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D. Navickienė: 
Meilė – tai duoti – 10 psl.

Naujoji PLB pirmininkė –
Dalia Henke – 5 psl.

Gen. konsulas Julius Pranevičius: 

Jėga būti lietuviu!

„EXPO 2015”– Lietuvos diena

GITANA MERKELIENĖ

Pastaruoju metu sutinkame
vis daugiau žmonių (ypač
tarp jaunimo) gerai nusitei-

kusių ir perspektyviai žvelgian-
čių į gyvenimą. Pritariu tiems, ku-
rie tiki, kad tik pozityvios mintys
ir tikslai gali kurti gėrį tiek kiek-
vieno iš mūsų asmeninį, tiek ben-
druomenės, tiek ir mūsų Tėvynės
– Lietuvos įvaizdį. Mums patiems
naudingiau yra kalbėti  apie tai,
kaip sparčiai Lietuva pasikeitė per
pastaruosius metus, kiek daug jau
yra nuveikta ir kiek dar daug gero
nu veiksime, kad Lietuva klestėtų,
ir kaip iš tiesų gera būti lietuviu!

Toks teigiamai žvelgiantis į
Lie tuvą ir savo darbo tikslus yra
mūsų šios dienos pašnekovas –
prieš pusmetį pradėjęs eiti LR ge-
neralinio konsulo New Yorke pa-
reigas Julius Pranevičius.

Dinamiškas, jaunas, pozity-
vus 38 metų ukmergiškis, VU Tarp-
tautinių santykių ir politikos
mokslų instituto dėstytojas, ge-
riausias 2013 metų Lie tuvos diplo-
matas – tai nuo šių metų sausio
konsulate New Yorke šeimi nin-
kaujančio J. Pranevičiaus charak-
teristika. – 4 psl.

Julius Pranevičius su žmona Diana, dukrele Elena ir sūnumi Vincu.
Konsulo asmeninio albumo nuotr.

Lietuva ir vėl buvo dėmesio centre – šįkart Milane. Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

Liepos 15-oji Milane vykstančioje pasaulinėje
parodoje ,,EXPO 2015” buvo Lietuvos nacionali-
nė diena. Ją atidariusi Lietuvos prezidentė

Dalia Grybauskaitė sakė, tokie renginiai – tai ne tik
galimybė milijonams pasaulio gyventojų atrasti
Lietuvą, bet ir puiki proga mūsų šalies verslinin-
kams užmegzti ryšius ir ieškoti naujų rinkų lietuviš-
kiems produktams.

Lietuvos kultūrą pristatantį paviljoną sudaro du
rampomis sujungti pastatai, simbolizuojantys balan-
są tarp tradicijų ir inovacijų, praeities ir ateities. Čia
parodos lankytojai gali susipažinti su Lietuvos istori-
ja, jos ryšiais su kitomis pasaulio šalimis, tradicija ir
pasiekimais. Paviljone vyksta Lietuvos atlikėjų pasi-
rodymai, rodomi specialiai ,,EXPO 2015” sukurti fil-
mai apie Lietuvą. – 7 psl.



Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelen cija Apaštališ-
kasis Nuncijau, garbin gieji Vyskupai, sese-
riškų Bažnyčių Ga nytojai, mielieji kunigai, vie-

nuo lės ir vienuoliai, Jūsų Ekscelencija Prezidente,
ci vilinės valdžios atstovai, brangūs bro liai ir sese-
rys Kristuje. 

Dievas nuolat rūpinasi savo žmo nėmis, Jis pats
gano savo Bažnyčią, sau go ir veda ją per laikų kai-
tą, pa šaukdamas laikinus ganytojus ir jiems pati-
kėdamas savo meilės rūpes tį. Popiežiaus Pranciškaus
skyrimu at vykstu į šią garbingą Kauno arki vysku-
piją kaip naujas jos ganytojas. Dveji metai Panevė-
žio vyskupijoje buvo tik gera pradžia, leidusi pažinti
vyskupo tarnystės galimybes ir sun kumus. Dabar vėl
turėsiu pradėti nau ją etapą. Šį skyrimą priimu pa-
si ti kėdamas Dievu, kuris šaukia būti ne ten, kur pats
pasirenki ar norėtum, bet ten, kur Jis siunčia. 

Bažnyčia, kaip ir Evangelija, nė ra mano ar
mūsų – ją gavome kaip brangų tikėjimo lobį. Šiuo ti-
kėjimu norime ir privalome dalytis. Jėzus tu ri ką pa-
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Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šv. Benedik-
to, Europos globėjo, šventę, į arkivyskupo metropoli-
to sostą Kauno arkikatedroje įžengė ir šiomis iškilmin-
gomis apeigomis pareigas pradėjo eiti Šventojo Tėvo
Pranciškaus šių metų birželio 11 dieną paskirtas Kau-
no arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Arkivyskupą L. Virbalą pasveikinęs apaštalinis ad-
ministratorius arkivysk. Sigitas Tamkevičius perdavė jam
ganytojo lazdą – pastoralą, o jį įteikdamas sakė: „Prisi-
rinkusi pilnutėlė arkikatedra rodo, kaip žmonėms rūpi
vyskupo tarnystė. Šie žmonės viliasi, kad naujajame ga-
nytojuje šviestų Viešpaties veidas. Perduodu ganyto-
jo lazdą – pastoralą, kurį esu gavęs iš kardinolo Vincento
Sladkevičiaus. Šis pastoralas yra istorinis, jį naudojo pir-
masis arkivyskupijos ganytojas arkivyskupas Juozapas
Skvireckas. Ši ganytojo lazda – Viešpaties kvietimas būti
geruoju ganytoju, kuriam rūpi Viešpaties kaimenė”. Ar-
kivyskupas palinkėjo savo įpėdiniui popiežiaus Pran-
ciškaus žodžiais, kuriuos jis pasakė birželio 29 d. nau-
jiems arkivyskupams, ragindamas būti maldos ir tikė-
jimo mokytojais, o ypač šiais laikais reikalingiausiais liu-
dytojais. Arkivysk. S. Tamkevičius pažadėjo maldos pa-
ramą, kad šis popiežiaus palinkėjimas tobulai jo tar-
nystėje išsipildytų.

sakyti ir kuo praturtinti kiek vienos, taip pat ir
mūsų, epochos žmo gų. Kaip neprisiminti popiežiaus
Benedikto XVI susižavėjimo: „Nieko nėra gražiau,
kaip būti pasiektam, nu stebintam Evangelijos, Kris-
taus. Nieko nėra gražiau, kaip pažinti Jį ir kitiems
perteikti bičiulystę su Juo... Kas Kristų įsileidžia į
savo gyvenimą, nepraranda nieko, absoliučiai nieko,
kas gyvenimą padaro laisvą, gražų ir didį.”

Kiekvieno žmogaus laimės, prasmės, savęs pa-
žinimo, gyvenimo pilnatvės troškimas trapiame ir pa-
žeidžiamame pasaulyje nėra tuščias, jis randa atlie-
pą Kristaus mums perduotoje išgelbėjimo žinioje. Šio
troškimo nepasotins daugėjantys, bet labai netvarūs
ir greitai atsibostantys pasiūlymai. Bažnyčia, skelb-
dama Kristaus Evangeliją, išsako gal kartais nepato -
gią, tačiau būtiną ir tvirtą pagrindą žmogui tei-
kiančią tiesą.

Kviečiu ir kviesiu pažinti Kristų, pa tirti Evan-
gelijos džiaugsmą, pa justi Bažnyčios bendrystę. Visų
mūsų pastangų – kunigų tarnystės, vienuo lių atsi-
davimo, pasauliečių įsitraukimo ir gyvenimo liudi-
jimo, visų institucijų, bendruomenių, iniciatyvų –
tikslas yra ne kas kita, kaip Kristus. Tiesa, kad mūsų
laikais Evangelijos priėmimas jau nėra savaime su-
prantamas, bet džiugina tai, kad jis darosi vis labiau
asmeniškas, o Bažnyčios na riais tampa apsisprendę
žmonės. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje turėsime
ieškoti naujų kelių prabilti į žmonių širdis ir perduoti
jiems Jė zaus žinią.

Bažnyčia yra išganymo sakramentas ne išrink-
tiesiems, privilegijuotiesiems ar šventiesiems, bet erd-
 vė, kurioje Dievo gailestingumas atsi skleidžia visai
žmonijai. Kaip norėtų si, kad ji visada būtų ta užeiga,
į ku rią gailestingasis samarietis gali atgabenti su-
žeistą žmogų (plg. Lk 10, 30–37). Pasak šv. Augustino,
krikščio nių pareiga – būti tokios užeigos priiman-
čiaisiais (Sermo 179/A). O po pie žius Pranciškus
nuolat kviečia pa siekti ir tuos, kurie pasaulyje yra pa-
 likti dėmesio, atjautos, galimybių, vil ties paribiuose.
Dievas neturi po sūnių ir podukrų – dovanai išlieja-
ma jo meilė pasiekia visus, kaip ir saulės šviesa.

Mielieji kunigai, vienuolės ir vie nuoliai, brangūs
tikintieji. Gerai ži nau, kad jūsų visų pasiaukojančio
triū so dėka Kauno arkivyskupijoje nuveikti dideli
darbai. Mes visi kartu esame Bažnyčia – tikinčiųjų
bendruomenė. Kiekvienas turime nepa kei čiamą ir ne-
pakartojamą Kristaus pašaukimą. Sieksiu, kad bū-
dami vie nos – Kristaus – dvasios, visi jaustu me ben-
drystę ir užsidegimą skelbti Jo Evangeliją. 

Liepos 11-ąją minime šv. Bene dik tą – abatą, Va-
karų vienuolių tėvą, Europos globėją, kuris nepa-
liauja žavėti savo drąsia ištikimybe Kristui, giliu žmo-
gaus dvasios pažinimu ir genialiu kultūrinio bei so-
cialinio at naujinimo darbu. Savo mokiniams para-
šytoje vienuolinėje Reguloje jis nurodė labai pa-
prastą esminę užduo tį: branginti Kristų labiau už vis-
ką. Tuo ir pats gyveno. Kaip tik todėl dau gybė vie-
nuolynų visoje Europoje bėgant amžiams galėjo
duoti reikš mingą ne tik krikščioniško tikėjimo, bet
ir kultūros, mokslo, švietimo im pul są, be kurio
mūsų žemynas būtų neįsivaizduojamas. 

Garsus benediktiniškas šūkis ora et labora –
„melskis ir dirbk”, atskleidžia žmogų ne tik kaip fi-
zinę, bet ir dvasinę būtybę. Puikiai žinome jo antrą-
ją dalį: labora, t. y. darbą. Svar bu, kad visi galėtume
dirbti, kad darbas padėtų išsiskleisti mūsų kūrybiš-
kumui, o uždarbis leistų gyventi oriai. Tegul tokio dar-
bo užsienyje ieš koję Lietuvos žmonės randa jį savo Tė-
 vynėje ir keičia bei gražina ją savo pastangomis. 

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo
ingreso arkikatedroje liepos 11 dieną homilija

Bet žmogus nėra vien darbinin kas ir gamybi-
ninkas. Malda jį veda į daug platesnę erdvę, pakelia
akis ir širdį link Dievo. Popiežius Pranciš kus nese-
niai priminė: „Jokia krikš čio nių bendruomenė ne-
gali eiti pir myn be ištvermingos maldos. Malda yra
susitikimas su Dievu, kuris nie ka da neapgauna, ku-
ris ištikimas sa vo Žodžiui ir niekada nepalieka
savo vaikų. Maldoje tikintysis išreiškia savo tikėji-
mą, pasitikėjimą, o Dievas parodo savo artumą.” Kur-
kime savo ateitį, labiau už viską brangindami Kris-
tų ir gerbdami kiekvieną žmogų kaip mylimą Die-
vo vaiką, turintį nesunaikinamą vertę. Tegul mūsų
žmo giškosios pastangos visuomet bus paremtos
nuoširdžiu pasitikėji mu Dievo artumu ir Jo pagal-
ba.

Ši diena reikšminga Kauno arki vyskupijai ir
man asmeniškai. Dė ko ju, kad esate čia, kad palaikote
savo malda.

Noriu išreikšti ypatingą padėką arkivyskupui
Sigitui Tamkevičiui. Jūs, Ekscelencija, savo atsi-
davimu Kristui įkvėpėte ne vieną Lietuvos ir kitų ša-
lių kataliką. Būdamas Kauno arkivyskupijos Ga-
nytojas, sumaniai ir išmintingai ją vedėte. Kartu su
kar dinolu Vincentu Sladkevičiumi šioje arkikated-
roje mane įšventinote kuni gu. Dabar perimu iš
Jūsų ganytojišką rūpestį, prašydamas lydėti savo
mal da ir ateityje su visais aktyviai daly tis išminti-
mi bei sielovados patirtimi. 

Dėkoju Apaštališkajam Nuncijui, jungiančiam
mus su Šventuoju Tėvu. Jo pašventintas palijus, kurį
uždėjo te, vienija mane, o kartu ir visas Kau no met-
ropolijos Bažnyčias su šv. Pet ro įpėdiniu ir tarpu-
savyje.

Nuoširdus ačiū broliams vyskupams – ypač
kardinolui Audriui Juo zui Bačkiui, suteikusiam man
vysku po šventimus. Man ir toliau reikės visų jūsų
palaikymo, patarimo ir pa vyzdžio būti tokiu gany-
toju, kokio no ri Viešpats.

Dėkoju Lietuvos Prezidentei, Kau no merui ir vi-
siems čia esan tiems savivaldybių merams, kultūros
ir mokslo sričių atstovams. Bažnyčia įvairiai sten-
giasi padėti atskiriems piliečiams ir visuomenei savo
ypatingu įnašu, paremtu krikščioniška iš min timi,
evangeliniu teisingumu ir meile. Mūsų pastangos ne
prieštarauja ir ne trukdo vienos kitoms, o savitai pri-
sideda, prie laisvės, saugumo, teisingumo ir taikos
kūrimo. Laimės bus tiek, kiek laimingas jausis
kiek vienas žmogus, šalis klestės taip, kaip seksis
kiekvienam iš mūsų. Grandi nė stiprinama padedant
silpniausiai grandžiai, todėl be dėmesio ir rūpes čio
mažiausiais mes visi negalėsime jaustis ir būti
stiprūs.

Pasinaudosiu gražiu vieno vokiečių vyskupo pri-
minimu. Kaip žino me, diakonas reiškia tą, kuris tar-
nauja. Seniau vyskupas po iškilmingu arno tu apsi-
vilkdavo lengvą dalmati ką, tai yra diakono „tar-
nystės dra bu žį”, turėjusį priminti, kad vyskupas vi-
sada pasilieka tarnas. Būti vysku pu – ne privilegi-
ja ar apdovanojimas, bet tarnystė jums. Liturginis
papro tys pasikeitė, bet esmė išliko. Būda mas vys-
kupas, nesu, apaštalo Pau liaus žodžiais tariant,
jūsų tikėjimo vieš pats, o tik jūsų džiaugsmo talki nin-
kas (plg. 2 Kor 1, 24). Šiandien nuo širdžiai meldžiu,
kad man tai pa vyktų, ir prašau Jūsų visų: melskite
už mane, kad sugebėčiau dėl jūsų bū ti vyskupu, ku-
ris moko maldos melsdamasis, skelbia tikėjimą ti-
kėdamas, liudija – gyvendamas (plg. popiežiaus
Pranciškaus homilija, 2015 06 29).

Šiluvoje  gerbiamai  Mergelei Ma ri  jai, Bažny-
čios Motinai, šv. Jonui Krikštytojui, šv. Kazimierui
ir palai mintajam   Jurgiui  patikiu   savo   vys kupišką
tar nystę Kauno arkivyskupijoje, pradėdamas ją
vardan Dievo – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.

Kauno arkivyskupijos info ir nuotr.



ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dešimtosios Šiaurės Amerikos Lietuvių
dainų šventės renginiai  vyko Čikago-
je  liepos 3–5 dienomis.  Šventę ruošė
JAV ir Kanados Lietu vių Bendruomenės.
Besiruošdami šiai šventei rengėjai, va-
dovai ir choristai pagamino turbūt ne-
mažai adrenalino, kurio susidarymą
organizme skatina stiprios emocijos.
Prie jų prisijungė ir žiūrovai, visa tai sa-
vitai išgyvenę ir išsinešę visą glėbį pri-
siminimų ateičiai.  Prie tokių ,,sandė-
liuotų” prisiminimų būtinai reikia pri-
skirti ir beveik 200 psl. šventės leidinį.
Jį paruošė dešimties asmenų grupė, va-
dovaujama Pau liaus Jankaus ir Ingos
Moss-Kamis.  

Manyčiau, kad šis Dainų šven-
tės leidinys šventės eigą pa-
darė suprantamesnę, priei-

namesnę ir įspūdin ges  nę.  Atliktas
milžiniškas darbas. Ačiū už tikrai iš-
skirtinį leidinį! Jo viršelį puošia  Vyto
Čuplinsko sukurtas X Dainų šventės
ženklas, susidedąs iš dviejų paukš-
čių – Melodijos ir Ritmo.  Leidinio
pradžioje tie paukš čiai ,,užkalbina”
skaitytoją, klausdami, ar jis gali at-
spėti, kas jų širdyse. Atsakymus rei-
kėjo surasti patiems – jie slypi  127 pus-
lapyje. Ženklas simbolizuoja neišski-
riamą porelę – ,,dainavimą ir paukš-
čius”.  Širde lė/spar nas tarsi primena,
kad ,,..toj mažoj širdelėj dainelė skam-
bės…” Susikryžiavę paukščiai sudaro
romė niš ką numerį dešimt – X. Jų  kū-
nuose galima įžiūrėti ir dvi raides – D
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Adrenalino ilgai išsaugoti negalime, bet knygą – taip

Audringi plojimai – šventės režisieriui Vytui Čuplinskui (v.). Pirmas iš kairės – Čikagos jau-
nimo choro ,,Polėkis” vadovas Liudas Landsbergis, antras – šventės meno vadovas Da-
rius Polikaitis.

Prisiminimai apie šventę dar labai gyvi. Vėliau juos padės išsaugoti puikus leidinys. Jono Kuprio nuotraukos

ir Š. Tai – Dainų šventė,  arba Dešim-
toji dainų šventė.

Leidinio pradžioje  rasime daug
vertingos informacijos apie šventės
renginius. Yra ir sveikinimų (jų net
18!) – LR prezidentės Dalios Gry baus-
kaitės, Illinois valstijos gubernato-
riaus, Čikagos arkivyskupo, Lietu vos
vyskupų delegato užsienio lietuviams,
JAV valstybės atstovų, LR Užsienio
reikalų ministerijos, LR ambasado-
riaus JAV, LR konsulų, Čikagos mero,
JAV LB, Kanados LB, PLB, Chicago Sis-
ter Cities Interna tional, PLJS, Lietuvių
Fondo ir Ame rikos Lietuvių tarybos.  

Viename puslapyje suglaustai ap-
rašomos visos  buvusios Šiaurės Ame-
rikos dainų šventės, pateikiami jų lei-
dinių  viršeliai. Net  keturiolika pus-
lapių   užima visa Dainų šventės prog-

rama lietuviškai ir angliškai. Matome
visų 25 dirigentų nuotraukas, atskiras
puslapis skiriamas  a. a. Fausto Strolios
portretui.

Kiti 72 puslapiai skirti JAV, Kana-
dos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės
chorų pristatymams. Prie kiekvieno
choro abiejomis  kalbomis   papasako-
jama choro istorija, patei kia ma choro
vadovo ir bendra choro nuotrauka su
choristų vardais bei pavardėmis. Abė-
cėlės tvarka (pagal choro pavadinimą
ir atstovaujamą kraštą) išvardinti visi
65 chorai, jų vadovai ir  beveik 1,400
choristų.  Tai  viena didžiausių cho-
ristų skaičiumi Dainų šventė. Panašus
dainininkų  skaičius buvo Dainų šven-
tėse 1971 ir  1978 metais.  ,,Liesiausi”
metai  buvo 1991-ieji, kai  dalyvavo  700
choristų ir 200 šokėjų. 

Netikėti, bet  prasmingi buvo  maž-
daug 70 choristų ,,prisiminimai iš jau-
nystės, ypatingos šventės, ramaus mo-
mento ar vasaros stovyklos karščio”.
Tai tikra sentimentalių deimančiukų
sauja.

Keturis puslapius užima įvairių
komitetų ir talkininkų išvardijimas, o
jų buvo   šimtai. Kai kurių pavardės mi-
nimos keliuose komitetuose. Bene dau-
giausiai komitetų – bent keturiose – da-
lyvavo Vytas Čuplinskas. Tinkamo pa-
minėjimo susilau kė ir Dainų šventės
rėmėjai, išvar dinti penkiose kategori-
jose: ,,Šventės šampanas” (paaukoję
10,000 dol. ar daugiau), ,,Kompozitorių
karūna” (5,000  – 9,999 dol.), ,,Dirigen-
tų džiaugsmas” (1,000–4,999 dol.), ,,Dai-
nos draugai”  (500–999 dol.) ir ,,Kiti rė-
mėjai” (iki 499 dol.). Mano grubiu ap-
skaičiavimu bendra sutelktos pa ra-
 mos suma galėjo būti apie ketvirtį mi-
lijono dolerių. Leidinio paskutiniuose
56 puslapiuose įdėti apmokėti sveiki-
nimai iš įvairių lietuviškų organiza-
cijų, Dainų šventės draugų bei verslo
įstaigų. Nežinau, kiek kai navo puslapis,
bet jei, sakykim, kaina buvo 500 dol., tai
galėjo susi daryti  apie 28,000 dol. paja-
mų.

Lietuvos Nepriklausomybės  at-
 kū rimo 25-mečio ir Dešimtosios Šiau-
 rės Amerikos dainų šventės paminė ji-
 mai susipynė į vieną darnią melodiją.
Pasak Vytauto Landsbergio, su daina
išsikovojome laisvę. ,,Iš pra džių buvo
daina, ir ji tapo mūsų lais ve”. Apie tai
mums ilgai primins specialiai šiai
šventei sukurtas penkių dalių kūrinys
,,Dainuojanti revoliucija” ir ką tik ap-
tartas  Dainų šventės leidinys.

K. Daugirdo ir R. Kazlauskaitės ,,Dainuojanti revoliucija” – tai muzikinis spektaklis, su dekoracijomis, šokėjais, artistais. Nuostabu!
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Atkelta iš 1 psl.

– Gerb konsule, praėjo keletas mėnesių nuo Jūsų
atvykimo į New Yorką. Daug girdėjau apie Jūsų nu-
veiktu darbus tiek įstojus Lie tuvai į Europos Sąjun-
gą (dalyvavote derybose dėl ES sutarčių keitimo), tiek
pasiruošiant ir pir mininkaujant Lietuvai ES Tarybo je
(vadovavote šį darbą koordinuojančiam padaliniui Už-
sienio reika lų ministerijoje). Kokie pagrindi niai prio -
ritetai ir tikslai?

– Didžiulį dėmesį skirsiu, kad nu šviestume
Lietuvą kaip galimybių šalį, kaip vietą sukur-
ti savo verslą užsienio investuotojams ir taip pa-
dėtume Lietuvai didinti eksportą. Lie tu va – ga-
limybių šalis, mes galime didžiuotis, kad tai yra
vienas iš spar čiausiai augančių ekonomikos
kraštų Europoje ir yra jėga būti lietuviu! Lie tuva
išsivystė per palyginus trum pą laiką, būdama
viena iš skurdžiau sių šalių Europoje, ką įvar-
dinčiau kaip sėkmės istoriją. Mes turime kva-
lifikuotą ir patyrusią darbo jėgą, ypač daug žmo-
nių su techniniu iš silavinimu. Infrastruktūra
yra viena iš geriausių Europoje. Todėl svarbus
uždavinys yra diplomatiškai bendradarbiauti su
New Yorko ir ap lin kinėmis Rytų pakrantės
įmonėmis ir pateikti informaciją apie Lietuvos
išsilavinusių jaunų žmonių galimy bes. 

Turizmo skatinimas į Lietuvą – taip pat la-
bai svarbus tikslas. Pasku tinių penkerių metų
statistika rodo, kad net 25 proc. išaugo ameri-
kiečių turistų į Lietuvą skaičius. Labai svarbu
tęsti tą darbą ir toliau skatinti amerikiečius ap-
lankyti Lietuvą.

Geopolitinis konfliktas tarp Rusi jos ir Uk-
rainos neigiamai paveikė Lietuvą – sumažėjo tu-
ristų skaičius iš Rusijos. Dėl Rusijos sankcijų
dau geliui Lietuvos maisto pramonės eks portuo-
tojų reikia surasti alternaty vią rinką. Aš matau
didžiules Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo ga-
limybes. Vis didėja JAV įmonių skaičius, ku rios
atidarė paslaugų centrus Lietu voje.  Taigi tiks-
las būtų toliau didinti Lietuvos matomumą.

Gen. konsulas Julius Pranevičius: Jėga būti lietuviu!

– New Yorke jau turėjote keletą susitikimų su litvakų ben-
druomene. Ankstyvą pavasarį įvy ko susitikimas su YIVO (Žydų
mokslo instituto) nariais. Birželio 4 d. Lietuvos generalinia-
me konsulate apsilankė litvakų vadovai ir buvo gvildenama
žydų  kapinių  iš saugojimo  Vilniuje  tema. Kodėl tai svarbu?

– Paskutinius aštuonerius metus  dėsčiau  Vilniaus
universiteto (VU) Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institute, todėl ši sritis man yra įdomi. Kalbė-
damas apie istoriją, įžvelgiu svarbų litvakų vaidmenį
Lietuvos istorijoje, nes jie yra mūsų istorijos dalis. Re-
 guliarūs susitikimai ir gerų santykių palaikymas su lit-
vakų organizacijo mis, tokiomis kaip YIVO yra  reikš-
 mingas. Jau vien dėl to, kad jo archy ve yra nuotraukos
iš senojo Kauno,  Vil niaus, net kai kurie nuo XVII a. iš-
saugoti dokumentai, knygos – visa tai atspindi to laik-
mečio Lietu vos istoriją.

– Į New Yorką su visa šeima atvykote šių metų sausį. Ar
jau pripratote prie šio didmiesčio rit mo?

– Prisitaikyti prie naujos aplinkos  visada reikia

šiek tiek laiko, bet kelionės ir gyvenamosios vietos kei-
timas mums nėra nauji dalykai. Grei tai įsitraukėme į
niujorkietišką veiklą. Žmona Diana dirba pa tarėja
Lietu vos Respublikos nuolati nėje misijoje prie Jung-
tinių Tautų. Abu vaikai – šešiametis Vincukas ir de-
vynmetė Elena – lanko Jungtinių Tautų Tarp tautinę
mokyklą, o šeštadieniais dar ir Maironio lituanistinę
mo kyklą. Vaikai didžiuojasi būdami  Maironio mo-
kyklos bendruomenės nariais ir noriai mokosi.

– Ar turite kiek nors asme ninio laiko pomėgiams, laiko,
kurį galėtumėte praleisti su šeima (apart šeštadieninės Mai-
ronio mo kyklos bei lietuvių renginių, ku rių čia begalės)?

– Tiek aš, tiek abu vaikai domi mės plaukimu. Visi
lankome baseiną. 

Šį pavasarį  dukrelė  Elena  pasi ruo šė  ir  priėmė
Pirmąją  komuniją  Brooklyno Apreiškimo parapijoje.

O visai neseniai  grįžome  iš Čikagos, kur dalyva-
vo me X Šiaurės Amerikos lietuvių  dainų šventė je.

– Dėkojame už pokalbį.

Julius Pranevičius su litvakais LR konsulate New Yorke.

LISS programos dalyviai ir vėl Lietuvoje
GABRIELĖ BIELIAUSKAITĖ

Štai mes, Lietuvių išeivijos studen -
tų stažuočių (LISS) programos
studentai, pagaliau Lietuvoje.

Vieni čia sugrįžo į gimtinę, kiti į tėvy-
nę, o kai kurie čia lankosi pirmą kar-
tą. Visi nekantriai laukėme programos
atidarymo iškilmių Kaune – jos vyko
Vytauto Didžiojo universitete (VDU).
Programa VDU truko tris dienas ir bu -
vo tikrai įdomi. Profesorius Gied rius
Janauskas supažindino mus su Kauno
miesto senamiesčiu, Laisvės alėja,
miesto istorija. Mokėmės lietuvių kal-
bos. Klausėmės prof. Rūsčio Kamun-
tavičiaus paskaitos ,,Lietuva ir lietu-
viai”. Įdomus buvo susitikimas su
VDU Verslo praktikų centro dėstytoju
Osvaldu Stripeikiu.  Profe so rius, pro-
diuseris ir rašytojas Rytis Žemkauskas
pristatė filmus „Santa” ir „The Invi-
sible Front”. Taip pat lan kėmės Pa-
žaislio vienuolyne ir Vil niaus univer-
siteto Botanikos sode, net gaminome
visų lietuvių mėgsta miau sią patieka-
lą – cepelinus ,,Ber ne lių užeigoje”!
Visa programa atrodo nuostabiai, ta-
čiau buvo vienas di delis ir nepamirš-
tamas minusas, ku ris suerzino dauge-
lį studentų – vis kas vyko anglų kalba.
Mes atvykome į Lietuvą ne tik atlikti
praktiką, bet ir pagerinti mūsų lietuvių
kalbą, susipažinti su kultūra. Viso to
neįmano ma įvykdyti negirdint ir ne-
šnekant lietuviškai. Dabar mes, LISS
studentai, pra dė jome savo stažuotes
Vilniu je ir Kaune. Šnekame tik lietu-
viškai ir kur kiekvieną dieną išmoks-
tame kažką naujo. 

Gaminame cepelinus. 

Darius Sablinskas ir Reda Limantas. 

Prof. Giedrius Janauskas supažindino su Kauno miesto architektūra ir istorija. 

Apsilankėme Pažaislio vienuolyne. Iš k.: Lina Mockutė, Žygimantas Kataržis ir Tadas
Buivydas.                                                                                   Inos Stankevičienės nuotraukos
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reiktų sukurti Sielovados komisiją.
Trūksta lietuvių kunigų, todėl pagal-
vosime, kaip čia galėtume pasitar-
nauti. 

– Ar bus pasikeitimų PLB požiūryje į
problemas? Kokios laukia naujovės? 

– Yra kai kurių neišspręstų klau-
simų. Pirmiausia paminėčiau pilie-
tybės problemą. Nors tai nėra naujovė
– greičiau senovė, bet dabar yra pasiū -
lytas naujas šios problemos sprendi-
mas. Lig šiol PLB valdyba atmesdavo
mintį, jog šią problemą galėtume spręs-
ti referendumo būdu. Dabar atsiranda
naujos galimybės, nauji siūlymai, nau-
jos referendumo klausimo formuluo-
tės. Aš nesutinku, kad pilietybė būtų
dalijama laisvai į kairę ir į dešinę. Dvi-
gubai pilietybei turi būti saugikliai.
PLB laikėsi nuostatos, kad reikia dvi-
gubos pilietybės, o dabar jau pasisa-
koma apie pilietybės išsaugojimą.
Mums ir mūsų vaikams. Ir jeigu tai
gali būti sprendžiama tik referendumu,
tuomet dėl to turėtų pirmiausia vie-
ningai sutarti visos Lietuvos parti-
jos. Negalima skubėti – reiktų refe-
rendumą rengti ne 2016 metais kartu
su Seimo rinkimais, bet palaukti bent
iki 2017-ųjų, kai bus prezidento rinki-
mai. Be to, būtina įvesti elektroninį bal-
savimą. 

– Kaip manote, kodėl balsuota buvo
už Jus, o ne už kitą kandidatą?     

– Rinkimai yra loterija, laimės da-
lykas, bet tuo pačiu trys laimėti vienos
kėdės negali. Galbūt pasirinko mane,
nes Europos bendruomenė yra jau su-
brendusi groti orkestre pirmąjį toną.
Ir gavo galimybę pabandyti. 

– Ačiū Jums ir linkiu pačios didžiau-
sios sėkmės. 

Kalbino Vitalius Zaikauskas

PLB turi naują vadovę – Dalią Henke
Liepos 17 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)

valdybos pirmininke trejų metų kadencijai išrinkta Vo-
kietijos Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkė Dalia
Henke.

Paskutinę XV  PLB Seimo darbo dieną vykusiuose rin-
kimuose už Dalią Henke balsavo 70 PLB Seimo delega-
tų. Iki šiol ji ėjo vicepirmininkės pareigas.

Iš viso slaptame balsavime dalyvavo 107 balsavimo
teisę turintys išeivių atstovai. 

Kandidatai buvo trys: JAV lietuvis Jonas Prunskis
(gavo 24 balsus), Danijos lietuvių atstovas Artūras Mas-
lauskas (už jį balsavo 13) ir daugiausia balsų (70) surin-
kusi Dalia Henke iš Vokietijos.

Šią savaitę posėdžiavusiame PLB Seime dalyvavo per
100 atstovų iš daugiau kaip 30 pasaulio valstybių. PLB
Seimas posėdžiauja kas treji metai.

dALiA HenKe

Gimė Klaipėdoje. Uostamiestyje baigė 8-ąją vidu-
rinę mokyklą.

nuo 1992 m. gyvena Hamburge, Vokietijoje. Turi
sūnų Joną ir dukrą Melanie.

2002 m. baigė verslo valdymo studijas  privačio-
je  Nordakademie, Elmshorn (Hamburgas), Vokie-
tijoje. 

1999–2004 m. vadovavo Hamburgo Lietuvių Ben-
druomenei. 2003-iaisiais buvo išrinkta Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos pirmi-
ninke, tuo pačiu tapo ir PLB valdybos nare.

2006–2009 m. – PLB valdybos narė, Europos kraš-

tų reikalų komisijos pirmininkė.

nuo 2007 m. – Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
(VLB) tarybos narė.

nuo 2008 m. – Vasario 16-osios gimnazijos kura-
torijos narė ir VLB valdybos narė. 

nuo 2010 m. –  VLB pirmininko pavaduotoja.

2009–2012 metų PLB valdyboje buvo pirmininkės
pavaduotoja, Europos kraštų reikalų ir Naujosios
emigracijos reikalų komisijų pirmininkė, taip pat Už-
sienio lietuvių koordinacinės komisijos narė.

2012–2015 m. PLB valdybos vicepirmininkė, PLB
įvaizdžio, informacijos sklaidos ir „Pasaulio lietuvio”
reikalų komisijos pirmininkė.

– Esate ne naujokė PLB....

– PLB veikloje, PLB valdyboje esu
jau nuo 2003 metų. Trejus pirmuosius
metus, iki 2006 metų, buvau Jaunimo
sąjungos pirmininkė. Vėliau net dvi ka-
dencijas kuravau Europos Lietuvių
Bendruomenės regioninį padalinį –
iki 2012 metų. Buvo sėkmingos veiklos
metai – vyko daug svarbių didelių ren-
ginių, tarp kurių ir regioniniai suva-
žiavimai. Tokiu būdu asmeniškai su-
sipažinau su bendruomene. O pasku-
tinę kadenciją vadovavau Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Spaudos ko-
misijai. 

Šiandien prisiėmiau naują iššūkį
– žmonių palaikyta ir padrąsinta su-
pratau, kad manim pasitiki. Be to pa-
laikymo ir raginimo vargu ar būčiau
ryžusis šiam žingsniui – kandidatuoti
į PLB pirmininkes. 

– Jums pažįstamos neeuropinės išei-
vijos dalies problemos? 

– Taip, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenė remiasi turtinga savo isto-
rija, praeitimi. 1949 metais buvo para-
šyta „Chartija” – ir ji, ir PLB Konsti-
tucija mane įgalioja rūpintis ne tik Eu-
ropa, bet ir Australija, Pietų ir Šiaurės
Amerika, Kanada bei kitais kraštais,
taip pat ir naujai besikuriančiomis
bendruomenėmis. Tarkim, šiame Sei-
me dalyvavo naujai susikūrusi Turki-
jos Lietuvių Bendruomenė. Tai bus
nauji PLB iššūkiai. Mes turime visus
priimti ir jiems padėti, patarti. Gerai,
kad yra sukaupta didžiulė bendruo-
menės patirtis – pirmiausia JAV lie-
tuvių, Australijos, Kanados, kuria ir
remsiuosi, būtinai pasinaudosiu. Jau
per patį pirmąjį mūsų naujosios val-
dybos posėdį siūlysiu, kad išrinktume
dar vieną atstovą – nuo Pietų Ameri-
kos.

Ir dar – PLB tradicijos yra senos ir
gilios, bet be sielovados PLB neturi pa-
matų. Todėl manyčiau, kad mums

Pirmasis naujosios PLB pirmininkės Dalios Henke interviu „Draugui”.

Naujoji PLB pirmininkė Dalia Henke (Vokietija). V. Zaikausko nuotr. 

,,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!

Liepos 17-ąją į PLB valdybą išrinkti 7 nariai: dalia Shilas, JAV (PLB viešųjų ry-
šių komisija); Rolandas Žalnierius, Latvija (Specialių projektų, teisinių ir or-
ganizacinių reikalų komisija); eglė Garrick, Australija (Finansų ir lėšų telkimo
komisija); Arūnas Teišerskis, Airija (Švietimo komisija); Jūratė Caspersen, Švei-
carija (Kultūros komisija); Gediminas Karoblis, Norvegija (PLB plėtros komi-
sija, buvusi – Naujosios emigracijos); Angelė Kavak, JAV (Ekonomikos komi-
sija).

Kontrolės komisiją sudarys: Birutė Kairienė, JAV; egidijus Meškėnas, Šve-
dija; Antanas Šiugždinis, Vokietija.

Konfliktų sprendimo komisijoje dirbs: Marytė Šmitienė, Vokietija; Angelė
Vaičiūnienė, Kanada; Angelė nelsienė, JAV.
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iš ateitininkų gyvenimo

Svarbūs uždaviniai

Gyvybės kultūrai formuoti vi suo menėje yra reikalin-
gi visų sričių žmonės. Plačioje visuomeninėje veikloje dau-
giau pasireiškia vyrai, tačiau ir moterys vis labiau užima
joms deramą vietą.

Štai kokie, yra Jono Pauliaus II nurodymai darbuoto-
jams, vyrams ir moterims, kai kuriose visuomenei įta-
kingose srityse.

„Mokytojai ir lavintojai turi kar tu su šeima įdėti, ypač ver-
tingą indė lį. Bus didžiausias jų nuopelnas, jei tikrosios lais-
vės išmokyti jauni žmo nės gebės išsaugoti sau ir paskelb-
ti kitiems naujus, tikrus gyvenimo idea lus, jeigu jie išaugs,
šeimoje ir vi suomenėje gerbdami kiekvieną žmo gų ir jam
tarnaudami”.

„Intelektualai (…) gali daug pri si dėti prie naujos žmogaus
gyvybės kultūros kūrimo. Ypatinga užduotis tenka katali-
kams intelektualams, pa šauktiems aktyviai dalyvauti kul-
tū ros formavimo centruose, mokyklose ir universitetuose,
mokslo ir techno logijos tyrimų centruose, meno kul tūros
ir žmogaus studijų srityse. Sem dami jėgų savo talentui ir
veiklai iš tyrų Evangelijos versmių, jie turė tų prisidėti prie
tarnavimo naujai gyvybės kultūrai, įnešdami į ją rim tą, ge-
rai pagrįstą indėlį, galintį pelnyti visuotinę pagarbą ir su-
sidomė jimą”.

Žiniasklaidos darbuotojai. „Svar bią ir didelę atsakomybę
turi visuomenės informavimo priemonių darbuotojai, jie ra-
ginami rūpintis, kad jų taip efektyviai perduodamos žinios
remtų gyvybės kultūrą (...) Jie turėtų su didele pagarba pa-
teikti pozityvias lytiškumo ir žmogiškosios meilės verty-
bes ir nepabrėžti to, kas teršia ir menkina žmogaus orumą.
Pateikdami interpretacijas jie turėtų vengti užuominų ar
raginimų lai ky tis gyvybės atžvilgiu abejingos, pa nie kina-
mos ar neigiamos nuostatos arba jausmo”.

Švęsti gyvenimą

Viena didžiulė ir didinga gyvybės kultūros sritis yra
švęsti gyveni mą, Ji prasideda nuo pavienių asme nų — tai-
gi, nuo kiekvieno žmogaus ir gali „užsibaigti” nuolatine
švente, apimančia visus žmones.

Tai panašu (tačiau nepalyginamai plačiau) į Baltijos ke-
lią, kai trys iš sovietų priverstinės okupacijos iš silaisvinu-
sios Baltijos tautos susi ėmė už rankų, solidariai išreikšda -
mos džiaugimąsi laisve. Tad galime siekti, kad visa žmonija,
švęsdama gy venimą, simboliškai susiimtų už rankų. Deja,
to dar neįmanoma įgy vendinti dėl dviejų priežasčių: 1) tau-
tos dar tebėra susiskaldžiusios ir 2) masės žmonių dar ne-
suvokia, kad jie visi  turi  brangią  Dievo  dovanotą gyvy-
bę.

Vis tiek švęskime gyvenimą vi sur, kur tik gali susiburti
gyvenimą branginantys žmonės, gebantys są mo ningai ir
raiškiai švęsti gyvenimą kaip šventę.

Svarbiausi yra tos pačios minties ir to paties tikslo su-
burti žmonės. O pačios šventės turinį galima išreikšti įvai-
riopai. Pagrindinė mintis yra ši:

1) branginame gyvenimą;

2) dėkojame už jį Dievui, nes tai yra Jo dovana mums;

3) reiškiame džiaugsmą Jo akivaizdoje, kad galime da-
lytis gyvenimu su kitais, nes juo dalijasi pats Dievas su mu-
mis;

4) garbiname Dievą, kaip Gyve ni mą ir visos gyvybės
Versmę.

Toks yra turinys. Tuo turiniu ga li būti praturtinti įvai-
rūs renginiai. Svarbu, kad jie išreikštų gyvenimo šventimą:
muzikos ar šokių šventė, liturginis vakaras, liturginė va-
landa, pamaldos ar šventė, festivalis. Eucha ristijos Aukai
čia irgi yra vietos (pats žodis eucharistija reiškia dėkingu -
mą, o švęsdami gyvenimą labiausiai dėkojame už jį).

Daug prasmingų dalykų nusipelno būti atšvenčiama.
Tačiau retai kas nusipelno būti taip švenčiama, kaip pats
Dievo dovanotas gyvenimas.

„Mes esame gyvybės tauta”, – tvirtina Jonas Paulius
II, kalbėdamas apie visuomenę, gyvenančią Gyvybės Evan-
gelija. Tad šią Evangeliją, gerą ją naujieną, ir liudijame, švęs-
dami, džiaugdamiesi, dėkodami ir garbin da mi gyvybės Šal-
tinį ir Dovanotoją.

Pašaukimas ir kūrybingumas. Švenčiant gyvenimą, ga-
lima įtraukti pašaukimo ir kūrybingumo temas. Kūrėjas
kiekvienam iš mūsų, savo kūrimų, suteikia pašaukimą, ku-
riuo įprasminame savo gyvenimą, kitiems patarnaudami,
dalydamiesi su kitais iš Dievo gautu gėriu.

Per Dievo kūrybingumą mes visi atsiradome ir esame;
Jis dalijasi ir su mumis šia kūrybos galia; per ją ir mes ga-
lime: 1) bendradarbiauti su Juo, Jam kuriant mus toliau,
ir 2) Jam padedant brandinti vaisių savo darbais. Viso to
rezultatas – džiaugsmas mums ir kitiems.

PRISIMENANT 

a. a. kun. dr. Kęstutį Trimaką 
gyvybės kultūros fone

Rytų pakraščio ateitininkų dėmesiui
Ateitininkai prie kavos ar giros

Visi ateitininkai ir bendraminčiai, kurie ruo šiatės atvykti
į metinį lietuvišką pikniką liepos 26 d. Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vie nuo lijos so-
dyboje Putname, CT. Kviečiu jus sueiti kartu pabendrauti maž-
daug nuo 1:30 val.p. p.  iki 2:45 val. p. p. (konkrečiai kokio-
je salėje rink simės bus pranešta per garsiakalbius pikniko
metu.) Iš anksto numatytos programos nėra – tai tiesiog pro-
ga atnaujinti senas pažintis, užmegzti naujas bei maloniai
pabendrauti prie kavos ar giros puoduko. Tai visai gerai. O
jeigu spontaniškai išsivystytų karštos diskusijos ateitinin kams
rūpimais klausimais – tai dar geriau.

Dr. Tomas P. Girnius
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas

Sendraugių I stovykla 
ALRKF stovyklavietėje,

Dainavoje, Manchester, MI
liepos 26 –rugpjūčio 2

Vietos nakvynėms jau visos
užimtos, bet visi kviečiami

atvažiuoti dienos metu
pasiklausyti paskaitų

PASkAItų PROgRAmA

Pirmadienis, liepos 27 d.
10 val. r. ,,Klajonės medicininių junginių pasauly-
je ir lietuvių didingoje proistorijoje”  
Dr. Jonas Dunčia
4 val. p.  p. ,,Šventojo Rašto nagri nė jimas drau-
ge: Laiškas Filipie čiams” 
Dr. Linas Simonaitis

Antradienis, liepos 28 d.
10 val. r. ,,Filmo kūrimas: ‘Game Changer: 
Lithuania’s Nonviolent Revolution’”
Rima Gungor
4 val. p. p. ,,Kryžių kūrimas”
Dr. Romualdas Povilaitis

Trečiadienis, liepos 29 d.
10 val. r. ,,Pradiniai žingsniai folkloro keliu” Aliu-
tė Malinauskienė
4 val. p. p. ,,Piešimas 200: Figū ra/Portretas”
Viktutė Siliūnienė

Ketvirtadienis, liepos 30 d.
10 val. r. ,,Biotechnologijos ir bioe ti kos klausimai
ateitininkijos kontekste”
Dr. Tadas Kasputis
4 val. p. p. „Mūsų bendri namai: diskusijos kata-
likybės, lietuvybės ir ateitininkų temomis”
Ramunė Kubiliūtė

Penktadienis, liepos 31 d.
10 val. r. ,,Kai Dievas pašauks, atsiliepk!”
Kun. Lukas Laniauskas

Šeštadienis,  rugpjūčio 1 d.
10 val. r. ,,XVI amžiaus Lietuvos Statutai ir jų reikš-
mė šiandien”
Dr. Vaidotas Vaičaitis, Ateitinin kų Federacijos pir-
mininkas
2 val. p. p.  Šiaurės Amerikos ateitininkų sen draugių
suvažiavimas. Visi sendraugiai ateitininkai kvie  -
čiami dalyvauti. Vyks sendrau gių centro valdybos
rinkimai.

Stovyklos kapelionas: kun.
Povilas Narijauskas

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,
kad apsčiai jo turėtų.

(Jonas 10, 10)

Rytoj, sekmadienį, liepos 19 d., sueina dveji metai, kai Šiaurės Ame rikos ateiti-
ninkai neteko savo dva sios vado – kun. dr. Kęstučio Tri mako. Nors jo asmens tarp
mūsų daugiau nėra, jo dvasia lieka ir bus su mumis tol, kol mes vertinsime jo pa-
likimą ir jo dvasiai paliksime atviras savo širdis.

Paminėdami mirties sukaktį, prisiminkime kun. Kęstutį su dėkin gumu Die-
vui, kad jis palietė ne vieno mūsų ateitininko ir ateitininkės gy venimą savo švie-
siu protu, gailestinga širdimi ir kilnia meile; grįžkime prie jo paties minčių, pa-
teiktų 2006 m. išleistoje knygelėje ,,Turėti gyvenimo apsčiai” (Gyvybės kultūros
leidinys, Marijonų talkininkų centras, Kaune) bei pritaikykime juos sau ir savo
šei moms. 

,,Turėti gyvenimo apsčiai” 
Kun. Trimako mintys apie gyvenimo šventimą

KNYGŲ KLUBAS
Ateitininkų namų knygų klubas po

vasaros atostogų rinksis trečiadienį, rug-
sėjo 3 d. 10 val. r.  Bus diskutuojama Pu-
litzer premija  apdovanota knyga, ,,All the
Light We Cannot See”. Autorius: Antho-
ny Doerr. Kny gą galima skaityti ir lietu-
viškai: ,,Ne regiamoji šviesa” („Alma litte-
ra”, iš anglų kalbos vertė Zita Marienė). Visi
kviečiami dalyvauti. Daugiau informaci-
jos suteiks Dainė Quinn 

dainequinn@gmail.com
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„EXPO 2015”– Lietuvos diena

Atidariusi Lietuvos nacionalinę dieną parodoje ,,EXPO 2015” Prezidentė Dalia Grybauskaitė
kvietė ,,paragauti Lietuvos”.

Lietuvos paviljonas pasiruošęs priimti daugiau nei
įprasta lankytojų.             Sigito Kazlausko (ELTA) nuotr.

Parodos lankytojus sveikina Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.                R. Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotraukos

Parodoje Lietuva pristato gražuolius skilandžius, sūrį ,,Liliputas”, ruginę duoną, midų ir daug kitų  lietuviškų ekologiškų ir tautinio paveldo
gaminių.

Atkelta iš 1 psl.

Pusmetį trunkančioje parodoje
veikia nuolatinė eksportuotinų pro-
duktų paroda, pristatomi Lietuvos
mokslininkų išradimai maisto tech-
nologijų ir žemės ūkio srityje – nuo
pluoštinių kanapių nanokristalų ar iš-
maniojo šaldytuvo iki ekologiškų
smidrų ar saulės šviesą galinčių pa-
keisti šviestuvų.

Nacionalinės dienos proga paro-
doje vyko išskirtinių lietuviškų eko-
logiškų ir tautinio paveldo gaminių,
esančių ES saugomų produktų sąraše,
degustacija. Parodos lankytojai galė-
jo mėgautis juoda duona, varškės sū-
riais su medumi, šakočiais, paragau-
ti lietuviško midaus.

Kas penkerius metus rengiamoje
pasaulinėje parodoje ,,EXPO 2015”
dalyvauja 147 valstybės ir tarptautinės
organizacijos. Tikimasi, kad parodą,
kuri išsidėsčiusi 100 hektarų terito-
rijoje, aplankys daugiau kaip 20 mi-
lijonų žmonių iš viso pasaulio – maž-
daug po 150 tūkst. kasdien.

Pirmoji ,,EXPO” paroda buvo su-
rengta 1851 m. Londone. Lietuva joje
dalyvauja jau 12 kartą. Pirmą kartą
neoficiali Lietuvos ekspozicija šioje

D. Grybauskaitė: 
branginkime lietuvišką žodį ir tradicijas 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino lietuvių bendruomenes Pa-
saulio lietuvių vienybės dienos proga. Prezidentės sveikinime rašoma: „Lie-
pos 17-oji – Pasaulio lietuvių vienybės diena. Tegul ji sutelkia mi li jonus
širdžių, nes Lietuva – brangiausia,  ką  turime.  Kad  ir  kur gyventu mė-
me,  didžiuokimės  savo  Tėvyne, bran ginkime lietuvišką žodį ir tradici-
jas.”

1932 metų vasario 7 d. Kaune įkur tos Draugijos užsienio lie tu viams
remti  iniciatyva  liepos 17-oji –  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žū ties
die na – pasirinkta kaip Ameri kos, o vėliau ir viso pasaulio lietuvių vie-
 nybės minėjimo data.

2013-ųjų metų gegužę Seime priimtas nutarimas liepos 17-ąją pa skelb-
 ti Pasaulio lietuvių vienybės diena. 

ELTA

parodoje buvo įrengta 1900 m. išeivijos
lietuvių pastangomis. Tuomet temi-
niame etnografijos paviljone Pary-
žiuje buvo pristatoma carinės Rusijos
draudžiama lietuviška spauda, mūsų
šalies tautiniai kostiumai.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
su darbo vizitu viešėjusi Italijoje, Mi-
lano Sforcų pilyje taip pat atidarė pa-

rodą ,,Milano ir Lietuvos istoriniai
ryšiai: Bona Sforca ir Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių rūmai”.

Ši paroda skirta kunigaikštienei
Bonai Sforcai, kurios ryški asmenybė
Renesanso laikais sujungė Vilnių ir Mi-
laną. Milano princesė Bona Sforca,
tapusi Lietuvos didžiąja kunigaikš-
tiene ir Lenkijos karaliene, paskatino
Renesanso kultūros ir meno sklaidą
Lietuvoje. Ji – Žygimanto Senojo žmo-
na ir Žygimanto Augusto motina.

Lietuva – vienintelė šalis iš 147 pa-
saulinės parodos ,,EXPO 2015” dalyvių,
pristatanti save ir Milano Sforcų pily-
je. 

XX a. pirmojoje pusėje Lietuvą ir
Lombardiją susiejo Milano arkivys-

kupas, tapęs popiežiumi Pijumi XI ir
apaštaline konstitucija įkūręs pirmą-
ją savarankišką Lietuvos Katalikų
Bažnyčios provinciją. O po Antrojo pa-
saulinio karo Milanas tapo svarbiu Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios rezistencijos
paramos centru.

Šie istoriniai ryšiai atsispindi Mi-
lano Sforcų pilyje vykstančioje paro-
doje, kurios atidaryme dalyvavo Itali-
jos, Lombardijos regiono ir Milano
miesto vadovai, Milano Sforcų pilies ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų direktoriai, grojo Vil-
niaus miesto savivaldybės prof. Do-
nato Katkaus vadovaujamas Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras. 

ELTA
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Graikijos parlamentas pritarė diržų susiveržimui

Gali pakakti tik savanorių

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietUva iR PaSaULiS

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pri-
tarė Europos Komisijos sprendimui,
kartu su Europos Centriniu Banku ir
Tarptautiniu valiutos fondu pradėti
derybas su Graikija dėl paramos iš
Europos stabilumo mechanizmo
(ESM).

Lietuvos ministrų kabinetas taip
pat pritarė, kad ESM vykdantysis di-
rektorius parengtų susitarimo dėl fi-
nansinės paramos programos projek-
tą, kuriame bus nustatyti finansiniai
terminai ir sąlygos bei išdėstomos siū-
lomos priemonės.

„Noriu pabrėžti, kad mūsų šaliai
paramos suteikimas Graikijai iš ESM
papildomai nieko nekainuos, tad kvie-
čiu politikus nespekuliuoti šia tema ir
neklaidinti visuomenės”, – sako fi-
nansų ministras Rimantas Šadžius.

ESM teikia finansinę pagalbą euro
zonos šalims, kurios susiduria su fi-

nansiniais sunkumais. ESM skolinimo
pajėgumas yra 500 mlrd. eurų, iš jų pa-
naudota kiek mažiau nei 50 mlrd. eurų.
Dabartinio įmokėtojo kapitalo visiškai
pakanka padengti likusią maždaug 450
mlrd. eurų ESM skolinimo galimybę.
Tuo tarpu įmokėtasis kapitalas skoli-
nant pinigus euro zonos valstybei nėra
naudojamas.

Pagal ESM sutartį, visos euro zo-
nos šalys privalo prisijungti prie ESM.
Lietuva prisijungė prie euro zonos
2015 metų sausio 1 dieną, o ESM nare
tapo vasario 3 d. Lietuva turi įmokėti
327,2 milijonų eurų įmoką į ESM įmo-
kėtiną kapitalą, kuris suteikia garan-
tiją ESM išleidžiamiems vekseliams ir
obligacijoms. Ši suma bus sumokėta da-
limis per penkerius metus, t.y. 65,4 mi-
lijonai eurų pamečiui. Pirmoji įmoka
buvo pervesta š. m. vasario 11 d. 

Pateikti kaltinimai dėl Malaizijos lėktuvo numušimo
Kijevas („Draugo” info) – Rusijos

separatistų vadas Igoris Girkinas lie-
pos 15 d. buvo oficialiai apkaltintas tuo,
kad vadovavo Malaizijos oro linijų lėk-
tuvo numušimui pernai liepą, skelbia
„The Telegraph”.

Čikagoje parengtame teisiniame
dokumente teigiama, kad I. Girkinas
veikė Kremliaus įtakoje, kai jo vado-
vaujamos pajėgos numušė lėktuvą,
skridusį iš Amsterdamo į Kvala Lum-
pūrą. Byla pradėta 18 aukų artimųjų
vardu. Šeimos iš separatistų vado rei-
kalauja 900 mln. dolerių.

I. Girkinas sulaukė dėmesio, kai
Rusijos socialiniame tinkle pasirodė ži-
nutė: „Įspėjome juos – neskraidykite
mūsų padangėje”. Tąkart sukilėliai
manė numušę Ukrainos karinį orlaivį
„An-26”. Vos paaiškėjus, jog numuštas
ne rusų, o keleivinis orlaivis, įrašas
buvo skubiai ištrintas, dėlto kilo įta-
rimų, kad I. Girkino vadovaujami se-

paratistai galėjo numušti Malaizijos
oro linijų lėktuvą netyčia. Tačiau taip
vadinamoji „Donecko liaudies res-
publika” visada neigė atsakomybę dėl
MH17 katastrofos.

Čikagos teisme pateiktame kalti-
nime teigiama, kad I. Girkinas „įsakė,
pagelbėjo ir/arba pakurstė šį veiksmą,
ir/arba susimokė su asmenimis, kurie
paleido raketą arba raketas”.

Malaizijos oro linijų lėktuvas su-
dužo 2014 m. liepos 17 d., žuvo visi 298
juo skridę keleiviai, dauguma jų buvo
Nyderlandų ir Malaizijos piliečiai.
Lėktuvas sudužo prorusiškų separa-
tistų kontroliuojamame Donecko re-
gione. Spėjama, kad jį numušė rusiška
raketa „žemė-oras”. 

Buvęs Rusijos separatistų vadas
Igoris Girkinas (Strelkovas) kaltinamas
lėktuvo numušimu. Kadras iš filmuo-
tos medžiagos.

Ukraina žengė sunkų žingsnį

Kijevas (ELTA) – Ukrainos par-
lamentas žengė pirmąjį žingsnį laiki-
nos sukilėlių autonomijos rytinėje ša-
lies dalyje link. Parlamentarai pavedė
Konstituciniam Teismui įvertinti, ar
autonomijos statuso suteikimas pro-
rusiškiems separatistams nepriešta-
rautų pagrindiniam šalies įstatymui.

Tik jei Konstitucinis Teismas pri-
tartų, parlamentas galėtų balsuoti dėl
atitinkamos konstitucijos pataisos.

Sukilėlių teritorijų autonomija
yra vienas pagrindinių Minsko taikos
susitarimo elementų. Europos Sąjun-
ga ir JAV tikisi, kad dalinė autonomi-
ja patenkins sukilėlius ir Rusijai neliks
argumentų toliau remti separatistus. 

Aukšta JAV diplomatė Victoria
Nuland, viešėjusi Kijeve, dėl minėto
balsavimo parlamente kalbėjo apie
„istorinę dieną” krizės kamuojamai ša-
liai.

Rusija paankstino parlamento rinkimus 
Maskva (BNS) – Rusijos preziden-

tas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką,
trimis mėnesiais paankstinantį parla-
mento rinkimus, o kai kurie apžvalgi-
ninkai sakė, kad toks žingsnis suteikia
nesąžiningą pranašumą Kremliaus po-
litiką palaikančioms partijoms.

Valstybės Dūmos rinkimai vyks
2016 m. rugsėjo trečiąjį sekmadienį.
Anksčiau planuota, kad parlamento
rinkimai vyks 2016 m. gruodį.

Daugelis analitikų šį žingsnį sieja
su blogėjančia ekonomikos padėtimi, ir
proputiniškos partijos veikiausiai galės
pademonstruoti geresnius rezultatus
po kuklios kampanijos vasarą, kuomet
daugelis Rusijos žmonių atostogauja.

Kai kurie laiko šį sprendimą mė-
ginimu patikrinti, ar rusai palaikytų
prezidento rinkimų paankstinimą, ku-
ris leistų dar labiau įtvirtinti V. Putino
pozicijas valdžioje.

V. Putinas, kurio populiarumas
šiuo metu yra pasiekęs rekordines aukš-
tumas, neatmetė galimybės siekti nau-
jos kadencijos, ir beveik niekas neabe-

joja, kad jis laimėtų rinkimus.
Kaltinimas dėl didelio masto klas-

tojimų per 2011 m. parlamento rinkimus
paskatino milijonus žmonių išeiti į gat-
ves Maskvoje ir Sankt Peterburge. Tai
buvo didžiausios demonstracijos prieš
V. Putino valdymą.

Vilnius (vz.lt) – Per pastaruosius
keturis mėnesius savanoriškai karo
tarnybą atlikti pareiškė norą daugiau
kaip 2 200 jaunuolių. Toks savanorių ak-
tyvumas Juozą Oleką, krašto apsaugos
ministrą, nuteikia optimistiškai. Jis
spėja, kad privalomai pradinei karo tar-
nybai atlikti gali pakakti ir savanorių,
todėl šauktinių esą nė neprireiks.

J. Olekas primena, kad šiemet pa-
vasarį politikams priėmus sprendimą
sugrąžinti privalomąją pradinę karo
tarnybą buvo nuspręsta šiemet į ją pa-
kviesti 3 000 jaunuolių.

„Kartu, kaip žinote, buvo priimti ir
įstatymai, skatinantys eiti atlikti tokią
tarnybą savanoriškai. Iki šiol per ke-
turis mėnesius atėjo daugiau kaip 2 200
savanorių atlikti karo prievolę. O reikia

3 000. Tad galime sakyti, kad šaukimo
procesas vyksta pakankamai sėkmin-
gai. Dar turime keturis mėnesius, ma-
nau, per tą laiką planuojamų 3 000
šauktinių, atėjusių savanoriškai, tikrai
galime sulaukti”, – kalbėjo ministras.

Anot jo, į privalomąją karo tarny-
bą bus šaukiama, jei liks laisvų vietų
nuo savanorių. Kas savaitę į Krašto ap-
saugos ministeriją ateina nuo 60 iki 100
jaunuolių, norinčių būti savanoriais, o
kariuomenei betrūksta apie 800–1 000. 

Pranešama, kad Klaipėdos dragū-
nų batalionas jau dabar yra pilnai už-
pildytas savanoriais.

Ministras taip pat tvirtino, kad 90
proc. atėjusiųjų savanorių šauktinio
amžiaus jaunuolių sveikata yra tinka-
ma tarnybai.

Atėnai („Draugo” info) – Graiki-
jos parlamento nariai, posėdžiavę iki
paryčių, pritarė griežtoms ekonomi-
nėms priemonėms, reikalaujamoms
įgyvendinti mainais į 86 mlrd. eurų pa-
ramą iš euro zonos. Priimtuose teisės
aktuose kalbama apie mokesčių ir
pensinio amžiaus didinimą. 229 par-
lamentarai su siūlymais sutiko, 64
balsavo neigiamai, dar šeši susilaikė. 

Prieš prasidedant balsavimui savo
nepasitenkinimą reiškė prieš taupymo
priemones nusiteikę protestuotojai, į
policijos pareigūnus svaidę padega-
muosius sprogmenis. Teisėsaugos at-
stovai atsakė ašarinėmis dujomis. Ta-
čiau tai pernelyg neišplito – naktis Atė -

nuose praėjo pakankamai ramiai.  
Graikijos premjeras Alexis Tsip-

ras teigė netikintis susitarimu, tačiau
ragino parlamentarus siūlomas prie-
mones patvirtinti. Jis sakė, kad ir
Graikijos gyventojai supranta – geriau
kovoti nelygioje kovoje nei sudėti gink-
lus. A. Tsipras teigė norįs įgyvendin-
ti „neracionalias” priemones, nes šios
padės išvengti bankų sistemos žlugimo
ir galimo Graikijos pasitraukimo iš
euro zonos.

Parlamento pirmininkė Zoe Cons-
tantopoulo, pasisakiusi prieš taupymo
priemones, kalbėjo, kad „ši diena tapo
itin tamsi visai demokratijai Europo-
je”. 

Lietuvos parama Graikijai nieko nekainuos

Vilnius (BNS) – Flandrijos pre-
kybos ir investicijų agentūra kitąmet
Vilniuje atidarys naują atstovybę Bal-
tijos šalims.

Tokį sprendimą priėmė Flandrijos
Vyriausybė, siekdama aktyviai veikti
Baltijos šalių regione, pranešė Lietu-
vos užsienio reikalų ministerija.

„Tai neeilinis šio ekonomiškai
stipriausio Belgijos regiono sprendi-
mas bei akivaizdus Lietuvos ekono-
minio patrauklumo, Vilniaus regioni-
nės reikšmės pripažinimas”, – teigė
Lietuvos ambasadorius Belgijoje Ge-
diminas Varvuolis.

Pagal federalinę Belgijos Kara-
lystės sąrangą, užsienio prekybos ry-

šius su kitomis valstybėmis vysto at-
skiri Briuselio, Flandrijos ir Valonijos
regionai. Ekonomiškai labiausiai iš-
sivystęs Flandrijos regionas užsienio
prekybos srityje veikia per FIT agen-
tūros tinklą visame pasaulyje.

Lietuvos ir Flandrijos vyriausybių
bendradarbiavimo sutartis buvo pa-
sirašyta 1996 metais. Pagal šią sutartį
kas trejus metus parengiamos naujos
bendradarbiavimo programos, ap-
imančios ekonomikos, mokslo ir tech-
nologijų, kultūros ir švietimo, trans-
porto, žemės ūkio bei kitas sritis. 2013–
2015 metų bendradarbiavimo progra-
ma pasirašyta 2012 metais.

Flandrija turės verslo agentūrą Vilniuje

Vilnius (ELTA) – Beveik 60 proc.
Lietuvos gyventojų mano, kad pirmą
kartą organizuoti tiesioginiai merų
rinkimai pasiteisino, tiek pat pritaria
ir balsavimo internetu idėjai. Tokius
duomenis atskleidė Teisingumo mi-
nisterijos užsakymu atlikta Lietuvos
gyventojų apklausa. 

Daugiau nei pusė Lietuvos gyven-
tojų (56 proc.) remia idėją, kad per rin-
kimus būtų galima balsuoti ir inter-
netu. Dar didesnis rėmėjų procentas
yra tarp tų, kurie naudojasi internetu
kasdieniame gyvenime, – apie 70 proc. 

Apklausa vyko gegužės 21–23 d.,
buvo apklausta 1 101 žmogus nuo 18
metų. 

Kuo žmonės labiau išsilavinę, tuo
labiau pritaria elektroniniam balsa-
vimui. Šeši gyventojai iš dešimties
nori, kad būtų leidžiama balsuoti in-
ternetu. Tai palaiko tiek vyrai, tiek mo-
terys, tačiau vyresni žmonės – daž-
niausiai pensininkai – ne. 

Dar prieš metus Seime skeptiškai
buvo žiūrima ir į tiesioginius mero rin-
kimus. 

Balsavimui internetu pritaria 60 proc. apklaustųjų

2011 m. per visą Rusija nuvilnijo didžiuliai
nepasitenkinimo mitingai. 

Reuters/Scanpix nuotr.  
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRtaS

D.Motiejūnas ir J. Valančiūnas
re guliarųjį sezoną baigė lyg
susitarę. Abiejų lietuvių re-

zultatyvumo vidur kis buvo toks pat –
12 taškų. Vis dėlto 24 metų „Houston
Rockets” puolėjas D. Motiejūnas ke-
liomis šimtosiomis aplenkė tautietį
ir rezultatyviausių NBA krepšininkų
sąraše užėmė 89-ą vietą. „Toronto Rap-
tors” vidurio puo lėjui J. Valančiūnui
atiteko 90-oji eilu tė. Tarp europiečių
mūsiškiai pagal rezultatyvumą buvo
15-as ir 16-as.

Pagal atkovotus kamuolius pra na-
 šesnis buvo J. Valančiūnas. Jis su-
 griebdavo 8,7 kamuolio ir pagal šį ro-
 diklį NBA lygoje užėmė 19-ą vietą. D.
Motiejūnas, atkovodavęs 5,9 kamuolio,
buvo 64-as. Praėjusį sezoną J. Va lančiū-
nas pelnydavo 11,3 taško ir at ko vodavo
8,8 kamuolio, D. Motiejūnas įmes davo
5,5 taško ir atkovodavo 3,6 kamuolio.

Savo pirmajame 2012–2013 metų se-
zone J. Valančiūnas įmesdavo 8,9 taš-
ko ir atkovodavo 6 kamuolius, D. Mo-
tiejūnas pelnydavo 5,7 taško ir atko-
vodavo 2,1 kamuolio.

Iš viso šį sezoną NBA lygoje žaidė
57 iš „FIBA Europe” priklausančių
šalių atvykę krepšininkai ir 6 tarp-
tautinėse varžybose Senojo žemyno
valstybėms atstovavę amerikiečiai bei
afrikiečiai.

Daugiausia krepšininkų stip riau-
 siai pasaulio lygai subrandino Pran-
cūzija – dešimt (be Prancūzijos rink-
tinei atstovavusio niujorkiečio Joa-
kim Noah).

Šeši NBA žaidėjai kelią į didįjį
krepšinį pradėjo Ispanijoje, penki –
Turkijoje, po keturis – Italijoje ir Ru si-

Kviečia S. Dariaus ir S. Girėno taurės
smėlio tinklinio turnyras!

L iepos 19 d., sekmadienį, India nos valstijoje Bever-
ly Shores paplūdi myje Čikagos lietuviai jau ketvir-
tą kartą varžysis tradiciniame smėlio tinklinio tur-

nyre. Čia tinklinio mėgėjai kovos dėl pereinamosios S. Da-
 riaus ir S. Girėno taurės, kurią įstei gė Lietuvos šaulių sąjunga
išeivijoje (LŠSI) ir Amerikos lietuvių tinklinio lyga (ALTL).

Smėlio tinklinio turnyre ant Mi chi gano ežero kranto
kviečiame dalyvauti visus norinčiuosius  – sporti ninkus mė-
gėjus bei jų sirgalius. Vi siems tai bus puiki proga puikiai
praleisti laisvalaikį sportuojant ar mėgaujantis vandens ma-
lonumais.

Kiekvieną komandą sudarys po 3 tinklininkus. Ko-
mandų registracija varžybų vietoje – 10 val. r., varžybų
pra džia – 11 val. 

Tinklinio turnyras vyks – Bever ly Shores (East Ripp-
lewater Ave, Be verly Shores, IN 46301), o tai yra šalia Michigano ežero pakran-
tės esančio vie nintelio pasaulyje „Lituanicos” vardo parko.

daugiau informacijos sužinosite paskambinę  
tel. 708-606-2695 (evelina) arba 630-455-9999 (nerijus)

NBA klubuose rungtyniavo 10 Lietuvoje užaugusių krepšininkų

joje, po tris – Bosnijoje ir Hercego vi no-
je, Graikijoje ir Slovėnijoje.

Įdomu, kad praėjusį sezoną NBA
žaidė – ir tik labai trumpą čempiona-
to atkarpą – vos vienas serbas. Tai – Mi-
roslav Raduljica.

NBA veteranai Dirk Nowitzki,
Tony Parker ir Pau Gasol šį sezoną jau
nežaidė taip galingai, kaip geriausiais
laikais, kai jų rezultatyvumo vidurkis
buvo didesnis nei 20 taškų.

O rezultatyviausias tarp pusšim-
 čio europiečių buvo jaunosios kartos
atstovas juodkalnietis Nikola Vuče-
 vič. Silpnos „Orlando Magic” koman-
dos (ji laimėjo tik 25 rungtynes ir tarp

d. Motiejūnui – saldūs
„Rockets” trenerio pagyrimai

Donatas Motiejūnas stebėjo Las
Vegas vykusias NBA vasaros lygos rung-
tynes tarp „Houston Rockets” ir „Phoenix
Suns”, o tuo metu treneris Kevin McHa-
le gyrė lietuvį. „Antras geriausias”, – taip
K. McHale pavadino D. Motie jū ną, kai kal-
bėjo apie „Rockets” puolė jų pajėgumą.

Strategas apgailestavo, kad 24 metų
213 cm ūgio krepšininkui sezo nas dėl
traumos baigėsi anksčiau, nes jo indėlis
buvo itin svarbus. K. McHale netgi pa-
reiškė, kad „Roc kets” turėjo rungtynių, ku-
rių baigtis  priklausė  nuo D.  Motiejūno
pas tangų.

„Buvo akimirkų, kai atsilikdavo me 5
taškais ir duodavome kamuolį „D-Mo”. Jis
pataikydavo keletą meti mų, atlikdavo
perdavimų ir mes lai mėdavome, – kalbėjo
K. McHale. – Jis mums laimėjo rungtynes.
D. Motie jūnas tapo mūsų jėga puolime.
Ir kai James Harden strigdavo, norėda-
vome D. Motiejūno po krepšiu”, – lietu-
vį gyrė K. McHale.

30 komandų užėmė 26-ą vietą) ap rangą
vilkėjęs vidurio puolėjas pelnydavo
19,3 taško. 24 metų N. Vučevič lygos re-
zultatyviausių žaidėjų sąraše užėmė
16-ą vietą.

Tarp 50 rezultatyviausių NBA
krepšininkų pateko dar penki euro pie-
 čiai. Ispanas P. Gasol iš „Chicago
Bulls” užėmė 20-ą vietą (18,5 tšk.), jo
brolis Marc Gasol iš „Memphis Grizz-
 lies” – 24-ąją (17,4 tšk.), vokietis D. No-
witzki iš „Dallas Mavericks” – 26-ąją
(17,3 tšk.), sezono viduryje iš „Phoenix
Suns” į „Miami Heat” perė jęs slovėnas
Goran Dragič – 39-ąją (16,3 tšk.), irgi ko-
mandą pakeitęs ir iš „Utah Jazz” į „Ok-
lahoma City Thun der” iškeliavęs tur-
kas Enes Kanter – 49-ąją (15,5 tšk.).

Antrajame penkiasdešimtuke Se-
 nojo žemyno atstovų dar daugiau – de-
vyni. Tarp jų ir abu lietuviai. Pra ėjusį
sezoną rezultatyviausias NBA euro-
pietis buvo „Mavericks” vetera nas D.
Nowitzki. Jis 2013–2014 metų sezone
įmesdavo 21,7 taško.

Pagal atkovotus kamuolius iš eu-
ropiečių pirmavo P. Gasol. Jis su-
griebdavo 11,8 kamuolio ir visos lygos
rikiuotėje buvo ketvirtas. Į pirmą dvi-
dešimtuką pateko dar šeši euro pie-

 čiai: N. Vučevič (10,9), turkas Omer
Asik iš „New Orleans Pelicans” (9,8),
prancūzas Rudy Gobert iš „Jazz” (9,5),
E. Kanter (8,9), lenkas Mar cin Gortat
iš „Washington Wi zards” (8,7) ir J.
Valančiūnas (8,7).

Daugiausia rezultatyvių perda vi-
mų iš europiečių atlikdavo ispanas Ric-
ky Rubio iš „Minnesota Timber wol-
ves” (vid. 8,8). Su šiuo rezultatu ly gos
rikiuotėje jis galėjo būti ketvirtas, bet
dėl traumų žaidė vos ketvirtį rungty-
nių, todėl į statistikos pirmaujančių są-
rašus nepateko.

Tarp rungtyniavusių didesnę se-
zono dalį labiausiai pasižymėjo pran-
cūzai T. Parker iš „San Antonio Spurs”
(4,9) ir Nicolas Batum iš „Port land
Trail Blazers” (4,8), tačiau jie užėmė
vietas tik trečiame dešimtuke.

Nuo naujokų iki veteranų

Abiem Lietuvos krepšininkams
šis sezonas NBA lygoje buvo trečiasis.
Tarp panašią patirtį sukaupusių eu-
ropiečių D. Motiejūnas ir J.  Valan čiū-
 nas buvo vieni geriausių, bet ne ge-
riausi.

Rezultatyviau negu abu lietuviai
rungtyniavo antrąjį sezoną NBA čem-
pionate žaidžiantis graikas Giannis
Antetokounmpo. „Milwaukee Bucks”
puolėjas pelnydavo 12,7 taško.

O iš naujokų, tik praėjusių metų
rudenį debiutavusių NBA, galingiau-
siai į lygą įsiveržė iš Juodkalnijos ki-
lęs Ispanijos rinktinės puolėjas Ni-
 kola Mirotič („Chicago Bulls”) bei iš
Bosnijos ir Hercegovinos kilęs Kroa ti-
jos rinktinės žaidėjas Bojan Bogda no-
vič („Brooklyn Nets”). N. Mirotič pel-
nydavo 10,2 taško, B. Bogdanovič – 9
taškus.

Ilgiausiai NBA rungtyniauja vo-
 kietis D. Nowitzki, kuriam šis sezo nas
yra jau 17-asis. 15-ą sezoną su stip-
riausiais pasaulio krepšininkais gru-
miasi turkas Hidayet Turkoglu, 14-ąjį
– prancūzas T. Parker ir ispanas P. Ga-
sol, nebaigęs 13-o sezono su NBA šiais
metais  atsisveikino rusas An dre jus
Kirilenka, 12-ą sezoną žaidžia pran-
cūzas Boris Diaw ir gruzinas Zaza Pa-
čulia.

Motiejūnas ir J. Valančiūnas NBA reguliarųjį sezoną baigė lyg susitarę: abiejų lietuvių re-
zultatyvumo vidurkis buvo toks pat – 12 taškų. Šie Lietuvos krepšininkai (dėl D. Motie-
jūno traumos) šiemet nežais kartu Lietuvos rinktinėje, besiruošiančioje Europos vyrų krep-
šinio čempionatui. 

nBA vasaros lygoje lietuviai klubų
pergales stebėjo iš šalies

Las Vegas
tęsiasi NBA vasa-
ros lygos kovos.
Čia į aikštę žen-
gė ir lietuvių Gil-
vydo Birutos bei
Ovidijaus Galdiko
komandos, šven-
tusios perga les. G. Biruta aikštelėje praleido 8
minutes ir prie klubo sėkmės prisi dėjo simbo-
liškai, o O. Galdikas nepa kilo nuo suolo. G. Bi-
rutos „Denver Nuggets” 86:83 nugalėjo „Mia-
mi Heat”. Tai buvo jau trečia „Nuggets” pergalė
Las Vegas.

Lietuvis per jam skirtą laiką pel nė 2 taškus
– prametė vienintelį dvitaškį ir pataikė abu mes-
tus baudos metimus. G. Biruta taip pat atkovojo
ir perėmė po 1 kamuolį, blokavo met imą ir kar-
tą prasižengė.

Tuo tarpu antrą kartą be O. Galdiko  žaidu -
si „New York Knicks” 76:66 nugalėjo „Los An-
geles Lakers” krepšininkus. Latvis Kristaps Por-
 zingis „Knicks” per 18 minučių pelnė 9 taškus.
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LINA VAITIEKŪNAITĖ

Liepos 14–17 d. Vilniuje posėdžiavo XV Pasaulio Lie-
tuvių Bendruome nės (PLB) Seimas. Kas trejus metus
Lie tuvoje susirenkantys Lietuvių Bendruomenių at-
stovai iš 33 pasaulio kraštų sprendžia aktualius Lie-
tuvos išeivijos klausimus ir numato svarbiausias
kryptis ateinantiems trejiems metams. PLB veiklą ap-
žvelgė pastaruosius trejus metus Bendruo menei
vadovavusi Marija Danguolė Navickienė. Dar kartą
į šį postą ji nebekandidatavo, bet mielai dalijosi pa-
tarimais su naująja PLB valdyba. Svarbiausia, – pa-
brėžė ji, – yra dirbti vardan Lietuvos ir stengtis, kad
tą darbą meilė Lietuvai lydėtų visą gyvenimą.

Būtina išlaikyti ryšius su Lietuva

Pasak D. Navickienės, PLB vienas svarbiausių
uždavinių yra išlai kyti savo lietuvišką tapatybę. Ir
tai pir miausia turi būti daroma per kul tūrą, švie-
timą. „Labai svarbu bendra darbiauti su Lietuvos val-
džia. Čia tik rai ne gėda prašyti pagalbos, – įsitikinusi
buvusi  PLB pirmininkė. – Jau esu aiškinusi, kai tik
vaikas Ameri koje ar kitoje šalyje pradeda lankyti
mokyklą, jam lietuvių kalba tampa antrąja kalba. To-
dėl mes siekiame, kad už lietuvių kalbą būtų galima
gau ti kreditų užsienio mokyklose kaip už užsienio
kalbą. Tai paskatintų vaikus mokytis lietuvių kal-
bos ir palaikyti ryšį su Lietuva”.

Kitas svarbus dalykas yra ryšiai su Lietuva.
„Jeigu vaikai, atvykę į Lie tuvą, nesupras jos kul-
tūros, jie jausis turistai”, – sako Danguolė Na vickie-
nė ir pristato savo šeimos pa vyzdį. „Aš džiaugiuo-
si, kad mano vaikai, Tadas ir Dalia, puikiai mokė-
dami lietuvių ir anglų kalbas, atvykę į Lietuvą dar
1993 m., labai greitai čia rado draugų, sukūrė šeimas.
Jie greitai prisitaikė, nors nepriklausoma Lietuva
tuomet žengė tik pirmuosius žingsnius. Galima sa-
kyti, jie tapo Ame rikos ambasadoriai Lietuvoje. Taip
pat ir kiti žmonės, kurie at va žiuo ja į Lietuvą, yra
savo krašto ambasadoriai. Ir kuo daugiau mūsų, už-
sienio lietuvių, suvažiuos, tuo bus geriau – tuo labiau
mes suartėsim. Ta da, manau, ateities kartos nebe-
 skirstys į ‘jie ir mes’. Ir tuomet, ir dabar manyje ko-
voja pasididžiavimas savo vaikais ir jų ilgesys”, –
sako pa šnekovė.

Danguolė Navickienė tvirtina, kad pagalbą Lie-
tuvai išeivija gali teikti įvairiomis priemonėmis. Ir
iš skiria visuomeninę veiklą. „Pavyz džiui, esu pa-
rašiusi laišką JAV prezidentui Barack H. Obama su
prašymu būti griežtesniu Rusijai, nes Baltijos šalims
gresia pavojus. Parašiau laiš kus ir visų kraštų Lie-
tuvių Bendruo menių pirmininkams, ragindama,
kad jie taip pat rašytų savo politi kams, – pasakoja
buvusi PLB pirmi ninkė. – Mums, Amerikos ir Va-
karų Europos žmonėms, visuomeninis darbas yra

Danguolė Navickienė Asmeninio archyvo nuotr.
Į XV PLB Seimą susirinkusius lietuvius iš viso pasaulio vėliavos pakėlimo iškilmėse prie Seimo rūmų sveikino PLB pir-
mininkė D. Navickienė. Dalios Shilas nuotraukos

Tête-à-tête su Prezidentu Valdu Adamkumi XV PLB Seimo atidarymo metu Valdovų rūmuose.

Danguolė Navickienė: 

„Kuo labiau mylėsi Lietuvą, tuo labiau norėsi būti jai naudingas!”
įprastas. O tie, kuriems anks čiau tai buvo uždraus-
ta, dar daug ko šioje srityje nesupranta. Visuomeni -
nė veikla jiems yra nauja. Labai no rėčiau, kad su-
prastų, jog bendruo me nė turi keistis – turime galvoti
ne tik apie tai, ką Lietuva mums gali duoti. Turi būti
daugiau – ką mes galime duoti Lietuvai. Reikia elg-
tis taip, kad galėtume vadintis stipria ir ištikima iš-
eivija. Tada Lietuva žiūrės į mus kaip į turtą, o ne pa-
reigą”.

Išeivija domisi Lietuvos aktualijomis

„Iš tikrųjų mes stengiamės per daug neprašinėti,
bet yra klausimų, kuriems dar reikia bendro suta-
rimo, – sako Danguolė Navickienė ir iškelia piliety-
bės klausimą. – Mūsų karta ne turėjo jokio pasirin-
kimo, nes Lietu vos tada nebuvo. Bet man labai gai-
la, kad į trečios bangos lietuvius Lietu voje dabar daž-
nai žiūrima kaip į iš davikus. Taip, yra tokių, kurie
at va žiuoja į JAV ir dingsta, nebesirodo. Aš jais vi-
siškai nesirūpinu. Bet yra daug tokių, kurie nori būti
mūsų bendruomenės nariai, nors ir priima ki tos ša-
lies pilietybę. Jie taip pat nori išmokyti savo vaikus.
Taip pat yra tokių, kurie galvoja dar sugrįžti į Lie-
 tuvą. Per tuos metus jie gali kažkiek užsidirbti, pa-
simokyti ir grįžę Lietu vai būti dar geresni piliečiai.
Kodėl reikia gailėti jiems išsaugoti pilietybę? Yra
įvairių kriterijų ir nuostatų, kuriuos galima pakeisti
Pilietybės įstatyme. Tada nereikėtų referendumo”.

D. Navickienė sako, kad išeiviai reaguoja ir į ki-
tas Lietuvos aktualijas. Viena iš jų – šauktinių kvie-
timas į kariuomenę: „Mes, kurie norime bū ti Lie-
tuvos piliečiai, nesakome, kad negalime dalyvauti
šauktinių ka riuomenėje. Žinoma, gali būti kliūtis at-

sivežti jaunuolį iš Amerikos ar Anglijos patikrinti
sveikatos Lietu voje ir vėl jį sugrąžinti – tai kainuo-
ja pinigus. Kitas svarbus klausimas – kas užsienyje
gyvenančiam išsaugos darbą, kai jis išeis tarnauti į
Lietuvos kariuomenę? Darbdavys nesupras ir ne-
pateisins. Mes ir į tai norime at kreip ti Lietuvos val-
džios dėmesį”.

Kas vienija lietuvius?

Apžvelgdama užsienio lietuvių veiklą, krašto
bendruomenes, PLB pir mininkė išskiria jų valdybas,
ku rios ir atlieka pagrindinį darbą. „Jei gu žmonės ne-
dalyvautų renginiuose, valdyba tų renginių ir ne-
organizuo tų. Tai reiškia, kad verta, nes yra ben-
druomenė, kuri dalyvauja. Pavyz džiui, yra organi-
zuojami Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai,
lietuvių dienos. Prie šių renginių dirba labai mažas
ratas žmonių. Bet į juos susirenka labai daug daly-
vių. Tad kur nubrėžti ribą tarp aktyvių ir neaktyvių
narių? – klausia D. Navic kienė. – Yra aktyvūs daly-
viai, neaktyvūs dalyviai ir tie, apie kuriuos mes nie-
ko nežinome, kurie jokio inte reso nerodo. Tad dir-
bame su trimis grupėmis. Tie, kurie retai ateina, vis
tiek ateina į lietuvių dienas, nors tik pasižiūrėti prog-
ramos, išgerti kavos ar nusipirkti gintarą. Aktyvesni
jau ateina ir į Vasario 16-osios minėjimą, ir į šv. Mi-
šias, nors nėra tikintys – jie pasirodo norėdami pa-
bendrauti su ki tais lietuviais – palaikyti ryšį su tau-
tiečiais. O aktyviausi dirba – su daro sąlygas, kad
šventė įvyktų.

Tačiau neužmirštame ir tų, kurie visai atitolę,
– galvojame apie juos ir norime pritraukti. Žinotu-
me jų adre sus, pasiųstume jiems nors naujienlaiškį,
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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

JAV delegacija su Prezidentu V. Adamkumi ir Alma Adamkiene XV PLB Seimo atidarymo iškilmėse Valdovų rūmuose.

kuris galėtų būti naudingesnis ir už in-
ternetą, praneštume apie ren ginius.
Mes galėtume pagerinti informacijos
srautą, – ko ir palinkėčiau nau jajai PLB
valdybai”.

Kitas svarbus Lietuvių Bendruo-
 menių klausimas, pasak D. Navickie-
 nės, yra jų vienybė, nes kai kuriuose
kraštuose veikia daug mažų lietuvių or-
ganizacijų, kurios dirba visiškai sa-
varankiškai – nesikreipia į centri nę
valdybą ir pan.: „Su LR Užsienio rei-
kalų ministerijos delegacija teko nu-
važiuoti į Latviją ir net Baltaru si ją.
Kalbėjau lietuviams, kad norint būti
PLB dalimi, visų pirma reikia tapti to
krašto viena bendruomene, o ne veik-
ti mažuose klubeliuose. Ir džiaugiuosi,
kad ten pavyko įtikinti lie tuvius. Lan-
kiausi ir Jungtinėje Ka ralystėje, kur
gyvena labai daug lie tuvių. Dauguma
jų irgi vienijasi į atskirus klubelius –
vieni pagal savo profesiją, kiti – pagal
pomėgius ir kt. Išryškėja ta pati prob-
lema – lietuviai nesivienija pagal vie-
toves. Jiems pasakiau, kad mes labai
norime juos suburti – ir vyresnius, ir
jaunimą, sudaryti jiems sąlygas veik-
ti. Tai labai svarbu, nes jauni žmonės
dažnai jaučiasi be balso arba tiesiog
bijo”.

D. Navickienė ypač atkreipia dė me-
sį į jaunimo veiklą ir ragina jį kviesti
vis aktyviau ir aktyviau, sudaryti są-
lygas, kad jis norėtų ateiti: „Iš pradžių
jaunimui galima duoti įgy vendinti vie-
ną projektą. Ir pastebėjau, kad tai vei-
kia – vienkartinė veikla jauniems žmo-
nėms yra labai pa traukli, jie jos nebi-
jo, nes nėra ilga laikio įsipareigojimo.
Jeigu jų papra šai padaryti konkretų
darbą, ir jie sugeba jį padaryti, nebū-
na atsikalbi nėjimų ir baimės. Su jau-
nimu reikia dirbti. Todėl labai norė-
čiau, kad PLB ateityje įkvėptų jauni-
mą”.

Naujajai Pasaulio Lietuvių Ben-
 druomenės valdybai ir naujajam PLB
pirmininkui D. Navickienė linki dar-
 nios veiklos ir kviečia sudaryti stip rią
komandą, gerbti visų nuomones, ne-
pamiršti mažų bendruomenių: „Kad
būtų kuo daugiau pastangų suvienyti
visus, pirmiausia atsižvelgti į tai, kuo
mes esame panašūs. Taip pat linkiu
puoselėti gerus santykius su Lietuvos
valdžia – jai reikia parodyti, kad yra ne-
vyriausybinių organizacijų, su kurio-
mis ji gali veikti”.

Apdovanojimas „Už viso
gyvenimo nuopelnus”

D. Navickienė džiaugiasi, kad išei -
vijos bendravimas su Lietuvos žmo-
nėmis aktyviai vyksta dar vienu keliu
– per labdarą, kurią teikia ir tokia
Amerikos lietuvių organizacija kaip
„Lietuvos vaikų viltis”. Los An geles
skyriui vadovaujanti D. Navic kienė ir
organizacijos pirmininkė Gražina
Liautaud 2014 m. gruodžio 30 d. buvo
apdovanotos „Globalios Lie tu vos ap-
dovanojimuose 2014” LR Už sienio rei-
kalų ministerijos įsteigtoje nomina-
cijoje „Už viso gyvenimo nuo pelnus”.
Apdovanojimas įteiktas už nuoseklią
veiklą telkiant ir teikiant paramą Lie-
tuvos vaikų ligoninei ir filantropijos
tradicijos puoselėjimą.

D. Navickienė už savo labdaros
dar bą 2007 m. Prezidento Valdo Adam-
 kaus taip pat buvo apdovanota ordinu
„Už nuopelnus Lietuvai”.

Organizacijos Los Angeles sky-
 rius Lietuvos Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikų Vaikų li-
goninės Traumatologijos skyrių re-
 mia nuo 1997 metų. Per šį laikotarpį or-
ganizacija finansavo gydytojų kvalifi-
kacijos kėlimą vaikų nudegimo ir ran-
dų plastikos rekonstrukcijos srityje. Vė-

liau finansavo medicinos me džiagų ir
aparatūros įsigijimą, organizavo nu-
degusių vaikų gydymą JAV ir pan.

Auka – dovana ir imančiam, 
ir duodančiam

Prisimindama šios veiklos pra-
 džią Danguolė pasakoja, kad iš pra džių
aukas rinko prie bažnyčios tie siog su
kepurėmis: „Bet pamatėme, kad pini-
gai tokiu būdu labai sunkiai kaupiasi.
Tada mano vyras Jonas pa reiškė, kad
yra ‘koldūnų karalius’ ir pagamins
koldūnų 120-čiai žmonių, o pinigus už
tuos koldūnus skirs vaikų gydymui. Ir
tame koldūnų baliuje durys lūžo nuo
svečių. Todėl kitais metais jau su-
kvietėm ir pavaišinom 150 žmonių.
Trečiais – 180. Dabar jau yra tapusi tra-
dicija – gamina jo draugai, kuriuos jis
išmokė lyg nujausda mas... Po tūks-
tantį koldūnų gamina septynios gru-
pės. O jis tuos 7 000 kol dūnų padary-
davo vienas per dvi sa vaites. Ir viskas
prasidėjo 1993 m. Gaila, kad dabar jo
jau nebėra tarp mūsų...”

D. Navickienė pasakoja, kad iš

pradžių žmonės susimokėdavo tik už
bilietą į koldūnų balių. Vėliau atneš-
davo ir daugiau aukų, nes tie ligoniu-
kai taip pat būdavo šventėje, ir visi pa-
matydavo apčiuopiamus rezultatus –
kaip nudegęs vaikas išvažiuoja jau su
visai kitu veidu, sulinkusios nuo sko-
liozės mergaitės – tiesiu stu buru. Sako,
žmonės, pamatę, kad labdaros organi-
zacija daro stebuklus, pradėjo jai pati-
kėti savo pinigus. Vie ną kartą gavo 1
tūkst. dolerių čekį, kitą – jau 5 tūkst. Ir
taip per kiek vie nus koldūnų pietus –
vis daugiau ir daugiau. Paskui rado
mecenatų, ku rie aukojo ir po 30–40
tūkst. dolerių.

„Labdara yra tokia dvipusė dova-
 na – duodi tam, kuriam jos reikia, bet
kartu duodamas dovaną gauni pats”, –
organizacijos veiklos esmę aiškina D.
Navickienė. – Pas mus viskas pa prasta,
ir žmonėms tai patinka. Ir ta da ta lab-
dara yra labai smagi ir nuo širdi. Ji mus
visus ir vienija – jau čiame bendruo-
meniškumą”.

Pristatydama labdaros rezultatus
D. Navickienė skatina prisidėti ne tik
Lietuvoje gyvenančius asmenis, bet

ir verslo įmones, nes jos turi di desnių
galimybių ir gali skirti  di desnę sumą.
Pasak jos, tada bus mažesnė našta pačiai
Lietuvai, jos žmonėms. Lietuvoje to
dar trūksta, nes verslininkai ne visada
reklamuojasi, kad aukoja. O reklama
gali būti labai naudinga, nes ji kartu
skatintų ir kitus – vyktų konkurencija.
Tai rei kia puoselėti. „Yra milijonas
idėjų, kaip tu gali padėti. Svarbiausia –
už j austi kitą žmogų, pastebėti, kad yra
kažkas, nelaimingesnis už tave”.

Turi būti ugdoma meilė Lietuvai

Kalbėdama apie ryšį su Lietuva,
Danguolė Navickienė pabrėžia, kad
svarbiausia yra meilės Lietuvai ug dy-
mas: „Jeigu mylėsi Lietuvą, tuos dar-
bus natūraliai jai ir atliksi, teiksi jai
reikalingą pagalbą. Tuomet vis kas
vyks labai natūraliai. Norėčiau, kad ir
Pasaulio Lietuvių Bendruo menės val-
dyba laikytųsi tokio nusistatymo, kad
viskas vystytųsi natū raliai – kuo dau-
giau lankysi Lietuvą, tuo daugiau ją
mylėsi. Kuo labiau mylėsi, tuo labiau
norėsi būti jai naudingas!”
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliSTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LINAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
tel. 815-723-1854

VytENIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAN t. LyON, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SURENDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

ANDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JONAS V. PRUNSkIS, mD
tERRI DALLAS-PRUNSkIS, mD

ANDREw J. yU, mD
ShINgO yANO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

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

.

kEPykLA IR DELIkAtESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org



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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,draugo” sudoku nr. 94
atsakymus atsiuntė: 

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Birutė Kasperavičius, St. Petersburg, FL

Molly Kazlas, Scranton, PA

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

www.draugofondas.org

DAnTŲ GYDYTOjAi

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PEtREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SChNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERNIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali

būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė, o
už suteiktą informaciją – atsilyginsiu.

Tel. 630-340-9604

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali

anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 773-940-5264. 

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Geros rekomendacijos
ir gera anglų kalba. Tel. 773-329-9918.  

Perku įrankius, pašto ženklus, lietuviško
paveldo meno dirbinius, paveikslus,
oro pašto vokus (envelopes), senas fo-
tografijas. Tel. 773-895-2461.

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

Tel. 909-626-0954.

SiŪLo dARBĄ

dažome namus, butus, atnauji-
name lauko priestatus (deck), ve-
randas (porch), lakuojame laiptus,
duris. Tel. 773-895-2461.

PASLAUGoS

Reikalingi raštinės darbuotojai,
gerai mokantys anglų kalbą, turin-
tys gerus kompiuterinius įgūdžius.
„Reziume” prašome siųsti 

agubo2011@yahoo.com

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004) – žymus išeivijos rašytojas, dramaturgas,
literatūros kritikas, humanitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė” ir dra-
mos ,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kaune išleido knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę”. Knygos autorė –
Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėly-
je. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir
Amerikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą. Knyga gausiai
iliustruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pa-
statymų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išeivijos rašytoją. 
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Brolis j.b. s.v. v.s. Juozas  

UOSIS 
 Broli  Skaut  Steig jas 

1925-XI-05       2015-VII-13 
 

giliausi Eleanorai,  
ir visai n  giminei. 

!  

UOSIS Mi  Broli  Skaut  K iose 1984 m. 

Šią savaitę posėdžiaujant PLB Seime Parlamento
galerijoje buvo pristatyta paroda „Lietuviškoji leidyba
Vakarų Europoje 1944–1952 m.”. 

Ji parengta Lietuvos nacionali nėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje Lituanikos skyriaus ar-
chyve saugomo lietuvių DP (ang. Displaced Per-

 sons – perkeltieji asmenys) spaudos 1945–1952 m. rin-
kinio pagrindu. Ek spo zicija atspindi sudėtingą is-
torinį laikotarpį – po Antrojo pasaulinio ka ro Vo-
kietijos karo pabėgėlių stovyklose atsidūrusių lie-
tuvių padėtį ir gy venimo aplinkybes.

Parodą pristatė Seimo pirminin kės pavaduoto-
ja Irena Degutienė, renginyje taip pat dalyvavo Vo-
 kie ti jos Lietuvių kultūros instituto vado vas dr. Vin-
cas Bartusevičius, Lietu vos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Re nal das
Gudauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val-
dybos Kultūros ko misijos pirmininkė Jūratė Casper -
sen, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bib-
liotekos Lituanistikos skyriaus vedėja Jolanta Bud-
riūnie nė, XV Pasaulio Lietuvių Bendruo me nės
(PLB) Seimo atstovai. 

Paroda supažindina ne tik su Vo kietijoje leistais
lietuviškais leidi niais, bet ir lietuvių leidybine veik-
la Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Pran cūzijoje,
Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Danijoje, Švedijoje
ir Nor ve gijoje.

Nors pavienių 1945–1952 m. Vo kie tijoje leistų lie -
tuvių spaudinių yra daugelyje šalies bibliotekų ir ki-
tose publikuotą paveldą kaupiančiose ins titucijose,
Nacionalinės bibliotekos sau gomas rinkinys yra
pilniausias, išsamiausiai atspindintis minėto lai ko-
tarpio lietuvių DP leidybą. 2011 me tais jis pripažin-
tas nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo ob-
 jektu ir įtrauktas į UNESCO progra mos „Pasaulio at-
mintis” Lietuvos nacionalinį registrą.

Parodą parengė Lietuvos nacio na linė Martyno
Mažvydo biblioteka, partneris Lietuvių kultūros ins-
titutas (Vokietija), rėmė Kultūros ministerija. 

ELTA

Seime – paroda 
,,Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.”

Į parodos atidarymą gausiai susirinkusius vilniečius ir svečius sveikino ir parodą pristatė LR Seimo pirmininkės pava-
duotoja Irena Degutienė. LR Seimo archyvo nuotr.
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Kun. dr. prof. Kęstučio

Trimako paskutinė knyga

,,Mano
Pasaulėjautos

kelionė”
pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1.

kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jaunų
dienų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai iš karo
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai
apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių as-
menų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako tes-
tamento paskirtomis lėšomis.

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

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

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
VYTAUTAS „VICTOR”

KARDOKAS
Mirė 2015 m. liepos 15 d., Oak Lawn, IL.
Gimė 1923 m. vasario 11 d., Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: duktė Laima Kardokaitė su vyru Alan

Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John: anūkai Romas,
Emma, Ryder, Da mien ir Eva, proanūkas Vytautas Romas Sutton
bei kiti giminės.

A. a. Vytautas buvo vyras a. a. Angelinos Jakubauskaitės.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 25 d. nuo 9:30 val. r.

iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 11 val. r. iš laidojimo namų a. a.
Vutautas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje
11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Multiple System Atrophy, 4935-D
Rea Rd., Charlotte, NC 28277.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ONA NARBUTIENĖ

(DEVEIKYTĖ)
Mirė 2015 m. liepos 11 d., sulaukusi 87 m. amžiaus.
Daug metų gyveno Albuquerque, New Mexico.
Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Dalia, seserys Janina

Miknaitienė su šeima, Vida Maleiškienė su šeima, brolis Gedi-
minas Dev ei kis su žmona Irma ir šeima, mirusio brolio Mykolo
žmona Zita su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Ona buvo a. a. dr. Antano žmona ir motina a. a. Augiaus,
duktė a. a. Ievos ir a. a. Jono Deveikių.

Gedulo šv. Mišių laikas bus praneštas vėliau.

Nuliūdusi šeima

A † A
ANTANAS LINGIS

Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukęs brandaus 90 metų am -
žiaus.

Gimė 1925 m. balandžio 25 d.
A. a. Antanas buvo a. a. Reginos (Ačaitės) mylimas vyras.
Gimė Vaičių kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje.
Gyveno Melrose Park, Marquette Park ir Burbank, IL.
Nuliūdę liko: duktė Jūratė Vallee (John), sūnus Antanas

Lingis (Carol), duktė Loreta Jučienė (Linas) ir anūkai Julija
Vallee Andriušis (Justinas); Antanas Lingis, Christopher
Lingis, Viktoras Jučas ir Aleksas Jučas, seserys Eugenija
Pažerūnienė (a. a. Juozas), Elena Jablonskienė, Aurelija
Kriaučiūnienė (Kęstas), Liucija Tirvienė (Algis), svainė Rita
(Ačaitė) Slapšienė (a. a. Edvardas) ir daugelis dukterėčių,
sūnėnų ir draugų.

Trečiadienį, liepos 15 d. 9 val. r. įvyko atsisveikinimas ir 10
v. r. už a. a. Antaną buvo aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL 60629.

Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapi nė-
se.

Nuliūdusi šeima

A † A
ANASTAZIJA BINKIENĖ

Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukusi 101 metų.
Gimė 1913 m. spalio 4 d. Kybartuose, vyriausia iš penkių vai -

kų, o paskutinė iškeliavo Amžinybėn.
Nuo atvykimo į Ameriką 1949 m., gyveno Philadelphia miesto

apylinkėse.
A. a. Anastazija buvo žmona a. a. Edmundo Binkio, mirusio

1994 m.
Liūdesyje liko: dukra Raimonda Kontrimienė su vyru Ričar -

du, dukra Nijolė Fox su vyru George, anūkai Andrius Kontrimas
su žmona Tamara ir dukrom Alexandra, Kristina ir Anastasia, a.
a. anūko Pauliaus dukra Casey ir sūnus Nikolaas, anūkė Audra
Tallat-Kelpšienė su vyru Darium ir dukrom Darija, Violeta ir
Olivija, anūkė Lina Kontrimaitė, anūkė Vilija Marshall su vyru
Darren ir vaikais Ilona ir Dovu, anūkė Rasa Briggs su sūnumis
Jack, Adam ir Paulium, anūkas Vincas Kailis su žmona Susan ir
dukrom Lauren ir Emma, anūkė Lisa Kailytė bei kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 18 d. Po gedulingų Mišių
11 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, Philadelphia, PA, velionė
bus nulydėta į Kalvarijos kapines West Conshohoken, PA.

Liūdinti šeima

Brangiam tėveliui

A † A
EDUARDUI OLŠAUSKUI

mirus, „Saulutės” narei dr. ROMAI KUPRIENEI reiš-
 kia me nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Barba ra Plikaitis $100 a. a.
Vandelino Do manskio atminimui; Rosemarie Ig nash $8, Danguolė Sadūnaitė Sealey
$900, Synthia Feiguson $25; tęsiant vaiko metinę paramą Renata Bliu mai tė $90,
Mara Vygantienė $360, William Sanreders $90. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight
orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal. net

A. a. Viktorijos Petrauskaitės Pikelienės atminimui, Silvia Pikelis atsiuntė
„Saulutei” $165, kuriuos suaukojo K. J. Korzonas, V. Brazaitis, N. Gierštikas. „Saulutė”
dėkoja už aukas vargingai gyvenantiems vai kams Lietuvoje ir reiškia užuojautą šei-
mai ir artimiesiems.

A. a. Vilios Marchertienės atminimui jos sūnus Darius Mar chertas „Saulutei”
atsiuntė $350, kuriuos suaukojo R. N. Kašuba, J. Gvi das, M. Kusak, R. Banys, A. M. Lau -
raitis, A. I. Draugelis, M. Čer nius, D. I. Tijūnėlis. „Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia
užuojautą šeimai ir artimiesiems.

A. a. Bronės Kremerienės atmi nimui jos dukros Gražina Karvelienė ir Dalia
Strasienė „Saulutei” atsiuntė $625, kuriuos suaukojo R. K. Karve lis, D. S.  Strasius, G. A.
Karvelis, D. R. Kasparaitis, D. Woss, J. Strikas, M. J. Lades, A. Juozevičius, A. Ramas, T.
C. Meade, D. Bazis, A. D. Martella, ano ni mas. „Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuo-
jautą šeimai ir arti miesiems.

PaS mUS
IR

aPLink mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės So cia li nių rei-
kalų skyrius liepos 22 d., trečiadienį,  1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur maty si te Lietuvos televizijoje sukur-
tą is to rinį filmą „Barbora Radvilaitė” pagal
to paties pavadinimo Juozo Grušo dra mą.

� Visus maloniai kviečiame į Lie tuvos Duk-

terų draugijos organizuojamą iškilmingą
metinį pokylį „Ru dens pietūs”. Jūsų laukia
įdomi programa, gardžios vaišės, loterija ir
pui kiai praleistas laikas kartu.  „Rudens
pietūs” vyks rugsėjo 13 d., 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje.

www.draugas.org

Beverly Shores, Indiana: parduo-
damas unikalus, su vaizdu į Michigan
ežerą, žemės sklypas (31.024 SF). 

SUMAŽinTA KAinA –
$474,900 

Tel. 312-623-6100 (angliškai) 
arba 773-818-3981 (lietuviškai)

Kol dainorėliai repetavo...
Dešimtosios dainų šventės metu, visas tris dienas, liepos 3–5, Sheraton Chicago vieš-
butyje, kuriame buvo apsistoję daugelis iš toliau atvykusių šventės dalyvių ir svečių,
vyko mugė. Joje dalyvavo lietuviai ir lietuvių kilmės prekybininkai, tautodailininkai,
įvairios organizacijos, savo stalą turėjo ir ,,Draugas”. Šias mugės akimirkas įamžino
Audronės Kižytės fotoaparatas.

Iš Edmontono, Kanados atvykusios Rūta Ketvirtytė, Neringa Bask ir Ieva Radvilavičiūtė
susidomėjo Alfredo Sutkaus (Baltic Art Studio) darbais.

Gintaru prekiaujančios įmonės ,,Aistre
for Amber” savininkė Kate Porterfield
(k.) yra gimusi Klaipėdoje. Į šventę ji atvyko
iš Kansas valstijos. Gintaro gaminiai pa-
traukė Ben Nye ir Vijos Lietuvninkaitės akį.

Titas Jurčiukonis siūlo pirkti duoną iš
,,Grand Dukes Restaurant ir Deli”!

Nauji ,,Draugo”, ,,Draugas News” ir ,,Lithuanian Heritage” skaitytojai (iš k.) – Jonas, Ber-
nardas, Veronika ir Matas Covalesky iš New Jersey.

etnografinių regionų raštai papuoš pašto ženklus

Šiemet minint etnografinių re gio nų
metus Lietuvos paštas kiekvie no
šalies regiono raštus įamžins paš to
ženkluose. Liepos 18 d., šeštadienį,
apyvartoje pasirodo iš penkių pašto
ženklų sudarytas blokas „2015-ieji –
etnografinių regionų metai”.

Bloką sudarantys penki pašto
ženklai skirti pavaizduoti Lietuvos
et nografiniuose regionuose – Aukš -
tai tijoje, Žemaitijoje, Dzūkijoje, Su -
val kijoje ir Mažojoje Lietuvoje – vy ravusius raštus. Pašto ženklų bloką sukūrė dailinin-
kė Roma Auškalnytė. Jis bus išleistas 50 tūkst. tiražu. Kiekvieno pašto ženklo nominalas
– po 0,75 Eur.

eLTA


