanistinė mokykla

New Yorko Maironio lituanistinė mokykla yra viena seniausių litua nis tinių mokyklų JAV.
Ji buvo įkurta 1950 m. Pirmoji mokyklos tautinių šokių mokytoja buvo Jadvyga Matu laitienė.
Ji buvo III Šokių šventės, įvy kusios Čikagoje 1968 metais, meno vadovė. Šiuo metu Mairo-
nio litua nistinės mokyklos tautinių šokių ansambliui vadovauja Aldona Mari jo šienė, Moni-
ka Paulavičiūtė-Kungie nė ir Rima Sekovaitė.  

Maironio lituanistinė mokykla jau penktą kartą pasirodo išeivijos šokių šventėje – šoko
1984, 1988, 2008 ir 2012 m.  

Hartford, Connecticut – „Berželis”

Hartfordo tautinių šokių  grupė ,,Ber želis” buvo įkurta 1972 m. Ją įkū rė ir ilgai jai vado-
vavo Dalia Dzikie nė. Šiuo metu „Berželio” vadovė – Asta Nenortienė. Jai talkina Lina Marū-
naitė.  

,,Berželis” dalyvavo devyniose išei vijos šokių šventėse, 1994 m. šoko Lietuvoje, Pasau-
lio lietuvių dainų šventėje, koncertuoja Connecticut miestuose, aplanko kitas Amerikos šiau-
rės rytų valstijas.  

New York, New York – „Tryptinis”

New Yorko lietuvių tautinių šo kių grupę ,,Tryptinį” 1950 m. įkūrė Jadvyga Matulaitie-
nė ir jam vadovavo 45 metus. Šiuo metu grupei vado vau ja Aldona Marijošienė, Nina Jan kaus-
kaitė ir Rima Sekovaitė.  

,,Tryptinio” pasirodymas XV Šo kių šventėje Baltimorėje bus tryliktasis išeivijos šokių šven-
tėse. 1994 m. ,,Tryptinis” šoko Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje, ansambliečiai dažnai kvie-
čiami šokti įvairiose iškilmėse, tarp kurių buvo ir Lietuvos krikščio nybės 600 metų minėjimas
Romoje (1987 m).   

Įdomu, kad XV Šokių šventėje Baltimorėje ,,Tryptinio” šokių grupėje šoks ir Lietuvos Res-
publikos genera linis konsulas New Yorke Julius Pra nevičius su žmona. 

Boston, Massachusetts – „Sambūris”

Bostono lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Sambūris” yra seniausias lietuvių šokių an-
samblis Šiaurės Amerikoje. ,,Sambūrį” 1937 m. įsteigė Ona Ivaškienė, kuri ansambliui vado-
 vavo 50 metų. Šiuo metu ,,Sambūrio” vadovas yra Tomas Mikuckis. Jam talkina Audra Vei-
taitė-Avižonienė, Daiva Veitaitė-Neidhart ir Rūta Mic kūnienė. Tomas Mikuckis yra XV Šo kių
šventės meno vadovas.  

,,Sambūris” dalyvavo kiekvienoje išeivijos šokių šventėje, šoko Lietu voje 1994, 1998 ir
2003 m. Pasaulio lie tuvių dainų šventėse. Ilgaamžis ,,Sam būris” buvo surengęs jubilieji nius
50, 70 ir 75 m. koncertus.   

Atlanta, Georgia – „Jievaras”

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Jiev aras” yra naujai įkurta, joje šoka Atlantos miesto lie-
tuviai. Grupė įsi kū rė 2015 metais, norėdama dalyvauti XV Šokių šventėje Baltimorėje.  ,,Jie-
varas” šoko Atlantos lietuvių bendruomenės organizuotos kalėdi nės vakarienės metu 2015
m. ir Va sario 16-osios minėjime 2016 m. ,,Jie varo” vadovas – Giedrius Stankevi čius. Jam tal-
kina Šarūnė Stankevi čie nė.  

Palm Beach, Florida – „Saulėtas krantas”

,,Saulėtas krantas” yra tautinių šokių grupė, kurią sudaro Floridos Palm Beach mieste-
lio ir apylinkių lietuviai. ,,Saulėtas krantas” šoko XIV 1950 m. V Šokių šventėje Bostone. Jos
pasirodymas XV šokių šventėje Bal timorėje bus antrasis išeivijos šokių šventėse. Grupei va-
dovauja Raimun das Balsys. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Nesaugi Baltarusijos AE – visos Europos rūpestis
Vilnius (Prezidentūros info) –

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Europos ko-
misare Elžbieta Bienkowska, atsakin-
ga už vidaus rinką. Komisarė aktyviai
prisidėjo rengiant Europos Komisijos
(EK) Komunikatą dėl Europos Sąjun-
gos (ES) šalių atsako hibridinėms grės-
mėms. Jame viena iš grėsmių Europos
saugumui įvardijami branduolinės
saugos pažeidimai ES kaimynystėje.

Šalies vadovės teigimu, tarptau-
tinių saugumo standartų neatitinkanti
Baltarusijos atominė elektrinė kelia di-
džiulę grėsmę ne tik Lietuvai, bet ir vi-
sai Europai. Todėl labai svarbu, kad
EK išgirdo Lietuvos susirūpinimą, o
branduolinės saugos užtikrinimas
tapo visos Europos tikslu.

Baltarusija iki šiol nėra pateiku-
si informacijos apie atominei jėgainei
taikomus saugumo reikalavimus, po-
veikio aplinkai vertinimą ir saugumo
testų įgyvendinimą, neįsileidžia Tarp-

tautinės atominės energetikos agen-
tūros (TATENA) stebėtojų. Vieninga ir
principinga ES pozicija yra būtina, sie-
kiant, kad Baltarusija išsklaidytų abe-
jones dėl statomos atominės jėgainės
saugumo. 

Susitikime taip pat buvo aptarta,
kaip stiprinti ES šalių atsparumą in-
formacinėms ir kibernetinėms ata -
koms, užkirsti kelią radikalizmo pli-
timui ir neapykantos kurstymui, ska-
tinti ES ir NATO bendradarbiavimą at-
remiant hibridines grėsmes. Lietuva
jau prisideda prie bendro ES šalių at-
sako hibridinėms grėsmėms. Mūsų
šalies iniciatyva parengtas ir įgyven-
dinamas ES strateginės komunikacijos
veiksmų planas, padedantis kovoti su
skleidžiama dezinformacija, demas-
kuoti melą, stiprinti alternatyvius in-
formacijos šaltinius. Lietuva taip pat
palaiko ES planus kurti kompetencijos
centrą kovai su hibridinėmis grėsmė-
mis.

Vilnius ( URM
info) – Užsienio rei-
kalų ministerijoje su-
rengtas Vyriausybės
komisijos Lietuvos
Respublikos valsty-
bės sienai delimi-
tuoti ir demarkuoti,
išskirtinei ekonomi-
nei zonai Baltijos jū-
roje nustatyti ir vals-
tybės sienos priežiū-
ros klausimams
spręs ti posėdis.

Posėdyje aptartas pasirengimas
artimiausiu metu numatomiems dar-
bams – bendros su Rusija demarkavi-
mo komisijos posėdžiui, diskusijoms
su Latvijos atstovais dėl sienos režimo
sutarties projekto, apsikeista infor-
macija apie įvykusias diskusijas su
Baltarusija ir Lenkija valstybės sienos
priežiūros klausimais.

„Didžiausias dėmesys ir toliau

turi būti skiriamas valstybės sienos su
Rusija demarkavimo darbams, įžen-
gusiems į baigiamąjį etapą. Šiuo
metu  jau priimti trys iš vienuolikos de-
markuotų valstybės sienos ruožų, su-
derintas su Rusija darbų grafikas nu-
mato, kad likusių ruožų priėmimas tu-
rėtų būti baigtas iki šių metų pabai-
gos”, – sakė užsienio reikalų vicemi-
nistras Mantvydas Bekešius.

Vilnius (ELTA) – Intensyvios mė-
lynos ar violetinės spalvos žiedais
puošnūs lubinai parazituoja ir kenkia
gamtai, tad aplinkosaugininkai ragina
gyventojus drąsiai juos rauti ir taip pri-
sidėti prie šių invazinių augalų nai-
kinimo.

Gausialapis lubinas yra įtrauk-
tas į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą.
Šis augalas patręšia dirvožemį azotu,
todėl vietoje natūralių buveinių įsi-

vyrauja jų gentainiai bei kiečiai, dil-
gėlės. 

Ne tik mūsų šalyje, bet ir Austri-
joje, Čekijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir
Latvijoje šis gausialapis lubinas lai-
komas invaziniu augalu bei sparčiai
plinta kitose šalyse, teigiama Aplinkos
ministerijos pranešime. 

Visame pasaulyje invazinių rū-
šių plitimas – tai viena didžiausių
grėsmių gamtinei įvairovei.

Vinius (Mano vyriausybė) – At-
sižvelgdama į itin sudėtingą pieno ga-
mintojų padėtį, Žemės ūkio ministerija
jau š. m. birželio mėnesio pabaigoje-lie-
pos pradžioje numato išmokėti 2016
metų pereinamojo laikotarpio nacio-
nalinę paramą už pieną. Pieno ga-
mintojams bus išmokėta daugiau kaip
17 mln. Eur iš valstybės biudžeto. Pa-
ramą gaus daugiau kaip 30 tūkst. ak-
tyvių pieno gamintojų.

Pagrindiniai reikalavimai atsie-
tajai nacionalinei paramai už 2016
metus gauti išliks tokie patys, kaip ir

2015 metais. Parama bus mokama
tiems gamintojams, kurie 2006–2007
kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m.
kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007
kvotos metams pieno gamybos kvotą.
Be to, pretendentai į nacionalinę pa-
ramą už pieną turi būti įsiregistravę
valdos valdytojais arba partneriais
Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Valdos, kurioje pieno gamintojas re-
gistruotas valdytoju arba partneriu,
valdytojas turi būti 2016 metais dek-
laravęs žemės ūkio naudmenų ir pa-
sėlių plotus.

Pekinas (Verslo žinios) – US tech-
nologijų milžinė „Apple” investavo į tak-
si užsakymo internetu paslaugas tei-
kiančią Kinijos „Didi Chuxing”. 

Bendrovei pavyko pritraukti 7,3

mlrd. JAV dolerių vertės lėšų. Iš in-
vestuotojų, tarp kurių minimos „Ap-
ple” ir draudimo bendrovė „China
Life Insurance”, „Didi Chuxing” iš
viso gavo 4,5 mlrd. JAV dolerių.

Paryžius (Diena.lt) – Rusijos fut-
bolo gerbėjų asociacijos vadovas ir
ultradešiniųjų atstovas Aleksandras
Špryginas yra išsiunčiamas iš Pran-
cūzijos dėl smurto Anglijos ir Rusijos
rungtynių metu Marselyje.

Prancūzija išsiunčia A. Špryginą
ir 20 kitų Rusijos sirgalių, kurie su-
laikyti keliaujantys iš Marselio į Lilio
miestą stebėti Rusijos ir Slovakijos

futbolo rungtynių. Rusijos ir Anglijos
sirgaliai susirėmė prieš ir po abiejų ša-
lių komandų rungtynių. 

Dėl neramumų Prancūzijos Li-
lio mieste sulaikyti 36 asmenys. Poli-
cija informuoja, kad į ligoninę pa-
guldyta 16 žmonių. Sirgalių sulaiky-
mas supykdė Maskvą ir ši protestuo-
dama iškvietė Prancūzijos ambasa-
dorių.

Washingtonas (Alfa.lt) – Pasi-
baigė daugiau kaip 14 valandų trukęs
JAV demokratų partijos atstovų pasi-
sakymas dėl galimų ginklų kontrolės
įstatymo pokyčių. Respublikonai su-
tiko balsuoti dėl dviejų naujų ginklų
kontrolės priemonių.

Tokiems galimiems įstatymų po-
kyčiams aršiai priešinasi JAV Nacio-
nalinė šaulių asociacija (NRA). Jos
atstovai kalbėjo, kad valdžios svars-
tomos priemonės tampa grėsme žmo-
gaus teisei įsigyti ginklų.

Sankt Peterburgas (BNS) – Eu-
ropos Komisijos pirmininkas Jean-
Claude Juncker pasakė Rusijai, kad
vienintelis būdas 28 valstybių Europos
Sąjungai (ES) panaikinti ekonomines
sankcijas Maskvai yra visiškas Ukrai-
nos taikos susitarimo įgyvendinimas.
Tai jis pasakė per Rusijos pagrindinį
ekonominį forumą Sankt Peterburge.

J.-C.Juncker yra ES aukščiausio
rango pareigūnas, atvykęs su vizitu į
Rusiją po 2014 metais Maskvos įvyk-

dytos Krymo aneksijos, kuri išprovo-
kavo JAV ir ES sankcijas Rusijai.

Kalbėdamas per tą ekonominę
konferenciją Sankt Peterburge, J.-
C.Juncker kritikavo Europos politi-
kus, sakiusius, kad jis nuvykdamas į
Rusiją pasiunčia klaidingą signalą.

Pasak J.-C.Juncker, ES turi kal-
bėtis su Rusija, bet tai nereiškia, kad
susvyruoja ES parama Ukrainos teri-
toriniam vientisumui.

Berlynas (ELTA) – Jei Jungtinė
Karalystė kitą savaitę nubalsuos pa-
likti Europos Sąjungą, šis sprendimas
galėtų tapti bloko dezintegracijos prie-
žastimi, įspėjo Vokietijos užsienio rei-

kalų ministras Frank-Walter Stein-
meier. „Sprendimas išstoti iš Sąjungos
sukrėstų bloką”, – sakė F. W. Stein-
meier. Vokietija yra viena iš didžiausių
JK prekybos partnerių Europoje.

Washingtonas (Die-
na) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama Baltuosiuo-
se rūmuose susitiko su
Dalai Lama, o jų pokal-
bis, kaip įprasta, vyko už
uždarų durų, be kamerų ir
žurnalistų, siekiant neer-
zinti Kinijos. Tai buvo ket-
virtasis B. Obama susiti-
kimas su Dalai Lama nuo
tada, kai tapo prezidentu. 

Kinija deda daug pa-
stangų, kurios neretai
būna sėkmingos, kad užsienio valsty-
bių vadovai jokia forma nesusitiktų su
Dalai Lama.

Baltieji rūmai nurodė, kad B. Oba-
ma pokalbio metu išreiškė savo tvirtą

paramą Tibeto unikalių religinių, kul-
tūrinių ir lingvistinių tradicijų iš-
saugojimui ir vienodai Kinijoje gyve-
nančių tibetiečių žmogaus teisių ap-
saugai.

NATO vėl įspėja dėl Rusijos politikos
Briuselis (ELTA) – NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg
įspėjo, kad Rusija bando karinėmis
priemonėmis sukurti įtakos zoną. Jo
teigimu, NATO atidžiai stebėjo didelį
Rusijos apsiginklavimą pasienyje: Ark-
ties ir Baltijos regionuose, nuo Juo-
dosios iki Viduržemio jūros. „Turime
duoti tam atsaką, siųsdami aiškų stip-
rybės signalą”, – pridūrė jis. 

Komentuodamas NATO sprendi-

mą dislokuoti Rytų Europoje keturis
papildomus batalionus, J. Stoltenberg
sakė, kad šis žingsnis yra tinkamas at-
sakas į agresyvius Rusijos veiksmus. 

Nuo krizės Ukrainoje pradžios ir
Rusijos 2014 metais įvykdytos Krymo
aneksijos Estija, Latvija, Lietuva ir Len-
kija reiškė susirūpinimą, kad šalių sau-
gumui kyla grėsmė. Atsižvelgiant į ša-
lių reiškiamą nerimą, kiekvienoje Bal-
tijos šalyje bus dislokuota 1 000 karių.

Parama pieno gamintojams – 17 mln. eurų 

Aptarti valstybės sienos demarkavimo klausimai

Ragina drąsiai skinti lubinus

Didžiausias dėmesys skiriamas su Rusija demarkavimui. 
URM nuotr.

Vokietija sunerimusi dėl ES suirimo

JAV prezidentas susitiko su Dalai Lama

Svarstys ginklų kontrolės pokyčius

Rusija turi įgyvendinti Ukrainos susitarimą

„Apple” investavo Kinijoje 

Prancūzija siunčia Rusijos sirgalius namo

Susitikimo detalių neatskleidžiama. 
Tibetianreview.net nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Domantas Sabonis dar nežino, kurioje
NBA komandoje rungtyniaus, bet eli-
tinės lygos naujokų biržai intensyviai
ruošiasi. Birželio 23 die ną 20-metis le-
gendos Arvydo Sabonio sūnus išgirs
savo vardą ir prisidės prie pajėgiausioje
lygoje kovojančių Jono Valančiūno bei
Donato Motie jūno.

Prieš NBA naujokų biržą D. Sa bo-
nis lankėsi individualiose klubų
treniruotėse ir tikisi patekti į tą

ko mandą, kuri jam suteiks daugiausiai
minučių. 

D. Sabonis turi ir kitą itin ambi-
cingą tikslą. „Noriu būti pirmasis lie tu-
vis, kuris taps NBA čempionu”, – tarė jis.
Jis amerikiečiams šiek tiek papasakojo
apie save. „Kai pradėjau žaisti krepšinį,
buvau šešerių ar septynerių. Augau
stebėdamas, kaip tė tis žaidžia ‘Port-
land Trail Blazers’ ko mandoje. Iš jo sė-
miausi motyvacijos, – pasakojo D. Sa-
bonis. – Augdamas į krepšinį ėmiau
žiūrėti rimčiau, norėjau žaisti aukštes-
niu lygiu. Sten giuo si tobulėti ir pasi-
rengti dar aukštesnio lygio žaidimui. Tai
šiek tiek gąs di na, bet kartu džiugina”. 

Manoma, kad didžiausia tikimybė,
jog D. Sabonį pasirinks vienas iš šių ke-
turių klubų: Phoenix „Suns”, Toronto
„Raptors”, Boston „Celtics” ar „Utah
Jazz”. Būtent šių klubų tre niruotėse D.
Sabonis ir lankėsi. 

Lietuvį savo komandos gretose no-
rėtų matyti ir legendinis Čikagos
„Bulls” klubas. Prognozuojama, kad
14-ąjį šaukimą biržoje turinti „Bulls” ko-
manda į pamainą išvykstančiam pran-
cūzui Joakim Noah gali pasi rinkti bū-
tent 20-metį 211 cm ūgio A. Sabonio
sūnų. Kartu su D. Saboniu Čikagos ko-
manda gautų atkovotus kamuolius, jėgą
po lenta ir didžiulį 20-mečio potencialą.

D. Saboniui NBA naujokų biržoje
prognozuojamas šaukimas antraja me
dešimtuke arba pirmojo pabaigoje.

Krepšininkas pervertintas

Kol vieni liaupsina 20-metį lietuvį
ir žada jam šaukimą tarp dvidešimties
pirmųjų NBA naujokų biržos dalyvių,
kiti randa D. Sabonio mi nusų. „Fansi-
ded” analitikai patei kė argumentų,
kodėl puolėjas yra vie nas labiausiai
pervertintų žaidėjų šių metų biržoje. 

D. Saboniui kai kurie analitikai
žada net šaukimą pirmajame dešim-
tuke, o tai kelia nuostabą ameri kie-

Domanto Sabonio tikslas – tapti NBA čempionu

Dainius Zubrus neprisilies prie
Stanley taurės ir jos neparveš į
Lie tuvą – San Jose „Sharks”

ledo ritu lininkai šeštosiose NHL fina-
lo rungtynėse 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) nusilei-
do Pitts burgh „Penguins” ir pralai-
mėjo seriją iki keturių pergalių 2:4. 

Tai buvo jau ketvirtasis kartas, kai
„Penguins” tapo  čempionais – pasku-
tinį kartą tai atsitiko 2009 me tais. Nau-
dingiausiu finalo serijos žaidėju iš-
rinktas Sidney Crosby. „Sharks” tai
buvo pirmasis klubo finalas, D. Zubrui
– trečiasis, visus juos jis pralaimėjo. 

Praėjusio sekmadienio rungty-
 nėse lietuvis rungtyniavo 8 minutes,
per kurias kartą metė į svečių vartus
ir pirmajame kėlinyje (7:50) gavo dvi

baudos minutes. Per 14 rungtynių at-
 krintamosiose varžybose puolėjas iš
Lietuvos aikštelėje praleido 2 valandas
25 minutes ir 4 sekundes, per ku rias
įmušė įvartį, atliko rezultatyvų per-
davimą, blokavo 6 varžovų meti mus ir
gavo 6 baudos minutes. 

Puolėjas D. Zubrus, kuriam bir že lio
16 d. sukako 38-eri, reguliariajame sezone
per 50 rungtynių savo komandai pelnė 3
įvarčius, atliko 4 rezultatyvius perdavi-
mus bei surin ko 20 baudos minučių. 

Trečią kartą finale suklupęs lie tu-
vis ir vėl negalės savo tautiečiams pa-
rodyti Stanley taurės. NHL galioja tai-
syklė, kad čempionų komandoje žai-
džiantys užsieniečiai turi teisę atvež-
ti taurę į savo gimtinę.

 čiams. „Tai per daug aukštas šaukimas
tokio lygio žaidėjui. Taip, jis do minavo
studentų krepšinyje pra ėju siame se-
zone, bet jo išskėstų rankų ilgis yra la-
bai mažas. Jis žaidžia arti krepšio, bet
neturi gero šuolio, kas trukdo gintis po
krepšiu ir blokuoti metimus”, – rašo-
ma analizėje.

D. Sabonis NBA greičiausiai tu rės
žaisti sunkiojo krašto puolėjo po zicijoje,
nes aukštesni vidurio puolėjai neturės
jokių problemų pelnyti taškus per lie-
tuvį. Nors D. Sabonis ga nėtinai gerai dir-
ba kojomis, bet daž nai jis vargsta gyny-
boje, kai žaidžiama du prieš du. D. Sa-
bonis susiduria su rimtomis problemo-
mis pelnydamas taškus prieš greitesnius
ir aukštesnius žaidėjus. Nors lietuvis ir
turi neblogą judesių atsargą, bet daugelis
jų yra paremti dešiniojo pe ties naudo-
jimu – tai jo žaidimą daro nuspėjamą.

„D. Sabonis turi variklį, kuris nie-
kada nesustoja, ir tai turėtų jam leisti
rinktis juodus taškus ir atko voti ka-
muolius, bet jis turi savo lu bas. Jis ne-
turėtų būti pašauktas anks čiau nei
penkioliktuoju šauki mu.

Faktas, kad D. Sabonio rankos yra
tarsi aligatoriaus – jos trumpos, kas
gali kyštelėti koją žengus į elitinį lyg-
menį. Taip, D. Sabonis fiziškai su stip-
rėjęs, tačiau jis dar nėra elitinis atletas,
o susidūrimai su tokiais žai dėjais kaip
Hassan Whiteside, De Andre Jordan
ar Andre Drummond jam gali tapti per
rimtu iššūkiu”, – savo analizę baigė
„Fansided”. 

Torontas turės du lietuvius?

Amerikoje netyla kalbos dėl to,

kaip Arvydas Sabonis žaidė NBA. Ži-
niasklaidos priemonėse nuolat pa sirodo
vienas kitas straipsnis, o „Portland
Trail Blazers” netgi sukū rė trumpą
vaizdo įrašą, kur uždavė klausimą, ar A.
Sabonis – geriausias kada nors įsigytas
krepšininkas? O Domantas Sabonis jau
įprato prie klausimų apie tėvą. Ar jis
moka atlikti tokius perdavimus, ko-
kiais garsėjo Lietuvos krepšinio legen-
da? „Norėčiau taip galvoti”, – viešėda-
mas Phoenixe juokėsi D. Sabonis. 

D. Sabonis pasirodė Toronto „Rap -
tors” klubo vadovams ir juos su žavėjo.
Jono Valančiūno klubas 9-ajame šau-
kime artėjančioje NBA naujokų biržoje
gali pasikviesti dar vieną lietuvį. 

„Jis turi neįtikėtiną variklį. Jis
nori laimėti, tai jam svarbiau už indi-
vidualius rodiklius, o tai labai svarbu,
nes būtent tokią kultūrą mes die giame
savo organizacijoje”, – po individualių
pratybų kalbėjo „Raptors” generalinio
vadybininko Masai Ujiri asistentas
Dan Tolzman. Jis taip pat pastebėjo,
kad D. Saboniui didelės įtakos daro tai,
kad jo tėvas – Arvydas Sabonis.

D. Tolzaman taip pat pastebėjo, kad
D. Sabonis puikiai tiktų į tan de mą su J.
Valančiūnu. „Būtent to mes ir ieškome.
Jis puikus komandos žai dėjas ir gali
žaisti šalia daugelio vy rukų. Jis yra vie-
nas tų, kuris aplink save kitus žaidėjus
padaro geresnius. Jam reikia pagerin-
ti metimą iš vidutinio nuotolio, ir taip
kovodamas dėl kamuolių, statydamas
tvirtas užtvaras ir palikdamas širdį
aikštėje, jis tikrai kitus padarys geres-
nius. Ne svarbu, ar žais starto penkete,
ar kils nuo suolo”, – tęsė D. Tolzman. 

„Jonas – šaunus vyrukas. Jis ma -
no draugas. Praėjusią vasarą Euro-
 pos čempionate jis manimi labai rū pi-
nosi – patarė, kaip žaisti, suteikė pa-
sitikėjimo, energijos. Žinau, kad Lie-
tuva eitų iš proto dėl to, jei vienoje NBA
komandoje žaistų du lietuviai. Vis dėl-
to tai priklauso ne nuo manęs. Dabar
turiu tiesiog gerai pasirodyti”, – apie
galimybę žaisti su J. Valan čiū nu kal-
bėjo pats Domantas.

Kas birželio 23-ąją ištars legendi-
nę pavardę?

Dainiaus Zubraus svajonė dužo 

D. Sabonis nekantriai laukia birželio 23-osios dienos, kai vyks NBA naujokų birža.
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Š. m. vasario 10 d. Vilniuje įsi kū-
rusi „Mažoji leidykla” regist-
ruotu paštu išsiuntė į Čikagą

siuntinuką – Neringos Jonušaitės 208
puslapių knygą ,,Neringos” kavinė: su-
grįži mas į legendą. Ilgai plaukęs per
vandenyną – net tris mėnesius! – šis
taip lauktas leidinys pagaliau mano
ran kose. Iš tikrųjų, Neringos knyga
apie ,,Neringą” – tai žymiai daugiau nei
vienos sostinės kavinės istorija! Tai ne-
pakartojamas romanas, perpintas spal-
vingais amžininkų prisiminimais ir re-
tais fotokadrais. Nekantriai vartau
knygos puslapius, o atmintyje atgyja ir
gyvenime sutiktos įžymybės – ,,Ne-
ringos” senbuviai, ir vaizdai iš savo pa-
ties apsilankymų legendinėje kavinė-
je, kurie prasidėjo 1977-ųjų vasarą...

Autorė – kavinės lankytoja

Knygos tituliniame puslapyje įra-
šyta dedikacija: „Gerbiamieji Ra mune
ir Raimundai, parašiusi šią puikią
knygą, Neringa iškeliavo, bet paliko
vertingą intelektinį palikimą, savo
mintis, humorą ir talentą. Linkiu pui-

kių akimirkų su knyga! Inga Liutke-
vičienė, leidėja.” 

Iš tikrųjų liūdna, kad autorė ne su-
laukė akimirkos, kai jos knyga išvydo
dienos šviesą. Neringa Jonu šaitė (1949–
2014) 1972 m. baigė Vil niaus universi-
tetą. Dirbo laikraščio ,,Savaitės ekra-
nas” korespondente, žurnalo ,,Kinas”
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja,
savaitraščio ,,Dienovidis” skyriaus re-
daktore, dien raščio ,,Lietuvos rytas” ap-
žvalgininke, specialiąja koresponden-
te, žurnalo ,,TV atena” redaktore. Lie-
tu vos kinematografininkų sąjungos
premijos laureatė (1977). 

Šiandien negalėčiau konkrečiai
pasakyti kur, kokiomis aplinkybėmis
susipažinau su Neringa. Tai galėjo
būti 1983 m. vasarą, kai lankiausi ,,Ki -
no” redakcijoje, kurioje ji dirbo (buvau
ką tik išleidęs savo 400 psl. knygą ,,Ten,
ekrane sužibus: Ame rikos lietuvių ki-
nematografija 1909–1979”). O gal – 1984
m. rudenį per Neringos vyrą, kino fil-
mų prodiuserį Vytautą Vilimą, su ku-
riuo suvedė rašytojo Juozo Baltušio po-
dukra, tuo metu jau Čikagoje gyvenu-
si Violeta Juzėnaitė- Pulikienė (beje, ka-
daise dirbusi padavėja ,,Neringoje”)... 

Pasaulis, kuriantis prisiminimus 
Knyga „Neringos” kavinė: sugrįžimas į legendą

„Neringa” – Vilniuje, Gedimino
prospekte nr. 23 įsikūręs res-
toranas, vienas ryškiausių XX
amžiaus 6-ojo dešimtmečio
lietuviškos architektūros kūri-
nių. 1959  m. lapkričio 6 d. ati-
da ry  ta kavinė „Neringa” buvo
pirmas modernizmo pavyzdys
to meto archi tektūroje ir už-
baigė pompastiško stalinizmo
laikotarpį. Restorano interjerą
projektavo broliai architektai
Algi mantas ir Vytautas Nasvy-
čiai, tempe ra  sienas tapė dai-
lininkai Vladas Jan kauskas bei
Vytautas Povilaitis, mažajai sa-
lei skulptorius Juozas Kėdainis
sukūrė gipsninį bareljefą. Ka-
vinę sudaro keturios persilie-
jančios erdvės: vestibiulis, ba-
ras, didžioji ir mažoji salės. In-
terjero dekorui panaudotos
įvairios natūralios medžiagos
(medis, metalas, stiklas), mo-
derni sie ninė tapyba. Neįpras-
tas interjeras su kėlė diskusijas
ir susidomėjimą visoje buvu-
sioje Tarybų Sąjungoje. TSRS
valdžia reiškė nepasitenkinimą
dėl tariamai per didelės pra-
bangos.

Nuo pat įsikūrimo „Neringa”
ta po kultine bohemos, inteli-
gentijos susibūrimo vieta. Čia
rinkdavosi garsiausi to meto
žmonės – poetas Justinas Mar-
cinkevičius, režisierius Vytau-
tas Žalakevičius, dailininkas
Stasys Kra sauskas, kalbinin-
kas Bronys Savuky nas, rašyto-
jas Juozas Baltušis, atvy kusios
garsenybės Vladimiras Vysoc-
 kis, Bulatas Okudžava, Robertas
Rož destvenskis ir daugelis kitų.
Metams bėgant restoranas iš-
saugojo savo stilių ir dvasią,
dalį valgiaraščio. Tradi cinis pa-
tiekalas –  „Neringos kepsnys”
(vištienos krūtinėlės suktinukas
su sviestu viduje, tarybiniais
laikais vadintas „Kijevo kotle-
tu”). Nuo 1969 m. čia ketvirta-
dieniais rengiami džiazo va-
karai, penktadieniais ir šešta-
dieniais skamba gyva muzika. 

1970 m. restorano interjeras
įtrauk tas į Lietuvos architek-
tūros paminklų, saugojamų
valstybės,  sąrašą. 2001 m. res-
torane atliktas kapitalinis re-
montas, šiuo metu čia veikia
dvi 150 vietų salės, 25 vietų
banketų salė bei 80 vietų ka-
vinė-baras rūsyje. „Neringos”
interjeras laikomas vienu įsi-
mintiniausių moderniajame
Vilniuje, įtrauktas į gražiausių
Vilniaus interjerų dešimtuką.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Neringos” kavinės muzikantai (iš k.): Rimvydas Derkintis, Jonas Laimutis Martinkėnas
(su akordeonu), Julius Šivickis, Rimantas Žeimys, Eugenijus Sokolovas. Būgnininko
Jurgio Olekos nematyti (virš fortepijono nežymiai kyšo galva). 1959 m. 

Teko svečiuotis N. Jonušaitės na-
muose, o porą sykių pietavome ,,Ne-
ringos” kavinėje. Ką mudu ten valgė-
me? Spėju, kad „Kijevo kotletą”. Tačiau
apie ką diskutavome, atsimenu pui-
kiai – kinas, kinas, kinas... V. Vilimas
net siūlė vaidybinį (!) filmą pagal mano
istorinės monografijos tekstą sukurti.

Visatos centras – ,,Neringa”

Būtų lengva parašyti įprastinę
knygos recenziją, jei ,,Neringos” kavi-
 nė: sugrįžimas į legendą būtų tik faktų
registras. Tačiau taip nėra. Praside-
danti filosofo Leonido Dons kio pratar-
me, leidėjos žodžiu bei tekstuku apie
Europos kavines (nostalgiškai prisi-
menu valandas, praleistas čia mini-
mose Paryžiaus kavinėse Café de la
Paix, La Closerie des Lilas ar Les Deux
Magots), toliau knyga padalinta į dvi da-
lis – „Neringos”  ar chitektūra, džiazas,
aptarnavimas (po kalbiai su Algimantu
Nasvyčiu, Jonu Laimučiu Martinkėnu,
 Gri gorijumi Talu, Viačeslavu ir Julija
Ganelinais, Milda Lemaniene) bei „Ne-
ringos” lankytojai (pokalbiai su Bro-
niumi Savukynu, Algimantu ir Sigita
Baltakiais, Terese Gečiene, Aušra Ma-
rija Sluckaite-Jurašiene, Tomu Venc-
lova, Tadu Baginsku, Gražina Balan-
dyte, Leonu Kučinsku, Rita Baltušyte,
Aleksandra Jacovs kyte, Jonu Žibur-Štai kaip atrodė ,,Neringos” padavėjos. Algimanto Kunčiaus 1966 m. nuotrauka.

Neringos Jonušaitės parengtos knygos
,,Neringos” kavinė: sugrįžimas į legendą vir-
šelis.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

kumi, Semu Josmanu, Feliksu Kapla-
nu, Levu Daumantu Todesu ir Arvydu
Anušausku). 

Visi – žinomos asmenybės. Su dau-
geliu teko asmeniškai bendrauti, ir
dabar tie prisiminimai tiesiog veržia-
si į dienos šviesą. Tikiuosi, velionė
Neringa nesupyks, jei jos knygą pa-
naudosiu kaip savotišką gidą po pi-
kantiškus nepamainomos sostinės mai-
tinimo įstaigos kuluarus.

Modernioje kavinėje
– moderni muzika

Prisipažinsiu, jog gydytojo Jono
Laimučio Martinkėno (g. 1938) atsimi-
nimais nebūčiau labai susido mė jęs,
jei ne viena prie jų publikuota nuo-
trauka – „Rimvydas Derkintis, Jonas
Laimutis Martinkėnas (su  akordeonu),
Julius Šivickis, Riman tas Žeimys, Eu-
genijus Sokolovas. Būgnininko Jurgio
Olekos nematyti (virš fortepijono ne-
žymiai kyšo galva). 1959”. Kai man
buvo vos penkeri, būsimasis mano bi-
čiulis Rimvydas jau skambino pianinu
,,Neringoje”! Mano keliai su Rimu su-
ėjo prieš beveik pusę amžiaus. Žinojau,
kad iš profesijos jis ekonomistas ir žy-
maus aktoriaus Valerijo no Derkinčio
sūnus. Suvedė mus kolekciniai intere-
sai – pirmąsyk ap silankęs jo jaukiame
mediniame namelyje Žvėryne apsvai-
gau nuo nuostabaus senų lietuviškų
alaus butelių rinkinio. Tačiau apie
Rim vydo aistrą džiazui sužinojau tik
dabar, iš Jonušaitės knygos. 

Dažnai ,,Neringoje” matydavau
Benjaminą Gorbulskį, tik niekada ne-
drįsau prie jo prieiti ir prisipažinti
esąs užjūryje gyvenantis jo estradinės
muzikos gerbėjas. Tačiau 1981 m. liki-
mas pats suvedė mane su Ben jaminu –
ir ne bet kur, o prie alaus bokalo Vlado
Andrijausko užeigoje Čikagos Mar-
quette Parko rajone. Iškart suradome
bendrą kalbą. Jis mielai autografavo
man savo plokšteles, o vėliau tais pa-
čiais metais dar kartą susitikome Los
Angeles, Pau liaus Jasiukonio įrašų
studijoje. Ten Gorbulskis su atlikėja
Raisa Urbonie ne prakaituodami įraši-
nėjo plokštelę ,,Lik sveikas”. Na, o
1983 m. jau gavau jo kvietimą apsilan-
kyti Vilniuje –  sutvarkė viską per try-
lika dienų, mokėjo greitai viską su-
styguoti.

Jonušaitės knygoje mirgėte mirga
atsiminimai apie Benjamino „apsi-
reiškimus” ,,Neringoje”. Vien ko verta
Gorbulskio ir poeto Pauliaus Širvio is-
torija: ,,Mielas buvo Širvys, tik kartais
gal jam pinigų pritrūkdavo. Pasiguodė
jis Gorbulskiui, kad nori išgerti, o pi-
nigų nėra. Gorbuls kis ir sako: aš tave
pavaišinsiu, o tu parašyk apie mane ei-
lėraštį. Širvys sutiko. Jis paėmė ser-
vetėlę ir, kol Gorbulskis kažkur vaikš-
čiojo, parašė ir šiam sugrįžus  per-
skaitė:

Neduok vaikams degtukų
nepirkite Širviui degtinės –
nupirk Gorbulskiui peruką,
kad skirtųs galva nuo šikinės.”

Na, o ,,Neringoje” akordeonu gro-
jęs Martinkėnas prisiminė, kad kartą
Gorbulskis išsimaudė baseinėlyje, ,,bet
jis buvo susilažinęs ir niekas nesiki-
šo...”

Svečiai iš Rytų ir iš Vakarų

Su poetu, vertėju, eseistu, disi den-
tu Tomu Venclova asmeniškai susipa-
žinau  „Santaros–Šviesos” suvažiavime
Tabor Farm, Michigane. Konjako ,,Ne-
ringoje”, deja, kartu ragauti neteko, bet
įdomu buvo paskaityti apie jo apsilan-
kymus Jonušaitės knygoje. Venclova

kavinėje lankydavosi bent kartą per sa-
vaitę. Knygos sudarytojai jis pasakojo:
„Išgerdavau kokius 200 gramų kon-
jakto, ne taip jau mažai, bet buvau
jaunas, nenusigerdavau. Paminėjote
mano tostą už amerikiečių astronautą
Glenną, bet aš pats to neatsimenu. Ga-
lėjo būti, kad garsiai pasakiau visai sa-
lei, turbūt buvau kiek išilęs. Buvau iš
tų žmonių, kurie pernelyg nesivaržė
reikšti savo pažiūras. Todėl ir buvau
laikomas ‘liaudies priešu’ – ligi pat savo
emigracijos, o tada jau galutinai juo vir-
tau.” 

Į ,,Neringą” dažnai užklysdavo už-
sieniečių – tiek iš Rytų, tiek ir iš Va-
karų. Tokių ten sutikdavo ir Venc lova:
„Neringoje susipažinau su tokiu Albi-
nu Morkumi, jis buvo grižęs iš Ameri-
kos, dirbo Amerikoje antikomunisti-
nėse organizacijose – buvo iš 1944 m.
emigrantų. Išleido porą kny gų. Jis
man kartą patarė paskaityti George Or-
well romaną 1984-ieji – tai romanas,
anuomet sunkiai pasiekiamas, virto gal

svarbiausia knyga, ko kią savo amžiu-
je perskaičiau. Per skaitęs supratau,
kad komunistinėje sistemoje geriau
negyventi. Apie Albiną Morkų kalbė-
davo, kad jis esąs saugumo agentas, ir
tai visai galimas daiktas. Bet kartais ir
agentas provokaciniais tikslais pasako
ką nors naudingo”.

„Nebuvo lengva patekti į Neringą,
ten visada stovėdavo eilė, bet aš greitai
suįžūlėjau: prieidavau prie durų, ad-
ministratorius durinin kas mane jau
pažinojo, pasakydavo ‘A čia jau jūsų lau-
kia’, ir įleisdavo, – prisimena Venclova.
– Tas administratorius buvo ypatingas
žmogus. Grįžęs, rodos su kitais ree-
migrantais iš Argentinos, jis, kiek teko
girdėti, dirbo stiuardu prancūzų tran-
satlantiniame garlaivyje Normandie,
buvo įdomios biografijos ir mums ne-
regėtų manierų. Nuolatinius Nerin-
gos lankytojus gerai žinojo – ir jų var-
dus, ir pavardes bei profesijas.” 

Venclova taip pat pastebi, kad ka-
vinėje lankydavosi ir oficialiosios kul-

Čia rinkdavosi sostinės kultūrinis elitas – ir ne tik... Algimanto Kunčiaus 1966 m. nuo-
trauka

tūros atstovai: ,,Ateidavo mano tėvas,
kuris ten matydavosi ir su emigrantais.
Pačios pirmosios buvo dvi moterys
emigracijos veikėjos: Salo mėja Narke-
liūnaitė ir poeto Juozo Tysliavos našlė
Valerija Tysliavienė. Sėdėjome su jomis
(aš irgi ten sėdėjau), ir tai buvo pir-
masis oficialiųjų Lietuvos inteligentų
ir ‘amerikonų’ susitikimas. ...Į soviet-
mečio pabaigą užeidavo Algirdas Avi-
žienis, Liūtas Mockūnas, Kęstutis Keb-
lys.”

Susitikimo vietos 
pakeisti negalima 

1977 m. likimas mane nupūtė į
Lietuvos sostinę. Praleidau vasarą da-
lyvaudamas Vilniaus universiteto už-
sienio lietuviams skirtuose lietuvių
kalbos kursuose. Kadangi maitinimo
įstaigų senamiestyje nebuvo daug, kla-
siokai dažnai nutūpdavo Lenino pros-
pekte ar šalia esančiuose restoranuose,
valgyklose, kavinėse. Aš rinkdavausi
,,Neringą” dėl aplin kos ir skanių pa-
teikalų. Pasirodyda vau apie 2 val. p. p.,
kad išvengčiau spūsties. Tai buvo gera
susitikimų vieta – pats miesto centras,
tuo tarpu studentų bendrabutis buvo
sostinės užkampyje, Olandų gatvėje, ne-
privažinėsi. Lankydavausi ten dukart
per savaitę – antradieniais ir trečia-
dieniais – dėl kelių priežasčių. Savait-
 galiais universiteto vadovybė mums
rengdavo išvykas po Lietuvą – Vil niuje
nebūdavom. Ketvirtadienis visur buvo
,,žuvies diena”, o tuomet žuvis neįėjo į
mano racioną. Na, o dėl pirmadienių,
tai ne kartą buvau iš žmonių girdėjęs,
jog po savaitgalio ,,Neringoje” geriau
nesilankyti – produktai jau ne švieži. 

Valgiaraštis nebuvo labai gau sus:
,,Kijevo kotletas”, befstrogenas (jis
buvo patiekiamas specialiame metali-
niame inde, o atskirai – keptos bulvės),
bifšteksas (kuris, anot pasakojimų,
buvo Benjamino Gor bulskio „patobu-
lintas”), ,,Neringos salotos”, rageliai su
grybų padažu... Lietuviškų bulvinių pa-
tiekalų čia, regis, nebūdavo. Mano mi-
tybos repertuaras buvo įprastas: sulti-
nys su pyragėliu, ,,Kijevas” ar be-
fstrogenas, o pasisaldymui – plakta
grietinelė su želė. Mums, amerikie-
čiams, LTSR sostinėje buvo problema-
tiška su gėrimais – ledukų čia neras-
davai. Gal su mažulyčiu, vos įžiūrimu
leduku ser viruodavo šampaną. Kal-
bant apie gaivinančius gėrimus, prisi-
menu vieną linksmą istoriją. Mano
jaunystės draugas kaunietis architek-
tas Tomas Juras per mano apsilanky-
mą 1983 m. atvyko į Vilnių susitikti. Už-
ėjome į ,,Neringą” papietauti. Jis nus-
tebo, kad tarp įvairių gerimų čia buvo
ir „Fanta” (apelsinų ekstrakto gazuotas
gėrimas, kurį pagal ameri kiečių „Pep-
si Cola” receptūrą tuomet pilstydavo
ukmergiečiai). Tomas pie tų metu iš-
tuštino porą „Fantos” bu teliukų, o dar
kelis nusipirko išsi nešimui. Jis prisi-
pažino, kad su šiuo „amerikietišku
brudu” maišysiąs kokteilius.

Nukelta į 14 psl.
Galinos Rozinienės karikatūra iš 6 dešimtmečio spaudos. 
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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

www.draugas.org

Surašymas nr. 59
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą. 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.

5 raidės:
ALĖJA – ČALMA – DAIGA – IZIDĖ – KNYGA – KOTAI – LABAI –

LANDA – PUŠIS – SĖSLĖ – TAMSU – TOGAS – TUNAI – UGNIS –

VISAD – ŽIZEL.

8 raidės:
ABRAZIJA – ALTITUDĖ – ASKARIDĖ – ATASROVĖ – ATMINKAI –

BRANGUMA – DAIHATSU – DALELYTĖ – DRIEKUTĖ – FABRIKAS –

GARBANOS – GRUZINAI – HABANERA – ITALIKAI – KAŽKODĖL –

KRAITELĖ – LIJUNDRA – NEJAUTRA – PADĖKLAS – PERTVARA –

RASAKILA – RODIKLIS – STAGARAI – STRAZDAI – ŠTURMANĖ –

ŠVARYKLA – TITIKAKA – TUNGUSKA – TVARSTIS – TVIRTYBĖ –

UŽSTATAS – VALSČIUS.

9 raidės:
ERZINIMAS – HUGENOTAI – SABALENOS – ŠEIMYNĖLĖ.

Lietuvoje, netoli Zarasų, prie
Duburio ežero, parduodamas 6.4 ha

žemės sklypas. Kaina 40 000 eurų.

Tel. 370 6103-9960 (Vida)

PARDUODA
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

,,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!

Draugo fondo pavasario vajui baigiantis

Karštais orais prasidėjo birželis, ir mūsų pavasarinis vajus eina į pa baigą.
Dėkojame tai daliai Čikagos apy linkėse gyvenančių „Draugo” skai   tytojų,
kurie išgirdo kvietimą jungtis į Draugo fondo pavasario vajų. Ateina

laiškų, su aukomis pagal pensininkų kišenes linkint, kad „Drau gas” dar ilgus
metus lankytų mus ir savo įdomiais straipsniais bei lietuviško gyvenimo aprašy-
mais jung  tų tautiečius.

Dėkojame už paramą Draugo fondui, dėkojame už malonius linkėji mus
„Draugo” laikraščiui. Nors pava sario vajus baigiasi, bet parama „Drau gui” per
Draugo fondą visada yra laukiama.

Čekius rašyti Draugas Founda tion ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Draugo fondo įnašai
Su 200 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, East-

 lake, OH, garbės nariai, iš viso 7,900
dol.

Albinas ir Vita Markevičiai, San-
 ta Monica, CA, garbės nariai, iš viso
1,900 dol.

Aldona Zailskaitė, La Grange, IL,
garbės narė, iš viso 1,450 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

Chicago, IL, garbės nariai, iš viso
5,900 dol.

Aleksas ir dr. Dana Vitkai, Palos
Heights, IL, garbės nariai, iš viso
3,300 dol.

Angelė Raulinaitienė, Burbank,
CA, garbės narė, iš viso 1,200 dol.

Su 75–50–20 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,200 dol.

Julija Smilgienė, Chicago, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,330 dol.

Jurgis Likanderis, Kankakee, IL,
iš viso 500 dol.

Eugene ir Regina Žiuriai, Wethers-
 field, CT, iš viso 160 dol.

Draugo fondas už aukas 
vi siems nuoširdžiai dėkoja.

Kavinė – tiltas į Vakarus?

,,Neringoje” mėgdavau atsisėsti
mažojoje salėje – beveik visada kavinės
dešinėje pusėje, dažnai prie lango.
Ankstyvą popietę restoranas būdavo
tuštesnis. Prie tų mažyčių trikampių
staliukų, kur vos vienas galėdavai
laisvai pasijusti, vėliau sodindavo net
tris žmones. Pietų metu mėgdavau pa-
vartyti spaudą: žurnalą ,,Kultūros ba-
rai” ar savait raštį ,,Literatūrą ir me-
nas”, arba tiesiog paspoksoti į pros-
pektu skubančius praeivius. Girdėjau
kal bas, jog didžiojoje salėje prie dau-
gumos stalų buvo pritaisyti mikrofo-
nai. Todėl aš tos salės vengiau, nors vie-
ną kartą savo bičiulio dėka (turbūt ne-
tyčia) tapau auka. 

Su Broniumi Aloyzu Ambrazie ju-
 mi susipažinome Čikagoje Žilevi čiaus
muzikologijos archyve 1981 metais (o
gal ir anksčiau). Vilnietis muzikologas
pasinaudojo Helsinskio susitarimo
„atšilimo” politika. Am braziejų šeima
per Antrąjį pasaulinį karą buvo at-
skirta – žmona su vaiku ištremti į Si-
birą, o vyras, ketvirtosios artilerijos
pulkininkas, paspruko į Vakarus. Čia,
Čikagoje, vedė antrą kartą. Su Bro-
niumi mus siejo didelė meilė senam lie-
tuviškui kinui, tad kalbos niekada ne-
trūko.

Taigi, 1984-tieji, ,,Neringa”. Dai-
 rausi Broniaus – jo nėra. Pagaliau pa-
sirodo, kviesdamas į pagrindinę salę.
Prie stalo sėdėjo keli pagyvenę man ne-
pažįstami muzikos veikėjai. Įpusėjus
pietums, prie mūsų stalo prieina spal-
vinga, bet nebejauna moteriškė. Pri-
sėda ir tuoj su manimi angliškai: „My
English – she is good?” Paskui teirau-
jasi, ar ji apsi rengusi kaip amerikietė.
Po to pradeda berti pažadus: „Galiu pa-

rūpinti juodų sabalų, Veiverytės nu-
tapytą aktą, viską, ko panorėsite. Tik
išvežkite mane į Ameriką. Būsiu pa-
vyzdinga žmona...” Mandagiai „nu si -
ploviau” ir išėjau. Vėliau Bronius man
paaiškino, kad Auksės Aukš tikalnienės
(toks buvo šios ekscentrikės vardas)
dukra – Broniaus studentė Muzikos
mokykloje. Prieš savaitę ji buvo pri-
sėdusi prie mūsų staliuko ir girdėjo
apie kalbamės. Atsikratyti p. Auksės
nebuvo lengva, bet pagaliau ji suprato
– jokio „one way ticket to the States”
tikrai nebus.

Vėliau sužinojau, kad ši moteris
buvo gana žinoma visuomenės veikė-
ja, dėstė anglų kalbą vienoje iš sostinės
mokyklų. 1987 m. rugpjūčio 23 d. ji
buvo viena iš tų, kurie išdrįso ateiti
prie Adomo Mickevičiaus paminklo –
ten vykusiame mitinge pirmą kartą
buvo viešai pasmerktas Molotovo-Rib-
bentropo paktas. Susi kūrus Sąjūdžiui,
ji dalyvavo jo veikloje. Bet taip pat p.
Aukštikalnienė bu vo apraizgyta viso-
kiausiomis pikantiškomis istorijomis.
Maikštingoji moteris apleido gyvenimo
,,bokso ringą” 2009 m. kovo 13 d.

-----
Kai būnu Vilniuje, visada nostal-

gijos vedamas sugrįžtu papietauti į
,,Neringą” – tačiau apsižvalgau į kai-
rę ir į dešinę ir apčiupinėju staliuką
apačioje... Juokauju, žinoma.

Įdomu, kokie Jūsų prisiminimai iš „Nerin-
gos” kavinės? Pasidalinkite jais su ,,Draugo”
skaitytojais. Lauk sime Jūsų laiškų el. paš-
tu vyr.redaktore@gmail.com arba ,,Drau go”
redakcijos adresu: 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629 – Red.

Iliustracijos iš įvairių šaltinių.

„Neringos” kavinė: 
Atkelta iš 11 psl.

,,Neringos” didžioji salėje – vakarietiška bohemiška dvasia. 1964 m. nuotrauka

Per 40 metų beveik visada sėdėta prie to paties staliuko. Čikagietis Raimundas Marius
Lapas (k.) ir vilnietis Bronius Ambraziejus. 1994 m. Asmeninio albumo nuotr.



15DRAUGAS 2016 BIRŽELIO 18, ŠEŠTADIENIS

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

Slovėnijos Nepriklausomybės dienos proga surengtame priėmime Clevelando ro-
tušėje (iš k.): LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Slovėnijos ambasado-
rius dr. Bozo Cerar su žmona Janet ir senatorius George Voinovich.

Dan Hanson nuotr.

Vydūno Jaunimo fondo tarybos ilgamečiui vicepir -
mininkui

A † A
fil. ALGIRDUI STEPAIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią skautiš -
ką užuojautą žmonai LAIMUTEI, seseriai GRAŽI NAI
STEPAITYTEI-HERZOG, visiems giminėms ir
artimie siems.

Vydūno Jaunimo fondo 
taryba ir valdyba

A † A
GINTAUTAS RAMANAUSKAS

Mirė 2016 m. birželio 16 d.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Joana; sūnus Sigitas, marti Mary, anū -

kas David, dėdė Vincas Zinkus su žmona Meilute; dukterėčios Sil-
via Lubert su šeima, Kanadoje Rūta su vyru Dominic Sil vaggio,
Rita ir Genė Norvaiša.

A. a. Gintautas bus pašarvotas pirmadienį, birželio 20 d. nuo
9 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuivėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po
audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę
metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

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

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

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

Birželio 12 d. Clevelande mirė buvęs meras, gubernatorius ir sena-
torius George Voinovich. Jis buvo labai artimas lietuvių draugas,
daug prisidėjęs prie Lietuvos įstojimo į NATO.

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato,
istorijos tyrinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities
Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai,
tarp kurių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei ko-
vojusieji Afganistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gy-
venimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti
du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – par-
tizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje,
Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas do-
misi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500
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A. a. Jokūbo Gražio atmini mui, jo žmona Kristina  Gražina Gražienė
„Saulutei” įteikė $750, kuriuos suau kojo: A. Balčiauskas, L. A. Gla vins kas, G. A.
G. Gražys, J. Gražys, N. Macke vičius, G. Sabaliauskas, R. Gaižutis, L. A. P. A.
Simonaitis, V. K. Stankus, A. Stoškus, A. L. Sutkus, A. J. Vaičiu lis, A. M.
Vygantas. „Saulu tė” dėkoja už aukas bei  reiškia užuojautą šeimai ir
artimiesiems.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Beverly Shores Lietuvių klubas kviečia į
tradicinę „kugelinę”, kuri vyks birželio 19 d.,
2 val. p. p. (po 1 val. Mišių) šv. Onos baž-
nyčios kiemelyje (433 E. Golf Wood Rd., Be-
verly Shores, IN 46304). Tuo pačiu pami-
nėsime ir Tėvo dieną. Salotų ir saldumynų
stalas suneštinis. Daugiau informacijos tel.
219-512-3493 (klubo pirm. Rūta Sidab-
rienė).

� 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).

� JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
rius birželio  22  d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
rodysime du istorinius filmus. Pirmoje po-

pietės dalyje prisiminsime Sibiro trėmimus,
o antra bus skirta tautinių šokių tradicijai –
pasitiksime liepos mėnesį Baltimorėje vyk-
siančią XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių
šventę.

� Birželio 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje (5620 South Claremont, Chi-
cago, Il). Palaikykime šią gražią neseniai at-
gimusią tradiciją kartą per mėnesį susitikti
jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių –
vaišės Jaunimo centro kavinėje. 

� Maloniai kviečiame dalyvauti lietuvių
skautų kryžiaus šventinime, įvyksiančiame
birželio 26 d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mi-
šių Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Po ap-
eigų – pietūs Ateitininkų namuose (įėjimas
– auka). Laukiame visų.

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

VALDYBA: Robertas Damašauskas, Palmyra Gilienė,
Birutė Juodvalkienė, Viktoras Kelmelis,
kun. Gediminas Keršys, Liudas Kužmarskis, Raminta
Mikuckienė, Irena Noreikienė, Vytas Stanevičius,
Sigita Tylienė-Šlutienė, Dalia Urbonienė

Best Catholic Pilgrimages has specialized in  all-inclusive
Catholic tours and pilgrimages  for over 20 years.

”Jubilee year
of Mercy” 

A Pilgrimage is a living prayer…

Call or email us for brochures:  1-800-908-BEST (2378) 
info@religious-travel.com
www.gobestcatholic.com

Rome/ Assisi/ Siena/ Venice
Fr. Johnson Nillissery

Oct. 2 - 11, 2016   
$3299. Land/Air from Chicago
Air available from other cities

Shrines of Mexico /Mexico City & Puebla
November 8 - 13, 2016

$1399.00 Land & Air from Chicago
Air available from other cities

Čikagos 
Brighton Parko apylinkės
Lietuvių Bendruomenės

valdyba 
90-ojo gimtadienio proga

sveikina

Salomėją Daulienę

Dėkojame jai už ilgametį pirmininkavimą mūsų apylinkės
valdybai, nepailstamą pasiaukojimą ir parodytą meilę savo
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai,

lietuviškam mokslui ir švietimui, išeivijos lietuvių organizacijoms bei
tėvynei Lietuvai. Te Dievas Jus gausiai laimina!

www.draugas.org

Rimvydas Statkus, gimęs Australijoje,
Melbourne mieste, baigė podiatrinės
medicinos mokslus Midwestern univer-

siteto Arizonos podiatrinės medicinos fakul-
tete ir įsigijo podiatrinės medicinos daktaro
(D.P.M.) laipsnį. Mokslo baigimo iškilmės ir
laipsnio įteikimas vyko birželio 2 d. Glendale
mieste, Arizonoje, Midwestern universitete. 

Dr. Rimvydas Statkus yra Gedimino ir
Rasos Statkų, gyvenančių Australijoje,
Melbourne mieste, sūnus. Dr. Statkaus žmona
yra Stephanie Statkus (Semeniuk) iš Kanados,
Toronto miesto. Dr. Statkus yra Toronto kanadiečių Terry ir Zita Semeniuk žentas. Dr.
Statkus 2001 metais baigė St. Kevin’s kolegiją Melbourne mieste. 2006 m. jis įsigijo
podiatrijos mokslų bakalauro laipsnį Melbourno La Trobe universitete. Podiatrinių
mokslų studijas tęsė Midwestern universitete, buvo podiatrijos mokslų atstovas stu-
dentų taryboje, Žaizdų gydymo gydytojų akademijos, studentų padalinio, viceprezi-
dentas ir ėjo iždininko pareigas Arizonos podiatrinės medicinos studentų draugijoje
ir Amerikos kojos ir kulkšnio ortopedijos ir medicinos kolegijoje. Baigęs mokslus dr.
Statkus rezidentūros programą atliks Čikagos Rush universiteto medicinos centre.   

Pirmąją laidą Arizonos podiatrinės medicinos fakultetas išleido 2008 metais, bir-
želio mėn. Ketverių metų programa paruošia podiatrinės medicinos daktarus (D.P.M.).
Tai gydytojai ir chirurgai, kurie specializuojasi kojos ir kulkšnio gydyme. Tai pirmoji
podiatrinės medicinos programa Arizonoje, kur podiatriniai gydytojai yra ypač reika-
lingi, nes čia yra daug aktyvių ir kartu nemažai senėjančių gyventojų.

Midwestern universitetas specializuojasi sveikatos mokslų srityje. Universitetui
priklauso dešimt kolegijų, yra ir padalinys Illinois valstijoje – Downers Grove prie-
miestyje. 

Midwestern universiteto info ir nuotr.

Podiatrinės medicinos daktaras – Rimvydas Statkus


