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Vilnius, birželio 4 d. (ELTA) –
Seimas išplėtė ratą asmenų, kurie ga-
li būti kartu Lietuvos Respublikos ir
kitos valstybės piliečiai. Pagal Seime
svarstomą Pilietybės įstatymo projek-
tą, dvigubą pilietybę galėtų turėti iš-
vykusieji ir po 1990 m. kovo 11 d. –
Nepriklausomybės atgavimo, jei yra
lietuvių kilmės asmuo, pasitraukęs iš
Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. ir įgi-
jęs Europos Sąjungos ar Šiaurės At-
lanto Sutarties Organizacijos (NATO)
valstybės narės pilietybę; yra lietuvių
kilmės asmuo, tradiciškai gyvenantis
valstybėje, su kuria Lietuvą skiria
valstybės siena.

Birželio 4 d. Seimas po svarstymo
pritarė tokias nuostatas numatan-
čiam patobulintam Pilietybės įstaty-
mo projektui. Už šį dokumentą po
svarstymo balsavo 74 Seimo nariai,
prieš – 3, susilaikė 14.

Šiuo metu galiojančiame Piliety-
bės įstatyme numatyta, kad dvigubą
pilietybę gali turėti asmenys, iki 1940
m. birželio 15 d. turėję Lietuvos pilie-
tybę ir ištremti ar pasitraukę iš Lie-
tuvos 1940 m. birželio 15 d. – 1990 m.
kovo 11 d. okupacijų metu.

Respublikos prezidento sudary-
tos darbo grupės parengtame įstaty-
mo projekte siūloma išplėsti šį ratą
nustatant, kad dvigubą pilietybę gali
turėti visi asmenys, ištremti iš oku-
puotos Lietuvos Respublikos ar iš jos
pasitraukę iki 1990 m. kovo 11 d. ir
įgiję kitos valstybės pilietybę, t. y. įs-
tatymo projekte numatoma, kad dvi-
gubą pilietybę gali turėti ir LR pilie-
čiai, ir jų palikuonys, pasitraukę iš

Lietuvos iki 1940 metų birželio 15 d.
Galiojančiame įstatyme taip pat nu-
matyta, kad dvigubą pilietybę gali tu-
rėti asmenų, iki 1940 m. birželio 15 d.
turėjusių Lietuvos pilietybę ir iš-
tremtų ar pasitraukusių iš Lietuvos
1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo
11 d. okupacijų metu vaikai, vaikai-
čiai ir provaikaičiai.

Darbo grupės parengtame įstaty-
mo projekte siūloma neriboti ištrem-
tų ar pasitraukusių iš Lietuvos iki
1990 m. kovo 11 d. LR piliečių pali-
kuonių, kurie gali būti LR ir kitos
valstybės piliečiai, kartų skaičiaus.
Teisė turėti dvigubą pilietybę sutei-
kiama visiems šių asmenų palikuo-
nims: vaikams, vaikaičiams, provai-

kaičiams, taip pat kiekvienam kitos
naujos kartos asmeniui, kurio bent
vienas iš tėvų buvo LR pilietis.

Galiojantis Pilietybės įstatymas
numato, kad vaikas, kurio bent vie-
nas iš tėvų yra LR pilietis, yra LR pi-
lietis, nesvarbu, ar jis gimė LR terito-
rijoje, ar už jos ribų. Darbo grupė siū-
lo įtvirtinti nuostatą, kad vaikas, ku-
ris gimdamas įgyja LR ir kitos valsty-
bės pilietybę, gali būti kartu LR ir tos
kitos valstybės pilietis. Šiai nuostatai
siūloma suteikti grįžtamąją galią ir
nustatyti, kad LR piliečio vaikai, gi-
mę 1990 m. kovo 11 d. ir vėliau, kurie
gimdami įgijo LR ir kitos valstybės
pilietybę, gali turėti dvigubą pilietybę.

Seimas išplètè ratâ asmenû,
galinçiû turèti dvigubâ pilietybê
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Seimas po svarstymo pritarė patobulintam Pilietybės įstatymo projektui.
R. Jurgaičio nuotr.

Vilnius, birželio 4 d. (LR Ūkio
ministerija) – Pasaulyje pirmaujanti
grynųjų pinigų perlaidų bendrovė
„Western Union” ketina steigti Lie-
tuvoje savo pasaulinį paslaugų centrą
(angl. „Global Operations Centre of
Excellence”) – bendrovė jau pasirašė
ketinimų protokolą su Ūkio ministe-
rija. „Western Union” planuoja cent-
rą Lietuvoje atidaryti jau šiemet ir
per pirmuosius trejetą metų sukurti
daugiau nei 200 darbo vietų.

„Džiaugiuosi, kad pirmaujanti
tarptautinė finansinių paslaugų ino-
vacijų bendrovė ‘Western Union’
šiam projektui pasirinko Lietuvą. Jau
nebe pirma užsienio investicija į mū-
sų šalies paslaugų sektorių rodo, kad
esame pajėgūs pasiūlyti ir siūlome
pasaulinėms bendrovėms puikius

specialistus ir aukštos pridėtinės ver-
tės paslaugas”, – sako ūkio ministras
Dainius Kreivys.

„Lietuvą pasirinkome dėl puikiai
išsilavinusių ir kvalifikuotų bei dau-
gybę užsienio kalbų mokančių žmo-
nių, stabilaus politinio klimato ir
atsigaunančios ekonomikos, pasauli-
nio lygio infrastruktūros bei Lietuvos
Vyriausybės pastangų pritraukti už-
sienio investuotojus”, – sako David
Larkworthy, „Western Union” vyres-
nysis viceprezidentas ir veiklos stra-
tegijos vadovas.

Pasauliniame paslaugų centre
Vilniuje bus teikiamos aptarnavimo
ir administravimo paslaugos, kurios
papildys kitų „Western Union” cent-
rų paslaugas.

Nukelta į 6 psl.

„Western Union“ steigs paslaugû
centrâ Lietuvoje

Vilnius, birželio 3 d. (ELTA) –
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
dar šiais metais turėtų atvykti į Lie-
tuvą. Tokį pažadą Vokietijos vadovė
davė prezidentei Daliai Grybauskai-
tei, su kuria kalbėjo telefonu.

A. Merkel nuoširdžiai apgailesta-
vo, kad dėl sudėtingos Vokietijos po-
litinės padėties savaitės pradžioje ne-
galėjo atvykti į Lietuvą, kur vyko
Baltijos jūros valstybių vyriausybių
vadovų forumas. Vokietijos kanclerė
Vilniuje turėjo dalyvauti Baltijos jū-
ros valstybių vyriausybių vadovų va-
karienėje. Kanclerei Lietuvoje atsto-
vavo Vokietijos federalinės užsienio
reikalų ministerijos valstybės minist-
ras Werner Hoyer.

Telefonu A. Merkel papasakojo
prezidentei apie Vokietijos vidaus po-
litinę padėtį, kuri susiklostė netikė-
tai atsistatydinus Vokietijos federa-
liniam prezidentui Horst Koehler. D.
Grybauskaitė teigė suprantanti Vo-
kietijoje susidariusią padėtį ir palin-
kėjo kanclerei sėkmės sprendžiant
valstybės vidaus politikos klausimus.
Prezidentė trumpai papasakojo kanc-
lerei apie Vilniuje vykusį Baltijos jū-
ros valstybių vyriausybių vadovų fo-
rumą. Lietuvos ir Vokietijos vadovės
taip pat aptarė savo susitikimą, kuris
įvyks šių metų birželį Europos vado-
vų tarybos metu Briuselyje.

,,Vokietija yra viena svarbiausių
Lietuvos partnerių Europos Sąjun-
goje ir NATO. Tikiuosi, kad ateityje
mes dar labiau plėsime dvišalį bend-
radarbiavimą ir aktyviai bendromis
jėgomis sieksime, kad Baltijos jūros
regionas taptų vienu labiausiai kles-
tinčių regionų Europoje”, – sakė D.
Grybauskaitė.
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Viena po kitos atskrieja ži-
nios apie čia, išeivijoje, leidžia-
mų ar leistų spaudinių, archyvų
skaitmeninimą. Neseniai apie tai
pranešė Balzeko muziejus (,,Drau-
gas”, 2010 m. gegužės 25 d.),
šiuo metu su M. Mažvydo bib-
lioteka derybas dėl galimybės
Lietuvoje skaitmeninti visus nuo
1954 m. leistus žurnalo ,,Litua-
nus” numerius veda žurnalo ta-
ryba. Pagal sutartį, kurią dėl
,,Pasaulio lietuvio” skaitmenini-
mo jau pasirašė PLB valdyba,
ateityje visus ,,Lituanus” nume-
rius bus galima rasti epavel-
das.lt svetainėje. Dar geresnė
naujiena, kad sutartis, leidžianti
skaitmeninti, niekaip neįparei-
goja leidinių tarybų/valdybų
finansiškai – visos lėšos ateina iš
Europos Sąjungos fondų. Tokį
pasiūlymą prieš kone porą mė-
nesių iš minėtos bibliotekos ga-
vo ir ,,Draugo” taryba, bet ji del-
sia priimti sprendimą. Būtų gai-
la, jei būtų praleista proga visus
archyvinius ,,Draugus” vieną
dieną išvysti ir internete.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Jonas Žekonis

Ateitininkų ideologija remiasi
penkiais principais. Tai: katali-
kumas, tautiškumas, visuome-

kiškumas, šeimyniškumas ir inteligen-
tiškumas. Šiuos pagrindinius principus
paruošė profesorius Stasys Šalkauskis,
Ateitininkų federacijos vadas 1927–
1930 metais.

Pagrindinis ir svarbiausias atei-
tininkų principas yra katalikiškumas.
Kadangi principas yra proto teigimas,
juo nusakoma, kas privalo būti. O kad
įvyktų tai, kas privalo būti, yra daryti-
na pareiga.

Iš to išplaukia, kad pagrindinė
ateitininko pareiga – giliai pažinti tikė-
jimą ir juo gyventi. Tam reikia studi-
juoti krikščionybės istoriją. Reikėtų ge-
rai pastudijuoti Senąjį ir Naująjį Tes-
tamentą. Be to, reikėtų neapsiriboti tik
studijavimu, bet ir pačiam skleisti savo
žinias apie krikščioniškąją tiesą – raštu
ir žodžiu kitiems žmonėms.

Kita ateitininko pareiga, išplau-
kianti iš šio pagrindinio principo, būti
sąmoningu kataliku ir neapsileisti reli-
ginėje praktikoje. Tai suprantu kaip šv.
Mišių lankymą, išpažinties atlikimą,
aktyvų dalyvavimą Bažnyčios bendruo-
menės veikloje ir katalikiškų švenčių
šventimą.

Tačiau nors katalikiškumas ir yra
pagrindinis ateitininkų principas, vie-
nas jis neveiktų atskirai be kitų. Todėl
kiekvienas iš penkių principų tarsi
papildo vienas kitą.

Taip man yra labai svarbus šeimy-
niškumo principas. Nes šeimoje aš ga-
vau visus savo gyvenimo pagrindus,

buvau mokomas būti geru vaiku, geru
mokiniu, geru jaunu vyru. Šeimoje esu
auklėjamas būti darbščiu, taupiu, kuk-
liu, santūriu ir pamaldžiu. Visa tai, aš
galvoju, perteiksiu savo šeimai ir savo
vaikams.

Labai svarbus man ir tautiškumo
principas. Nors gyvenu šalyje, kur
valstybinė kalba yra anglų kalba, ir mo-
kausi mokykloje anglų kalba, bet labai
noriu gerai mokėti savo senelių ir tėvų
kalbą — lietuvių kalbą. Namie visi
kalbamės lietuviškai ir mielai priimu
kitų pastabas ir pataisymus, kad iš-
mokčiau kuo gražiau šnekėti ir rašyti
lietuviškai. Tada man bus prieinama
lietuvių literatūra, knygos lietuvių kal-
ba apie Lietuvos istoriją. Galvoju, kad
ir mano vaikai taip pat kalbės lietu-
viškai.

Norėčiau būti visuomeniškai akty-

vus žmogus. Todėl turėčiau ne tik ste-
bėti viešąjį gyvenimą, bet ir aktyviai
dalyvauti jame. Šiuo metu savanoriauju
ligoninėje, padėdamas ligoniams ir jų
šeimos nariams. Man buvo labai įdomu
ir malonu dalyvauti talkoje su mokykla
statant namus benamiams. Su savo
draugais organizavau akciją mokykloje
,,Gelbėkime meną”, kad mokyklos pro-
gramoje išliktų pamokos menui pažin-
ti.

Inteligentiškumo principas. Labai
norėčiau tapti įvairiapusiškai išsilavi-
nusiu žmogumi. Mane labai domina
muzika, dailė, o ypač fotografija. Labai
mėgstu su kamera praleisti laiką gam-
toje ir tarp įdomių architektūros sta-
tinių, senovės paminklų. Mūsų namuo-
se yra keletas M. K. Čiurlionio darbų
reprodukcijų, kurias labai mėgstu.
Labai patinka klausytis Čiurlionio
poemų ,,Miške” ir ,,Jūra”. Esu nupiešęs
Čiurlionio portretą, pianinu išmokau
groti kompozitoriaus Giedriaus Kupre-
vičiaus preliudą Čiurlioniui atminti.
Jau ir metai, kai mokausi ispanų kalbą,
o šiais metais daug dirbau, kad patek-
čiau į Indiana University programą,
pagal kurią praleisiu šią vasarą šešias
savaites Ispanijoje. Viešėdamas Ispa-
nijoje tikiuosi dar geriau pažinti šią
katalikišką šalį ir priartėti prie Euro-
pos kultūros.

Tad baigdamas padariau išvadą,
kad visi penki pagrindiniai ateitininkų
principai yra svarbūs ir reikšmingi. Jie
visi tarpusavyje glaudžiai susiję ir
papildo vienas kitą. Todėl ateitininkas
turi gyventi pagal visus šiuos principus
ir pagal juos kelti sau tikslus ir
uždavinius.

Jonas Žekonis yra Čikagos Kun. Al-
fonso Lipniūno–Prez. Aleksandro Stul-
ginskio moksleivių ateitininkų kuopos
narys. Šią vasarą dažniau spausdin-
sime moksleivių pasisakymus, todėl
kviečiame moksleivius atsiųsti savo
parašytas mintis.

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų federacijos
dvasios vadas Čikagoje

Ateitininkų federacijos dvasios vadas mons.
Gintaras Grušas iš Vilniaus atvyksta į Čikagą,
kur birželio 20 d. dalyvaus kun. Kęstučio A. Tri-
mako Padėkos šven tėje sekmadienį. 

Jis koncelebruos Padėkos Mišiose Šv. An tano
šven tovėje, Cicero, 9 val. ryto, pasakys pa moks lą.
Taip pat dalyvaus vaišėse 11 val. r.

Iš Lietuvos atvyks dar du svečiai profesoriai:
buvęs ilgametis Vy tau to Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fa kul -
teto dekanas prel. prof. Vytautas S. Vaičiūnas ir prof. Alfonsas Motuzas.
Abu jie da lyvaus akademinėje programoje.

Visi yra maloniai kviečiami dalyvauti kun. Kęstučio A. Trimako 80
gyvenimo, 50 kunigystės, 50 akademinio darbo ir 64 metų veiklos ateiti-
ninkų  gretose sukakčių  šventėje. 

Vaišėms Willowbrook Ballroom salėje (8900 S. Archer Rd, Willow
Springs, Illinois) registruojamasi iš anksto pas dr. Romą Kuprienę iki
bir želio 10 d. tel.: 708-447-9319 arba laišku: 752 Leesley Road, Riverside,
IL 60546 (auka už vieną asmenį  25 dol.)

Kun. Alfonso Lipniūno–Prez. Aleksandro Stulginskio Čikagos moksleivių ateitininkų
kuopa. Pirmoje eilėje iš k: Lija Siliūnaitė, Milda Savickaitė, Viktoras Rušėnas, Svaja
Pakalniškytė, Kristė Lapkutė, Darija Siliūnaitė, Natalija Vaznelytė, Žara Kisieliūtė;
antroje eilėje: Alena Pranckevičiūtė, Andrius Lelis, Gilius Blinstrubas, Kovas Kulbis,
Vija Kasniūnaitė, Jonas Žekonis, Lukas Siliūnas; trečioje eilėje: Siga Kisieliūtė; Kristi-
na Prunskytė, Vaiva Lagunavičiūtė, Ona Žekonytė, Sofia Mockaitytė, Aleksa Rugie-
niūtė, Rimas Barškėtis; ketvirtoje eilėje: Vilija Aleksaitė, Julija Petraitytė, Žiba Sidrytė
ir Andrytė Siliūnaitė.                                                     Darijos Siliūnaitės nuotr.

Kviečiame visas kuopas, draugoves, korporacijas, sąjungų, vietovių valdybas,
komitetus įsiamžinti „šimtmečio” nuotraukoje, kuri bus išspausdinta Ateitininkų
šimtmečio albume, Lietuvoje. Daugiau informacijos simtmetis@ateitis.lt

Ar yra vienas
principas, kuris
yra svarbiausias
ateitininko
gyvenime?

pasisako
Moksleiviai 

Mons. Gintaras Grušas
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Antanas Mockus: 
,,Kiek esu lietuvis?”  

STASYS GOŠTAUTAS

Šiais metais jau ketvirtą kartą rašau apie Antaną Mockų (kolum-
biečiai taria Mokus). Rašant rinkimų į Kolumbijos prezidentus die-
ną – gegužės 30 d. – jau yra aišku, kad lietuvių kilmės matematikas

ir filosofas laimėjo antrą vietą (22 proc.) ir dalyvaus antruose rinkimuose
birželio 20 d. Reikia tikėtis, kad kiti kandidatai, gavę 10 proc. balsų ar
mažiau, prisidės prie Žaliosios Mockaus partijos ir padės nugalėti Juan
Manuel Santos. Kad ir kaip ten būtų, viso pasaulio spauda nuo ,,Eco-
nomist”, ,,The New York Times” ir ,,The Wall Street Journal” iki ,,Ti-
me”, ,,Newsweek” ir ,,Financial Times”, taip pat ir arabų žinių agentūra
,,Al Jazeera” daug parašė apie šį lietuvį, gimusį Kolumbijoje. 

,,Kiek esu lietuvis? – klausia Antanas
ir pats atsako: – Gavau iš tėvo nepaprastą
valią nugalėti sunkumus… Lietuviai yra
darbštūs ir skuba vasarą padaryti tai, ko
nespėja per ilgą žiemą. Taip pat bandau
būti tinkamas savo tėvo pasėtos teisingu-
mo sėklos įpėdinis. Nors vieną kartą per
metus nueinu prie jo kapo ir atnaujinu
savo sandorą su jo idealais.”

Ir kiekvieną Vasario 16-ąją, net kai buvo Bogotos meras, Antanas
įprastoje Bogotos koplyčioje pamini Tautos šventę. Beje, nežinau, kas
dabar veda minėjimą, kai neliko nė vieno lietuvio kunigo. Antanas lankėsi
Lietuvoje vieną mėnesį. Ten studijavo žymiuose lituanistiniuose Vilniaus
universiteto kursuose 1974 m. ir 30 metų vėliau – 2006 m., kur ne vieną
nustebino savo lietuviška iškalba ir išmintingumu. Vedė Danutę Slotkutę
ir susilaukė Audros, kuri dabar gyvena Australijoje. Su antra žmona
Adriana Cordoba (susituokė cirke) susilaukė vieno berniuko ir dviejų mer-
gaičių – Laimos ir Daivos. Paklausus kodėl, ,,štai, – atsakė, – norėjau duoti
lietuviškus vardus ir atsiverčiau Algirdą J. Greimą (,,Apie dievus ir žmo-
nes/ Lietuvių mitologijos studijos”, Chicago, 1979). Susidūriau su vardu
Laima. Man patiko Greimo mitologinis išnarpliojimas: Laima – kaip Li-
kimo deivė, gyvenimo ir mirties lėmėja bei nešėja, ir pavadinau Laima.” 

Antano tėvas Alfonsas Mockus buvo termodinamikos inžinierius, du
kartus baigęs universitetą JAV korespondencijos būdu, buvo Vytauto
Didžiulio bendrovės ,,Distral” skyriaus vedėjas. Grįždamas viena diena
anksčiau iš bendrovės susirinkimo Cartagenos kurorte žuvo ,,Avianca”
lėktuvo avarijoje 1966 m. Jam buvo vos 44 metai. Liko 14 m. Antanas ir
sesuo Ismelda, baigusi mediciną. 

Motina Nijolė Sivickaitė – žymi skulptorė ir keramikė, yra plačiai ži-
noma tarp Pietų Amerikos ekspresionistų dailininkų. Kaip ir Elena
Urbaitytė, staiga iš dailininkės pasuko į skulptūrą, bet pagal Kolumbijos
indėnų tradiciją pasirinko molį – tūkstančius skirtingo molio, kurį išdegi-
na maždaug 1030 C krosnyje, kurią padėjo pastatyti Antanas. Kiekvieną
savaitgalį Nijolė pasiima maišą ir lipa į kalnus ieškoti to specialaus molio.
Paskui paprašo draugų, kad jai parvežtų porą centnerių to molio. 

Baigusi Stuttgarto meno mokyklą – tai išimtis, nes dauguma išeivių
baigė Freiburgo Jonyno meno ir amatų mokyklą – 1950 m. atvyko ką tik
ištekėjusi su vyru į Kolumbiją, kur tuojau pradėjo dirbti Juozo Bagdono
keramikos studijoje. Kas būtų patikėjęs, kad jis buvo puikus skulptorius
prieš pasirinkdamas abstraktųjį ekspresionizmą, kuris jį pražudė. Taip
pat dekoravo langus, dirbo spaudoje. Tarp dailės ir vargo Nijolė išaugino
du vaikus, pajėgė išmokyti juos lietuvių kalbos, labai paprastu būdu –
neatsakydama jiems kitaip kaip lietuviškai. 

Kolumbija – nuostabus kraštas. Palyginti su Brazilija ar Argentina su
200,000 lietuvių ir jų palikuonių, joje negyveno nė 1,000 lietuvių, bet vis
tiek savo kolonijoje sugebėjo išsiskirti gana įdomia žmonių grupe. Šiuo
atžvilgiu Kolumbija buvo gana įspūdingas kraštas, kur daug lietuvių išsi-
kovojo gana svarbias vietas. Nuo universiteto profesorių, pradedant loty-
nų ir graikų kalbų filologu Juozu Zaranka, kurio lietuviška biblioteka
pakliuvo pas jo studentą Antaną, baigiant pačiu Mockumi, kuris trumpai
buvo to paties universiteto rektoriumi (Universidad Nacional de Bogota).
Ir vėl, už Lietuvos ribų, kiek žinau, tik du lietuviai buvo universitetų rek-
toriai – Mockus Bogotoje ir Ignas Domeika Santiago de Chile. Prie profe-
sorių reikia dar pridėti kun. Povilą Ragažinską – pirmą Domeikos
biografą lietuvių kalba, psichologą kun. Mateo Mankeliūną, kurio
milžinišką biblioteką ir archyvą teko sutvarkyti Vytauto Didžiojo univer-
siteto bibliotekai. Reikia prisiminti neseniai mirusį chemijos prof. Joną
Klemą ir jo brolį Liudą Klemą, dirbusį ,,Distral”. Negalima pamiršti
nuostabaus visuomenininko kun. Stasio Matučio, kurio klausydavosi
Barranquillos miesto pareigūnai ir t.t. 

Ir šiandien po visų rinkiminių vargų Antanas mėgsta grįžti pas savus.
Gyvena tame pačiame name, kur gyvena Ismena ir Nijolė. Mėgsta pasikal-
bėti lietuviškai arba pasiima Česlovo Milošo                Nukelta į 13 psl.

ŽMONES VIENIJANTI DVASIA

Kai žmogus stokoja meilės kitiems,
jis pradeda girdėti ir matyti tik save
patį. Jam pradeda atrodyti, kad tik jis
vienas yra protingas. Nemylėdamas
kitų, žmogus tampa savimyla.

„Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk
savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo
meilės ugnį!” – per Sekmines ir kitomis
progomis šiais maldos žodžiais krei-
piamės į Dievą, prašydami, kad Švento-
ji Dvasia apsigyventų mumyse ir mums
vadovautų. Kodėl prašome, kad Šven-
toji Dvasia pripildytų mūsų širdis
meilės?

Pradžios knygoje pasakojama apie
iš Rytų atkeliavusius ir Šinaro krašte
įsikūrusius žmones. Kartą jie sumanė
pasistatyti dangų siekiantį bokštą,
kuris turėjo būti jų vienybės ženklas ir
garsinti jų darbus pasaulyje. Žmonės
pradėjo statybą, bet jos neužbaigė. Die-
vas sumaišė jų kalbą, ir jie, negalėdami
susikalbėti, išsisklaidė. Vietoj puikaus
miesto liko tik griuvėsiai, vadinami
Babelio vardu.

Šventojo Rašto pasakojimas apie
dangų siekiančio bokšto statybą padeda
mums geriau suvokti, kas gali būti
žmonių vienybės ryšys. Šis pasakojimas
ypač aktualus šiandien, kai po ilgai
trukusios nelaisvės pradėjome statyti
savo laisvės bokštą, o praėjus dvidešim-
čiai metų akivaizdžiai matome, kad
nebesusikalbame kaip tie Šinaro krašto
žmonės ir išsivaikščiojame.

Kokia yra svarbiausia žmonių ne-
susikalbėjimo priežastis? Meilės ki-
tiems stoka ir per daug meilės sau. Kai
žmogus stokoja meilės kitiems, jis
pradeda girdėti ir matyti tik save patį.
Jam pradeda atrodyti, kad tik jis vienas
yra protingas. Nemylėdamas kitų, žmo-
gus tampa savimyla. Kadangi tokių
žmonių niekas nemėgsta, savimylos pa-
smerkia save atskirtumui – jie lieka ki-
tiems neįdomūs ir nereikalingi. Tai tik
save mylinčio žmogaus asmeninė trage-
dija. Tačiau kai tokių tik save mylinčių
ir vertinančių žmonių visuomenėje
atsiranda daug, tuomet tauta dvasiškai
suserga. Šios ligos vaisiai – visuomenės
nuosmukis, žmonių susipriešinimas ir
visuotinis nusivylimas. 

Mylėti nesugebantys žmonės pra-
deda nesusikalbėti ir skirstytis. Vieni
apsitveria aukštomis mūro tvoromis,
kiti važiuoja laimės ieškoti už jūrų ma-
rių. Meilės stokojančios šeimos griūva
kaip kortų nameliai. Meilės nepatirian-
tys vaikai ne kartą būna nustumiami į
gyvenimo pakraštį ir pastūmėjami tapti

nusikaltėliais. Be meilės televizijos pro-
gramų kūrėjai žiūrovus murgdo nusi-
kaltimų užkaboriuose. Sociologai tvirti-
na, kad visam laikui tėvynę paliekantys
žmonės dažniausiai būna praradę meilę
gimtajam kraštui. Tik meilė riša ir vie-
nija, o kai jos nelieka, tuomet pasako-
ma: Lietuva man nieko nedavė. Gaila,
kad tokiais atvejais niekas neklausia
savęs: o ką aš daviau tėvynei?

Jėzus Kristus pažadėjo savo moki-
niams atsiųsti Šventąją Dvasią – tiesos
ir meilės Dvasią, kuri turėjo apšviesti,
sutvirtinti ir suvienyti. Prieš įženg-
damas į dangų, Jėzus kvietė mokinius
mylėti ir būti vieningus: „Kaip mane
Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pa-
silikite mano meilėje!” ( Jn 15, 9). Jėzus
meldėsi: „Kaip tu, Tėve, manyje ir aš
tavyje, tegu ir jie bus viena mumyse”
(Jn 17, 21). Vienybės būtinumą įsak-
miai primena tautų apaštalas Paulius:
„Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus
vardu maldauju jus, kad visi vienaip
sutartumėte ir pas jus nebūtų susi-
skaldymų, kad būtumėte vienos dvasios
ir vienos minties.”

Sekminių dieną, kai ant apaštalų
nužengė Dievo Dvasia, jie kalbėjo prie
namo susirinkusiems įvairiomis kalbo-
mis kalbantiems žmonėms, o šie ste-
bėjosi, kaip čia yra, kad supranta, ką
kalba. Meilės Dvasia leido skirtingų
tautų žmonėms suprasti apaštalų kal-
bą. Meilė visuomet leidžia suprasti kitą
žmogų.

Mums gyvybiškai reikia Sekminių
stebuklo. Mums reikia Šventosios Dva-
sios dovanų – visų pirma meilės dova-
nos; reikia, kad žmonių santykiuose at-
sirastų vis daugiau meilės. Reikia mei-
lės Seime, savivaldybėse, televizijos
programose, įstaigose, universitetuose,
mokyklose. Tik sugrąžinus meilę į visą
visuomenę galima prikelti Lietuvą.
Klysta manantieji, kad Lietuvą prikels
laukiamas ekonominis suklestėjimas.
Stato ir kuria tik meilė, gebanti pasi-
švęsti, tarnauti, dalyti save kitiems.

Šiandien jausdamiesi tarsi įkritę į
žmogiškojo skurdo duobę, kur nėra mei-
lės, nuolankiai maldaujame: „Viešpa-
tie, atsiųsk Šventąją Dvasią ir užkurk
mumyse savo meilės ugnį.” Tegu ši mal-
da virsta nuolatine mūsų pastanga ša-
linti iš kasdienio gyvenimo bet kokias
nemeilės ir priešiškumo kitiems apraiš-
kas ir vis dažniau mąstyti, kuo galėtu-
me dvasiškai ar medžiagiškai padėti
šalia mūsų gyvenantiems žmonėms.

,,Valstiečių laikraštis”

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ

Antanas Mockus

Gegužės 30 d. Per Švč. Trejybės
iškilmę pašventinta nauja saleziečių
Šv. Jono Bosko bažnyčia Vilniuje.
Iškilmingoms šventinimo Mišioms
vadovavo kard. A. J. Bačkis. Šventėje
kartu dalyvavo Telšių vysk. Jonas Bo-
ruta, apaštalinis nuncijus Luigi Bo-
nazzi ir gausi brolių saleziečių ben-
druomenė. Bažnyčios pašventinimo
iškilmės sutapo su Lazdynų parapijos
įsteigimo 20-mečiu. Bažnyčia buvo
pavadinta kunigo Bosko vardu, tad
iškilmingos procesijos pradžioje buvo
įneštos šio šventojo relikvijos kaip jo
tikro buvimo tarp mūsų ženklas.

Į šventę įsijungė visa parapijos
bendruomenė, dalyvavo visi parapijos
chorai. Aukojimo metu atnašas nešė
visų parapijos mokyklų mokiniai.
Kard. Bačkis šventinimo metu kalbė-
jo: „Parapija nėra tik pastatas, o gyva
Bažnyčia. Kunigai, sekantys šventojo
Don Bosko pavyzdžiu, pasižymi ypa-
tingu dėmesiu jaunimui. Norėčiau,

kad ši parapija būtų kaip šaltinis, iš
kurio ištrykš amžinasis vanduo.”

Pirmieji saleziečiai į Vilnių atvy-
ko dar 1924 m. rugpjūčio 15 d. vysk.
Jurgiui Matulaičiui leidus, jiems
buvo perduota Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčia ir Amatų mokykla su inter-
natu, esantys Gerosios Vilties gatvė-
je. Per karą, Lietuvą užėmus vokie-
čiams, mokykla nustojo veikti, vėliau
buvo sovietų nacionalizuota, o likę
saleziečiai kiek galėdami darbavosi
parapijose. Lietuvai atgavus neprik-
lausomybę, saleziečiai grįžo į Vilnių.
Švč. Širdies bažnyčios negalėdami
atgauti, Lazdynų mikrorajono para-
pijiečių prašymu, pradėjo čia kurti
bendruomenę. 1996 m. pradėta sta-
tyti Šv. Jono Bosko bažnyčia, kurią
suprojektavo architektas Vytautas
Edmundas Čekanauskas. Bažnyčia
baigta statyti 2004 m. 

,,Vatikano radijas”

Vilniuje pašventinta nauja bažnyčia
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Atsikėlęs ryte tariu žmonai: „Ne-
žinau, kas čia darosi su manimi, jau
veik pusmetis kaip nieko neskauda.
Net ir kai sniegą nuo stogo kasdamas
nusiritau nuo kopėčių, nieko neskau-
dėjo.” Neparodo ji nei džiaugsmo, nei
nuostabos. Tikriausiai pavydi. Po
pusryčių sėdu ant dviračio ir apie va-
landą važinėju po savo kaimynystę.
Aplinka labai kalnuota, tai pusę laiko
minu išsišiepęs prieš kalniuką, po to
atsigaunu lėkdamas žemyn. Keis-
čiausia, kad jau keliolika metų taip
važinėju, bet visai nepamenu tų
trumpų, vingiuotų savo kaimynystės
gatvių vardų. Net gėda buvo, kai porą
kartų pravažiuojantis sustojęs klausė
manęs kažkokios gatvės, o aš nežino-
jau, nors ieškoma gatvė buvo sekan-
ti.

Prieš kiek laiko pas savo sūnų,
gyvenantį Ellicott miestelyje, viešėjo
Liuda ir Vytautas Germanai iš Illi-
nois. Teko su jais susipažinti. Turė-
jau net parodyti aikštelę, kur tarp
plytų augo mano „Drauge” aprašyta
žmonos prižiūrima medetka. Tada
Liuda „Drauge” išaiškino, kad tai ne
vaistažolė – medetka, bet serentis
(angl. marigold.). Sekmadienį Ger-
manų šeima atvyko į Baltimore, į
lietuviškas Mišias. Po Mišių Liuda
lyg ir nusivylusi stebėjosi, kad Mi-
šiose visiškai nesimatė jaunimo. Deja,
tai skaudi tiesa. Išbėgome iš miesto,
išsiblaškėme po saugius, gražius prie-
miesčius ir per toli pasidarė atva-
žiuoti,  per anksti keltis 8:30 val. ryto
Mišioms. Tesusirenkame tik porą de-
šimčių mūsų senukų ir kartais veik
tiek pat amerikiečių. 83 metų ame-
rikietis klebonas kiek įmanydamas
stengiasi išlaikyti lietuviškumą ir
lietuviškas Mišias toje buvusioje lie-
tuvių parapijos bažnyčioje. Skaitinius
ir maldas atskaito Aleksas Radžius,
o kelioms giedančioms moterims
vargonais pritaria Joana Buivienė-
Vaičiulaitytė. Bijau, kad vyskupas ki-
tais metais nepratęs šio senuko mon-
sinjoro klebonavimo dėl jo garbaus
amžiaus. Atsiųs jaunesnį kunigą ir
prapuls mūsų trispalvė nuo altoriaus,
nebebus nei maldų, nei skaitinių
lietuviškai...

* * *
Paskambino man viena ameri-

kiečių šeima, ne taip toli nuo manęs
gyvenanti. Buvo bevaikiai, tad prieš

15 metų įsivaikino iš Lietuvos dvi
sesutes  našlaites: vieną 4, kitą – 6
metukų. Viena buvo apsikrėtusi džio-
va ir Lietuvoje gydytojas apie tai
įspėjo. Dabar mergaitės bebaigią
kolegijas ir, anot dabartinių tėvų, yra
šimtaprocentinės amerikietės. Kaž-
kaip suspaudžia man širdį, kad taip ir
tirpstame. Pamenu, kaip prieš 12
metų Viskantų šeimai, užauginusiai
du sūnus California valstijoje, įsi-
dukrinant mergaitę iš Lietuvos, erzi-
nau Vilniuje dr. Zigmą Viskantą, kad
kai jis bus aštuoniasdešimtmetis tu-
rės ją vežioti į šokius. Ne visai taip,
bet panašiai ir įvyko. 

Užsikviečia amerikiečiai mane su
žmona pas save. Sienų lentynos pil-
nos mergaičių už įvairius sportus lai-
mėtų trofėjų, taip pat vienos iš jų
piešinių. Klausiu, kodėl jie pasirinko
našlaites iš Lietuvos. O todėl, kad jie
mėgo Johnny Unitas (Jonas Jonaitis
– amerikietiškojo futbolo legenda,
kurio statula stovi prie Baltimore
miesto stadiono). Dabar užėjo jiems
noras supažindinti mergaites su jų
gimtuoju kraštu ir giminėmis. Suži-
noję, kad jų pusseserė, taip pat iš to
paties našlaityno, dabar trisdešimt-
metė vieniša mama, auginanti 5-ių
metų berniuką, nutarė pasikviesti ją
su sūneliu į svečius į Ameriką. Bėda
yra ta, kad ji nemoka angliškai, o jie –
lietuviškai. Bando bendrauti elek-
troniniu paštu, bet internetiniai ver-
timai tiesiog juokingi, tad reikia
mano pagalbos. Čia prasidėjo mano
bėdos: per dieną po keletą laiškų. At-
siunčia man parašytus angliškai, aš
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išverčiu lietuviškai ir siunčiu mer-
gaičių pusseserei į Vilnių. Ji siunčia
man lietuviškai, aš verčiu angliškai ir
siunčiu amerikiečiams. Taip pagaliau
susitvarkėme su jos darbdaviu, pa-
sais, JAV ambasada, užsakėme bilie-
tus, bet nežinau, kaip bus su kalba,
jai su sūneliu čia liepos pabaigoje at-
vykus. Amerikiečiai su mergaitėmis
nori mokytis lietuviškai ir ateityje
vykti į Lietuvą, nes ten tebuvo tik
vieną dieną per įvaikinimą. 

Apie Baltimore ir Washington
yra daugiau našlaičius iš Lietuvos įsi-
vaikinusių amerikiečių šeimų, taip
pat ir lietuvių. Viena iš jų yra Rūtos
ir Tomo Skučų šeima. Sukūrę šeimą
ir neturėdami vaikų, po didelių pas-
tangų įsivaikino berniuką iš Lietu-
vos. To tik ir tereikėjo: vienas po kito
gimė jiems du berniukai, taigi, augi-
na tris ąžuoliukus. Kiek žinau, Rūta
Skučienė-Kalvaitytė bendrauja su
amerikiečių šeimomis, įsivaikinu-
siomis lietuviukus, „Facebook” paste-
bėjau jos žinutę apie bendrą tų šeimų
iškylą ir vaišes Skučų namuose At-
minimo šventės savaitgalį.

* * *
Gegužės 22–23 d. Baltimore prie-

miestyje Catonsville vyko kasmetinis
lietuvių festivalis. Šeštadienį atrodė
lyg truputį mažiau žmonių nei perei-
tais metais, bet sekmadienį didžiulė
salė buvo pilnutėlė ir ūžė kaip bičių
avilys. Kiekvienais metais festivalio
rengėjai pasirenka paminėti kokį
svarbesnį Lietuvos įvykį. Šįmet buvo
minima Žalgirio mūšio 600 metų su-
kaktis. Atidaryme dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius Audrius
Brūzga, bebaigiantis savo kadenciją
liepos mėnesį. Kaip ir visada, festiva-
lyje netrūko lietuviško maisto, gėri-
mų, įvairių rankdarbių, šokių, dainų.
Man atrodė, kad šįmet šokiai buvo ir
judresni, ir įdomesni. Atskiroje pa-
talpoje buvo išdėstyta dalis Henry
Gaidis turimų karinių rodinių ir Žal-
girio mūšio maketas. Mačiau, kaip
aiškinimas apie mūšį nepaprastai su-

domino prof. Leoną Sabaliūną, at-
vykusį iš Michigan su žmona, buvu-
sia baltimoriete Ona Eringyte, ap-
lankyti dukros Imsrės Brūzgienės ir
anūkų. Kaip ir pernai, festivalio ren-
gimo komitetui vadovavo Julytė Sa-
jauskaitė. Neabejoju, kad Baltimore
lietuvių organizacijos papildė savo
iždus festivalyje gautu pelnu, o aš
džiaugiausi dvi dienas kirtęs balandė-
lius ir cepelinus. 

Cepelinus valgė ir anksčiau ma-
no minėta amerikiečių šeima su
abiem labai maloniomis dukromis,
tik ką grįžusiomis iš kolegijų. Nu-
vedžiau juos prie Eugenijos ir Lau-
ryno Misevičių stalų, apkrautų lietu-
viškomis plokštelėmis, knygomis,
žurnalais, daugiau supažindinti, ypač
mergaites, su jų gimtuoju kraštu. 

Stebina mane abu Misevičiai, ne
todėl, kad mane aprūpina lietuviškų
sriubų, mišrainių, raugintų/mari-
nuotų agurkų stiklainiais, bet savo
energija po nuolatinės ir tikros šyp-
senos šydu. Retame lietuviškame
renginyje jų nesutinku, o jei nesu-
tinku, tai jų straipsnius randu ir
„Amerikos lietuvyje”, ir „Drauge”.
Be vadovavimo ŠALFASS neišvardy-
siu visų organizacijų, kur Laurynas
vienaip ar kitaip yra prisidėjęs ar
prisideda. Ne veltui Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas š. m. kovo 18 d.
apdovanojo jį Garbės diplomu tarp
kitų už kilnų sportinį elgesį 2009
metais nuspelniusių asmenų. Apdo-
vanojimo atsiimti į Lietuvą vyko
žmona Eugenija, nes Laurynas per
daug buvo užsiėmęs Amerikoje.

* * *
Gegužės 27 d. Baltimore Lietu-

vių namuose lankėsi LR Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė, lydima
dabartinio ambasadoriaus A. Brūzgos
ir naujojo, jį pakeisti atvykusio Žygi-
manto Pavilionio. Bijojau, kad savai-
tės viduryje 7 val. vakare labai mažai
žmonių atvyks į susitikimą, bet su-
sirinko apie 70 ir daugiausia trečia-
bangių – daugiau ar mažiau aktyvių
vietinėje veikloje. Matėsi ir iš kaimy-
ninio Washington atvykusių, aišku, ir
L. Misevičius iš New Jersey valstijos.
Priėmimą ruošė LB apylinkės valdy-
ba, vadovaujama kruopštaus Gintaro
Bujanausko, taip pat trečiabangio.
Dirbdamas PLB atstovybėje Seime,
dažnai stebėdavau Seimo posėdžius,
bet su I. Degutiene neteko susipažin-
ti, o posėdžiuose ji man visada palik-
davo gerą įspūdį. Porą kartų dalyva-
vau jos susitikimuose su rinkėjais,
kur ji nežarstė tuščių pažadų, o kon-
servatorių partijos krizės metais ne-
buvo palikusi jos ir vėl grįžusi, kaip
Laima Andrikienė ar skandalingai iš
jos pasitraukusi Nijolė Oželytė. Ne-
vargino ji baltimoriečių ilga kalba,
bet buvo konkreti ir atvira tiek savo
kalboje, tiek atsakydama į klausimus.
Susitikimas baigtas besivaišinant šil-
tais patiekalais.

Baltimore lietuvių festivalyje dvi 1994 metais amerikiečių Lawson šeimos įsi-
vaikintos ir užaugintos Lietuvos našlaitės seserys Alda ir Ana.

Baltimore lietuvių festivalyje dalis ,,Malūno” šokėjų, atstovaujančių visoms
trims išeivijos bangoms.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

VYTAUTAS VOLERTAS

Senais laikais, kai Lietuvoje dar
klestėjo sodybos su svirtimis, su rūtų
ir jurginų darželiais, o pakelės kry-
žiai laimino darbus, laukus ir namus,
į tėviškes vis sugrįždavo tolėliau iš-
krikę šeimos nariai. Parbėgdavo mar-
čiomis ir žentais išėjusieji, parvažiuo-
davo išsipustę išmokslinti vaikai. Be
tėviškės sunkiai sekėsi išsiversti. Ten
būdavo švenčiamos vestuvės ir jubi-
liejai. Ten nusiskundžiama nesėkmė-
mis, ieškoma paguodos, džiaugiamasi
ir pailsima.

Net dabar, kai arti pusės Lietu-
vos gyventojų susikėlė į daugiaaukš-
čių lizdus, ten ne vienam tenka šilu-
mos ieškoti. Mama, tėti, mane sugy-
ventinis paliko; mama, tėti, trūksta
pinigų atostogoms Graikijoje; mama,
tėti, važiuojame Anglijon uždarbiau-
ti, paglobokite mūsų vaikus metelius
ar kiek.

Tėviškės, anksčiau džiaugsmo ir
paguodos oazės, šiuo metu gal yra
daugiau problemų atmezginėjimo
dirbtuvės. Tačiau jos padeda išlaikyti
kasdienos pusiausvyrą.

O svetur? Kad neuždusintų vie-
numa, žvalgomasi tėviškės pakaitalo.
Ieškoma savos kalbos, papročių, glau-
džiamasi į savų žmonių kaimynystes.
Net ir vienišiai (gal iš prigimties, gal
priversti dėl ko nors slėptis) susimąs-
to, kur būtų galima savos tautybės
žmogų rasti, jei tektų ieškoti pagal-
bos.

Man tėviškę beveik atstoja Lie-
tuvių Bendruomenė (LB). Čia jau-
čiuo si lyg tvirtovėje, čia galiu drąsiai
rodyti savo nuotaikas, nes būsiu ge-
riau suprastas. Ir nelaimėje čia patir-
siu daugiau užuojautos, gal net
pagalbos atsiras.

• • •
Kartais į LB gali būti nukreiptas

klausimas – ką ji duoda šalia senti-
mentų? Šiais laikais naudos ieškoji-
mas daugumai tapo svarbiu tikslu.

Užsiminta, kad LB tarsi užuovė-
ja, kurios tikimės tėviškėse. Tai pa-
guoda, poilsis, gal ir pagalba. Tiesa,
nepriklausomos valstybės piliečiams
svetur padeda atstovybės ir kon-
sulatai. Bet šias biurokratines insti-
tucijas pasiekti kartais nėra lengva.
Antra, jos dėmesį skiria piliečiams.
Stokodamos lėšų ir laiko, visų lietu-
viškos kilmės žmonių jos negali ap-

glėbti, ypač emigrantų gausesnėse
šalyse, pvz., JAV. O LB yra visuome-
ninio pobūdžio kūrinys, kažkas pa-
našaus į Lietuvoje vykusias talkas.
Štai ir lituanistinių mokyklų pavyz-
dys. Patys žmonės jas įkūrė, patys
jose vaikus moko, patys jas išlaiko.
Yra ir kritinės pagalbos pavyzdžių.
Užkampesniame didmiesty susikirto
dvi amerikiečių jaunuolių gaujos ir
užmušė vieną narsuolį. Atsiradus po-
licijai, kariavusieji išbėgiojo, išskyrus
ten atsitiktinai pakliuvusį, šiame
krašte nelegaliai gyvenantį lietuviu-
ką. Jį, angliškai nemokantį, apkalti-
no ir uždarė į kalėjimą. Tardymai,
didelio nusikaltimo primetimas, pa-
vojinga padėtis. Jaunuolį išgelbėjo
mažytė LB apylinkė, šią nelaimę iš-
girdusi. Vaikiną išleido laisvėn, tik,
žinoma, išvarė namo.

LB medžiaginėmis gėrybėmis ne-
sigiria. Iš tikrųjų ji niekuo nesigiria,
nes jos vertė glūdi žmonėse. Tai ben-
dravimas tarp savųjų, tai pastangos
vaikus auklėti ne tik lietuviška nuo-
taika, bet ir vertingesnėje aplinkoje
kaip gatvės aplinka. O mūsų tauti-
nės ir ypač Dainų, Šokių šventės?
Jaunimo stovyklos, vyresniųjų susi-
bėgimai, pasidalijimas vargais bei
džiaugsmais? LB skleidžia tautinę
šilumą, ji yra namai svetur. Todėl gai-
la, kad daugelis jos pusėn meta tik
retus ar atsitiktinius žvilgsnius.

• • •
Nuo LB įsikūrimo pradžios šiame

krašte (JAV) baigiasi jau šeštasis
dešimtmetis. Šį amžių ji išgyveno
ramiai, be didelių sąmyšių. Gal todėl,
kad siekė ne medžiaginių tikslų, pir-
muoju uždaviniu laikydama lietu-
viškumo tęstinumą. Tiesa, ji turėjo
nepatogumų įsitvirtinant tarp čia jau
gyvenančios lietuvių išeivijos. Anks-
tyvieji imigrantai, nuožmūs idealis-
tai, savo prigimtį saugojo ir būrėsi
Lietuvai padėti ideologiniais ir poli-
tiniais pagrindais. O LB savo jaunus
žingsnius mynė demokratiniu keliu,
ne susitarimą, bet rinkimus pabrėž-
dama. Taigi, gąsdinanti naujovė...
Truputį vėliau išdygo ir nauji erškė-
čiukai.

Nuo Lietuvos nelaimės, nuo bol-
ševikinės okupacijos 1940 m., mūsų
pavergto krašto reikalus Amerikoje
gynė Amerikos lietuvių taryba (ALT),
sudaryta ideologiniais-partiniais pag-
rindais. Jos triūsui reikia priskirti
Lietuvos okupacijos nepripažinimą
Washington, DC, ji turėjo įtakos pri-
imant JAV Kongrese įstatymą, kad į
JAV būtų įleisti karo pabėgėliai iš
Europos (DP Bill), ji stengėsi darbuo-
tis visur, kur pajėgė. Tačiau per tris
dešimtmečius ALT’o žmonės pavar-
go, jų metodai sudilo, politinė aplinka
DC ir pasauly pakito. JAV LB siūlėsi
ALT’ui talkinti, kad pasiektų geres-
nių vaisių. Ar LB šiuos savo norus
nepakankamai aiškiai dėstė, ar iš LB
pusės buvo parodyta nervingumo, o
gal net šiurkštumo, nes jos siūlymais
nepatikėta, ir dalis visuomenės prieš
LB planus pasišiaušė. Laisvinimo
darbo kartu su LB nepanoro ne tik
ALT, bet ir iš Europos į JAV atsikėlęs
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo
komitetas (VLIK).  Atsivėrė griovelis,
išraustas gal rimtų priežasčių, gal tik

Dr. Dalios Cidzikaitės straipsnyje
(„Draugo” šeštadieniniame priede,
2010 m. gegužės 29 d.) apie Baltų
studijų konferenciją, įvykusią š. m.
balandžio 22–24 d. Seattle mieste,
WA, atkreipiau dėmesį, kad joje pra-
nešimus pateikė daugiau kaip dešimt
lietuvių akademikų. Temos apie Lie-
tuvą ir lietuvių tautą įvairios: kalba,
istorija, ypač pasakojamoji istorija,
istorinių įvykių teatrinė improvizaci-
ja, sociologinės bei literatūrinės te-
mos, politinės nuotaikos, tautinė ta-
patybė, judėjimai, sociologinės laiky-

senos ir kt.
Džiugu, kad Baltų studijų aso-

ciacijos (Association for the Advan-
cement of Baltic Studies, AABS) prie-
kyje atsistojo pažįstamas lietuvis, jau
daug akademiniame darbe amerikie-
čių universitete pasiekęs prof. Vėjas
G. Liulevičius. Toje konferencijoje
buvo sutikta ir jo nauja knyga anglų
kalba „The German Myth of the
East: 1800 to the Present” (Oxford
University Press, 2009).

Kęstutis A. Trimakas
Westchester, IL

LIETUVIAI BALTÛ STUDIJÛ KONFERENCIJOJE

Leonas Peleckis-Kaktavičius kny-
goje apie Vytautą Alantą įvėlė klaidą,
Kęsto Reikalo slapyvardį priskyręs
Alfonsui Nykai-Niliūnui (,,Draugas”,
2010 m. gegužės 19 d.). Tikrasis šio
slapyvardžio savininkas buvo Algir-
das Titus Antanaitis, kuris šalia
Kęsto Reikalo pasirašinėdavo ir ke-
liais kitais slapyvardžiais, pvz., Titas
Guopis, Irena Trakelytė, Titas Alga
bei A.T.A. (žr. ,,Lietuvių literatūra
svetur”, Chicago, 1968, p. 468 bei
,,Lietuvių enciklopedija”, XXXVI
tomas, South Boston, 1969, p. 40).

Nyka-Niliūnas straipsnių, įverti-
nančių kasmetinę išeivijos prozą bei
poeziją keliais žodžiais ar sakiniais,

tikrai nerašė, o Antanaitis tai darė su
malonumu. Savo lėšomis kasmet
pirkdamas visas naujausias knygas ir
visas perskaitęs (?) – pustrečio tūk-
stančio puslapių vien tik prozos 1972
m. – jis sugebėdavo ką nors teigiamai
ar neigiamai apie jas parašyti ir
įpiršti ,,Metmenims”.

Noriu dar pridurti, kad ,,Metme-
nys”, kaip ir daugelis kitų to meto lei-
dinių, nė vienam savo straipsnių
autoriui, nė pačiam redaktoriui jokių
honorarų nemokėjo. Visi dirbo ir rašė
,,tėvynės labui”.

Vytautas Vepštas
Čikaga, IL

PATAISYMAS

Mielas Vytautai,

Atrodo, kad visai prarandame
hu moro jausmą! Tavo tikrai objekty -
vūs ir nepakartojami koncertų bei re -
či talių įvertinimai, pasirodo, nebetu ri

nieko bendro su mūsų visų – senų ka -
reivių – labai gerai pažįstamu ka rei -
višku gyvenimu.

Dar vis besikeikiantis,
Vincas Juodvalkis,

Los Angeles, CA

VISAI PRARANDAME HU MORO JAUSMÂ!

NUOMONĖNUOMONĖ
Lietuvių Bendruomenė –

lyg tėviškė

priežastėlių, iš išlikęs iki Lietuvos
valstybinio prisikėlimo.

Čia ne istorija dėstoma, kur fak-
tai, datos, žmonių vardai ir net išva-
dos tvirtai vinimis prikalami. Čia tik
naujai įrodinėjama seniai žinoma
tiesa, kad tobulų kelių nėra. Vis kur
nors kryptelėjama, įdumbama ar
susikūprinama. JAV LB taip pat ret-
karčiais sutrinkčiodavo, nors ji yra,
kaip turėtų būti, mus saugiai gyve-
nimu vežąs tautinis šarvuotis.

Apie 1976 m. vėl pasigirdo čiau-
dėjimų. Čikagoje atsirado grupelė
lietuvių, kuriems nepatiko LB krašto
valdyba, ir jie tarė: mes patys vado-
vausimės ir vadinsimės Registruota
LB. (Čia vėl teisinamasi – rimtas
priežastis tesurankioja istorikai, da-
bar tik primenama, kad taip buvo.) Ir
net teismai dėl to vyko, ir pinigų
kainavo, kol pagaliau buvo suprasta
šio „eksperimento” žala. Po kelerių
metų grįžo ramybė.

Ir dar vienas grumstas. Prieš
daugelį metų, steigiantis Lietuvių
Fondui (LF), jo reikalai buvo apkal-

bami LB tarybos sesijose, apylinkės
padėjo jam kaupti pradinį kapitalą, jo
statute buvo įrašyta, kad JAV LB
dalyvauja LF pelno skirstyme. Ir štai
gal prieš septynerius metus kai kurie
LF žmonės, net gerai žiną LF istoriją
ir ilgai darbavęsi LB, nusprendė LB
nustumti už griovio. Kodėl taip buvo,
iki dabar yra žinoma tik aniems LF
„patriotams”. Tačiau LF narių dau-
guma pasisakė prieš šį neetišką už-
mojį. LF ir JAV LB tolima giminystė
išliko.

Taigi LB yra gyvenimo tikrovės
keleivė, o ne vaizduotės sukurtas de-
besėlis. Būdavo lyg tai šaltų, lyg
abejojančių žvilgsnių, buvo pakry-
pavimų ir patūpčiojimų, tačiau savos,
jaukios priebėgos siekiai kaupė nesa-
vanaudiškai dirbančiųjų būrelius ir
sukūrė šią lietuviškų nuotaikų prie-
bėgą. Gaila, kad retkarčiais šis tauti-
nis prieglobstis yra ignoruojamas. Į
JAV LB turėtų atsukti akis visi šiame
krašte trumpai, ilgai ar nuolatos
buvoję lietuviai.

Tai pirmasis iš trijų V. Volerto
straipsnių apie JAV LB.

Man tėviškę beveik
atstoja Lietuvių Bendruo-
menė. Čia jaučiuo si lyg
tvirtovėje, čia galiu drąsiai
rodyti savo nuotaikas, nes
būsiu geriau suprastas. Ir
nelaimėje čia patirsiu dau-
giau užuojautos, gal net
pagalbos atsiras.
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Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Rusijos pareigūnai Baltijos jūroje ra-
do nuskendusį Vokietijos laivą su
daugiau nei 10,000 Antrojo pasauli-
nio karo laikų karinės amunicijos vie-
netų, pranešė Nepaprastųjų padėčių
ministerija. 

Kaip sakė nepaprastųjų padėčių
ministro pavaduotojas Maksim Vla-
dimirov, nuskendusi barža buvo rasta
netoli Kaliningrado krantų. ,,Patik-
rinus nuskendusią Vokietijos baržą
buvo patvirtinta, kad joje yra sprog-
menų. Pirminiais duomenimis, ten

yra daugiau nei 10,000 karinės amu-
nicijos vienetų”, – sakė M. Vladimi-
rov. Pasak jo, laivas buvo rastas maž-
daug už 1,5 km nuo Baltijsko krantų. 

Šį mėnesį planuojama pradėti
nuskendusio laivo išminavimo dar-
bus, kurie truks apie trejetą metų.
Prieš dieną Vokietijos Getingeno
mieste sprogus Antrojo pasaulinio
karo laikų bombai žuvo trys išminuo-
tojai. Iki 1945 metų ši sritis priklausė
Vokietijai, o Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje ją užėmė Raudonoji Armija
ir pavadino Kaliningrado sritimi.

Panev∂žyje aptiktas nežinomas
Maironio rankraštis

Panevėžys, birželio 4 d. (ELTA)
– Panevėžio vyskupijos kurijos ar-
chyve, renkant medžiagą Skaitmeni-
nei Panevėžio istorijos bibliotekai,
aptiktas iki šiol nežinomas poeto
Maironio rankraštis. 

,,Ieškome Maironio palikimo
Amerikoje, o jis čia, Panevėžyje”, –
nustebusi sako Maironio lietuvių li-
teratūros muziejaus direktorė Aldo-
na Ruseckaitė.

Maironis (tikroji pavardė Jonas
Mačiulis) – kunigas, profesorius, žy-
miausias lietuvių romantizmo poe-
tas. Jo kūryba plačiai žinoma ir myli-
ma, ji dažnai deklamuojama ir dai-
nuojama. Be kūrinių ,,Lietuva bran-
gi” ar ,,Trakų pilis” neįsivaizduojama
XX a. Lietuvos istorija. Bet Maironio
kūrinių rankraščių yra išlikę nedaug,
didžioji jų dalis saugoma Maironio
lietuvių literatūros muziejuje. 

Šių metų kovo mėnesį, renkant
medžiagą Skaitmeninei Panevėžio is-
torijos bibliotekai, Panevėžio vysku-
pijos kurijos archyve aptiktas iki šiol
nežinomas poeto Maironio rankraš-
tis. Tai – 53 puslapių apimties žino-
mos poemos ,,Mūsų vargai” septinto-
ji ir aštuntoji dalys. Poetas ,,Mūsų
vargus” rašė nuo 1911 iki 1919 m.,

1912 m. dalį poemos išspausdino, o
visa ji pirmą kartą pasirodė 1920 m.
Bet ir vėliau Maironis šį kūrinį taisė,
pildė ir braukė. Rankraštis svarbus
tiek šios poemos, tiek ir visos poeto
kūrybos genezei, kai kurios poemos
dalys autoriaus vėliau buvo išskirtos
kaip atskiri kūriniai ir į poemą nepa-
teko. 

Pasak Panevėžio kraštotyros mu-
ziejaus specialistų, rankraštis į Pa-
nevėžį galėjo patekti dviem keliais.
Maironis ir prieš, ir po Pirmojo pa-
saulinio karo lankydavosi Krekena-
voje, 1915–1918 m. Krekenavos kle-
bonijoje jis nuolat gyveno, čia parašė
poemą ,,Čičinskas”. Taigi ,,Mūsų var-
gų” rankraštis galėjo likti klebonijoje
ir vėliau patekti į kurijos archyvą. Ki-
ta vertus, poetas artimai bičiuliavosi
su Panevėžio vyskupu Kazimieru
Paltaroku, dažnai pas jį lankydavosi,
1930 m. pašventino Panevėžio kated-
rą. Turbūt neatsitiktinai ir pats
rankraštis kurijos archyve saugomas
kartu su vyskupo K. Paltaroko doku-
mentais. 

Visas rankraštis skelbiamas
Skaitmeninėje Panevėžio istorijos
bibliotekoje: www.paneveziomuzie-
jus.lt/pirminiaisaltiniai.

� Ç. Kudabos premijos laureatas –
profesorius R. Kazlauskas

,,Easyjet” išbandys pelen¨ 
aptikimo sistemâ�

Turkijoje nužudytas vyskupas

Atkelta iš 1 psl.
„Su šia bendrove dirbame jau

metus ir labai džiaugiamės, kad ‘Wes-
tern Union’ išsirinko Lietuvą kaip
geriausią vietą savo pasauliniam cen-
trui steigti”, – sako Mantas Nocius,
bendrovei į Lietuvos rinką žengti pa-
dėjusios ir nuolat jai talkinusios vie-
šosios įstaigos „Investuok Lietuvoje”
generalinis direktorius. 

„Western Union” veikia per dau-
giau nei 420,000 klientų aptarnavimo
taškų tinklą 200 šalių ir teritorijų vi-
same pasaulyje. Šis paslaugų centras
Vilniuje bus ketvirtas „Western
Union” pasaulinis centras. 2009 m.
„Western Union” apyvarta buvo 5,1
mlrd. JAV dolerių, bendrovėje dirba
daugiau kaip 6,000 darbuotojų. 

Šių metų kovo mėnesį pasaulinė
tiesioginių užsienio investicijų stebė-
senos duomenų bazė „FDiMarkets.
com” paskelbė, kad 2009 m. į Lietu-

vos rinką žengė 28 užsienio investuo-
tojai, kurie investavo daugiau nei 3,5
mlrd. litų ir sukūrė 5,300 naujų dar-
bo vietų. Jungtinės Karalystės „Barc-
lays Group” Vilniuje įsteigė pasaulinį
informacinių technologijų centrą.
JAV medicinos įrangos gamintoja
„Moog Medical” pradėjo plėtoti me-
dicinos įrangos gamybos, paslaugų ir
tyrimų bei eksperimentinę veiklą
Lietuvoje. Pasaulinė ventiliacinių sis-
temų gamybos grupė – Švedijos bend-
rovė „Systemair” planuoja atidaryti
naują vėdinimo įrangos gamyklą Uk-
mergėje, o Ispanijos „Gruppo Sope-
na” numato atidaryti aliuminio de-
talių gamyklą Alytaus pramoniniame
parke. Taip pat vienas iš pirmau-
jančių pasaulio naujų technologijų
susivienijimų IBM ir Lietuvos Vy-
riausybė neseniai pasirašė ketinimų
protokolą dėl jungtinio mokslinių ty-
rimų centro steigimo Lietuvoje.

Nuskendusiame laive – sprogmenys�

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) – Di-
džiosios Britanijos oro bendrovė
„Easyjet” sako atradusi sistemą, kuri
leis lėktuvams saugiai skristi arti ug-
nikalnio pelenų debesų. Jos pagrin-
das – infraraudonoji technologija, ku-
ri leidžia pilotams matyti kenksmin-
gas daleles iki 62 mylių į priekį. Tei-
giama, kad pilotas tada galėtų pa-
keisti lėktuvo skridimo kryptį ir sau-
giai tęsti skrydį, praneša BBC. 

Šią teoriją remia Civilinės aviaci-
jos administracija (CAA) – institucija,
kuri sprendžia, ar saugu esant pele-
nams skristi Jungtinės Karalystės
oro erdvėje. CAA teigia esanti paten-
kinta, kad oro linijos rado techninį
sprendimą, ir padarys tai, kas galėtų
padėti jį įgyvendinti. 

Anksčiau šiais metais daugybei
žmonių žlugo kelionių planai, kai oro
linijos atšaukė tūkstančius skrydžių
dėl Islandijos ugnikalnio pelenų. CAA
sulaukė kritikos iš kai kurių oro ben-
drovių, kurios tvirtino, kad instituci-
ja buvo per daug atsargi. Naująją
technologiją „Easyjet” vardu bandys
„Airbus” ateinančius 2 mėnesius. 

„Easyjet”, kuri šiai sistemai išlei-
do 1 mln. svarų sterlingų, sako esan-
ti patenkinta, kad kitos bendrovės
dalijasi savo žiniomis. Pasak „Easy-
jet” generalinio direktoriaus Andy
Harrison, „ko mes nenorime padary-
ti, tai įgyti komercinį pranašumą kitų
oro bendrovių atžvilgiu, kad mes ga-
lėtume skristi, o jie – ne. Mes nesi-

ruošiame neprileisti žmonių prie šios
technologijos”. Jo teigimu, sunkiau-
sia bus gauti pritarimą iš Europos
institucijų. „Easyjet” teigia dėl ugni-
kalnio pelenų patyrusi 75 mln. svarų
sterlingų nuostolių. 

Šią savaitę Ejafjadlajokudlis užs-
nūdo. Ugnikalnis nustojo į orą spjau-
dęs akmenis ir pelenus, trikdęs skry-
džius visoje Europoje. Ar ilgam – nie-
kas nežino. 

Islandams ugnikalniai – ne nau-
jiena. Šalyje ir dabar lava spjaudosi
bent keletas jų. Kai ledyną ima kai-
tinti išmetama lava, susidaro dulkių
ir pelenų debesys, kurie pakyla labai
aukštai – todėl šis ugnikalnis ir su-
jaukė daugybės europiečių gyvenimą. 

Šiuo gamtos reiškiniu islandai
puikiai pasinaudojo – krizės ir nedar-
bo purtomoje šalyje staiga padaugėjo
turistų, ypač amerikiečių ir norvegų.
Parduotuvėse pardavinėjami maži
pelenų buteliukai, rengiamos turisti-
nės kelionės iki garsiojo ugnikalnio,
nuo sostinės Reikjaviko nutolusio
daugiau nei per 100 kilometrų. Vieni
vyksta autobusais, kiti, norintys pri-
važiuoti arčiau, – visureigiais, treti iš
aplinkinių ūkininkų nuomojasi ark-
lius. Į ugnikalnį galima pažvelgti ir iš
sraigtasparnio. Tokias išvykas ren-
giančiose agentūrose pabrėžiama: iš-
vykų vadovai pasilieka teisę atšaukti
kelionę, pakeisti kryptį, atsižvelgda-
mi į saugumo tarnybų nurodymus.

„Western Union“ steigs paslaugû centrâ Lietuvoje

Pafosas, birželio 4 d. (BNS) –
Skrisdamas į Kiprą popiežius Bene-
diktas XVI pareiškė, kad Turkijos ka-
talikų bažnyčios arkivyskupo nužu-
dymas netrukdys dialogo su islamu. 

Popiežius jį lydintiems žurnalis-
tams sakė turintis ,,mažai informaci-
jos” apie birželio 3 d. įvykdytą arki-
vyskupo Luigi Padovese nužudymą,
tačiau pareiškė, kad tai, ,,žinoma, ne
religinė ar politinė, bet su asmeni-
niais reikalais susijusi žmogžudystė”. 

63 metų italų kilmės arkivysku-
pas, vadovavęs Turkijos vyskupų
konferencijai nuo 2004 metų, buvo
nužudytas, jam ilsintis savo vasarna-
myje pajūrio mieste Iskenderune,
esančiame Chatajaus provincijoje,
prie Sirijos sienos. 

Kaltinimai nužudymu pateikti jo
vairuotojui ir apsaugininkui, į krikš-
čionybę perėjusiam turkui, kuris,
kaip sakoma, turėjęs psichikos sutri-
kimo problemų. 

,,Tai neturi nieko bendra su šia
kelione, todėl neturime kaltinti Tur-
kijos ir turkų”, – pabrėžė popiežius. 

,,Mes vis dar laukiame išsamaus
paaiškinimo, tačiau nenorime, kad
šis atsitikimas užtemdytų dialogą su
islamu”, – pažymėjo popiežius. 

,,Tai visiškai atskiras įvykis, ku-
ris mus liūdina, tačiau tai neturi
trukdyti jokiam dialogui”, – sakė Be-
nediktas XVI, pabrėždamas, kad ry-
šiai su islamu yra vienas jo ,,kelionės
tikslų”. 

Popiežius pagerbė L. Padovese
atliktą darbą rengiantis regiono kata-
likų vadovų susitikimui. Spalį pla-
nuojamas Artimųjų Rytų vyskupų su-
sitikimas – dar vienas popiežiaus
apsilankymų šioje Viduržemio saloje
tikslas. 

,,Mane labai nuliūdino monsinjo-
ro Padovese mirtis; jis nepaprastai
daug prisidėjo rengdamas Artimųjų
Rytų vyskupų sinodą”, – sakė Bene-
diktas XVI. 

Arkivyskupas L. Padovese buvo
aktyvus ekumeninių santykių ir dia-
logo su islamu puoselėtojas bei Tur-
kijos krikščionių bendruomenės gai-
vintojas.

Vilnius, birželio 4 d. (ELTA) –
Pagal susiklosčiusią tradiciją per Pa-
saulinės aplinkos dieną teikiama Čes-
lovo Kudabos premija. Ši Aplinkos
ministerijos įsteigta premija skiriama
kas dveji metai už nevyriausybinių
organizacijų ar jų narių, taip pat kitų
asmenų nuopelnus šalies aplinko-
saugai. 

Šiemet ją pelnė žymus gamti-
ninkas prof. Ričardas Kazlauskas.
Laureatui premija bus įteikta per Ap-

linkos ministerijos rengiamą iškil-
mingą Pasaulinės aplinkos dienos mi-
nėjimą. Tarptautinė bendruomenė
šiandien pažymi Pasaulinę aplinkos
dieną. Šiemet ši diena skiriama bio-
loginei įvairovei.

Šiemetinis laureatas prof. R.
Kazlauskas visą savo gyvenimą skyrė
Lietuvos gamtos tyrimams ir jos ver-
tingiausioms vietovėms išsaugoti.
Viena svarbiausių profesoriaus veik-
los sričių – Lietuvos drugių tyrinėji-
mai. Pokariu jis buvo vienintelis šios
srities specialistas šalyje. R. Kaz-
lausko pastangomis įsteigtas pirma-
sis etnologinis draustinis. 1992 m. ty-
rė buvusius sovietų kariuomenės
Ruklos, Rūdninkų ir Gudų girios
karinius dalinius. Šie tyrimai lėmė,
kad tose teritorijose buvo įsteigti
draustiniai nykstantiems paukščiams
ir vabzdžiams išsaugoti.

R. Kazlauskas – vienas iš Lietu-
vos raudonosios knygos sudarytojų.
Savo tyrimų duomenis R. Kazlauskas
skelbė moksliniuose leidiniuose ir
knygose, rašė vadovėlius vaikams ir
studentams. Profesorių žino nemažai
šalies gyventojų – jis 40 metų vedė gam-
tai skirtas radijo ir televizijos laidas. 

ELTA nuotr.
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Lietuvos langas î pasaulî� lius. Prieš pabėgant iš Lietuvos 1945
metais, partizanai jam davė žuvusio
laisvės kovotojo pasą ir tapatybę. To-
kiu būdu Jurgis Valiulis tapo Karoliu
Drunga. Šį vardą jis pasiliko (nors so-
vietai ieškojo Jurgio Valiulio) ir per-
davė savo vaikams.  

– Kokią pranašautumėte Ru-
sijos politinės sistemos raidą? 

– Nemanau, kad ji gali dar labiau
pablogėti. Ji gali, ir turbūt taip bus,
tik pagerėti vien dėl visuotinės globa-
lizacijos spaudimo, nors galimi ir il-
galaikiai atotrūkiai, tačiau ji eina de-
mokratinimo linkme. Maskvos atsa-
kas į Lenkijos Katynės tragediją ir

neseni įvykiai Kirgizijoje yra du tei-
giami ženklai.  

– Ar tikite civilizacijų konf-
liktu? 

– Ne visai. Susiduria ne civiliza-
cijos, o varžosi dvi plačiau suvokia-
mos politinės kultūros: viena (dau-
giau ar mažiau) toleruojanti politi-
nius, ideologinius, religinius ir/ar socia-

linius priešininkus ir kita – persekiojan-
ti ir/ar juos naikinanti. Ši kova akivaiz-
di visose šiuolaikinėse civilizacijose. 

– Ar galėtumėte glaustai įver-
tinti prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės darbą? 

– Ji ryžtinga, atvira, versliška,
neužrietusi nosies dama, kuri turi pa-
kankamai žavesio, kad politikos moks-
lininkai neprarastų susidomėjimo ja.
Blogiausia – ji sąžininga buhalterė.
Geriausia – ji pagerins santykius su
Rytais, nesugadindama jų su Vaka-
rais ir, o tai svarbiausia, padės mums
įvykdyti reikalavimus, kurių reikia
norint įstoti į euro zoną, o kai juos
įvykdysime, padės išlaikyti atstumą.

– Ką manote apie Andriaus
Kubiliaus Vyriausybės darbą? 

– Ji nedirba gerai, bet, reikia ap-
gailestauti, negalėčiau įvardyti, kas
galėtų dirbti geriau. Arba luktelkit
minutę, kas būtų, jei Irena Degutienė
taptų ministre pirmininke, o Andrius
Kubilius – Seimo pirmininku? Ma-
nau, kad blogiau tikrai nebūtų. Svar-
bu, kad Vyriausybė (ypač konserva-
tyvių pažiūrų) nekeistų taip dažnai
savo nuomonės tam, kad paaiškintų
ar pagrįstų tam tikrus savo sprendi-
mus gerokai anksčiau. 

– Kuris žemynas Jums labiau
patinka: Europa ar Amerika? 

– Leiskite man truputį ,,patirš-
tinti spalvas”: žinoma, Europa. Ame-
rika turi nemažai privalumų. Pavyz-
džiui, nemanau, kad pasaulyje yra ge-
resnių universitetų nei Čikagos, Har-
vardas ar MIT.  Bet tam tikri geri da-
lykai į Ameriką iš tiesų atkeliavo iš
Europos, kur galime pajusti nesu-
klastotą, gryną, sutelktą jų formą.
Jeigu Amerikoje būtų tik geri dalykai
(pavyzdžiui, neprilygstama ir  netu-
rinti ribų asmeninė laisvė) ir nė vieno
blogo (pavyzdžiui, istorijos jausmo
stoka) – šiam žemynui, o ne Europai,
teikčiau pirmenybę. Tačiau tiesa ta,
kad gimiau Europoje ir tikiuosi čia
numirti – savo tėvynėje ir gimtinėje. 

Kalbino Rokas M. Tračevskis,
,,Baltic Times”
Vertė Aurelija Tamošiūnaitė

Mykolas Drunga – žurnalistas,
vertėjas ir filosofas, daugeliui lietu-
vių žinomas savo savaitinėmis užsie-
nio spaudos apžvalgomis, kurias ga-
lima girdėti per Lietuvos nacionalio
radijo programą. Jis nuolat rašo ir
lietuviškoje katalikiškos pakraipos
internetinėje svetainėje Bernardinai.
lt. Drunga puikiai moka lietuvių,
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas.
Gimė Tübingene, Vokietijoje, lietuvių
pabėgėlių šeimoje, vėliau persikė-
lusioje gyventi į JAV.  1965–1969 me-
tais Drunga studijavo filosofiją Čika-
gos universitete (University of Chica-
go), vėliau, 1969–1973 metais, filoso-
fijos studijas tęsė Massachusetts tech-
nologijos institute (Massachusetts
Institute of Technology, MTI).

Drunga žurnalistu dirbo keliuose
Amerikos lietuvių laikraščiuose. 1990
metais jis pradėjo dirbti JAV remia-
moje, Miunchene įsikūrusioje ,,Lais-
vosios Europos” radijo programoje,
kuri vėliau, 1995 metais, persikėlė į
Prahą.  2004 m. sausį ,,Laisvosios
Europos” radijo programos lietuvių
kalba buvo sustabdytos, nes JAV
Kongresas nusprendė, jog nėra tikslo
programas transliuoti Baltijos šalyse,
kurios tapo demokratinėmis ir skel-
bia laisvą spaudos žodį. Tuomet
Drunga nusprendė apsigyventi Lietu-
voje. 

Drunga į anglų kalbą yra išvertęs
filosofo Vosyliaus Sezemano (Vasily
Sesemann, Wilhelm Sesseman) ,,Es-
tetiką”, filosofo Leonido Donskio ,,99
Baltijos istorijas” ir kitas knygas. Į
lietuvių kalbą Drunga išvertė anglo-
airių filosofo George Berkeley ,,Tris
dialogus”. 2009 metais Drungai
įteiktas garbingas ,,Tolerancijos žmo-
gaus 2008” apdovanojimas, kuris
kiekvienais metais skiriamas žmogui,
kovojančiam prieš ksenofobiją ir ska-
tinančiam Lietuvos visuomenės tole-
ranciją.

– Ar teko patirti kultūrinį šo-
ką persikėlus gyventi į savo isto-
rinę tėvynę? 

– Ne visai. Nuo pat gimimo Vo-
kietijoje, 1948 metais, buvau augina-
mas kaip lietuvis liberalioje, intelek-
tualioje aplinkoje, kurioje buvo gyva
lietuviška kultūra, įkūnyta mano
kosmopolitiškai nusiteikusių tėvų ir
perduota šimtų knygų, išleistų pir-
mojo moderniosios Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpio metu ir emi-
gracijoje. Todėl aš niekada  nežiūrė-
jau į savo ,,istorinę tėvynę” kaip į sve-
timą šalį. Ir JAV, kur išgyvenau 30
metų ir kur nuo pat pradžių atrodė,
kad Lietuva niekada neatgaus nepri-
klausomybės, mes bandėme susikurti
sau ,,netikrą Lietuvą” su bendruo-
meninėmis organizacijomis, laikraš-
čiais, mokyklomis, bažnyčiomis, va-
saros stovyklomis ir verslo įmonėmis,
kurios tęsė politinę, socialinę ir kul-
tūrinę veiklą šioje geležinės uždangos
pusėje. Vėliau, baigiantis aštuntajam
dešimtmečiui, geležinei uždangai
pradėjus braškėti, iš Lietuvos pasiek-
davo daugiau žinių apie ten esamas
sąlygas, ir mes  galėjome susikurti
tikroviškesnį Lietuvos vaizdą, kurį
tie iš mūsų, kurie vėliau nusprendė
persikelti gyventi į Lietuvą, vis dar
papildome. Tad jokio šoko, tik liūde-
sys, jog lietuviai dar nėra pakankamai
sąmoningi ir pilietiškai orientuoti – to-
kie, kokie mes prieš keletą dešimtmečių
galvojome jie bus, kai atgaus laisvę. 

– Kokie yra pagrindiniai Vaka-
rų ir Lietuvos spaudos skirtumai? 

– Pasistenkime išvengti pagun-
dos pernelyg apibendrinti, nes tiek
Vakarų, tiek Lietuvos spauda nėra
vienalytė. Abiejose yra ir gero, ir blo-
go, ir to, kas išsitenka tarp šių dviejų
polių. Kai noriu sužinoti, kas šiuo
metu vyksta Lietuvoje, skaitau lietu-
viškus internetinius laikraščius. Kai
kurie visai neblogi, tačiau iš jų ne-
daug ką tesužinau apie visą likusį pa-
saulį. Apmaudu, kad nėra nė vieno
popierinio lietuviško laikraščio, kuris

savo kokybe prilygtų tokiems užsie-
nio laikraščiams kaip ,,Frankfurter
Allgemeine”, ,,Neue Zürcher” ar ,,Le
Figaro”. Aš net nekalbu apie ,,The
New York Times”. Tačiau vis tiek ga-
lėčiau išvardyti bent pustuzinį lietu-
vių kolegų, kurių rašiniai būtų tikras
turtas daugeliui kokybiškų leidinių
Vakaruose. Sugrįžtant prie Jūsų
klausimo, galbūt didžiausias skirtu-
mas (tiek, kiek galėčiau apibend-
rinti) būtų tai, jog dauguma Vakarų
žiniasklaidos priemonių labiau sten-
giasi atskirti faktus nuo komentarų,
pateikti objektyvesnius pranešimus,
ištaisyti klaidas ir labiau paiso etikos.   

– Kodėl Jūsų tėvas nuspren-
dė pakeisti pavardę?

– 1944 metais Lietuvos partiza-
nas Jurgis Valiulis buvo nacių sugau-
tas ir uždarytas į netoli Berlyno esan-
tį vokiečių kalėjimą, kad būtų pakar-
tas už ,,valstybinius nusikaltimus
prieš Vokietiją”. Rusai jį pačiu laiku
išgelbėjo, tačiau Lietuvoje jam davė
pasirinkti: arba informuoti apie savo
senas kolegas iš Kauno universiteto,
arba visą likusį savo gyvenimą pra-
leisti Sibire (jo sveikata buvo palauž-
ta jau nacių Vokietijoje). Jis pasirinko
trečią kelią – pabėgimą (per vadina-
mąją ,,žaliąją sieną”, naudotą lietu-
vių partizanų) per Lenkiją ir Čekoslo-
vakiją į šiandieninę Vakarų, tuomet
sąjungininkų okupuotą, demokratinę
Vokietiją, kur jis buvo skubiai pagul-
dytas į ligoninę ir sulaukė atlygini-
mo už nacių jam padarytus nuosto-

Amerika turi nemažai privalumų. Bet tam tikri geri daly-
kai į Ameriką iš tiesų atkeliavo iš Europos, kur galime pajusti
nesuklastotą, gryną, sutelktą jų formą. Jeigu Amerikoje būtų
tik geri dalykai (pavyzdžiui, neprilygstama ir  neturinti ribų
asmeninė laisvė) ir nė vieno blogo (pavyzdžiui, istorijos jaus-
mo stoka) – šiam žemynui, o ne Europai, teikčiau pirmenybę.
Tačiau tiesa ta, kad gimiau Europoje ir tikiuosi čia numirti –
savo tėvynėje ir gimtinėje.

,,Draugo” archyvo nuotr. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Priėmus naująjį sveikatos prie-
žiūros įstatymą, daugelis žmonių, iki
tol neturėjusių medicininio draudi-
mo, ne tiek apsidžiaugė, kiek suneri-
mo – trūkstant informacijos apie nu-
matomą privalomąjį draudimą bei
sklindant kalboms apie gresiančias
baudas visiems neapsidraudusiems,
kai kurie jau suskubo ieškotis finan-
siškai prieinamų draudimo planų sau
bei savo artimiesiems. 

Didžiausia problema šiuo atveju
yra ta, jog visuomenę pasiekusi infor-
macija apie naujus sveikatos draudi-
mo reikalavimus yra tiek nepakanka-
ma, tiek, dažnai, gerokai perdėta.
Pirmiausia, visuotinis reikalavimas
turėti sveikatos draudimą įsigalios
tik 2014 metais, tada taip pat bus
numatyti  ir mažiausi reikalavimai
draudimo kompanijoms, kurios tuos
planus prižiūrės (tokie kaip nemoka-
mos prevencinės medicinos paslau-
gos, didžiausių ribų paslaugų kom-
pensavimui nebuvimas ir pan.). Kol
kas, deja, sveikatos draudimo sritis
išlieka menkai prižiūrima, kuo ne-
trunka pasinaudoti įvairaus plauko
kompanijos, įsiūlydamos savo paslau-
gas remdamosi melaginga reklama
bei menku daugumos žmonių nusi-
manymu apie sveikatos priežiūros
rinkos subtilybes. Kai kurios jų netgi
nesidrovi įtikinėti būsimų klientų
apie atseit jau prasidėjusį ribotos
trukmės laikotarpį, skirtą įsirašyti į
„federalinę sveikatos apsaugos pro-
gramą”, sėkmingai apsimesdamos
tokios (kol kas neegzistuojančios!)
programos atstovėmis. Kitos apgau-
lingai veiklą vykdančios kompanijos,
nors ir atvirai nemeluoja, vis dėlto
įsigudrina itin ,,sumaniai” pristatyti
savo paslaugas galimiems vartoto-
jams, nuslėpdamos nuo jų kai kurios
ne itin patrauklius, tačiau esminius
dalykus. 

Televizijos reklamose, laikraščių
skelbimuose, nelauktuose skambu-
čiuose telefonu ir netgi atsitiktiniuo-
se fakso pranešimuose dažniausiai
figūruoja dviejų rūšių kompanijos,
siūlančios sumažinti jūsų finansinę
naštą, įsigyjant pigesnį sveikatos
draudimo planą. Sumaniai sukurpti
paslaugų aprašymai iš pirmo žvilgs-
nio nesukelia jokių abejonių, jog turi-
te puikią progą pigiai nusipirkti išsa-
mų draudimo polisą, siūlantį gausybę
paslaugų. Deja, kaip ir kitais pana-
šiais atvejais, kai siūlomas sandoris
atrodo pernelyg geras, jog būtų ap-
sieita be apgaulės, ilgainiui paaiškėja,
jog pažadai toli gražu neatitinka rea-
lybės. 

Minėtos dviejų rūšių kompanijos,
apie kurių veiklą dauguma žmonių
menkai tenutuokia, yra medicininių
paslaugų nuolaidų programų (,,Me-
dical Discount Plans” arba MDP) siū-
lytojos bei vadinamųjų „Limited Me-
dical Benefits Plans” (LMBP) ad-
ministratorės. Jei pastarosios bent
jau atitinka  draudimo kompanijos
apibrėžimą, kadangi siūlo realiai  at-
lyginamas  paslaugas (tegul ir itin ri-
botą jų kiekį bei sąlyginai mažas  at-
lyginamas sumas), tai MDP iš esmės

tėra nuolaidų programa, panaši į tą,
kurią vykdo šalia jūsų namų esanti
maisto prekių parduotuvė. Mėnesinis
mokestis (dažniausiai ne toks jau ir
mažas, nors, žinoma, mažesnis nei
tas, kurį tektų sumokėti už  visavertį
draudimo planą) šiuo atveju yra ne
įprasta plano įmoka (premium), o
greičiau „narystės mokestis”, už kurį
įgyjate teisę naudotis kai kurių medi-
cininių paslaugų teikėjų (ligoninių,
gydytojų specialistų ir pan.) paslau-
gomis su tam tikra nuolaida. Deja,
turint galvoje rinkoje vyraujančias
gydymo kainas, rimtai susirgus, nuo-
laida jums mažai tepadės, o jokio kito
atlyginimo iš „draudimo” kompanijos
negausite. 

Pažymėtina, jog abi minėtos pro-
gramos nėra nelegalios – problema
glūdi tik jų melaginguose pažaduose.
Teoriškai šios programos gali būti
naudingos tam tikroms grupėms
žmonių. Pavyzdžiui, MDP gali sėk-
mingai naudotis asmenys, kurie pa-
sižymi sąlyginai gera sveikata bei pri-
reikus išgalės susimokėti už gydymo
paslaugas grynaisiais. Kita vertus,
LMBP planai dažniausiai siūlo gana
prastą paslaugų atlyginimo sistemą
už gana nemažą kainą, todėl iškyla
klausimas, ar retai sergant suge-
bėsite atgauti atlygio pavidalu kas
mėnesį sąžiningai mokėtus kompani-
jai pinigus, o jei jau susirgtumėte
rimtai, ar turėsite pakankamai pri-
dėti savų? Kitaip tariant, jei esate
kaip dauguma sveikatos draudimo
vartotojų ir tikitės, jog rimtai susir-
gus ar susižeidus turimas draudimo
planas jus apsaugos nuo didžiulių
skolų gydymo įstaigoms, nei MDP, nei
LMBP jums netiks. Deja, abiejų rūšių
kompanijos savo apgaulingą reklamą
dažniausiai nutaiko kaip tik į
žmones, ieškančius pigesnio, bet dau-
giau ar mažiau „tradicinio” sveikatos
draudimo.

Dėl besiskiriančių įvairių valstijų
įstatymų pažaboti panašių kompani-
jų savivalę yra gana sudėtinga – pa-
tekusios į draudėjų veiklą  prižiūrin-
čių institucijų akiratį ar paduotos ne-
apsikentusių klientų į teismą vienoje
valstijoje, jos perkelia savo „verslą”
kitur. Nenuostabu, kad po to, kai
Massachussetts valstijoje buvo išleis-
tas įstatymas, praktiškai reikalau-
jantis, kad visi valstijos gyventojai įsi-
gytų sveikatos draudimą, nesąžinin-
gų draudimo kompanijų veikla joje
itin suaktyvėjo. Šiuo metu su pana-
šiomis kompanijomis bylinėjasi jau
net keletas valstijų ir dauguma keti-
na sugriežtinti draudėjų pažymėjimų
išdavimo  programas. Tačiau nevertė-
tų pamiršti, jog geriausi savo inte-
resų (ir piniginės turinio) sargai esa-
me mes patys ir todėl neskubėkime
gundytis abejotinos vertės paslau-
gomis. Galbūt, užuot įsigijus menka-
vertį draudimo planą, geriau tam
paskirtus pinigus tiesiog atsidėti juo-
dai dienai? Sutikite, jog tada bent jau
visuomet tiksliai žinosite, kiek ir ko
už juos galite nusipirkti.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

PIGUS MEDICININIS 
DRAUDIMAS: 

VILIONĖS IR REALYBĖ
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

� TMJ/TMD gydymas

Apsilankykite  www.drau-

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodñio Draugas Nr. 064 atsakymai

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Vertikaliai:
1. Druska. 2. Arfa. 3. Albertas. 4. Griežtis. 5. Ulan. 6. Opijus. 8. Depar-

tamentas. 9. Aplodismentai. 10. Scena. 13. Stoka. 14. Eksportas. 15. Straz-
dana. 19. Plyta. 20. „Rembo”. 23. Aulas. 25. Smala. 26. Paklausa. 27. Mišrai-
nė. 31. „Jaguar”. 32. Kajutė. 36. Pink. 37. Orai.

Horizontaliai:
1. Diana. 4. Gaudo. 7. Pusfabrikatis. 10. Sveika. 11. Dražė. 12. Kurpės. 16.

Epas. 17. Aklavietė. 18. Tomo. 21. Antilopė. 22. Balerina. 23. Armatūra. 24.
Įdubimas. 28. Lenk. 29. Karalienė. 30. Inga. 33. Stabas. 34. Flora. 35. Pasaga.
38. Funikulierius. 39. Rikša. 40. Ėjikė.

Kryžiažodžio atsakymas: Gazuotas vanduo.

DËL PLATESNËS INFORMACIJOS APLANKYKITE
www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti ðventæ.

Toronte visus bilietus antràjá mënesio sekmadiená galima pirkti Prisikëlimo parapijoje,
Lietuvos kankiniø parapijoje ir Toronto Lietuviø Namuose

Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)

MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS (vietos nenumeruotos)

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga
áëjimas        bilietai @ $ 45.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.)

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto

áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =
_____                            $________

Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v.
POKYLIS IR ÐOKIAI “Miðko balsai” 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

vakarienë ir ðokiai – stalai po 10 asm. stalai @ $1000.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

KVIEÈIAME VISUS Á DAINØ ÐVENTÆ 
DAINØ ÐVENTËS KONCERTAS
Sekmadiená, liepos 4, 2 v.p.p.
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga

Bilietø kainos: $40.00 ir $45.00

Juos galima pirkti su kredito kortele (praðyti Lithuanian Song Festival)

• telefonu   1-416-870-8000

• internetu  www.ticketmaster.ca

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI

Tik apmokëti bilietai bus siunèiami. Bilietai, uþsakyti po 2010 m. birþelio 1 d., nebus 
siunèiami paðtu. Juos galima atsiimti Dainø ðventës informaciniame centre, Toronto Airport
Marriott vieðbutyje nuo liepos 2 d.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 063 išsprendė ir mums 
atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų
sprendimų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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LORETA TIMUKIENÈ

Saulėtą ir šiltą šeštadienio, ge-
gužės 29 d., popietę į Pasaulio lie-
tuvių centrą, Lemont, aptarti savo
metų veiklos rezultatų rinkosi JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Vidurio
Vakarų apygardos suvažiavimo daly-
viai. Turbūt nesuklysiu teigdama, jog
į šį mūsų bendruomenės susibūrimą
susirinko pareigingiausi jos nariai –
juk daugelis neatsispyrė pagundai
pasidžiaugti prasidėjusios vasaros ir
ilgojo savaitgalio malonumais.

Suvažiavimą pradėjo apygardos
pirmininkė Irena Vilimienė. Sugie-
dojus JAV ir Lietuvos himnus, tylos
minute buvo pagerbti Amžinybėn iš-
keliavę Bendruomenės nariai. Pre-
latas Ignas Urbonas sukalbėjo invo-
kaciją bei palinkėjo besikeičiančiomis
dvasinėmis, politinėmis ir ekonomi-
nėmis sąlygomis vieningai rasti ge-
riausius iškilusių klausimų spren-
dimus. Netrukus 75 metų kunigavi-
mo sukaktį švęsiančiam prelatui su-
giedota ,,Ilgiausių metų”. Prisimin-
tas šiais metais miręs aktyvus ilga-
metis Bendruomenės narys Liudas
Kirkus – apie jį šviesiais prisimini-
mais pasidalijo jo bičiulis Aleksas
Vitkus. 

Buvo pristatyti apygardos valdy-
bos nariai, JAV LB XIX Tarybos na-
riai, apylinkių pirmininkai ir svečiai
– Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmininkė Regina Narušienė,
JAV LB XIX tarybos prezidiumo
pirmininkas Juozas Polikaitis, JAV
LB Krašto valdybos (KV) vicepirmi-
ninkė organizaciniams reikalams Si-
gita Šimkuvienė-Rosen, KV Visuome-
ninių reikalų tarybos pirmininkas
Jonas Prunskis, JAV KV vicepirmi-
ninkė informacijai Marija Remienė,
JAV LB Garbės teismo pirmininkas
Laurynas Vismanas, Amerikos Lietu-

vių Tarybos (ALT) pirmininkas Sau-
lius Kuprys, PLC direktorius Artūras
Žilys, Šiaurės Amerikos studentų
sąjungos (ŠASS) pirmininkas Paulius
Vertelka, University of Illinois at Chi-
cago prezidentė Austėja Kaveckaitė,
Šaulių sąjungos atstovai. Suvažia-
vimui sveikinimus atsiuntė Lietuvos
Respublikos generalinė konsulė Či-
kagoje Skaistė Aniulienė, Lietuvių
Fondo tarybos pirmininkas Rimantas
Griškelis ir Lemont Maironio litua-
nistinės mokyklos direktorė Svajonė
Kerelytė.

Apygardos pimininkės
pranešimas

Buvo pristatytas praėjusių metų
suvažiavimo protokolas. Apygardos
pirmininkė I. Vilimienė perskaitė
pranešimą, kuriame išvardijo nu-
veiktus darbus, aptarė laukiančius
darbus. Nauja 7 narių apygardos val-
dyba buvo išrinkta praėjusiais metais
apygardos suvažiavimo metu. Valdy-
bą sudaro pirmininkė I. Vilimienė,
pavaduotoja Birutė Kairienė, sekre-
torė Zita Litvinienė, iždininkė Geno-
vaitė Treinienė, Angelė Kavakienė
yra atsakinga už organizacinius rei-
kalus, Algimantas Barniškis tvarko
kultūrinius reikalus, jaunimo ir spor-
to reikalais rūpinasi Ernestas Lu-
koševičius. Kiekvienas valdybos na-
rys, be įsipareigojimų apygardos val-
dybai,  dalyvauja ir savo apylinkės ar
kitų organizacijų veikloje. Kaip sakė
I. Vilimienė, Valdyba didžiausią dė-
mesį savo darbe skyrė JAV LB Ta-
rybos nutarimų ir KV pavedimų vyk-
dymui bei susipažinimui su apylin-
kėmis. Apygarda jungia 11 apylinkių.
Per ataskaitinį laikotarpį valdybos
nariai lankėsi apylinkių metiniuose
susirinkimuose, dalyvavo įvairiuose
renginiuose.  Liko neaplankytos East

PO LIETUVYBĖS ŽENKLU

Chicago, IN, St. Louis ir Minnesota,
MN apylinkės, tačiau su jomis ben-
draujama telefonu ar elektroniniu
paštu. I. Vilimienė sakė, kad šiais me-
tais žadama aplankyti ir šias apy-
linkes. Lake Ozark, MO, apylinkė KV
sutikimu yra išbraukta iš apylinkių
sąrašų kaip nebeveikianti. Madison,
WI apyl. atsisakė dalyvauti Bendruo-
menės veikloje. Toje apylinkėje gyve-
nantys tautiečiai apsiriboja organi-
zacijos ,,Sister Cities” veikla. I. Vili-
mienė padėkojo apylinkių pirminin-
kams, valdyboms už pasiaukojamą,
nepamatuotą, kartais labai nedėkin-
gą, bet taip reikalingą lietuvybės iš-
laikymo darbą. 

Pasidžiaugta garbingais apdova-
nojimais – Čikagos visuomenės ir
kultūros veikėjų pagerbime Cook
County iždininkė Maria Pappas
Brighton Park apyl. pirm. Salomėjai
Daulienei ir Cicero apyl. pirm. Min-
daugui Baukui įteikė ,,Awards of
Exellence” apdovanojimus. Pirminin-
kė paminėjo, kad kol kas tik trys –
Waukegan-Lake County, Cicero ir Le-
mont – apylinkės atsiskaitė už so-
lidarumo įnašus. 

Apygardoje buvo išrinkta 17 JAV
LB Tarybos narių, 3 tarybos nariai
yra apygardos valdyboje. Praėjusiais
metais Tarybos pirmoje sesijoje Den-
ver mieste dalyvavo 5 valdybos na-
riai, tai, pasak I. Vilimienės, rodo val-
dybos brandumą.  Juk kur kitur, jei
ne  pačiame LB  verpete, t. y. Tarybos
sesijose, galima įsigyti pažįstamų,
pasidalinti patirtimi, pačiam pasimo-
kyti, pasisemti naujų minčių, patir-
ties. Pasak I. Vilimienės, galima
sakyti, jog XIX Tarybos prezidiumas
persikėlė į Čikagą – 4 prezidiumo

nariai yra čikagiškiai. Praėjusių metų
rugsėjį buvo sušauktas jungtinis
apyl. pirmininkų, Tarybos narių ir
apygardos valdybos pasitarimas. Pa-
sitarimo nutarimai Tarybos sesijos
metu buvo įtraukti į atskirų Komisijų
nutarimus ir buvo priimti. Apylin-
kėms išplatinta KV atsiųsta rezoliu-
cija-kreipimasis į Jungtinių Valstijų
Kongreso narius ir senatorius Lietu-
vos Nepriklausomybės švenčių proga. 

Apygardos žmonės dalyvavo
Cook County iždininkės M. Pappas
surengtuose šventiniuose renginiuo-
se,  Europos dienose, kurias šiais me-
tais suruošė Ispanijos ambasada Či-
kagoje. A. Kavakienė atstovavo Lie-
tuvių verslo tarybai ir apygardai ge-
gužės 8 d. Lietuvos ambasados Wa-
shington, DC, suruoštoje atvirų durų
dienoje, švenčiant Europos Sąjungos
dieną, taip pat JAV-Baltijos fondo
Gala priėmime. Dalyvauta ,,Draugo”
šimtmečio pokylyje, dienraštis pa-
sveikintas jubiliejiniame leidinyje.
Skirta auka ir dalyvauta Socialinio
skyriaus metinėje vakarienėje ,,Sek-
lyčioje”. Valdyba kartu su Lemonto
apylinke kreipėsi į LR generalinį
konsulatą Čikagoje dėl kai kurių kon-
sulinių paslaugų teikimo galimybės
Lemonte. Rugsėjo 6 d. suruošta Va-
saros šventė, skirta Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti.  Šventėje
dalyvavo estų ir latvių atstovai. Sėk-
mingai praėjo liaudies instrumentų
ansamblio ,,Vaivoros” koncertas. Su-
rengtas vakaras susitikimas su arki-
vyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir Vil-
niaus universiteto docente dr. Irena
Vaišvilaite PLC. KV prašymu valdyba
padėjo suruošti Lietuvos baleto
artistų Eglės Špokaitės ir Martyno

Suvažiavimo dalyviai.                                                   

Prelatas I. Urbonas kalba invokaciją. Viduryje stovi apygardos pirmininkė I.
Vilimienė, dešinėje – sekretorė Z. Litvinienė.

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
suvažiavimui pasibaigus

L. Timukienės nuotraukos
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Rimeikio bei smuikininko Martyno
Švėgždos von Bekker, pianistės Gin-
tės Čepinskaitės koncertą. 

Apygardos pirmininkė paminėjo,
kad apygardos ribose veikia 7 litua-
nistinės mokyklos. Maironio lituanis-
tinė mokykla Lemonte gali didžiuo-
tis esanti pati didžiausia mokinių
skaičiumi – joje mokosi apie 500 mo-
kinių, Čikagos lituanistinėje mo-
kykloje kiekvieną šeštadienį susiren-
ka per 300 mokinių, Naperville ir Li-
bertyville mokyklose mokosi po    60
moksleivių. Indianapolio, Minneso-
tos lituanistinės mokyklos mažiau-
sios, jose mokosi kelios dešimtys lie-
tuviukų. Čikagoje veikia ,,Žiburėlio”
Montessori lituanistinė mokykla.

Valdybos pirmininkė kalbėjo apie
laukiančius darbus. Š. m. rugpjūčio 8
d. PLC sodelyje kartu su ŠASS, Jau-
nimo sąjunga ir ALT’u ruošiama
šventė, skirta Žalgirio mūšio 600-
osioms metinėms paminėti.  Ruošia-
masi dalyvauti Tarybos antroje se-
sijoje, prieš tai, kaip ir praėjusiais
metais, ketinama susirinkti į pasi-
tarimą. Reikalui esant, žadama tal-
kinti neseniai įkurtam JAV LB Ar-
chyvų komitetui, kuris rūpinsis ar-
chyvų išsaugojimu. Bendruomenės
aktyviems nariams ketinama su-
ruošti seminarą įstatų ir taisyklių
klausimais. I. Vilimienė priminė, kad
buvo nutarta suvažiavimus ruošti vis
kitose apylinkėse, tačiau naujai
išrinkta valdyba nusprendė šįmet
suvažiavimą dar surengti PLC. Buvo
paprašyta  apyl. pirmininkų siūlyti
dėl ateinančių metų suvažiavimo.

Baigdama pranešimą apygardos
pirmininkė  padėkojo Bendruomenės
žmonėms už tarpusavio supratimą,
už bendradarbiavimą, už gražius  su-
manymus.

Apylinkių gyvenimas

Suvažiavime apie savo kasdie-
nybę ir šventes kalbėjo ir apygardai
priklausančių apylinkių pirmininkai.
Teritoriniu atžvilgiu ir pagal apylin-
kių skaičių LB Vidurio Vakarų apy-
garda yra didžiausia Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Iš vienuolikos
apygardos sudėtyje esančių apylinkių
keturios apylinkės labiausiai nutolu-
sios nuo Čikagos miesto, todėl kelių
tolimesnių apylinkių pirmininkai
negalėjo atvykti, tačiau jie perdavė
sveikinimus ir linkėjimus. 

Apie aktyvią LB Brighton Park
apylinkės veiklą papasakojo pirm. S.
Daulienė, apie įdomius Cicero apy-
linkės renginius  – jos pirm. M. Bau-
kus. Lemont apylinkės nuveiktus
darbus apžvelgė buvęs pirm. Riman-
tas Dirvonis, apie ateities planus
papasakojo naujai išrinkta pirm. B.
Kairienė. Apie atsigaunančią Mar-
quette Park apylinkės veiklą papa-
sakojo pirm. Dalia Blekienė. LB East
Chicago, IN apylinkės džiaugsmais ir
rūpesčiais pasidalijo pirm. Birutė Vi-
lutienė. LB Greater St. Louis, IL apy-
linkė – viena iš tolimesnių, tačiau į
suvažiavimą atvyko ir buvusi apylin-
kės pirm. Danutė Žabaitė-Lasky, ir
naujoji apylinkės vadovė Renata Wol-
fe. Jos pasidžiaugė veikliais Bendruo-
menės žmonėmis. D. Žabaitės-Lasky
ir kitų apylinkės narių pastangomis
suredaguota ir išleista knyga, skirta
East St. Louis Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo lietuvių katali-
kų bažnyčios – pirmos lietuviškos
architektūros bažnyčios Amerikoje –
110 metų jubiliejui. Kaip pastebėjo ne
vienas kalbėjęs suvažiavime, iš tiesų
prasmingiausi Bendruomenės darbai
prasideda nuo apylinkių.

Apygardos iždininkė Genovaitė
Treinienė pristatė metinę iždo atas-
kaitą, buvo perskaitytas apygardos
kontrolės komisijos pranešimas.  Bi-
rutė Vitkauskienė ir Antanas Pau-
žuolis aptarė Šv. Kazimiero kapinių
reikalus.

Nerimsta ginčai dėl 
Waukegan-Lake County

apylinkės

Suvažiavime neišvengta kalbų ir
aistrų dėl nesibaigiančių nesutarimų
Waukegan-Lake County. Skundą dėl
šios apylinkės veiklos  šiuo metu nag-
rinėja JAV LB Garbės teismas. Wau-
kegan-Lake County  apylinkės valdy-
bos sekretorius Gediminas Damašius
papasakojo apie metinį susirinkimą,
kuris vyko š. m. kovo 21 d. Iki šiol
nerimsta aistros dėl šio susirinkimo
metu vykusio balsavimo, nors nesu-
tarimų šioje apylinkėje būta ir  anks-
čiau.  Buvusi apylinkės pirm. A. Ka-
vakienė, kalbėdama apie savo darbą
šioje apylinkėje, teigė, kad šios apy-
linkės darbe nėra atsiskaitomumo.
Pasak jos, ataskaitinio-rinkiminio su-
sirinkimo metu buvo padaryta pažei-
dimų. Ji  sakė norinti, kad apylinkėje
baigtųsi pykčiai, kurie skaldo apy-
linkės žmones. Buvusios apylinkės
pirmininkės nuomone, išvadas apie
šios apylinkės veiklą turi padaryti
Garbės teismas. PLB pirmininkė R.

Narušienė,  kovo 21 d. taip pat daly-
vavusi apylinkės metiniame susirin-
kime,  priminė apie nekaltumo pre-
zumpciją ir pasiūlė Bendruomenės
reikalus spręsti savo rėmuose, o ne-
kelti skandalų viešai  spaudoje.  

Apygardos pirmininkės I. Vili-
mienės nuomone, šie nesutarimai yra
nemalonūs ir nedarantys garbės visai
LB.  Ji sakė: ,,Vargu ar koks teismas
gali išspręsti Bendruomenės nesuta-
rimus. Reikia pasitelkti geranoriš-
kumą, nugalėti nereikalingą pyktį –
juk per didelė prabanga tokios mažos
tautos žmonėms skaldytis ir pyktis.”
S. Šimkuvienės-Rosen nuomone,
Waukegan-Lake County apylinkėje
bendruomeninis gyvenimas vyksta,
tačiau dažnai pasikeitimai vyksta
skausmingai, kartais  pritrūksta

susikalbėjimo, ramaus bendro darbo.
Garbės teismo pirmininkas L.

Vismanas, pasidžiaugęs pasitaikiusia
proga dalyvauti apygardos suvažia-
vime, taip apibūdino padėtį šioje
apylinkėje: ,,Vien teismas neišspręs
bendruomenės reikalų. Šioje apylin-
kėje yra ir kitų reikalų, tad ateityje
dar reikės padaryti daugiau spren-
dimų dėl šios apylinkės veiklos.”

Laukiantys darbai

JAV LB KV atstovė S. Šimku-
vienė-Rosen  pasidžiaugė, kad suva-
žiavime dalyvauja nemažai žmonių,
matyti vienas kitas naujas žmogus,
kurių taip reikia Bendruomenei.  Ji
paminėjo, kad rugpjūčio paskutinį
savaitgalį vyks seminaras, kuriame
bus apmokomi apylinkių pirminin-
kai, bus pasakojama, kaip tvarkyti
apylinkų iždą. Pasak S. Šimkuvienės-
Rosen, žinių apie bendruomeninę
veiklą dažnai trūksta naujai atėju-
siems žmonėms. Viešnia padėkojo
Bendruomenės žmonėms už jų darbą
ir JAV LB KV padėkos raštais ap-
dovanojo veikliausius Bendruomenės
narius Romualdą Kroną, Danutę
Žabaitę-Lasky,  Kazimierą Laukaitį,

Birutę Navickienę, Genovaitę Trei-
nienę ir  Birutę Vindašienę.  S. Šim-
kuvienė-Rosen pasidžiaugė prasmin-
gais apygardos žmonių darbais, pa-
linkėjo, kad Bendruomenės pirmtakų
pradėtus darbus toliau sėkmingai
tęstų naujai atvykusieji tautiečiai.

JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos suvažiavimas nutarė prašyti JAV
LB KV aprūpinti visas apylinkes
patikslintais JAV LB Įstatais ir tai-
syklėmis, išversti  šiuos įstatus ir tai-
sykles į anglų kalbą, paruošti naujus
lankstinukus apie JAV Lietuvių
Bendruomenę, paragino Vidurio Va-
karų apygardos valdybą suruošti se-
minarą apygardos aktyvui JAV LB
įstatų ir taisyklių klausimais, įparei-
gojo LB Vidurio Vakarų apygardos
valdybą paskirti žmogų apygardos
archyvams tvarkyti. 

* * *
Baigę rimtus darbus suvažiavimo

dalyviai turėjo progos pasikalbėti,
pabendrauti prie pietų stalo. Dainin-
giausieji netrukus ir skambią dainą
užtraukė. Besiskirstydami žmonės
vieni kitiems sakė ,,Iki greito pasi-
matymo!” – juk Bendruomenės rei-
kalai daugelį jų vėl netrukus suves į
krūvą. Taip norisi tikėti, kad tame
būryje kaskart išvysime daugiau
naujų, jaunų žmonių. Juk reikia, ver-
kiant jų reikia – patys puikiai žinote,
kam. Deja, dažnai tik žodžiais gar-
sinamės mylį savo tėvynę, o kasdie-
ninius, mūsų lietuvybei išsaugoti taip
reikalingus darbus dirba tie patys,
savo laiko, jėgų neskaičiuojantys pa-
sišventėliai. Iš tiesų keista, kad dau-
gelis mūsų tautiečių, įsikūrusių čia,
svečioje šalyje, nejaučia net mažiau-
sio noro pasijusti esą mus telkiančios
bendrybės – tautos – dalimi. O te-
reikia tiek nedaug  – suėjus į būrį
pajusti, kad mus vienija tiek daug
bendrų dalykų, bei pasistengti, jog
mūsų gyvenimas čia, išeivijoje, būtų
pažymėtas ir lietuvybės ženklu.

Apdovanoti veiklūs Bendruomenės žmonės: R. Kronas (k.), G. Treinienė, K.
Laukaitis. 

Susirinkusieji išklausė pranešimų apie vykstančią LB veiklą apygardoje.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Iškiliam santamonikiečiui
Antanui Daukantui – 100!
VITALIS LEMBERTAS

Viename iš gražiausių California
valstijos miestų prie Ramiojo vande-
nyno – Santa Monica gyvenantis An-
tanas Daukantas š. m. birželio mėn. 9
dieną skaičiuos šimtąjį gimtadienį. 

Garbaus amžiaus sulaukęs A.
Daukantas praeityje pasižymėjo  la-
bai aktyvia veikla Los Angeles lietu-
vių visuomenėje, todėl rašyti apie šį
daug lietuvių visuomenei nusipel-
niusį asmenį nėra lengvas darbas. 

Prieš trisdešimt metų Los Ange-
les Antano Skiriaus leistame laikraš-
tyje „Lietuviai Amerikos Vakaruose”
buvo išspausdintas nedidelis žurna-
listės Valerijos Baltušienės straipsne-
lis apie Antano ir Emilijos Daukantų,
kurie tuo metu šventė 50-ties metų
sukaktį, šeimą. Šiame rašinyje nau-
dotasi kai kuriomis detalėmis iš
minėto straipsnio. 

Gyvenimas nebuvo lengvas, 
bet lietuviškas

A. Daukantas gimė Amerikoje
1910  metais. Prieš Pirmąjį pasaulinį
karą su tėvais grižo į Lietuvą, kur
baigė mokslus, aktyviai įsijungė į
Šaulių veiklą, reiškėsi spaudoje. 

1930 metais Antanas kartu su
tėvais sugrįžo į Ameriką, apsigyveno
Boston mieste, kur pradėjo savo švie-
tėjišką veiklą: sukūrė lietuvišką mo-
kyklą Cambridge, MA, bendradarbia-
vo laikraštyje ,,Darbininkas”, dešimtį
metų dirbo Amerikos lietuvių Romos
katalikų New England federacijos
pirmininku, vėliau dalyvavo Piliečių,
Sandaros ir Kazimieriečių sąjungose.
Antrojo pasaulinio karo metais ir po
karo rinko aukas, maistą ir drabužius
BALF’ui, juos siuntė pabėgėliams į
Vokietijos lagerius, į Lietuvą ir išvež-
tiems į Sibirą. Jo žmona Emilija, pa-
našiai kaip jis, gimė Amerikoje, buvo
parvežta į Lietuvą, o paaugusi vėl su-
grįžo į Ameriką. Bostone Antanas ir
Emilija susipažino, apsivedė ir susi-
laukė sūnaus Frederiko ir dukters
Danutės (Danutė ištekėjo už Vitalio
Lemberto). Gyvenimas tėvams nebu-
vo lengvas: abu sunkiai dirbo savo
parduotuvėlėje, kur maisto produk-
tus ir ledus pristatydavo arklių tem-
piamuose ratuose. Ne tik vaikus, bet
ir anūkėles Brigittą ir Audrą Lember-
taites išmokė lietuviškai kalbėti; vi-
sus leido į lietuvišką mokyklą, mokė

mylėti lietuvišką meną, Lietuvos is-
toriją ir kultūrą. 

S. Daukanto palikuonis

Atrodo keistai, kad Amerikoje gi-
męs A. Daukantas taip atsidavusiai
visą gyvenimą dirbo lietuviškose šau-
lių organizacijose, visada dosniai rė-
mė lietuvišką spaudą. Iš kur toks pri-
sirišimas ir meilė lietuvybei? Turbūt
mažai kas žino, kad jubiliato Antano
senelio brolis buvo didysis Lietuvos
istorikas Simonas Daukantas. Iš savo
prosenelio paveldėjęs nepaprastą
meilę Lietuvai, jis iki šiol saugo tur-
būt vienintelį mūsuose S. Daukanto
„Lietuvos istorija nuo seniausių ga-
dynių iki Gedimino DLK” (perspaus-
dinta 1893 m. Plymouth, PA) egzem-
pliorių. Pats jubiliatas yra pasakojęs,
kad jo tėvas, grįždamas iš Lietuvos,
parsivežęs tai, ką labiausiai vertino ir
mylėjo: lietuviškų knygų,  tarp jų sa-
vo prosenelio knygą, ir senų lietuviš-
kų paveikslų. Tos relikvijos tebesau-
gomos iki šiol.

Jubiliatas A. Daukantas sunkiu
darbu užsitarnavo ramią ir sočią se-
natvę. Jis tebesidomi politika, rea-
guoja į TV pranešimus apie viską:
šios dienos įvykius, mokslą ir istoriją.
Jis pats paruošia reikalingus doku-
mentus mokesčiams ir pats tvarko
savo daugiabučio namo reikalus.
Mėgsta žaisti proanūkių atneštu,
delne telpančiu kompiuteriuku: pa-
lengva surenka raides G-I-N-T-A-L-I-
Š-K-Ė-S ir linksmai juokiasi, kai
ekrane pasirodo jo vaikystės mieste-
lio stogai, kuriuos jis paliko prieš aš-
tuoniasdešimt metų. 

Laiškai uošviui ir seneliui

Artėjant jubiliato 100-tajam gim-
tadieniui, aš ir mano dukros Audrutė
ir Brigitta su savo vaikučiais parašė
savo seneliui ir proseneliui gražius
sveikinimo laiškučius:

Aš su Daukantų šeima susipa-
žinau Bostone prieš 55 metus, kai
draugavau ir vėliau apsivedžiau su
jų dukra Danute. Užauginome dvi
dukras: Audrą ir Brigittą Lembertai-
tes. Labai gaila, kad mano mylima
žmona Danutė pirmoji iš Daukantų
šeimos turėjo iškeliauti pas Aukš-

čiausiąjį, net anksčiau už savo moti-
ną, sulaukusią 96 metų. Lembertų ir
Daukantų šeimų draugystė tebėra
stipri. Linkiu uošviui Antanui stip-
rios sveikatos.

Anūkė Audra Lembertaitė-Hot-
chkiss su vyru Stephan sveikina savo
senelį: 

Gyvenimas padovanojo nepa-
prastas draugystės su seneliu Antanu
akimirkas: ilgos kelionės sausakim-
šai susigrūdusiame mažame automo-
bilyje, kur tilpo net trys keliautojų
kartos, neužmirštamos žvejybos pa-
mokos, pasakojimai, kad senelis yra
geležinis: kartą jis nukrito nuo stogo,
pasikėlė, nusipurtė dulkes ir dirbo to-
liau. Nors jam jau visas šimtas, jis
atrodo dvidešimčia metų jaunesnis.
Vietoj ilgų kelionių į Las Vegas dabar
liko kelias į Palm Springs. Kai aš
paklausiau savo vaikų Logan ir Ken-
nan, ką jie galvoja apie prosenelį, pir-
masis atsakė, kad senelis yra jaunas
žmogus, tik dėvi seno žmogaus veidą.
O jaunesnysis pasakė tiesiai, kad
prosenelis yra tikras šaunuolis.

Brigitta Hopkins, jaunesnioji

Lembertaitė, rašo: 
Aš visada senelį prisimenu su

šypsena. Jūs esate ir liksite didelis
tarpsnis mano gyvenime. Esu dė-
kinga, kad esate toks man ir mano
vaikams. Prisimenu, kaip jūs susto-
davote prie mūsų namų pasiskolinti
kokį nors įrankį, papasakoti apie įvy-
kius, visada su juokais ir apkabini-
mu. Aš spinduliuoju, prisimindama
mūsų atostogas Lake Tahoe, Las Ve-
gas arba tik dienos išvykas į Solvang.
Aš mėgau jūsų žvejybos ir Las Vegas
istorijas, kurios augo ir didėjo kiek-
vieną kartą, kai jūs istorijas pakarto-
davote. Linkiu jums linksmo gimta-
dienio, seneli Antanai, dėkoju Dievui
ir meldžiuos, kad dar ilgai turėtume
jus ir jūsų meilę.

Sveikinimai, linkėjimai

Artėjant A.  Daukanto jubiliejui,
daug jo draugų ir jį gerbiančių as-
menų panoro prisijungti su savo lin-
kėjimais. Jubiliatą sveikina:

Rašytoja Alė Rūta – savo ir Dai-
liojo meno klubo vardu;

Albinas Markevičius – Santa Mo-
nica lietuvių klubo pirmininkas,
California lietuvių kredito sąjungos
prezidentas, Amerikos lietuvių tary-
bos garbės pirmininkas;

Dukterėčios: Nijolė Mimgaudis-
Skopas, Birutė Mimgaudis-Karosas ir
Irena Mimgaudis-Hennigan;

Kunigas Tomas Karanauskas –
Šv. Kazimiero Los Angeles lietuvių
parapijos klebonas;

Los Angeles J. Daumanto Šaulių
kuopos nariai: Mindaugas Banionis,
Juozas ir Genovaitė Narkevičiai, Da-
na Paškevičienė, Vladas Gilys, Erdvi-
ja Giniotienė, Česlovas ir Morta Geš-
tautai ir Dalia Ragauskienė; 

Jubiliatą sveikina Vitalio žmona
Nijolė Vitkauskaitė-Lembertas, Regi-
na Gasparonis ir Nijolė Kajotienė.

Sveikinimus jubiliatui siunčia ir
kiti draugai, kurie dirbo kitose drau-
gijose bei organizacijose, sakydami:
gerbiamas Antanai Daukantai, bū-
kite laimingas ir dėkokite Dievui, kad
gyvenate tokį įdomų, turtingą įvykių
ir sėkmingos patirties gyvenimą.

1992 m. Daukantų šeima (iš k.): Antanas Daukantas, sūnus Fredis Daukan-
tas, a. a. žmona Emilija Daukantas ir a. a. dukra Danutė Daukantas-Lem-
bertas.

Antanas Daukantas švenčiant savo
99-tąjį gimtadienį.

A. a. Emilija ir Antanas Daukantai.



* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

* Prižiūriu vaikus savo namuose
Northlake (West Chicago). Tel. 773-
727-7886.

* Pagyvenusi moteris ieško senelių
priežiūros darbo. Susikalba angliškai.
Tel. 708-439-9962.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos, gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vaikinas ieško darbo. Turi reko-
mendacijas, vairuotojo teises, kalba
angliškai. Tel. 708-336-8896.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus einamus
namo remonto darbus. Tel.708-691-
6012.

* Slaugė-profesionalė ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu kartu.
Puikios rekomendacijos, minimali ang-
lų kalba, vairuoja, gali išleisti ilgesnių
atostogų. Už labai gerą darbą, dosniai
atsilyginsiu. Tel. 708-447-4501 arba
708-650-4978.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

PARDUODAIŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

Atkelta iš 3 psl. poezijos rinkinį ir
pradeda skaityti atmintinai. Kodėl
Milošas? Gimęs Lietuvoje, rašęs len-
kiškai, išgarsėjęs JAV, jis buvo Moc-
kaus antras intelektualinis tėvas,
padėjęs jam susitaikyti su likimu po
tėvo mirties. Literatūra ir menas.
Milošas ir jo motina skulptorė Sivic-
kaitė.  

Ir tada Antanas pradėjo rašyti,
nors jo dienynas, pora novelių ir
pastabų yra neišspausdinti, gal net
neparašyti. Apie tai jis nekalba ir

mažai kas yra žinoma. Bet jau yra
palikęs nemažai  filosofinių ir poli-
tinių studijų akademiniuose žurna-
luose, aišku, ispanų kalba.

Birželio 20 d. vyks antri ir pasku-
tiniai rinkimai. Ar Antanas sugebės
sustiprinti savo padėtį ir pritraukti
visus – ne tik intelektualus, bet ir
labai lengvai paperkamą didžiulę
vargšų masę, sunku atspėti ir dar
sunkiau suprasti. Kitu atveju reikės
laukti iki 2014 metų. 

Antanas Mockus: ,,Kiek esu lietuvis?”  

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629



14             DRAUGAS, 2010 m. birželio 5 d., šeštadienis

Popietėmis stipriai stipriai užsi-
merkiu, suspausdama akių obuolius
pirštų pagalvėlėmis taip tvirtai, jog
net sukutena paširdžius. Grįžtu į vai -
kystę, į Kalėdas, kai man šešeri. Gu -
liu lovoje, užlaužusi galvą matau be -
sišypsantį tėvą, stovintį tarpduryje,
jo rankose – ananasas, o paraudusia-
me nuo šalčio veide blyksi lengvutėlė
šypsena. Man vis dar šešeri, aš sėdžiu
raudonose rogėse, o tėvelis tempia
ma ne namo. Rankoje gniaužiu per-
matomo plastikinio maišelio ąsą, o ja -
me spurda didelė gyva žuvis. Atmetu
ranką atgal ir tempiu ją sniegu, už
mūsų driekiantis rogučių ir žuvies šo -
nu išartoms vėžėms sniege. Po to at -
randu save vonioje, apsiavusią rau-
do nais lakiniais bateliais su kulniu -
kais. „Svarbu, kad kaukšėtų”, – lyg
susitarusios vaikystėje kartodavo vi -
sos mergaitės. Mama išdarinėjo žuvį
ir man atidavė pūsles.  Šokinėju ant
jų, o jos pokši, keldamos vis dides nius
juoko pliūpsnius. Per septintą sias
mano Kalėdas įsikeliame į nauju -
tėlaitį, dar ne visiškai įrengtą namą,
kvepiantį kūčiukais, medžiu ir besi -
raitantį mano atsiminimuose šiltu
šeimos židinio garu.

Prisiminimai... Tai it antra oda,
tvirtas luobas, įrodantis, kad gyveni-
mas verda ne tik čia ir dabar, tačiau
patvirtinantis, kad buvome, jog žmo-
nės – ne tuščia skambi tuštuma, o
mąstančios nendrės, glostomos gyve-
nimo sausvėjo. Tačiau prisiminimuo-
se nėra gyvybės – jie tik primena tai,
kas buvo. Niekas negali ir nebūna
taip, kaip kažkada įvyko. Tai lyg
Morzės abėcėlė – tarpelius tarp taš -
ke lių ir brūkšnelių užpildo tirštas
kasdienybės rūkas, suskaldantis atsi-
minimų giją į savotišką raštą, kuriuo
kažkas vis rašo ir rašo istorijas galvo-
je – ant senų sakinių dėliodamas nau-
jųjų pėdeles, taip dilindamas pra ei -
ties įvykių palikimą. Bijau prarasti
atsiminimus, kartoju ir kartoju juos
it kokią slaptą mantrą, nuo tada, kai
tik įstengiu save atsiminti, kai man –
ketveri ir visa šeima keliaujame į ma-
mos darbo kalėdinę popietę. Tąkart
labai išsigandau Kalėdų senio ir pa-
miršau taip uoliai išmoktą eilėraštį.
Atsisėdusi ant jo kelių apmiriau iš
išgąsčio. Į mane spigino galybės vai -
kų akys, suaugusieji tikėjosi dar vie -
no vaikiško eilėraštuko, o jis pasis-
lėpė, užsirakino baimės stalčiukuose,
kurių mano kaulėtos vaikiškos ran -
kos nepajėgė atitraukti. Ir iš lūpų
ėmė byrėti mano pačios eilėraštis:
„Plaukia žuvytės po ledu, po mano
tvarteliu”... Nesupratau, kodėl suau-
gusiųjų veiduose ėmė žibėti galybė ži-
buriukų, o jų rankos plojo. Aš tik no-
rėjau tos lėlės, kurią paėmė kita mer-
gaitė, tik naiviai tikėjausi rasti dar
vieną tokią pačią maiše... Mama iki
šiol pamena tą dieną. Kartoju savo
praėjusių dienų maldą, suvertą ant
raudono atsiminimų siūlo, kol šis nuo
rugsėjo drėgmės subyra į rausvas ru -
dens dulkes mano delnuose. Man vie -
nuolika, stoviu koridoriuje, pro at da -
rų durų plyšį matau tėtį – kaip visada
geriantį kavą virtuvėje. Tik ore kybo
kažkokių blogų nuojautų gijos, tik
kur ne kur persišviečiančios it ažūri-
nis rudens rūkas nuo vilties spindu -

lių. Tėtė jau keletą mėnesių dirbo už -
sienyje, todėl rudas, odinis lagami-
nas, stovėjęs prie durų, be jokių kap -
rizų įsipaišė į vakaro paveikslėlį. Tik
kažkodėl nuo jo tąkart sklido atšiau-
rumas, jausmas, kad šalta, metalinė
jo sagtis išskiria mūsų šeimą į dvi pu -
ses – vieną – liksiančią gyventi čia,
tarp tėvų rankomis statyto namo sie -
nų, o kitą – išvyksiančią ieškoti savo
laimės kitur.

Ilgai stovėjusi koridoriuje, nuė-
jau į virtuvę. Besisiūbuodama ant ža -
lios virtuvinės kėdės, kandžiojau sau
lūpas, kol galiausiai apsiverkiau.

Po vakarienės atėjo kaimynas,
ant keisto lapo pasirašė, tąpat padarė
tėtis bei mama, ir jis išvažiavo. Vi-
siems laikams. Tėti, ar tau nešalta?
Tu pavalgęs? Kodėl nebeskambini?
Ar tu dar gyvas?

Jei tai būtų tas paskutinis vaka-
ras namuose, nešvaistyčiau laiko ak-
meninėms ašarų pupoms sėti ant vir-
tuvės grindų, tepasakyčiau: „Tėti,
kaip stipriai aš tave myliu.” Apipin-
čiau tavo žodžius savaisiais, įsupčiau,
įglostyčiau, įausčiau juos į tankią no-
sinės marlę, iš kurios nebeišplaučiau
net brūžindama muilo gabalėliu ar
trindama sudiržusiais delnais. Aš
nevalgyčiau, rinkčiau centus, pabiru-
sius nepažįstamiesiems iš kišenių ant
šaligatvių, stovėčiau turguje didelia-
me krepšyje laikydama savo šunį ir
ka tę, siūlydama juos skubantiems,
už simiegojusiems žmonėms, kuriems
šiandien tereikia pomidorų. Ne ka-
tės, ne šuns, inkščiančio ir lipančio iš
krepšio, o tik kilogramo pomidorų...
Eičiau pėsčiomis, kol padai degtų ir
oda nertųsi net nuo suskeldėjusių
kul nų, kad tik valandai pamatyčiau
savo tėtį. Man pakaktų skiautės po-
pieriaus, įšildytos meile, nors ir ant
laikraščio draiskanos parašyto „Aš
ta ve myliu... Man viskas gerai. Gy-
venu.”

Vis dar nesugebu pykti, per sep-
tynerius svilinančio ilgesio metus ne -
buvo nė dienos, aptrauktos pilku nu -
si vylimo dūmu. Tik vis baisiau pa -
galvojus, kad jei vieną dieną gatvėje
prasilenkčiau su savo tėčiu, galiu jo
nebepažinti. Kad jo vienintelio vaiko
vyzdžių juodume ima blyksėti susve-
timėjimas. Aš nežinau, ar turėčiau ką
pasakyti, ar tiek metų sugebėtų su-
tilpti į kalbą, galų gale, ar mokėčiau
priimti tą žmogų, nebuvusį tiek metų
šalia manęs ir įskridusį į mano pla-
netą aliumine raketa, pro kurios iliu-
minatorių matosi jau visai kitoks
vaizdas. Aš nežinau, ar mokėčiau tu -
rėti tėtį.

Tėvo išvykimas buvo pirmasis
toks rimtas pasimatymas su gyveni-
mu ir reakcija į jo išpuolius. Galbūt
tam dar buvau nepasiruošusi, nors
mintis, kad tai įvyks, visuomet kabo-
jo kažkur šalia, it sunkus kardas, ka-
bantis ant voratinklio gijos. Kaip
niekada iš arti į mane žvelgiantį pa-
saulio neteisingumą pasitikau ant
siū lo besitabaluojančia išaugto švar-
kelio saga.

Visi turime teisę turėti mamą ir
tėtę, mylėti ir būti mylimais.

Ieva Varkojytė
Jurbarko Naujamiesčio vid. m-la

12A klasė

... PIPIRŲ TĖČIAMS
Šimtams tūkstančių lietuvių geresnio gyvenimo ieškant užsienyje, Lie -

tuvoje skaudžiausiai emigracija palietė tūkstan čius vaikų, kurie prisiglaudę
pas senelius, gimines ar visai svetimus žmones laukia grįžtančių tėvų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su „Lithuanian
Freedom Through Education Fund, Inc.”  ir švietimo savaitraščiu „Dialogas”
2009 m. pabaigoje organizavo rašinių ir eilėraščių konkursą „Teisės ir parei-
gos man ir mano draugams”. Šį savaitgalį Lietuvoje švenčiama Tėvo diena.
Skaitytojams siūlome fondo įsteigėjos L. Avižonienės atsiųstą Ievos Varkojytės
rašinį apie teisę turėti tėtį ir būti mylimam.                                 Redakcija

Fortepioninis duetas iš Šiaulių.

A † A
ALGIRDAS MYKOLAS 

BIELSKUS

1920. IX. 29 – 2010. V. 19
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2010 ge-

gužės mėn. 19 d. lietuvių sporto tėvas, Cleve-
lando ,,Žaibo” sporto klubo karalius, a. a. Al-
girdas Mykolas Bielskus, gyvenimo kelyje bė-
gęs 89 metus, iškeliavo Am ži ny bėn garbingai
pasiekęs savo gyvenimo finišą. 

Algirdas, su savo dvyniu broliu Vytautu,
gimė 1920 m. rugsėjo 29 d. Marijampolės aps-
krityje, Bausupių kaime, Agotos Ilgūnaitės ir
knygnešio Vinco Bielskų gausioje, devynių
vaikų,  šeimoje.  Iš profesi jos Algirdas Bielskus
buvo mechaninis inžinierius, turįs visą eilę pa -
ten tuotų išradimų. Iki paskutinės gyvenimo
dienos Algirdas buvo veiklus daugelyje spor-

tinių organizacijų, buvo ilgametis Clevelando sporto klubo ,,Žaibas” pir-
mininkas, ŠALFASS – Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto
sąjungos generalinis sekretorius, vienas iš Pabaltiečių sporto federacijos
steigėjų bei ilgametis jos pirmininkas, nenuilstantis tinklinio ir lengvo-
sios atletikos treneris, treniravęs keturias sportininkų generacijas.
1998 m. už jo nuopelnus lietuvių sporto plėtojimui, Lietuvos Respub-
likos Prezidentas Valdas Adamkus jį apdovanojo Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimimo 3-iojo laipsnio ordinu. 

Ne mažesnė Algirdo gyvenimo aistra buvo muzika. Lietuvoje jis
dainavo Jarošeko  kvartete, daugiau nei 40 metų priklausė LTM Čiurlio-
nio ansambliui, buvo vienas iš ,,Exultate”  choro steigėjų ir ilgamečių
narių, o 1981 m. įsteigė ir iki 1998 m. vadovavo jaunų vyrų  ansambliui
,,Uždainuokim!”

Per savo ilgą kūrybinį ir
auklėjamąjį darbą Algirdas gavo
eilę apdovanojimų bei titulų,
tačiau jie jam buvo visiškai nes-
varbūs. Žmonės jį prisimena,
kaip pasiaukojantį, viską atiduo-
dantį kitiems asmenį,  kaip už-
degančią asmenybę, daugelyje
skatinusią  siektinumo ir pasiti-
kėjimo savimi pagrindus.  

Gegužės 22 d. šeštadienį, Clevelando Šv. Kazimiero parapijos di -
džio joje salėje, Clevelando lietuviai atsisveikino su savo gausios lietuvių
šeimos siela, draugu, tėvu, ,,Žaibo” sporto klubo karaliumi.  Pa si dalino
šiltais ir linksmais prisiminimais apie šį nuostabų, begale ta len tų
apdovanotą, amžinai visų širdyse ir prisiminimuose liksiančią asmeny-
bę. Po atsisveikinimo, Prisikėlimo Mišias atnašavo kun. Juozas Bacevi-
ce, giedojo choras ,,Exultate” ir buvusio ansamblio ,,Uždainuokim!” ats-
tovai. Mišioms pasibaigus jo palaikai buvo sudeginti ir pervežti į Čikagą.

Memorialinės Mišios vyks Čikagoje, šeštadienį, birželio 12 d., 9:30
v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Po Mišių Algirdo Mykolo Bielskaus palaikai bus laidojami  Šv. Kazi-
miero kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti ir maldoje prisiminti šį taurų
lietuvį.

Liūdesy liko giminės: Kalifornijoje sesuo Joana Jovaišienė, Čika goje
Pijus, Danguolė, Kristina ir Audra Bielskai, Gediminas ir Roma Biels-
kai, Anglijoje Jonė ir Hans Ashbourne ir Lietuvoje Asta Reklaitytė, Joli-
ta Žebrauskienė, Ramutė Janulionienė, Vida Rutkauskaitė ir jų šeimos.
Bielskų šeima dėkoja Kliorių ir Čyvų šeimomis už rūpestingą Algirdo
globą ir atsisveikinimo Clevelande suorganizavimą.

Aukas jo atminimui kviečiame skirti:
Clevelando sporto klubui – ,,Žaibas” arba ŠALFASS – (Šiaurės

Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto sąjungai) 

Čekius galima siųsti:
Algirdas Bielskus Memorial
24985 Pleasant Trail
Richmond Hts., OH 44143

Kviečiame savo prisiminimais pasidalinti rašant į jam skirtą ,,Fa-
cebook” puslapį: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=124046427614618

Pasak dabartinio ŠALFASS-gos pirmininko Lauryno Misevičiaus
žodžių: „Vardan mūsų mylimo ŠALFASS patriarcho atminimo tebūnie
vienybė ir lietuvių sporto bendruomenės galybė!”

Nuliūdę artimieji
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SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

PADĖKA
A † A

BRONIUS VALENTINAS
KROKYS

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Dėdė, mirė 2010
m. balandžio 10 d. ir buvo palaidotas balandžio 17 d. Prisi-
kėlimo (Resurrection) kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jam pas-
kutinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Dėkojame kun. Petrui Burkauskui už šv. Mišių atnašavi-
mą, gražų pamokslą ir palydėjimą į kapines. Dėkojame jo
buvusiam lietuvių kalbos mokiniui Laurynui Vismanui už
gražų ir jaudinantį atsisveikinimo žodį.

Nuoširdus ačiū chorui už gražų giedojimą Mišių metu,
dukrai Rasai už atsisveikinimo giesmę ,,Sudiev”. Ačiū Brigi-
tai ir Juozui Kasinskams už paskutinį muzikinį palydėjimą.
Didelė padėka už įteiktas aukas šv. Mišioms ir Šv. Andrie-
jaus parapijai, už aukas Lietuvių Fondui, Lithuanian Mercy
Lift ir už pareikštas užuojautas žodžiu ar raštu.

Liūdinys: žmona Juzė, dukros Ramunė, Jūratė,
Danutė, Rasa, vaikaičiai Rasytė, Gintautas, Gaja,

Saulius, Šarūnas ir Aidas

A † A
HENRIKAS STASAS

Mirė 2010 m. birželio 1 d. Cleveland, OH, JAV.
Velionis gimė 1915 m. sausio 4 d. Šiaudinės kaime, Kidulių vals-

čiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur vadovavo pradinei mokyklai

Gross Hesepes ir Diepholzo lietuvių stovyklose. 1950 m. su šeima
emigravo į JAV.

Ilgametis lietuviškos spaudos bendradarbis. Apkeliavęs daugiau
nei 30 pasaulio kraštų ir išleidęs tris knygas. 

Paliko liūdesyje tris dukras: Ingridą Bublienę, Matildą Davis ir
Ugnelę Šilėnienę su šeimomis, septynis anūkus: Taurą Bublį, dr.
Viją Bublytę Bell, Aidą O’Meara, Ramą Kavaliauskienę, Gają
Milevičienę, Vanessa Staškus, Mathew Schaser, 10 proanūkių, brolį
Aleksandrą ir daug giminių Lietuvoje.

Laidotuvių šv. Mišios įvyks birželio 12 d. 11 val. ryto Šv. Ka zi -
mie ro lietuviškoje parapijoje Cleveland, OH.

A. a. Henrikas Stasas bus palaidotas Šiauliuose, Lietuvoje, Do-
ne lai čio kapinėse, kur ilsisi jo žmona Stefanija Stasienė.

Nuliūdę šeimos nariai

A † A
Dr. JONAS STASYS 

ŽMUIDZINAS
Pabaigė savo žemišką kelionę Los Angeles mieste 2010 m. ba-

landžio 23 d., sulaukęs 78 metų.
Liko liūdinti žmona Aldona. Liūdi vaikų motina Huguette, vai-

kai Rūta, Marytė ir jos vyras Jurgis, Jonas ir jo žmona Vilia, Danutė
ir jos vyras Philip, Petras ir jo žmona Lilly, daugybė sūnėnų ir duk-
terėčių bei giminių Lietuvoje.

Gimęs Kaune, Jonas kartu su tėvais, buvusia dailininke Halina
Naruševičiūte ir buvusiu Kanados generaliniu konsulu dr. Jonu
Žmuidzinu, persikėlė į Kanadą 1950 m.

Jonas baigė California Institute of Technology fizikos daktaratą
ir ilgą laiką dirbo Jet Propulsion Laboratory Pasadena, California.

Laidotuvių šv. Mišios įvyko Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje
Los Angeles mieste, po kurių velionis buvo palaidotas Forest Lawn
kapinėse Glendale mieste.

Ačiū visiems brangiems draugams, kurie lankėsi laidotuvėse,
užprašė šv. Mišias, už pareikštas užuojautas bei nuoširdumą mūsų
šeimos liūdesio valandą.

Liūdinti šeima

Noriu visiems pranešti, kad 2006 m. kovo 16 d. Čikagoje mirė moky-

tojas

A † A
JONAS MASKOLIŪNAS

Gimė 1909 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į
Vakarus, gyveno Kaselio-Matenbergo išeivių stovykloje. 

Laidotuvės buvo privačios.
Prašau velionį prisiminti savo maldose.

Liūdi buvusi žmona Ona

Brangiai mamytei mirus, ,,Saulutės” narei IRENAI
PAULIŪTEI DRAUGELIENEI bei jos šeimai ir ar ti -
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.  

,,Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis

Mielai poniai 
A † A

O. PAULIENEI 

mirus, reiškiu nuoširdžiausią užuojautą jos vaikams
ALGIUI, EDMUNDUI, IRENAI, ALDONAI, ROMAI ir
jų šeimoms.  

Vytautas Lapatinskas
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�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje sekmadienį, birže-
lio 6 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių vyks
kun. dr. Kęstučio Trimako pager-
bi mas 80-ųjų gimimo metinių ir 50
me tų kunigystės įšventinimo pro-
gomis. Kviečiame parapijiečius daly-
vauti. 

�Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė į vyks bir želio 6 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemonte. 9 val. r. – šv.
Mišios Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misijoje. 10:30 val. r. – iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje. Posė -
džio metu ateitininkų įžodį duos Pra -
no Dielininkaičio – Partizano Dau -
manto jaunųjų ateitininkų kuopos  ir
kun. Alfonso Lipniūno – Prezidento
A. Stulginskio moksleivių kuopos
kandidatai bei Čikagos sendraugiai.
Taip pat bus pagerbti abiturientai ir
įvertinti būrelių globėjai. 

�Ateitininkų namų (1380 Cast -
lewood Dr., Lemont, IL) gegužinė
vyks šį sekmadienį, birželio 6 d. Pie-
tūs, muzika, loterija ir gera nuotaika.
Pradžia 12 val. p. p. Visi kviečiami.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad birželio 9 d. nu -
ma tyta sveikatos reikalų popietė nu -
keliama į birželio 16 d. 2 val. p.p. So -
cialinių reikalų skyrius Le monte bir -
želio 9 d. nedirbs.

�V. Šiškausko koncertas „Atei na
metas” rengiamas birželio 12 d. 6 val.
v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo
salėje. Daugiau informacijos – telefo -
nais: 630-430-4216 arba 773-501-
8944. Bi lie tai parduodami kavinėje
„Smilga”, par duotuvėje „Lietuvėlė”
ir resto ra ne „Two Rivers”.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -

brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

�Birželio 13 d. – Gedulo ir Vil ties
diena, Birželio išvežimų į Sibirą pa -
mi nėjimas Boston, MA prasidės 10:30
val. r. šv. Mišiomis Šv. Petro parapijos
bažnyčioje, o 11:30 val. r. vyks minėji-
mas parapijos salėje. Po minėjimo
kviečiame visus dalyvauti Boston
Lie tuvių Bendruomenės ataskaitinia -
me susirinkime, kuris prasidės 12:30
val. p. p. parapijos salėje.

�Fizinės terapijos ir slaugos sky -
riaus ,,Sr. Aloysa Care Center” pa  š -
ven tinimas ir atidarymas atnaujinto-
je  Ma tulaičio namų (10 Thurber Rd.,
Putnam, CT 06260; tel.: 860-928-
7976) da lyje vyks birželio 26 d. Lan -
kytojai bus  įlei džiami nuo 1 val. p. p.,
patalpų šven tinimas – 1:30 val. p. p.,
šv. Mi šios – 2 val. p. p. Po Mišių – vai -
šės. Pa  tal pas pašventins ir šv. Mišias
at na   šaus vyskupas Paulius Baltakis,
OFM.  Vi sus kviečiame atvykti.

SKELBIMAI

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Gegužės 26 d. ,,Draugo” pa tal-
pose įvyko Draugo fondo (DF) ta ry -
bos direktorių pusmetinis posėdis,
kurio tikslas buvo  apžvelgti pavasa -
rio vajų ir aptarti tolimesnę šių metų
veiklą. 

DF posėdyje dalyvavo visi tary-
bos direktoriai: pirmininkė Marija
Re  mienė, sekretorė Rūta Jautokienė,
dr. Ona Daugirdienė, dr. Augustinas
Idzelis, Vaclovas Momkus, dr. Algis
Nor vilas, Vacys Šaulys ir iždininkas
Leopoldas von Braun. Pradedant po -
sė dį prasmingą maldą sukalbėjo dr.
O. Daugirdienė. Buvo priimta posė -
džio dienotvarkė.

Darbas Draugo fondo direktorių
taryboje vyksta sklandžiai ir profe-
sionaliai. Pirmininkė M. Remie nė
apgailestavo, kad pavasario vajaus
me tu nesurinkta numatytų 20,000
dol. aukų. Su kiekvienu ,,Draugo”
skaitytojo išėjimu Anapilin, DF ne -
ten ka dosnaus auko to jo. Pras min ga,
kai mirusiojo šeimos nariai ir drau-
gai, pagerbdami išėjusiojo atminimą
skiria auką DF. A. a. Fabijono Bra -
zaičio naš lė Alicija Brazaitienė  įtei kė
DF 1,025 dol. auką, skirtą iškeliavu-
sio vyro at minimui. Stasiui Su rantui,
buvusiam ,,Drau go” bend ra darbiui,
iš keliavus amžinybėn, draugai jo at -
mi nimą pa gerbė paaukodami DF per
našlę Eu ge niją Surantienę  95 dol.

DF tarybos direktoriai kalbėjo
apie tai,  kaip ,,pažadinti miegančius”
skaitytojus ir tuos laikraščio bend ra -
darbius, kurie siunčia ,,Draugui”
savo rašinius, bet laikraščio nepre nu -
me ruoja ir kurie iki šiol nė vienu do -
le riu neparėmė Draugo fondo. Kiek -
vie nas nori skaityti apie savo  darbus
spaudoje, bet ne pagalvoja, kad spau -
dą kas nors turi išlaikyti. Drau go fon-
das yra ,,Drau go” gyvybės šaltinis.
,,Draugas” – iš ei vijos švyturys, kul -
tūros ir lietuvybės nešėjas. Išeivijos
lietuviams, besi rū pinantiems lietuvy-
bės ateitimi, de rėtų vertinti dienraštį
,,Draugas”, ku rio puslapiuose galima
susipažinti su Lietuvos kul tūra, lite -
ratūra. Jaunimą per ,,‘Draugo’ lietu-
viukų” sky rių taip pat reikia pratinti
prie lietuviškos spaudos. 

Apie profesionaliai tvarkomą  DF

iždą pranešimą padarė iždininkas L.
von Braun. Fondo rezultatai nedaug
pasikeitė nuo 2009 m. pabaigos. Kovo
31 d. DF pagrindinis kapitalas siekia
627,303.60 dol. Pavasario vajus atne -
šė 13,028 dol. Honorarams išmokėta
(įskaitant ir kultūrinio priedo redak-
cijai) 12,035 dol. Pavasario vajaus iš -
laidos (paštas, vokai, laiškai, spausdi -
nimas) sudarė 683.80 dol. Metinio
na  rių suvažiavimo išlaidos (salės
nuo   ma, kvietimai) – 345 dol. Š. m.
pir mą pusmetį dienraščio leidimui pa-
remti DF paramos neprireikė. Dir -
bant taupiai išlaidų buvo 1,028.80 dol. 

Iždininkas L. von Braun fi nan -
sinę apyskaitą pateikė raštu, de taliai
nurodydamas pajamas ir išlai das. DF
džiaugiasi turėdamas tokį darbštų,
tvarkingą ir atsakingą iždi ninką, ku -
ris ne tik tvarko visą DF iž dą, bet už -
pildo reikiamus dokumentus  Fede ra -
linei valdžiai, neimdamas už tai jo kio
mokesčio. Jis pareiškė, kad jo darbas
– tai parama ,,Draugui”.  Tarybos di -
rektoriai išreiškė L. von Braun nuo -
širdžią padėką. 

Kartą per metus šaukiamas DF
na rių suvažiavimas. Šiais metais jis
vyks lapkričio 13 d., šeštadienį, Čiur -
lionio galerijoje, Jau nimo centre. 

Posėdyje taip pat nu tarta skelbti
ru dens vajų su viltimi pri traukti nau-
jus DF narius ir garbės aukotojus.
Rei kia tikėtis, kad jis bus geresnis,
nei  pavasarinis.

Posėdžio pabaigoje DF tarybos
di  rektoriai kalbėjo apie kasmet vyk-
stančius įvairiausius vajus, skir tus
labdarai Lietuvoje. ,,Drauge” skaito-
me straipsnius apie juos, bet tie vajai
nepadeda DF. Yra posakis – labdara
pirmiausia pra sideda savo namuose.
Organizacijos pra šomos atkreipti dė -
mesį ir dalį sa vo vajaus aukų skirti
DF, nes jis turi nuolat remti ,,Drau -
go” leidybą. Labai svarbu, rašant tes -
ta men tus, nepamiršti dalį turto pa -
skirti Draugo fondui. Čekius rašyti:
Drau gas Foundation ir siųsti: 4545 W.
63rd St., Chicago, IL  60629.

Posėdis truko porą valandų, ak -
ty viai dalyvaujant visiems DF di rek -
toriams.

DF info

Draugo fondo posėdis

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 15 d., antradienį, 7–9 val. v. ,,Gintarinių šaknų” klubas visus
kviečia į a. a. Broniaus Krokio prisiminimų vakarą, kuris vyks Lie-
tuvių namų (2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134) Kultūros
centre (įėjimas pro šonines Tilton gatvės duris).  

A. a. B. Krokys buvo ,,Gintarinių šaknų” klubo pradininkas, „pirmos
bangos” palikuonims dėstė lietuvių kalbą, supažindino su lietuvių litera-
tūra bei lietuviškomis tradicijomis, įdiegė meilę lietuviškoms dainoms ir
ragino dalyvauti lietuviškos bendruomenės veikloje. 

Šis vakaras skirtas prisiminti a. a. B. Krokį ir išreikšti jam padėką.
Kaimo kapela, vadovaujama Lynne Cox, pakvies dalyvius kartu padai-
nuoti mėgstamiausias B. Krokio dainas. Įvadinį žodį tars B. Krokio dukra
Jūratė Stirbienė.

• ,,Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” gegužės mėnesį yra ga -
vęs šias aukas: $750: ,,Daughters of
Li thuania, Inc.”, Seattle Chapter,
Mount lake Terrace, WA. $500: Dana
ir John Trotter, Racine, WI. $450:
Ona Michelevicius, St. Pete Beach,
FL. $250: Peter P. Pranis, Jr., Mc -
Allen, TX. $160:  Karolis Druseikis,
Ro chester, NY. $150: Sigutė K.
Mikrut, Lake Bluff, IL; Birutė ir Juo-
zas Kasperavičius, St. Petersburg,
FL. 

Nuoširdus ačiū visiems globė-
jams už Jūsų nuolatinę paramą naš -
lai čiams. Jūsų aukos labai vertina -
mos. Lai Jūsų geri darbai atneša len -
gvos širdies ir geros nuotaikos. No -
rin tys prisidėti prie šio kilnaus darbo

ir gau ti daugiau informacijos, galite
kreiptis čia minimu telefonu. 

Lietuvos Našlaičių globos ko -
mitetas (Lithuanian Orphan Ca -
re), 2711 West 71st St., Chi ca go,
IL 60629, tel. 773-476-2655, Fed.
Tax ID #35-4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25; tęsiant vaiko
metinę paramą Nijolė Gierštikienė
$240, Aldona Kalvaitytė $260. Labai
ačiū. „Sau lutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435, el. paštas: indre-
tijunelis@sbcglobal.net. 


