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Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Lenkijoje viešėjusios Seimo pirmi-
ninkės Irenos Degutienės nuomone,
labai svarbu, kad netrūktų gerano-
riškumo sprendžiant tautinėms ma-
žumoms svarbius klausimus.

,,Tikiu, kad išsprendus savival-
dybių lygmeniu kylančias problemas
bus lengviau rasti bendrus sprendi-
mus ir tarpvalstybiniu lygiu”, – sakė
I. Degutienė, birželio 11 d. apsilan-
kiusi Seinuose, Navinykuose ir Punske.

Seimo pirmininkė išreiškė viltį
tapsianti paskutine Lietuvos valdžios
pareigūne, kuriai apsilankymo metu
teko kelti šiuos klausimus, ir kitose
viešnagėse šiandienines problemas
bus galima pamiršti.

I. Degutienė Seinuose susitiko su
Seinų apskrities viršininku Ryszard
Grzybowski ir Balstogės vaivadijos
maršalu Jaroslaw Dworzanski. Po-
kalbyje aptarti lietuviško paveldo
įamžinimo, pavadinimų pakeitimo,
turistinės ir kultūrinės informacijos
pateikimo lietuvių kalba, lietuviškų
mokyklų tinklo išsaugojimo ir finan-
savimo, vadovėlių lietuvių kalba lei-
dybos klausimai.

Seimo pirmininkė pažymėjo, kad
jau ne pirmą kartą lankosi šiame
krašte ir gerai žino čia gyvenančių
lietuvių rūpesčius. ,,Galiu pasakyti,
kad yra ir pokyčių į gera, tačiau vis
dar susiduriame ir su įsisenėjusiomis
paprastomis problemomis, kurias bū-
tų galima lengvai įveikti. Kartais net
nesuprantu, kodėl jos nėra išspren-
džiamos”, – sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkės nuomone,

viena iš tokių problemų yra Liepos
22-osios gatvės Seinuose pervadini-
mas Vyskupo Antano Baranausko
vardu, kas buvo sutarta ir ankstesnių
Lietuvos ir Lenkijos premjerų bei par-
lamentų pirmininkų susitikimuose.

,,Tikiu, kad šios gatvės pavadini-
mas vyskupo A. Baranausko vardu
simbolizuotų Lietuvos ir Lenkijos
bendrystę, nes šis ganytojas yra vie-
nodai brangus ir Lietuvos, ir Lenkijos
žmonėms”, – sakė I. Degutienė.

Lenkijos valdžios atstovai pripa-
žino, kad jiems patiems yra sunkiai
suprantama, kodėl Seinuose vis dar
yra nuo sovietmečio laikų užsilikusių
ideologinių pavadinimų, kurie nie-
kaip nepakeičiami. Seinų apskrities
viršininkas ir Balstogės vaivadijos
maršalka pažymėjo, kad gatvių pava-
dinimų keitimas priklauso kito savi-
valdos lygmens institucijoms, ir nors
jis buvo ne kartą keltas, iki šiol lieka
neišspręstas dėl trūkstamo finansavi-
mo. Jie patikino, kad šiuo metu savi-
valdybė sprendžia ir lietuviško pavel-
do įamžinimo lietuvių ir lenkų kal-
bomis klausimą, ir turistinės bei kul-
tūrinės informacijos lietuvių kalba
parengimą.

Seimo pirmininkė pažymėjo, kad
išsprendus pastaruosius klausimus
Seinų krašte būtų galima tikėtis su-
laukti ir daugiau turistų iš Lietuvos.

Kalbėdami apie lietuviškų mo-
kyklų finansavimo problemą, Lenki-
jos valdžios atstovai paprašė Seimo
pirmininkės šiuos klausimus kelti ir
aukštesniu politiniu lygmeniu, nes
Lenkijos savivaldybėms trūksta lėšų,

ir jos negali užtikrinti tinkamo lietu-
viškų mokyklų finansavimo.

Seimo pirmininkė padėjo gėlių
prie Lietuvos savanorių ir Lenkijos
karių kapų Berznyko kapinėse. I. De-
gutienė taip pat lankėsi Seinų ,,Žibu-
rio”, Navinykų ir Punsko mokyklose,
kur bendravo su šių ir kitų netoliese
esančių lietuviškų mokyklų bend-
ruomenėmis. Punske ji susitiko su
lietuviškų organizacijų, švietimo ir
kultūros įstaigų vadovais bei savival-
dybių atstovais, Lenkijos Lietuvių
Bendruomenės vadovais.

I. Degutienè domèjosi Lenkijoje
gyvenançiû lietuviû rùpesçiais
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I. Degutienė sakė, kad gerai žino
Lenkijoje gyvenančių lietuvių rūpes-
čius. ELTA nuotr.

Washington, DC, birželio 11 d.
(LR ambasados info) – Š. m. birželio
10 dieną Washington, DC surengtos
jau trečios ir tampančios tradicinė-
mis vainikų padėjimo prie paminklo
komunizmo aukoms atminti iškil-
mės. Renginio organizatorė, ne pelno
siekianti organizacija ,,Komunizmo
aukų memorialinis fondas”, sukvietė
nuo komunizmo nukentėjusių valsty-

bių ambasadorius, nevyriausybines
organizacijas, JAV Kongreso narius
paminėti iki galo istorijos neįvertintų
komunizmo nusikaltimų žmonijai pa-
darinius ir pagerbti komunizmo aukas.

Minėjimo metu pasisakė JBANC
(Jungtinis Baltijos ir Amerikos na-
cionalinis komitetas) pirmininkas
Karl Altau, kuris susirinkusiems pri-
minė artėjančią birželio 14 dieną, ku-
ri Baltijos valstybėse pažymi vieną
skaudžiausių istorijos momentų –
1941 metais vykdytus trėmimus. Vė-
liau kalbėję ,,Komunizmo aukų me-
morialinio fondo” direktorius Lee
Edwards, Švedijos parlamento narys
Goran Lindblad ir JAV Kongreso na-
rys Thaddeus McCoter vieningai su-
tarė, kad negalima leisti komunizmo
nusikaltimams nugrimzti į istorijos
šiukšlyną, būtina šviesti jaunąją kar-
tą aiškinant komunizmo nusikaltimų
baisumus, užkirsti kelią nuolat akty-
viai veikiančiai komunistinių valsty-
bių propagandos mašinai, kuri ypač
suinteresuota pritraukti naujų narių
iš jaunimo tarpo. Minėjimo pabaigoje
valstybių, nukentėjusių nuo komu-
nizmo, atstovai dalyvavo vainikų pa-
dėjimo iškilmėse.

Pagerbtas komunizmo auk¨ atminimas

Talinas, birželio 11 d. (ELTA) –
Taline vykusiame tradiciniame Bal-
tijos šalių ir Vokietijos užsienio rei-
kalų ministrų susitikime Lietuvos
užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis supažindino kolegas su Lie-
tuvos pirmininkavimo Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijai (ESBO) 2011 metais pagrindi-
niais uždaviniais ir aptarė Lietuvos
pirmininkavimo Baltijos jūros valsty-
bių tarybai rezultatus.

A. Ažubalis pabrėžė, kad, perė-
musi pirmininkavimą ESBO, Lietuva
sieks toliau tęsti Europos saugumo
dialogą (Korfu procesą), ir paragino
Europos Sąjungos (ES) valstybes na-
res laikytis vieningos nuostatos jo
atžvilgiu.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras pristatė birželio 1–2 dienomis Vil-
niuje vykusį Baltijos jūros valstybių
vadovų susitikimą ir Baltijos jūros
valstybių tarybos veiklą.

A. Ažubalis supažindino su Lie-
tuvos požiūriu į ES Baltijos jūros
strategiją ir pabrėžė šios strategijos
finansavimo užtikrinimo svarbą bei
būtinybę suteikti daugiau ES para-
mos infrastruktūros ir energetiniams
projektams regione.

Susitikime taip pat buvo disku-
tuojama apie energetinį saugumą
Europoje, ES ir Rusijos santykius,
NATO Strateginę koncepciją ir ES
Rytų partnerystės iniciatyvos įgyven-
dinimą.

Susitikime Taline dalyvavo Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos
užsienio reikalų ministrai A. Ažuba-
lis, Aivis Ronis, Urmas Paet ir Guido
Westerwelle. Kitas susitikimas vyks
2011 metais Vokietijoje.

Lietuvos ambasadorius A. Brūzga
prie paminklo komunizmo aukoms
atminti. L. Garbačausko nuotr.
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Norime mes to ar nenorime,
per 20 Lietuvos nepriklausomy-
bės metų lietuviai tapo tikrai-
siais globalaus pasaulio nariais.
Pasaulio su visomis jo geromis ir
blogomis savybėmis, pagun-
domis ir žabangomis. Džiaugia-
mės ir naudojamės atsiradusia
laisve ne tik kalbėti, veikti, bet ir
keliauti. Tokia laisve pasinaudo-
jo ir klaipėdietė Eglė Kusaitė,
kuri, Lietuvos Generalinės pro-
kuratūros teigimu, prisipažino,
kad ketino vykti į Rusiją, po to – į
Čečėniją ir toje šalyje viešai su-
sisprogdinti. Kusaitė įtariama
2009 m. užmezgusi ryšį su Rusi-
joje veikiančiomis islamistinė-
mis grupėmis. Kol tai nėra įro-
dyta ir kol Kusaitės artimieji tokį
Prokuratūros pranešimą vadina
melu, tikėdami apkaltintosios
nekaltumu, yra žinoma, jog Ku-
saitė ne vienerius metus ben-
dravo su čečėnais, buvo išvykusi
į Vokietiją, iš kur, motinos tei-
gimu, duktė grįžusi stipriai pa-
veikta.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
Viso pasaulio ateitininkai ištisus 2010 m. švenčia Atei-

tininkų organizacijos šimtmetį. Ryškiausias Ateitininkijos
jubiliejaus minėjimo renginys bus XVI Ateitininkų federaci-
jos kongresas, vyksiantis rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje. O praėju-
sį sekmadienį Čikagos ateitininkai rinkosi į savo šeimų šven-
tę Lemonte, kuri įvyko iš karto po iškilmingų šv.
Mišių.

Kaip jau įprasta, iškilmingoji dalis, kurią vedė
Monika Mikulionytė, prasidėjo vėliavų įnešimu
ir ateitininkų himno atlikimu. Specialiai or-
ganizacijos šimtmečiui buvo paskirta ir Atei-
tininkijos 100-mečio malda.

Nors paprastai viščiukus skaičiuojame
rudenį, ateitininkai savo nuveiktais dar-
bais ir veiklos rezultatais džiaugiasi bir-
želio mėnesį. Iškilmingos šventės metu Dau-
manto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos
jaunučiai Gilius Aleksa, Danius Anužis, Kristina
Baršketytė, Brigida Dočkutė, Žiba Kisieliūtė,
Emma Klein, Daina Maleiškaitė, Oskaras Pata-
šius, Arija Simonaitytė, Tadas Stankevičius, Pau-
lius Vaikutis, ir Benita Varanauskaitė davė įžodį ir
tapo tikrais organizacijos nariais.

Jauniausiais ateitininkais visus metus rūpi-
nasi pulkas šaunių vadovų, kuriems vadovauja
Laima Aleksienė, Rita Rušėnienė. Jos ir pakvietė kuopos jau-
nius – Vincą Hoffman, Matą Maleišką, Mantvydą Piliponį,
Liucę Siliūnaitę, Martiną Stanį, Gloriją Kevličiūtę, Martą
Karoblytę, Austėją Stonkų, Norą Klein, Luką Kliarskį, Matą
Rasiką, Gustę Savukynaitę, Grigą Žimkų, Danielių Kwiat-

kowski, Paulių Mikužį, Mantą Motekaitį, Kasandrą Rugie-
niūtę, Dianą Satkauskaitė, Emą Slajūtę, Karoliną Usavi-
čiūtę, Luką Kulbį – pasiimti jauniems skirtų ženkliukų, įro-
dančių, kad jie sėkmingai išlaikė kursus, labiau susipažinda-
mi su ateitininkų organizacija.

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopa
atsisveikino su vyriausiais kuopos nariais:

Gabryte Razmaite, Monika Siliūnaite, Auguste Vildžiūnaite,
Ariana Žliobaite, Eriku Anužiu, Matu Blekiu, Mantu Ki-
sieliumi, Vidu Kulbiu, Jonu Majausku, Matu McCarthy,
Danieliumi Mockaičiu, Antanu Riškumi,

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

Studentai Tomas Quinn ir Rima Giedraitytė prie studentų vėliavos.

Jauniausi Prano Dielininkaičio/Partizano Daumanto ateitininkų kuopos nariai duoda įžodį Šeimos šventės metu Lemonte. Iš k:
Gilius Aleksa,  Danius Anužis, Kristina Baršketytė, Brigida Dočkutė, Žiba Kisieliūtė; antroje eilėje: Emma Klein, Daina Maleiškaitė,
(užstoti Oska ras Patašius ir Arija Simonaitytė),  Tadas Stankevičius, Paulius Vaikutis ir Benita Varanauskaitė. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Tikra Šeimos šventė
Visos Čikagos ateitininkų kartos džiaugiasi veiklos metų užbaigimu

Nukelta į 12 psl.

Su dideliu džiaugsmu priimti nauji sendraugiai. Šeimos šventėje ateitininko įžodį davė ir suaugusieji, iš k: Marius Kriaučiūnas,
Andrius Anužis, Aras Žlioba, Linas Maleiška, Rita Maleiškienė, Aušrinė Schneider, Rūta Žekonienė, Mindaugas Žekonis,  Aleksandra
Simonaitienė, Linas Simonaitis.

Audronė Sidaugienė
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,,Violetinė revoliucija”
ar teisinis nihilizmas?

LORETA TIMUKIENÈ

Politinis gyvenimas Lietuvoje kuris laikas  gana ramiai teka savo
vaga, nepaisant vieno kito smulkaus skandaliūkščio. Ir štai staiga
– Drąsiaus Kedžio istorija. Pataikyta į dešimtuką: jis vienas sukilo

prieš teisėsaugą, kurios nemėgsta bemaž visi. Televizijos kanalai bene tris
mėnesius nieko kito nerodo, kaip tik nagrinėja Kauno pedofilijos bylą,
populiariausi šalies dienraščiai šiai istorijai skiria atskiras skiltis.

,,Generalinėje prokuratūroje planuojamas pasitarimas dėl vaiko tei-
sių”, ,,Seime svarstyta skirti D. Kedžio dukrelei apsaugą”,  ,,Perkantys ke-
babus remia D. Kedžio artimuosius”, ,,L. Stankūnaitė: man kyla baimė,
kad kažkas ims ir iš toli mane nušaus”, ,,N. Venckienė iš prokurorų reika-
lauja 2 mln. litų”, ,,A. Ūsas: jaučiu didžiulį pyktį”, ,,D. Grybauskaitė:
teismų sprendimus reikia vykdyti”, ,,Įvykius Garliavoje sukritikavusiam
Seimo nariui imta grasinti’, ,,Prokuroras: D. Kedys žudė vienas”, ,,Su D.
Kedžio rėmėjais prie namų budinčių kunigų Bažnyčia smerkti neskuba”,
,,A. Kubilius: Venckų namus užblokavusiems žmonėms gali grėsti atsa-
komybė”, ,,Psichiatras: prie Venckų namų budintys žmonės mergaitei da-
ro didžiausią žalą”, ,,Teisėjas: D. Kedžio mergaitė nori būti su motina”,
,,Prie Seimo teisybės ieškojo saujelė ‘kedininkų’”, ,,Siūloma kurti spe-
cialią komisiją padėti D. Kedžio dukrai” – tai tik maža dalis straipsnių
antraščių, kasdien pasirodančių Lietuvos žiniasklaidoje ir ateityje galinčių
tapti pagrindu lietuviško televizijos serialo atsiradimui. Turbūt paste-
bėjote, kad šios antraštės nepersikėlė į ,,Draugo”  puslapius – dienraštyje
apie Kedžio istoriją pasirodė tik kelios žinutės, o atidžiai sekantys šią isto-
riją tikriausiai jau senokai prarado viltį, ieškodami ,,Draugo” puslapiuose
pedofilijos bylos detalių. Kodėl? Atsakymas paprastas – dienraštis nevy-
nioja šios painios istorijos siūlo, kadangi stengiamės vadovautis demokra-
tinėje valstybėje pripažįstama nekaltumo prielaida. 

Kedžio gynėjai,  budintys prie Kedžių ir Venckų namų Garliavoje, kur
iš pradžių protestavo prieš teismo sprendimą perduoti mirusiojo dukters
globą jos motinai, o dabar laukia prasidėsiančios vadinamosios pedofilijos
bylos nagrinėjimo, yra vadinami „violetinės revoliucijos” dalyviais. Įvai-
rias palaikymo akcijas imta organizuoti ir išeivijoje.  Anglijon emigravę ir
dabar ten gyvenantys lietuviai parašė viešą laišką Lietuvos prezidentei ir
Seimo pirmininkei dėl D. Kedžio dukters. Tiksliau – dėl teisėjo sprendimo
atiduoti mergaitę motinai, kuri yra liudininkė teisiamo pedofilo byloje.
Pedofilijos byla sulaukė atgarsio ir šiapus Atlanto. Gegužės pabaigoje Pa-
saulio lietuvių centro sodelyje Lemonte protesto akcijai dėl D. Kedžio duk-
ters, kitų skriaudžiamų vaikų likimo susirinko Čikagos lietuviai. Čikago-
je, Brighton Park parapijos bažnyčioje, buvo aukojamos Mišios Kedžiui
atminti. 

Kedžio byla ir su ja susiję Garliavos įvykiai sulaukė ir užsienio žinias-
klaidos dėmesio. Apie violetine spalva pažymėtus renginius Lemonte rašė
Čikagos priemiesčiuose leidžiamas laikraštis ,,Southland News” (2010 m.
birželio 7 d.). 

D. Kedžio ir jo dukters byla parodė, kokie teisiniai ir teisingumo prin-
cipai galioja Lietuvoje. Bylą turėjo tirti prokurorai, bet nusikaltimui  iški-
lus į viešumą žmonės lyg ir tapo savotiškais teisėjais, vienaip ar kitaip į ją
reaguodami, pareikšdami savo nuomonę. Kyla klausimas – ar šioje isto-
rijoje bus laimėtojų?  Nemanau. Žmonės pikti, jie kaltę dėl savų ir svetimų
bėdų verčia nežinia kam, valdžia gali džiūgauti  – nuo ją išgąsdinusių so-
cialinių protestų  nusirista iki sukiršintos piktos minios,  besivaidijančios
tarpusavyje ir pasiryžusios griebtis linčo teismo. „Violetinė revoliucija”
remiasi ne žmonių pasitikėjimu savimi, socialiniu vieningumu, kovingu
ryžtu, bet įtarumu, pykčiu, pažemintųjų nuoskaudomis. Kedžio byla pa-
rodė Lietuvos visuomenėje atsivėrusią žaizdą – poreikį būti išgirstiems.
Lietuvos visuomenė neišgyveno nė vienos socialinės revoliucijos, todėl
šiandien, kada Graikijoje, Rumunijoje ir kitose Europos šalyse žmones į
gatves išveda nepasitenkinimas ekonominiais sunkumais ir drakoniškais
valdžios veiksmai, Lietuvoje skamba kaltinimai iškrypėliams, korumpuo-
tiems pareigūnams. Paradokslu, tačiau į šią suaugusių žmonių kovą, ku-
rios pirminis tikslas – apginti vaiką,  įtraukti ir vaikai – jie dalyvauja pro-
testo akcijose, laiko rankose plakatus su užrašais, kurių prasmė maža-
mečiams tikrai nėra gerai suprantama. Ar susimąstoma, kokias pilietiš-
kumo pamokas jie gauna? 

Žmonės atsidūrė visiškoje painiavoje – „anapus tiesos ir melo”. Dar
nepraradusius teisinės sąmonės likučių žmogžudysčių faktas verčia atsi-
riboti nuo palaikymo D. Kedžiui ir nepritarti minios reikalaujamam linčo
teismui. Kita vertus, moralinis balsas verčia piktintis, regis, neabejotinais
vaiko išnaudojimo faktais ir aplaidumą parodžiusiomis valstybės teisė-
saugos tarnybomis. Įvykiai Garliavoje iškėlė politinės filosofijos vertą dile-
mą: kur baigiasi konstitucinė teisė protestuoti ir kur prasideda nusikals-
tamas trukdymas teisingumui? Šios dilemos atgarsiai girdimi teisininkų,
politikų, intelektualų balsuose, jie jau skamba plačiai už Lietuvos sienų.

Bet ar visuomenės jautrumas Kedžio šeimos nelaimei gali būti pri-
skirtas maištui prieš teisinę valstybę? Nukelta į 9 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ATIDAVĘ VISKĄ TĖVYNEI

Evangelija mums pasakoja apie
neturtingą našlę, šventyklai paaukoju-
sią paskutinį skatiką. Jėzus pagyrė ne
daug aukojusius iš to, kas jiems atlieka,
bet našlę, atidavusią viską. Jėzus pa-
gyrė žmogaus didžiadvasiškumą. Pats
Jėzus, galėdamas pasirinkti saugų gy-
venimą, pasirinko didžiausią skurdą,
kuriame gyveno daugelis ano meto var-
gingų žmonių. Trejus metus jis, negai-
lėdamas savęs, dalijo meilę, skelbdamas
Evangeliją ir gydydamas ligonius. Jam
buvo likęs tas paskutinis skatikas –
gyvybė, ir nedvejodamas paaukojo ją
ant kryžiaus altoriaus.

Šiandien susirinkome pagerbti Lie-
tuvos partizanus, atidavusius Dievui ir
Tėvynei ne tik paskutinį skatiką, bet
net savo gyvybę. Čia, Nemunaityje,
1945 m. birželio 2 d. Adolfo Rama-
nausko vadovaujami partizanai prisie-
kė ginti Tėvynę nuo okupantų. Lietu-
vos partizanai žinojo, jog stoja į nelygią
kovą su Tėvynę pavergusiais priešais,
bet jų sąžinė neleido ramiai žvelgti į
daromas skriaudas tiek pavieniams
žmonėms, tiek visai šaliai. 

Šiandien su didele pagarba žvel-
giame į tuos Lietuvos vyrus ir moteris,
kurie anuomet nesuabejojo rizikuoti
viskuo – saugiu gyvenimu ir net savo
gyvybe. Ant Lietuvos laisvės aukuro
buvo sudėta kelios dešimtys tūkstančių
gyvybių. Kai kam atrodo, kad jos buvo
beprasmės. Auka, ypač gyvybės auka už
Tėvynę, visuomet yra prasminga, nes
liudija didelę meilę. Ta meilė, kaip
estafetė perduodama iš kartos į kartą,
ir palaiko tautos dvasinę gyvybę. Tik
įsivaizduokime, kad Lietuvos partizanų
aukos nebūtų buvę ir visi lietuviai būtų
bailiai rūpinęsi tik savo saugumu ir
gerove. Per 50 okupacijos metų būtų
buvusi visiškai numarinta Lietuvos
dvasia. 

Lietuvos partizanų dvasia buvo
gyva per visą okupacijos laikotarpį. Ji
tarsi ugnis po pelenais nuolat ruseno, ir
jos blykstelėjimus matėme sąžinės
kalinių teismuose, pogrindžio spaudoje,
tikėjimo ir tautinių tradicijų brangini-
me ir dar daug kur kitur. Jei ne Lie-
tuvos partizanai, nebūtų buvę Sąjūdžio,
Baltijos kelio, Sausio 13-osios didvyrių.
Daug ko nebūtų, kuo šiandienė Lietuva
gali didžiuotis prieš visą pasaulį.

Prieš 65 m. įvykusi partizanų prie-
saika Nemunaičio bažnyčioje yra labai
iškalbinga ir atskleidžia, kas buvo to

švento pasiryžimo ginti savo Tėvynę
nuo priešų Įkvėpėjas ir palaikytojas.
Tai – Bažnyčia. Nors tiesiogiai ji ne-
kvietė žmonių į kovą, bet vienareikš-
miškai palaikė laisvės idėją ir visus,
kurią ją gynė. Neatsitiktinai per lage-
rius ir kalėjimus perėjo trečdalis Lietu-
vos kunigų. 

Okupantai žinojo, į ką reikia nu-
kreipti represijų ugnį. Reikėjo akty-
viausius Bažnyčios narius taip išgąs-
dinti ir priblokšti, kad jie ilgiems me-
tams nutiltų ir nežadintų meilės pa-
vergtai Tėvynei. Nepasisekė to padary-
ti. Už tai dėkojame Dievui ir gyvybę už
laisvę paaukojusiems partizanams. Jų
auka siuntė Dievo palaimą, kurią
jautėme pačiais sunkiausiais Lietuvai
laikais, kai kolaboravimas su okupantu
daugelio jau buvo laikomas elgesio
norma.

Jeigu Seimo ar Vyriausybės nariai,
prieš prisiekdami, kaip tie Dzūkijos
partizanai, atliktų nuoširdžią išpažintį,
priimtų Komuniją ir priesaikos žodžius
tartų ne tik jų lūpos, bet ir Dievą bei
Tėvynę mylinčios širdys, per 20 laisvės
metų neabejotinai būtume pasiekę kelis
kartus geresnių rezultatų už tuos, ku-
riuos turime.

Mūsų visų pareiga neleisti, kad
partizanų auka būtų bent kiek primirš-
ta. Šiuo atžvilgiu turime mokytis iš žy-
dų. Prie Negyvosios jūros yra Masados
tvirtovė, kurioje prieš du tūkstančius
metų žuvo daug izraelitų, nenorėjusių
tapti romėnų vergais. Paskutinieji likę
gyvi rinkosi mirti, bet nepasiduoti ver-
gijai. Gidai su pasididžiavimu pasakoja
apie Masados gynėjus ir jų auką. Jie
prisimena ir savo vaikams perduoda
tai, kas vyko prieš tūkstančius metų. O
mes užmirštame taip neseniai sudėtas
didžiules aukas. 

Reikia siekti, kad Lietuvos vaikai
būtų mokomi tapti ne kažkokiais pa-
saulio piliečiais, bet mylinčiais tėvų že-
mę, aplaistytą sukilėlių, partizanų ir
visų kovotojų už laisvę krauju. Niekam
neįdomūs bedvasiai pinigų garbintojai,
egoistai, visur siekiantys tik savo nau-
dos. Netikras yra bedvasis televizijos
žvaigždžių spindėjimas. Tikra yra tik
ant aukos aukuro suliepsnojanti meilė.
Šiandienei Lietuvai jos labiausiai rei-
kia. Tik ji gali palaikyti tautos gyvy-
bę. Tą ugnį kūrenkime savo širdyse ir
kaip sugebėdami perduokime ją jau-
nimui.

Plačioji ateitininkijos šeima sveikina 
Prelatą Igną Urboną 

jo jubiliejaus proga, ištvermingai siekusį 
visa atnaujinti Viešpatyje.  Lai jo pavyzdys
skatina visus geros valios lietuvius sergėti
Bažnyčios ir Tautos brangiausias vertybes.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI
Taryba ir Valdyba

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
Homilija, pasakyta 2010 m. birželio 5 d. Nemunaityje 

pagerbiant Dainavos partizanus 
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2010 m. birželio 3 d. CNN tele-
vizijos žinių kanalo internetinėje
laidoje pasirodė Paul Frysh straips-
nis, pavadintas ,,The Holocaust in
Lithuania: One man’s crusade to
bring justice”. Tas ,,vienas žmogus”,
kuris veda tą ,,karo žygį” (crusade),
tai – Ephraim Zuroff, lietuviams se-
niai pažįstamas. Prieš keletą metų,
kai buvo atmestas neapgalvotas siū-
lymas priimti kažkokius neregėtus,
nematytus ,,jidiš šokėjus” į lietuvių
šokių šventę, vykusią Los Angeles
mieste, tas pats Zuroff JAV žydų spau-
doje lietuvius išeivius pavadino esan-
čius ,,karo nusikaltėlių palikuonimis”. 

Birželio 3 d. straipsnyje Zuroff
tęsia temą toliau. Įdomu, kad straips-
nis pasirodė kaip tik tuo metu, kada
Izraelis visame pasaulyje yra kri-
tikuojamas dėl protestuotojų, norė-
jusių pasiekti Gazos ruože gyvenan-
čius palestiniečius, nužudymo. Vadi-
nasi, siekiant nukreipti dėmesį nuo
šiandienos Izraelio įvykdytų žudynių,
paduokime žiniasklaidai įvykius,
kurie vyko prieš 60 metų.

Zuroff kaltina lietuvius ir Lietu-
vą už vokiečių įvykdytas žydų žudy-
nes Lietuvoje per Antrąjį pasaulinį
karą. Kaltinimai tie patys, kuriuos jis
seniai kartoja. Zuroff pradeda teigda-
mas, jog 200,000 Lietuvos žydų buvo
išžudyti dėl to, kad prie to prisidėjo
vietiniai lietuviai, ir toliau sako, kad
Lietuva neigia savo kaltę ir mėgina
suklastoti istoriją ir pan. Jis neužsi-
mena, kiek kartų Algirdas Brazaus-
kas, Valdas Adamkus ir kiti yra pri-
pažinę, kas įvyko. Nepamini daug
kitų jam nepalankių faktų.

•••
Pradėkime iš pradžių. Lietuva

per 20 metų, tarp 1939 ir 1959-ųjų,
per vokiečių ir sovietų okupacijas,
prarado maždaug 1,200.000, arba 1.2
milijono savo gyventojų. Tai maždaug
1/3 prieškarinės Lietuvos gyventojų.
Iš tų 1,200.000 prarastų 200,000
buvo žydai.

Kiek lietuvių dalyvavo žydų
žudynėse? Istorikas Arūnas Bubnys
paskaičiavo, kad tiesiogiai – šaudė,
vežė arba saugojo – dalyvavo tarp
2,000 ir 3,000. Reiškia, apie 0.1 proc.
(arba vieno procento dešimtoji dalis)
Lietuvos gyventojų. Jeruzalės profe-
sorė Dina Porat apskaičiavo platesnį
ratą. Pagal ją, lietuvių, kurie prisi-
dėjo – tiesiogiai ir netiesiogiai – prie
vokiečių veiksmų prieš žydus, galėjo
būti ligi 15,000. Tai yra maždaug 0.5
proc. Lietuvos gyventojų. Beje, vardu
atpažintų lietuvių, kurie rizikuodami
savo gyvybe gelbėjo žydus nuo vokie-
čių, jau yra apie 3,000.

Bet kodėl tiek daug – daugiau nei
90 proc. – Lietuvos žydų buvo išžudy-
ta? Kodėl daugiau lietuvių negelbėjo
žydų? CNN rašo, kad žydai šimtus

metų buvo neatskiriama Lietuvos
dalis (,,integral part of Lituania”).
Taigi, žydai buvo neatskiriama, bet
atskira Lietuvos dalis. Labiau negu
kituose Europos kraštuose, žydai
Lietuvoje sudarė atskirą, uždarą ben-
druomenę. Kitaip negu kitų Europos
kraštų žydai, Lietuvos žydai mažiau
bendravo su žmonėmis, tarp kurių jie
gyveno. Šimtus metų tai padėjo žy-
dams išlaikyti savo tikybą, savo kul-
tūrą. Lietuvos žydai mažiausiai asi-
miliavosi Lietuvos gyvenime.

LIETUVIAI IR ŽYDAI –
SPAUDOJE VĖL ESAME

KALTINAMI

Paroda, skirta Holokaustui, Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje
(www.jmuseum.lt).                                              Pauliaus Račiūno nuotr.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org

Tačiau tas Lietuvos žydų atskiru-
mas jiems pakenkė, užėjus vokie-
čiams. Pirmiausia, vokiečiams buvo
lengviau juos suvaryti į getus, iš ku-
rių jie negalėjo lengvai ištrūkti, o
pašaliniai žmonės negalėjo jiems
padėti. Antra, už žydų gelbėjimą vo-
kiečiai paskirdavo mirties bausmę ne
tik gelbėtojui, bet ir jo šeimai. To-
kiomis sąlygomis retas žmogus rizi-
kuos savo gyvybe dėl svetimo. Mažai

lietuvių turėjo artimųjų tarp žydų.
Mažai žydų turėjo artimųjų tarp
lietuvių.

Žydų istorijos tyrinėtojai (pvz.,
Schoenburg & Schoenburg, Masha
Greenbaum) aiškina, kad žydai Lie-
tuvoje greta lietuvių gyveno 600 me-
tų, bet visą laiką atskirai, nes žydai
laikė lietuvius prastesniais už save ir
neturėjo noro su jais artimiau ben-
drauti. Ar daug žydų būtų rizikavę
savo ir savo šeimos gyvybe gelbėjant
lietuvius, su kuriais per 600 metų
vengė artimiau bendrauti?

•••
CNN straipsnis apie Zuroff tei-

gia, kad šiandienos lietuviai, didžiu-
ma kurių nebuvo gimę Antrojo pasau-
linio karo metu, yra kalti už tai, kad
tarp 0.1 ir 0.5 proc. mūsų jau amžiną
atilsį tėvų ir senelių kartos tiesiogiai
ar netiesiogiai prisidėjo prie vokiečių
organizuotos ir įvykdytos tragedijos.
Būdavo laikai, kada smerkti visą gentį
arba visą tautą už pavienių asmenių
nusikaltimus buvo tiktai bruožas
tokių kaip Hitleris ir Stalinas. 

Zuroff toliau kritikuoja Lietuvą
už tai, kad per mažai ir per lėtai teisė
karo nusikaltėlius. Tačiau, kaip vi-
suomet, kalbėdamas apie karo nusi-
kaltėlius, Zuroff visiškai nutyli apie
žydus Nachmaną Dushanskį (Rainių
miškelio žudynių vykdytoją) ir Solo-
mon Morel (sovietų lagerio Lenkijoje
vyriausiąjį budelį), kuriuos Izraelis
priglaudė, nepaisant Lietuvos ir Len-
kijos prašymo juos paduoti į teis-
mą.

Taip pat iš Zuroff nieko neišgir-
sime ir apie nekaltų lietuvių likimą –
vyrų, moterų ir vaikų, kurie 1944 m.
sausio 29 d. buvo sovietų žydų parti-
zanų nužudyti Kaniukų kaime. Kai
Lietuva tik pradėjo rinkti žinias,
norėdama sužinoti, kas ten dalyvavo
ir kas ką veikė, Izraelis pasipriešino.
Taip Lietuvos valdžia negavo progos
apklausinėti nė vieno žydo partizano,
dalyvavusio Kaniukų kaimo žudynė-
se.

Pagaliau, CNN straipsnis, sekda-
mas Zuroff teigimu, kad Lietuva mė-
gina suklastoti istoriją, pabrėžia, kad
Vilniaus genocido ir rezistencijos
muziejus pristato tiktai lietuvių kan-
čias ir neparodo žydų kančių. Tačiau
straipsnio autorius visiškai nutyli
faktą, kad ten pat netoli, Vilniuje, yra
Holokausto muziejus (oficialiai vadi-
nasi Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
muziejus – Red.), pristatantis tiktai
žydų kančias.

CNN straipsnyje ne lietuviai
klastoja istoriją. Toks straipsnis
pasaulinėje žiniasklaidoje ne pirmas
ir turbūt ne paskutinis. Tarpkarinėje
Lietuvoje Užsienio reikalų ministeri-
ja sekdavo viešus lenkų iškraipymus
apie Lietuvą ir į juos atsiliepdavo. Aš
į čia minimą straipsnį atsiliepiau
CNN tinklalapyje. Bet tai neturėtų
būti privataus asmens uždavinys. Be
to, mano atsiliepimas neprilygsta
straipsniui. Tema užtenkamai svarbi
– istorijos tiesos išlaikymas, todėl ku-
ri nors Lietuvos Respublikos įstaiga
ar gal Lietuvių Bendruomenė turėtų
būti pasiruošusios į tokius pasisaky-
mus atsiliepti.

CNN straipsnį galite paskaityti
adresu: http://www.cnn.com/2010/
WORLD/europe/06/03/lithuania.naz
i.prosecutions/?hpt=C2

Toks straipsnis pasaulinėje žiniasklaidoje ne
pirmas ir turbūt ne paskutinis. Tarpkarinėje
Lietuvoje Užsienio reikalų ministerija sekdavo
viešus lenkų iškraipymus apie Lietuvą ir į juos
atsiliepdavo. (…) Tema užtenkamai svarbi –
istorijos tiesos išlaikymas, todėl kuri nors Lie-
tuvos Respublikos įstaiga ar gal Lietuvių
Bendruomenė turėtų būti pasiruošusios į tokius
pasisakymus atsiliepti.
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Uostuose kartais išgirstame nu-
sistebėjimą – koks prabangus laivas
įplaukė... Kai pasižvalgome mūsų
mažos tautos ir mažos išeivijos gyve-
nimo uostuose, pastebime tik valteles
su įmerktais irklais. Jos neskęsta,
nes yra valdomos gerų, kantrių
rankų.

JAV Lietuvių Bendruomenė yra
viena iš tokių valčių. Šliaužia laiko ir
geografijos vandenynu, karstosi jo
bangomis, gabena rūpestingai saugo-
mą tautinį palikimą. Turtą, lobį,
brangenybes? Ne, paprastą lietuvišką
dvasią tolyn nuo mirties išeivijoje.
Šioje kelionėje nėra šūkavimų, pasi-
didžiavimų tariamai didvyriškais
darbais, o vien budrumas ir tiesi kal-
ba, sunkūs atodūsiai dėl ateities, atvi-
ras, neišpuoštas šiandienos vaiz-
das.

JAV LB yra sėkminga. Ne atsitik-
tinė laimė ją apdovanodavo. Net prie-
šingai, kelias kartais nebūdavo leng-
vas. Kiekviena jos naudinga žymė
liko įbrėžta darbu ir pasiaukojusiųjų
triūsu – tvarkingi žmonės apylinkėse,
apygardose, Krašto valdybose, atski-
rų sričių tarybose, specialių uždavi-
nių komisijose. Iki šios dienos sėkme
galima džiaugtis.

Štai dabartinis JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Vytautas Ma-
ciūnas. Ne naujokas, LB gyvenime
yra aktyvus jau nuo savo studijų
laikų Pensilvanijos universitete (Uni-
versity of Pennsylvania) Filadelfijoje.
Be abejo, šiam vyrui įtakos turėjo
šeimos aplinka. Tėvas – dr. Vincas
Maciūnas, Vilniaus universiteto pro-
fesūros narys iki 1944 m., o šiame
krašte Pensilvanijos universiteto bib-
liotekos darbuotojas; motina – moky-
toja, ilgametė lituanistinės mokyklos
vedėja Filadelfijoje. Vytautas su tru-
putį jaunesniu broliu augo idealiai
lietuviškoje aplinkoje. Abu tvarkingai
lankė mokyklas, abu baigė Pensil-
vanijos universitetą, dalyvavo jauni-
mo organizacijose (ypač ateitinin-
kuose), stovyklose, choruose, tau-
tinių šokių rateliuose. Ir abiejų žmo-
nos – puikios lietuvaitės, ir vaikai –
šaunūs lietuvaičiai.

V. Maciūnas yra brandžiausiame
amžiuje (gimęs 1952 m.). Jau univer-
sitetą lankydamas talkino tuo metu
Filadelfijoje buvusiai Krašto valdy-
bai, o vėliau tapo jos nariu. Taigi su
JAV LB darbu yra pažįstamas jau
nuo 1973 m. Šios pažinties niekados
nenutraukė, pagaliau 1990 m. buvo
išrinktas Krašto valdybos pirminin-
ku. Šias pareigas jau eina trečią ka-
denciją su pertraukėle (1991–1994;
2005–2008; 2008 – iki dabar).

V. Maciūnui visada pakako išra-
dingumo, drąsos, pareigingumo,
energijos. Jis akylai sekė gyvenimo ir
išeivijos pokyčius, stengdamasis prie
jų derinti LB darbą. Jau pirmosios
savo kadencijos metu, atsiradus tech-
ninėms galimybėms, jis pradėjo Kraš-
to valdybos posėdžius vesti telefo-
niniu keliu. Taip po JAV išsisklai-
džiusiems valdybos nariams susidarė
proga dažniau ir žymiai pigiau iš-
reikšti savo nuomonę, pasitarti, gal

pritarti, gal paprieštarauti.
JAV LB darbą visada sunkino di-

deli atstumai. Juk iš Filadelfijos į
Čikagą ar Kaliforniją automobiliu
trumpo kelio nėra. Reikia pačių grei-
čiausių priemonių. Bet ir skrydžiai
atima laiko, ypač šiomis dienomis,
kai saugumo pareigūnai ilgai žiūrinė-
ja kelevių poskvernius ir į lėktuvą
liepia sėsti basomis. Pagaliau prie oro
uostų lietuvių telkinių nėra, tenka
gaišti keliaujant į susirinkimų vietas.
Būnant Krašto valdybos pirmininku
reikia turėti daug laiko, nes dažnos
kelionės yra neišvengiamos. Be to, jos
nemažai kainuoja. Girdėjome apie V.
Maciūno keliones ir žmonių pasisaky-
mą apie jas – tai Bendruomenė išlai-
das sumoka. Bendruomenės pajamų
gal pakaktų pasivažinėjimams tarp
Čikagos ir Lemonto, o V. Maciūnas ne
tik daugelį JAV vietovių aplanko, bet
ir LB reikalais, ir Lietuvoje ne kartą
buvojo.

LB sėkmė šia prasme glūdi ne V.
Maciūno tvirtoje asmeninėje finansi-
nėje padėty, bet jo sugebėjime į savo
inžinerinius verslo reikalus įterpti
LB problemas. Štai kaip surandama
laiko LB kelionėms ir padengiama
nemaža dalis išlaidų. Tik dėl pirmi-
ninko judrumo ir sumanumo JAV LB
neapsnūdo. Ji yra gyva, judri ir vikri
ne tik šiame žemyne, bet girdima ir
Lietuvoje. V. Maciūno pirmininkavi-
mo dėka, nors jis pats gyvena kukliai,
tik vidutinio amerikiečio padėty. Ta-
čiau sugebėjo parūpinti gabioms duk-
roms aukštąjį mokslą ir nebėgti nuo
aukos ten, kur ji yra reikalinga. Už-
klausus rūpestingą žmoną, mokyklos
bibliotekos vedėją, kaip laikosi vyras,
dažnokai gaudavai atsakymą – neži-
nau, nes šiuo metu jis gal Čikagoje,
gal Vilniuje. Ir jos balse nei aido aide-
lio kokios nors nuoskaudos ar skun-
do, tik geresnės ateities viltis – bus
geriau, kai šis jo bėgiojimas baigsis.

Judrus V. Maciūnas. Kai sekma-
dieniais esti Filadelfijoje, lietuviškų
Mišių metu gieda chore, lanko repeti-
cijas, ruošiasi Dainų šventei. Šv.
Andriejaus parapijiečiai po Mišių kar-
tais išsitaria – šiandien labai gražiai
skambėjo choras, nes, matyt, ir Ma-
ciūnas buvo.

Pirmųjų imigrantų į šį kraštą že-
mės keliuose jau nėra, mažai liko ant-
rosios bangos vyresnių atvykėlių, su-
būrusių Bendruomenę. Jie, deja, ne-
spėjo pastebėti, kaip iš lietuvių gy-
venimo skuba dingti diduma jų vai-
kų.  Trečiabangiai – su mažomis išim-
timis – jokiomis „bendruomenėmis”
nesidomėjo. Taigi LB padangė trau-
kėsi tamsiais debesimis. Tačiau V.
Maciūno dėmesys šiam niūriam
skliautui sulaikė nuo pasitraukimo į
svetimųjų tankumynus ne vieną
antrabangių atžalą, atkreipė idealiz-
mo nepametusių brolių ir sesių tre-
čiabangių dėmesį. Todėl šiandien
JAV LB ant savo kojų, nesiūbuoja,
jaučia gyvenimo taktą ir skuba tai-
kytis prie įvairių pokyčių, kurie gy-
veniman įsiskverbia nekviesti, ne-
prašyti. Bendruomenei dirba daug
apsišvietusių žmonių, pažįstančių
gyvenimo eigą ir jo besinarpliojančius
takus. V. Maciūnas čia daug pagel-
bėjo.

IRENA ROSS

Šiais metais, Lietuvai švenčiant
savo 20-ties metų demokratinės vi-
suomenės sukaktį, taip pat sueina 20
metų ir nuo A.P.P.L.E. (American
Professional Partnership for Lit-
huanian Education/Amerikos peda-
gogų pagalba Lietuvos švietimui)
bendrijos įsteigimo. 

Per tuos 20 metų tiek Lietuvoje,
tiek Amerikoje įvyko daugybė įvai-
riausių pasikeitimų. Tačiau visur te-
beklesti vis pažangesni procesai, skir-
ti jaunimo švietimui, ir kartu tebe-
gyvuoja prieš 20 metų užmegzti ry-
šiai tarp savanorių švietimo specia-
listų iš JAV ir jų kolegų Lietuvoje.
Amerikos švietimo specialistai ir to-
liau dalijasi savo žiniomis ir praktika
su Lietuvos švietimo darbuotojais:
administratoriais, mokytojais, neįga-
liųjų globėjais/specialistais, socialinės
šalpos darbuotojais ir bibliotekinin-
kais. 

Šią vasarą pagal susitarimą su
Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija A.P.P.L.E. atstovai
ves numatytus seminarus Klaipėdoje.
Juos lankys iš įvairių Lietuvos vieto-
vių suvažiavę kursantai. Seminarų
temos parinktos ir pagal JAV specia-
listų siūlymus, ir pagal Ministerijos
pageidavimus. Vyks du srautai, t. y.,
vienos savaitės trukmės seminarai
kartosis dvi savaites iš eilės dviems
atskiroms klausytojų grupėms: 1)
liepos 12–16 d. ir 2) liepos 19–23 d. Be
to, vyks atskiri kursai „Viltis” vasa-
ros stovykloje, kurioje kasmet stovyk-
lauja įvairaus amžiaus jaunimas su
negaliomis ir jų tėvai. Taip pat vyks
atskiri renginiai Kaune ir apylinkėse,
kuriuos visada su entuziamu organi-
zuoja dr. Grigonio Kauno apskrities
specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija. 

Liepos 10 d., šeštadienio popietė-
je, prieš pat seminarų ciklo pradžią
ką tik į Vilnių atvykusius iš JAV pas-
kaitininkus Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos atstovai priims Ministerijos
patalpose ir visi drauge – šeiminin-
kai, A.P.P.L.E. štabo nariai, besiruo-
šiantys greitu laiku iškeliauti vieni į
Klaipėdą, kiti į „Vilties” stovykla-
vietę, treti į Kauno apskrities vieto-
ves ir šių visų renginių nuolatiniai
pagalbininkai Lietuvoje – atžymės
20-tąjį A.P.P.L.E. jubiliejų. Š. m. ru-

denį jubiliejų planuojama paminėti ir
Washington, DC. 

Visus seminarus apimanti pag-
rindinė tema – ,,Geriausi patirties
sklaidos pavyzdžiai ir naujovės Lie-
tuvos švietimui”. Šiuose rėmuose
Klaipėdoje bus pristatyti penki
atskiri seminarai: 

1) Veiksmingas komandos orga-
nizavimas (švietimo vadyba);  lekto-
riai bus E. D. Topar ir Gail Cassidy,
abu iš New Jersey valstijos; 

2) Atsakas į intervenciją – mo-
kantiems skaityti (pradinis ugdy-
mas); lektorė dr. Pledger Fedora iš
New Jersey valstijos; 

3) Geriausia patirtis gamtos
mokslų pamokose (gamtos mokslai);
lektorius biologijos prof. dr. John J.
Trimble iš Pennsylvania valstijos; 

4) ,,Google” programų naudojimo
galimybės (informacinės technologi-
jos); paskaitininkės iš JAV Sue Koh-
feldt iš Michigan valstijos ir Amanda
Muliolis iš Ohio ir dvi padėjėjos iš
Lietuvos Rasa Alaburdienė iš Prienų
ir Vilija Tarnavičiūtė iš Zapiškio; 

5) Mokyklų bibliotekininkai –
Lietuvos mokinių, mokytojų ir tyri-
nėtojų pagalbininkai (bibliotekinin-
kystė); lektoriai Snaigė Raguckienė iš
Marijampolės drauge su Blanche
Woolls iš San Jose, California valsti-
jos. 

Netoli Klaipėdos įrengtoje sto-
vykloje įvyks bendrijos ,,Viltis” ir
A.P.P.L.E. specialaus ugdymo progra-
ma, kurios tema ,,Adaptacijos ir mo-
difikacijos”. Lektoriai iš JAV – Ann
Petroliūnas ir Vitas Underys, iš Lie-
tuvos – Augienė Viliūnienė. 

Kauno apskrities vietovėse įvyk-
siančių seminarų pagrindinė tema:
,,Naujovės ir geriausių patirties sklai-
dos pavyzdžių pritaikymas specialia-
jame ugdyme”. Lektorių gretose
veiks kodirektoriai: Vilma Narkevi-
čienė (iš Lietuvos) ir dr. Karl Jano-
witz (iš JAV) kartu su dr. JoAnn
Hammer ir Sue Roppa (iš JAV) ir jų
vertėjomis, kolegėmis specialistėmis
iš Lietuvos Virginija Dukšiene ir
Snieguole Veličkiene.

Reikia taip pat paminėti, kad
prie  įvairių šios vasaros įvykių koor-
dinavimo prisidės A.P.P.L.E. vetera-
nai: dabartinė bendrijos vadovė dr.
Vida Gavin, vadovės kadenciją bai-
gusi dr. Barbara Henriques, Algirdas
Muliolis ir Vida Anton. O Lietuvoje
prisidės nenuilstamai dirbanti dau-
giametė A.P.P.L.E. ryšininkė, anglų
kalbos mokytoja Ramutė Zemionie-
nė. 

Linkime visiems sėkmingos veik-
los šiais 20-aisiais metais. Būtų be ga-
lo džiugu ir naudinga, jeigu mieli
skaitytojai pasveikintų A.P.P.L.E. su
šiuo jubilieju su 20 dol. (ar didesne!)
dovana. Už ją bus pristatytas ,,inco-
me tax” pakvitavimas. Čekį  adresuo-
kite: A.P.P.L.E. ir siųskite jį adresu:
A.P.P.L.E., P.O. Box 179017, San Die-
go, CA 92177. Valio! Valio! Tegyvuoja
A.P.P.L.E. 

NUOMONĖNUOMONĖ
Nuoseklus ir sėkmingas

LB kelias

Prelatas dr. Ignas Urbonas, 
švenčiąs garbingą jubiliejų, per daugelį metų

dvasiniai ir tautiniai stiprino išeivijos gretas. Ta
proga sveikiname Jį ir liekame Jam dėkingi.

Amerikos Lietuvių Taryba

Sveikiname A.P.P.L.E. 20-tųjų
veiklos metų proga
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Vilnius, birželio 4 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos gyventojų genocidu kaltin-
tas buvęs Lietuvos TSR Valstybės
saugumo ministerijos (MGB) agentas
-smogikas Markelis Bulatovas už
grotų praleis 7 metus. Taip nuspren-
dė Vilniaus apygardos teismas, 82
metų kaunietį pripažinęs kaltu. 

Tiesa, už grotų jis kol kas nesės –
į įkalinimo įstaigą nuteistasis bus pa-
siųstas tik teismo nuosprendžiui įsi-
teisėjus. Šį nuosprendį M. Bulatovas
galės apskųsti apeliacine tvarka, grei-
čiausiai jis šia teise pasinaudos, nes
bylą nagrinėjant teisme prašė neskir-
ti jam su laisvės atėmimu susijusios
bausmės.

Tuo tarpu valstybės kaltinimą
palaikiusi prokuratūra siūlė M.
Bulatovą nuteisti 10 metų laisvės
atėmimo bausme. Pasak prokurorų,
teisme pavyko įrodyti, kad M.
Bulatovas nužudė du partizanus, taip
pat buvo bendrininkas nužudant dar
aštuonis Lietuvos gynėjus.

Prokuroro teigimu, M. Bulatovas
padarė tęstines veikas, jos priskirti-
nos prie labai sunkių nusikaltimų.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusio
Vilniaus apygardos teismo trijų tei-
sėjų kolegija tvirtina, kad M. Bulato-
vas pokario metais veikė grupėje su
Lietuvos TSR Valstybės saugumo mi-
nisterijos agentais. Iš archyvinių do-
kumentų pavyko sužinoti, kad M. Bu-
latovas apsimetė Lietuvos partizanu
ir dalyvavo 1952–1953 m. Ignalinos ir
Švenčionių rajone sušaudant devynis
Lietuvos partizanus. 

M. Bulatovas neigė prokurorų
kaltinimus. Vyriškis neneigė, kad pri-
klausė MGB, tačiau teigė nedalyva-
vęs jokiose partizanų žudynėse. Iki-
teisminis tyrimas buvusio MGB
agento-smogiko byloje buvo pradėtas
dar 1994 m., byla teismą pasiekė per-
nai vasarą. 

1990–2008 m. Lietuvoje buvo
pradėti ir atliekami 229 ikiteisminiai
tyrimai dėl okupaciniu laikotarpiu
padarytų nusikaltimų žmoniškumui
ir karo nusikaltimų. Per šį laikotarpį
20 baudžiamųjų bylų dėl 29 asmenų
padarytų nusikaltimų buvo perduo-
tos teismui. Bylose dėl genocido nėra
taikoma senatis. 

Prasideda pasaulio futbolo çempionatas

Lietuvos partizanus žudês 
KGB smogikas kalès 7 metus

JK lietuviai sako nieko negird∂jê 
apie A. Šedžiaus vießnagê�

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) –
Popiežius Benediktas XVI birželio 11
d. meldė atleisti dėl pedofilų kunigų
vykdyto „mažutėlių išnaudojimo”, o
šis pareiškimas buvo iki šiol aiškiau-
sias pontifiko atsiprašymas dėl Ka-
talikų Bažnyčią sukrėtusių virtinės
skandalų.

Per Vatikane aukotas Mišias, žy-
minčias Katalikų Bažnyčios paskelb-
tų Kunigų metų pabaigą, Šventasis
Tėvas pažadėjo „padaryti viską, kas
įmanoma”, siekiant užkirsti kelią kai
kurių dvasininkų vykdytam nepilna-
mečių seksualiniam išnaudojimui.

„Taip nutiko, kad šiais džiaugs-
mo dėl kunigystės sakramento me-
tais į šviesą išniro kunigų nuodėmės,
mažutėlių išnaudojimas”, – Benedik-
tas XVI sakė savo homilijoje Vatikano
Šv. Petro aikštėje, kurioje buvo susi-
rinkę apie 15,000 kunigų iš viso pa-
saulio.

„Priimdami vyrus į kunigystę ir

juos ugdydami padarysime viską, ką
galime, kad įvertintume jų pašauki-
mo tikrumą, taip pat visomis išgalė-
mis lydėsime kunigus jų kelionėje”, –
pažadėjo popiežius.

Viena aktyvistė iš Jungtinėse
Valstijose veikiančios organizacijos,
remiančios nukentėjusius nuo dvasi-
ninkų smurto, atmetė šį Šventojo Tė-
vo atsiprašymą, kurį vadino nuvilian-
čiu ir pavojingu.  „Jis kalbėjo apie se-
minarijų formavimą ir meldė nuken-
tėjusiųjų atleidimo, – sakė Joelle Cas-
teix, atstovaujanti Nukentėjusiųjų
nuo kunigų išnaudojimo tinklui
(SNAP). – Nieko nebus daroma, kad
vaikai būtų saugūs dabar.”

SNAP reikalauja laikytis „nuli-
nės tolerancijos politikos, siekiant
užtikrinti, kad apie bet kurį asmenį,
išnaudojantį vaiką arba dangstantį
tokį išnaudojimą, būtų nedelsiant
pranešama civilinėms institucijoms”,
pabrėžė J. Casteix.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
2009 m. vienas Lietuvos gyventojas
vidutiniškai išgėrė 10,9 litro, o vienas
15 metų ir vyresnis gyventojas – 12,8
litro absoliutaus alkoholio. Tai yra
atitinkamai 0,5 ir 0,7 litro mažiau nei
2008 m. Sumažėjo ir sergamumas al-
koholine psichoze bei nelaimių, susi-
jusių su alkoholio vartojimu, skaičius.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2009 m. buvo pagaminta
1,0 mln. dekalitrų spirituotų alkoho-
linių gėrimų, perskaičiuotų į absoliu-
tų (100 proc.) alkoholį. Palyginti su
2008 m., jų gamyba sumažėjo 32,7
proc. 2009 m. parduota 3,3 mln. de-
kalitrų spirituotų gėrimų, tai 559,000
dekalitrų (14,3 proc.) mažiau nei
2008 m. Vyno bei fermentuotų gėri-
mų parduota 6,2 mln. dekalitrų, tai
69,000 dekalitrų (1,1 proc.) mažiau.

Kaip ir kasmet, daugiausia parduota
alaus – 26,6 mln. dekalitrų, tai 40,000
dekalitrų (0,2 proc.) mažiau nei 2008
m. Alkoholinių gėrimų mažmeninės
kainos 2009 m., palyginti su 2008 m.,
padidėjo 9,2 proc. Ypač brango spiri-
tuoti alkoholiniai gėrimai, tačiau jų
kainos kito nevienodai: degtinė pa-
brango 14,8 proc., trauktinės – 14,5,
viskis – 10,4, likeriai – 9,2 proc.

Valstybinio psichikos sveikatos
centro duomenimis, 2009 m. dėl alko-
holinės psichozės į gydymo įstaigas
pirmą kartą kreipėsi 835 asmenys,
tai yra 382 asmenimis mažiau nei
2008 m. Alkoholinė psichozė dažniau
nustatyta kaimo gyventojams. 2009
m. pabaigoje alkoholine psichoze sirgo
3,500, 100,000 gyventojų teko 104 ser-
gantieji. Palyginti su 2008 m., serga-
mumas alkoholine psichoze sumažėjo.

Popiežius meldžia atleisti už 
„mažut∂li¨ išnaudojimâ“

Pernai lietuviai išg∂r∂ mažiau nei užpernai

Vilnius, birželio 11 d. (Delfi.lt) –
Kur iš tiesų lankėsi Seimo narys And-
rius Šedžius, visus praėjusios savai-
tės posėdžius išmainęs į seniau su-
planuotą kelionę? Toks klausimas
kilo Didžiosios Britanijos lietuviams,
mat parlamentaras aiškino lankęs čia
gyvenančius tautiečius ir dalyvavęs
steigiant jų bendruomenę. Tačiau se-
niai veikiančių organizacijų vadovai
aiškina nei girdėję apie naujos bend-
ruomenės steigimą, nei matę patį
parlamentarą, o kai kurie apskritai
pirmą kartą išgirdo jo pavardę. 

Socdemas praėjusią savaitę ne-
pasirodė nė viename Seimo posėdyje
(jie vyko tris dienas). Televizijos šo-
kių projekte ketinančio dalyvauti A.
Šedžiaus kolegos svarstė, kad galbūt
jis pasirinko repeticijas Kaune, kur
gyvena jo šokių partnerė Beata Skais-
girytė. Bet netrukus atsirado politi-
kų, girdėjusių, kad šokių partneriai
išskrido į Madridą – neva mokytis is-
paniškų šokių. 

„Vargais negalais pavyko prisi-
skambinti A. Šedžiui. Jis sakė esąs
užsienyje, bet nepaaiškino, kurioje
šalyje”, –  patvirtino socialdemokratų
vadovas Algirdas Butkevičius. Pasak
jo, kolega teisinosi, kad apie neeili-
nius posėdžius iš anksto nebuvo žino-
ma, o kelionę jis planavo anksčiau.

Politikas aiškino apie kelionę
Seimo valdybai nepranešęs specialiai:
„Konservatoriai manęs būtų neišlei-
dę, nes jie nenori, kad būtų vykdoma
užsienyje gyvenančių tautiečių agita-
cija, jiems perteikiama tikra informa-
cija apie padėtį Lietuvoje.”

Jis neigė lankęsis Ispanijoje: „Di-
džiojoje Britanijoje aplankiau žmo-
nes, kuriuos konservatoriai išvarė iš
Lietuvos. Dalyvavau steigiant naują
Lietuvių Bendruomenę. Turiu posė-
džio protokolus.” A. Šedžius minėjo
dalyvavęs ir Birmingame gyvenančių
tautiečių susibūrime, kalbėjo ir apie
Notingamą.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė, komentuodama parlamentaro
veiksmus, pareiškė, kad jis „nesu-
vokia, ką padarė”. Ji priminė, kad
darbui su rinkėjais, dėl kurio A. Še-
džius teigė praleidęs Seimo posė-
džius, yra skirta viena diena per sa-
vaitę.

„Arba parlamentaras melavo,
arba užprotokolavo savo užklasinę
veiklą”, – ironizuodama A. Šedžiaus
žodžius įvertino viena iš Jungtinės

Karalystės (JK) Lietuvių Bendruo-
menės vadovių.

Ir Birmingame, ir Notingame se-
niai veikia kelios išeivių Bendruo-
menės. „Apie jokią naują organizaciją
negirdėjome. Vien Birmingame mūsų
yra trys Bendruomenės. Bent viena
turėjo girdėti, jei kažkas norėtų
steigti ką nors naujo”, – sakė JK lie-
tuvių jaunimo sąjungos Birmingamo
skyriui vadovaujanti Agnė Selemo-
naitė.

Anot jos, išgirdę apie A. Šedžiaus
kelionę į Didžiąją Britaniją lietuviai
pradėjo aiškintis, kur tiksliai jis lan-
kėsi. „Kone detektyvas išėjo. Per-
skambinome Bendruomenių pirmi-
ninkams – niekas negirdėję apie tokį
apsilankymą. Negaliu sakyti, kad jis
tikrai neviešėjo pas mus – gal drau-
gus lankė”, – spėliojo pašnekovė.

„Židinio” Bendruomenei Notin-
game vadovaujantis Darius Furmo-
navičius sakė apskritai pirmą kartą
išgirdęs tokį Seimo narį. „Nieko neži-
nome, pas mus jis nesilankė. Ir ne-
girdėjome, kad būtų lankęsis kur
nors kitur”, – teigė jis. 

„Apie naujų lietuvių organizacijų
kūrimąsi Birmingamo mieste niekas
iš esamų organizacijų vadovų nėra
girdėjęs”, –  teigė Birmingamo Bend-
ruomenei vadovaujanti Irena Hug-
hes.

Paklaustas, kur iš tiesų lankėsi
praėjusią savaitę, A. Šedžius atkirto:
„Antarktidoje su baltomis meškomis
šokau.” Jau rimčiau parlamentaras
patvirtino ankstesnius žodžius, kad
viešėjo JK, kur jį pasikvietė šiaulie-
čiai ir išvykusieji iš kitų miestų. Žmo-
nės esą paprašė padėti įsteigti Bend-
ruomenę ir skundėsi, kad Lietuvos
valdžia nesirūpina jų vaikų švietimu.
A. Šedžius tvirtino parsivežęs proto-
kolą su 104 tautiečių pavardėmis, pa-
rašais, įstatų protokolą. Paklaustas,
kodėl patys išeiviai negali susiburti į
organizaciją, o kviečiasi Lietuvoje gy-
venantį politiką, socdemas aiškino,
kad jie tik paprašė pagalbos. Primi-
nus, kad vien Birmingame veikia trys
Lietuvių Bendruomenės, tad išeiviai
galėtų įsilieti į jų veiklą, Seimo narys
aiškino, kad greičiausiai tautiečiai
stokoja informacijos, o esančios or-
ganizacijos nenori įsileisti naujų žmo-
nių. Esą vienai Bendruomenei pri-
klauso karo ir pokario metais išvykę
lietuviai, todėl naujųjų emigrantų jie
nepageidauja. 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Laukimas baigėsi  – birželio 11 d.
Pietų Afrikos Respublikoje prasidėjo
pasaulio futbolo čempionatas. Svar-
biausio metų sporto įvykio įžanga –
atidarymo iškilmės „Soccer City” sta-
dione Johanesburge, kurio scenoje
žiūrovai išvydo per pusantro tūk-
stančio artistų. Pirmenybių organiza-
toriai viliasi, kad po šešerių metų
dvejonių, ar Pietų Afrikos Respublika
sugebės surengti svarbiausią pasau-
lio� futbolo renginį, vakar prasidė-
jęs pasaulio čempionatas turėtų iš-

sklaidyti visas abejones. 40 min.
trukmės iškilmės vyko visiškai nau-
jame stadione, talpinančiame beveik
90,000 žiūrovų. Viso pasaulio dėme-
sys sutelktas į Johanesburgą, kur ati-
darymo iškilmių ir pirmųjų rungty-
nių stebėti suvažiavo 20 Afrikos vals-
tybių vadovų. Tiesa, iškilmėse neda-
lyvavo buvęs PAR prezidentas Nel-
son Mandela, kurio proanūkė žuvo
avarijoje birželio 10 d. vakarą, kai vy-
ko iš pasaulio čempionatui skirto
koncerto.

Čempionato atidarymo iškilmės.    ELTA nuotr.



DRAUGAS, 2010 m. birželio 12 d., šeštadienis                            7

Naftos išsiliejimas Meksikos îlankoje
didesnis, nei buvo apskaiçiuota 

Kodèl Rusija tolsta nuo Irano?
bei dujos ir Rusijos ginkluotė bei
branduoliniai reaktoriai. Kita vertus,
Rusijos politinis atstovavimas tarp-
tautinėje arenoje ilgą laiką buvo ypač
naudingas Iranui: tai ir didžiulės jos
galimybės daryti įtaką TATENA
sprendimams dėl Irano atominės pro-
gramos kūrimo, ir veto teisė dėl gali-
mų JT ST apribojimų Iranui priėmimo.

Tuomet, kaip prisimename,
Maskva puikiai pasinaudodavo tomis
galimybėmis. Dar 2005 m. rugsėjį ji
sustabdė TATENA rezoliuciją, įspė-
jančią Iraną, kokios laukia pasekmės,

jei jis negrįš prie derybų stalo su ES.
Rusijos dėka TATENA susitikime jo-
kių galimų Irano vykdomos branduo-
linės programos kontrolės veiksmų
nebuvo imtasi. Rusija kaip išlygą pa-
siūlė leisti Iranui sodrinti uraną jos
teritorijoje. Pagal pirminį planą Ru-
sija turėjo pati atlikti sodrinimo dar-
bus, taip atverdama Iranui galimybę
pagrįsti Vakarų pasauliui savo „blogų
branduolinių kėslų neturinčios vals-
tybės” įvaizdį. Buvo sudaryta iliuzija,
kad Irano klausimas gali būti išspręs-
tas per kelias savaites. Ambicingas

Teherano atsisakymas priimti šį pa-
siūlymą ne itin nustebino, nors Rusi-
ja padarė viską, kad trims mėnesiams
būtų atidėtas Irano branduolinės
programos svarstymas Saugumo Ta-
ryboje.

Bet laikai keičiasi, geostrategi-
niai interesai – taip pat. Gal keršyda-
ma už tokį Teherano akibrokštą
Maskva ir atsuko nugarą savo buvu-
siems partneriams, o gal naujų Rusi-
jos santykių su JAV pradžia nušlavė
Maskvos ištikimybės priesakus Mah-
moud Ahmedinejad? Kol kas sunku
pasakyti, kas pirmas pradėjo ardyti
31-erius metus trukusią brolišką
draugystę.

Tačiau Irano vadovas jau randa
draugų kitur. Neseniai jis susitarė ke-
letą tonų silpnai prisodrinto urano
tiekti Turkijai, o mainais šios žalia-
vos gauti iš Brazilijos. Neseniai Te-
herane buvo pasirašytas Irano, Tur-
kijos ir Brazilijos susitarimas dėl 1,2
t mažai prisodrinto Irano žaliavos iš-
vežimo į Turkiją. Už ją Teheranas
gaus 120 kg labai prisodrinto urano
savo reaktoriams. Kitaip sakant, at-
siranda nauja pasaulinės galios ašis.

Pasaulis jau atkreipė dėmesį į
naują Teherano taikinį – Lotynų
Ameriką. Iraną gręžtis į Lotynų Ame-
riką verčia ne tik politinių sąjungi-
ninkų paieška, bet ir JAV pasiūlyti
apribojimai, apsunkinantys šios ša-
lies padėtį. Daugelis užsienio bend-
rovių su iraniečiais dirbti tiesiog bijo,
Vakarų bankai atsisako kredituoti jų
sandorius užsienyje. JAV administ-
racija yra ne kartą raginusi ES nu-
traukti ekonominius ryšius su Iranu,
o nepaklususioms bendrovėms grasi-
no apribojimais. Griežtų apribojimų
gali sulaukti ir amerikiečių bend-
rovės, nesilaikančios nurodymo, kad
Irane negalima investuoti daugiau
kaip 20 mln. JAV dolerių.

Žinoma, sunku patikėti, kad trū-
kinėjantys Rusijos ir Irano ryšiai gali
smarkiai pakenkti Teheranui. Daug
labiau jis nukentės nuo tarptautinių
apribojimų, o galiausiai gali prireikti
ir skausmingos (nors ne itin veiks-
mingos) Vakarų operacijos, kokia bu-
vo įvykdyta prieš Saddam Hussein.   

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Š. m. birželio 9 d. Jungtinių Tau-
tų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė
rezoliuciją dėl apribojimų Iranui.

Daugiausia diskusijų sukėlė kar-
tu su JAV parengtu rezoliucijos pro-
jektu pateiktas Irano fizinių ir juri-
dinių asmenų, kuriems bus taikomos
poveikio priemonės dėl jų sąsajų su
šalies branduoline programa, sąra-
šas. Dokumento projekte visos šalys
kviečiamos atidžiai vykdyti pervedi-
mus, jei juose dalyvauja Irano ban-
kai, nes tai esą gali būti taip pat susi-
ję su šia programa. Rezoliucijoje tei-
giama, kad sudaromas tarptautinis
monitoringas krovininių laivų kont-
rolei ir apžiūrai, jei įtariama, kad juo-
se yra su minėtąja ir raketine progra-
ma susijusių prekių. Taip pat išple-
čiamas draudžiamos parduoti Iranui
ginkluotės sąrašas, pavyzdžiui, puo-
limo sraigtasparniai ir raketos.

Rezoliucijoje, kurią rengti padėjo
Didžioji Britanija ir Prancūzija bei
kuriai pritarė Rusija ir Kinija, ple-
čiamos ginklų embargo Iranui sąly-
gos bei draudimai šiai šaliai vykdyti,
pavyzdžiui, tokius darbus kaip urano
kasyba. 

JT Saugumo Tarybos rezoliucija
buvo patvirtinta, nors Brazilija ir
Turkija labai stengėsi pasiekti, kad
apribojimai būtų atidėti, o brazilų ir
turkų su Teheranu praėjusį mėnesį
sudarytas susitarimas dėl bran-
duolinio kuro mainų būtų vykdomas.

Šio balsavimo išvakarėse laik-
raštis „Tehran Times” išspausdino
straipsnį, kuriame tvirtinama, kad
„Rusija nuo pat Islamo revoliucijos
1979 m. niekada nebuvo Irano drau-
gė”. Irano medžliso (parlamento) Na-
cionalinio saugumo ir tarptautinės
politikos komiteto narys Avaz Hey-
darpour agentūrai „Mehr” pareiškė,
kad „Kremlius visada siekė apginti
savo interesus ir savo piniginę”. Anot
deputato, Rusija palaikė Vakarų šalis
ir išdavė įsipareigojimus Iranui.

Tokia Teherano nuoskauda atsi-
rado po to, kai prezidentas Dmitrij
Medvedev susitikime su Vokietijos
kanclere Angela Merkel be užuolan-
kų pasakė, kad „susitarimai dėl apri-
bojimų yra parengti, ir Teheranas iš-
girs tarptautinės visuomenės balsą,
nes tokio neatsakingo jo elgesio leisti
nebegalima”. 

Prieš kokius dvejus metus buvo
kitaip. Maskva įtikinėjo JAV ir kitas
Vakarų šalis, kad nauji apribojimai

Iranui neduos rezultatų, o smūgis Te-
heranui juo labiau tebus nesėkmin-
gos operacijos prieš Iraką pakartoji-
mas. Atrodo, JAV ir ES valstybių dip-
lomatai per šį laiką daug nuveikė. Jie
įkalbėjo Rusiją ir Kiniją pažvelgti į
Irano branduolinių pasirengimų
grėsmę blaiviau ir kai ką paaukoti
taikos ir ramybės labui.

Akivaizdu, kad Barack Obama iš
tiesų nuspaudė santykių su Maskva
„įkrovimo iš naujo” mygtuką, ir da-
bar ši šviesa taip apakino Rusijos va-
dovus, kad jie net nustojo priešintis

Iranui sulaikyti skirtos priešraketi-
nės gynybos sistemos elementų iš-
dėstymui Rytų Europoje. Matyt, D.
Medvedev susitarimai su B. Obama
buvo tokie veiksmingi, kad Maskva
ėmė vilkinti ir Bušero atominės jė-
gainės paleidimo pradžią, ir zenitinių
raketinių kompleksų S-300 parda-
vimą. Štai kodėl, kaip pranešė „Al Ja-
zeera” korespondentas Teherane
Malham Raye, Irano vadovai labai
susinervino dėl tokio Maskvos nuos-
tatos pasikeitimo.

Prieš keletą metų žiniasklaidoje
buvo rašoma, kokie Iranas ir Rusija
vienas kitam reikalingi kuriant savo
valstybių didžiąją strategiją. Kiek-
viena šių šalių save suvokė kaip silp-
nąją pusę vienpoliame JAV hegemo-
nijos pasaulyje; abi jos viena kitą lai-
ko svarbiomis partnerėmis kuriant
daugiapolę pasaulio sistemą. Dar vie-
nas svarbus šių šalių bendradarbiavi-
mo veiksnys yra ekonomika ir ginklų
prekyba, t. y. Irano ištekliai – nafta

Žinoma, sunku patikėti, kad trūkinėjantys Rusijos ir
Irano ryšiai gali smarkiai pakenkti Teheranui. Daug la-
biau jis nukentės nuo tarptautinių apribojimų, o galiau-
siai gali prireikti ir skausmingos (nors ne itin veiksmin-
gos) Vakarų operacijos, kokia buvo įvykdyta prieš Sad-
dam Hussein.

SCANPIX nuotr. 

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) –
JAV mokslininkai paskelbė, kad iš
britų naftos bendrovei ,,British Pet-
roleum” (BP) priklausančio gręžinio
Meksikos įlankoje nuo avarijos pra-
džios iki birželio 3 d., kai buvo baig-
tas vamzdžio pjovimas, kasdien ište-
kėdavo iki 40,000 barelių naftos.

Naujų apskaičiavimų rezultatai
daug didesni negu gegužės 27 d. pa-
skelbti vadinamosios Plūsmo mata-
vimo techninės grupės vertinimai, jog
kasdien į jūrą ištekėdavo 12,000–

19,000 barelių naftos.
Balandžio 20 d. naftos gavybos

platformoje ,,Deepwater Horizon”
įvyko sprogimas, per kurį žuvo 11
darbininkų ir po kurio iš gręžinio,
esančio daugiau kaip 1,5 km gylyje, į
jūrą pradėjo plūsti nafta. Naftos ter-
šalai pasiekė Louisiana, Mississippi ir
Alabama valstijas ir artėja prie Flori-
da paplūdimių. Šis naftos išsiliejimas
pripažintas didžiausia ekologine ne-
laime JAV istorijoje.
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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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau of

Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums reikalingas

imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-

name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,

nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

Prieš kurį laiką įvykusi ekologinė
nelaimė, susijusi su naftos išsiliejimu
Pietiniuose Jungtinių Valstijų van-
denyse, neduoda ramybės ne tik gam-
tos apsaugos aktyvistams, valdžios
institucijoms bei naftos verslo atsto-
vams. Panašiai, kaip ir po ankstesnių
nelaimių, tokių kaip uraganas Gus-
tavas, praūžęs 2008-aisiais, ar šią žie-
mą įvykęs žemės drebėjimas Haityje,
internetą bei kitas žiniasklaidos prie-
mones užtvindė sukčiai, sumanę pa-
sipelnyti iš svetimo gero. 

Netrukus po nelaimės, nusinešu-
sios daugiau nei dešimtį gyvybių bei
grasinančios dar nematyto masto
ekologine nelaime, pasirodė daugybė
apgaulingų raginimų investuoti į abe-
jotinos kilmės bei vardo kompanijas,
atseit laimėjusias valstybiniuose kon-
kursuose dėl nelaimės pasekmių pa-
naikinimo, taip pat pasiūlymų įsidar-
binti jose. Nemažai pastebėta ir įvai-
rių asmenų, siūlančių priemones, ku-
rios padės jums apsaugoti pajūryje
esančius namus nuo į krantą netru-
kus išsiliesiančios naftos žalos arba
netgi išvalyti greta esantį pliažą „ste-
buklingais” milteliais. Prieš aprašant
detaliau kai kurias populiariausias
apgavystes, dera iškart pasakyti, jog,
susidūrus su bet kokiais abejotinais
pasiūlymais, pirmiausia reikėtų
skambinti į specialiai tam National
Center for Disaster Fraud įsteigtą
telefoninę tarnybą, telefonu 1-866-
720-5721, kuri registruoja visas su
naftos išsiliejimo nelaime Meksikos
įlankoje susijusias apgavystes.

• Praėjus kelioms savaitėms nuo
naftos išsiliejimo ir senkant viltims
sėkmingai pažaboti dėmės plitimą
kranto link, į Pietines valstijas, ku-
rioms gresia labiausiai nukentėti nuo
šios nelaimės, iškart nusitaikė nema-
žai apgavikų, raginančių gyventojus
prisijugti prie būsimų pakrantės va-
lymo darbų. Patys įžūliausieji agresy-
viai siūlo visiems, besibaiminantiems
būsimo naftos antplūdžio, įsigyti spe-
cialių miltelių, stebuklingai išva-
lysiančių pakrantėje esančius pliažus
bei draustinius. Vietiniai Better Busi-
ness Bureau bei valstijų Attorney Ge-
neral tarnybos įspėja neleisti veltui
pinigų ir negaišti laiko sukčių vilio-
nėms bei laukia nukentėjusiųjų
skambučių šiais telefonais: Alabama
valstijoje: 334-242-7300, Mississippi
valstijoje: 1-800-281-4418. 

• Kita populiari apgavysčių rūšis
– darbo panaikinant nelaimės pasek-
mes pasiūlymai. Daugelyje vietų pasi-
rodė asmenų, apsimetančių  „British
Petroelum” (BP), kompanijos, atsa-
kingos už įvykusią nelaimę, atsto-
vais. Šie asmenys ieško žmonių, kurie

norėtų dirbti teršalų valymo darbuo-
se ir reikalauja mokesčio iš būsimų
„darbuotojų” – už įsidarbinimą ar
specialius kursus, kuriuos esą šie pri-
valės baigti, prieš tapdami visaver-
čiais valymo specialistais. Tuo tarpu
pati kompanija įspėja, jog, ieškodama
darbuotojų, ji neima mokesčio nei už
kreipimąsi („application”), nei už rei-
kalingus apmokymus, ir ketina glau-
džiai bendradarbiauti su vietine tei-
sėsauga, kad sukčiai, besinaudojan-
tys jos vardu asmeninio pasipelnymo
tikslais, sulauktų deramo atpildo.
Tad, jei jau susigundėte bei sumo-
kėjote kam nors už būsimą darbą BP
kompanijoje naikinant nelaimės pa-
sekmes, geriausia būtų iškart kreip-
tis į policiją. O jei vis dar tebenorite
pamėginti įsidarbinti nelaimės pasek-
mių  darbuose, turėtumėte ieškoti in-
formacijos specialiai sukurtoje inter-
neto svetainėje www.deepwaterhori-
zonresponse.com ar skambindami
nemokamu telefonu 1-866-448-5816.

• Pagaliau, Meksikos įlankoje
įvykusia nelaime netruko pasinau-
doti ir apsišaukėliai investicijų ,,spe-
cialistai” bei įvairaus plauko kom-
panijos, jau atkreipusios tokių val-
džios institucijų kaip Securities and
Exchange Commission (SEC) bei
Financial Industry Regulatory Aut-
hority (FIN-RA) dėmesį. Apgavystės
esmė labai paprasta – abejotino var-
do, dažnai specialiai sukčiavimo tiks-
lais įsteigtos kompanijos, atseit val-
stybės patvirtintos dalyvauti teršalų
valymo darbuose, tesiekia ,,išvalyti”
patiklių investuotojų kišenes nuo jose
užsilikusių pinigų. Kai kada panašia
veikla užsiima ir ,,stebuklingų” valy-
mo produktų pardavėjai, brukantys
drauge su parduodamais milteliais ir
savo (visiškai bevertes) akcijas. Pana-
šūs pasiūlymai gali atkeliauti papras-
tu arba elektroniniu paštu, taip pat
faksu arba (rečiau) telefonu. Visos
kompanijos, užsiimančios apgavys-
tėmis, be abejo, giriasi greitu laiku
padidėsiančiais pelnais, kurie esą už-
tikrins augsiančią akcijų vertę, bei
ragina investuoti kuo daugiau ir kuo
greičiau. Tačiau SEC pataria nesi-
gundyti pernelyg gerai skambančiais
pasiūlymais, o verčiau pasitikrinti, ar
jus dominanti kompanija yra užre-
gistruota šios valdžios įstaigos duo-
menų bazėje (EDGAR database), o jei
taip – atidžiai pasiskaityti jos pa-
teikiamas veiklos ataskaitas bei įsi-
tikinti, jog jos parduodamos akcijos
atitinka bent jau esminius ,,patiki-
mos” investicijos reikalavimus – ypač
jei žadamas pelnas yra itin viliojantis. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė

Vaida Maleckaitė

MEKSIKOS ĮLANKOS NELAIMĖ –
DAR VIENAS PASIPELNYMO 

ŠALTINIS SUKČIAMS
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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

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

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

Sudoku Nr. 27

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

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

Atkelta iš 3 psl. 
Kas yra Garliavoje, Airijoje, Da-

nijoje, Didžiojoje  Britanijoje ir čia,
Amerikoje, žmonių reiškiama para-
ma Kedžiui ir jo dukrai? Ši istorija
tarsi lakmuso popierėlis tikrina
Lietuvos piliečių moralinę laikyseną,
versdama pasirinkti arba sunkiai
nuspėjamą minią, arba protingą ir
neginčijamą ištikimumo teisinės vals-
tybės principui nuostatą. Kedžio byla
suskaldė Lietuvą  į dvi stovyklas –
žmonės nebežino, kuo tikėti ir ką
smerkti. Vieniems Kedys – negailes-
tingas žudikas ir nusikaltėlis, ki-

tiems – didvyris, nepabūgęs kovoti
prieš galingą klaną. 

Atsiradusia galimybe pasisakyti,
viešai išlieti savo skaudulius naudo-
jasi  visi norintys – tiesos siekis kai-
tina aistras ir skaldo žmones. Tačiau
susidaro įspūdis, kad minios riksmai
ir revoliucingi šūkiai jau neturi nieko
bendra su vaikų ar kitokias proble-
mas sprendžiančiais veiksmais. Ar
bešūkaujant neatsitiks atvirkščiai –
bus sugriauti pasitikėjimo teisingu-
mu likučiai, o pasaulis dar kartą iš-
girs apie mūsų piliečių teisinį nihiliz-
mą? 

,,Violetinė revoliucija” ar teisinis
nihilizmas?
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dar visai neseniai taip jautriai
mums kalbėjo Vytautas Antanas
Dambrava. Žmogus, kurį pažįsta
beveik kiekvienas išeivis. Ne sveti-
mas šis vardas ir Tėvynėje, o juolab
JAV diplomatinėje tarnyboje. V. Dam-
brava – neeilinis pilietis. Tai iškili as-
menybė, visą savo gyvenimą skyrusi
Lietuvai ir lietuvių tautai. Jam mi-
nint garbingą 90-mečio jubiliejų,
norėtume bent trumpai apžvelgti šio
tauraus patrioto teisininko, diploma-
to bei publicisto gyvenimo kelią.

Tai bent biografija!

Vytautas Antanas Dambrava gi-
mė 1920 m. birželio 10 d. Babinavi-
čiuose, Baltarusijoje. 1939 m. baigė
Utenos gimnaziją, 1943 m. Vilniaus
universiteto teisės fakultetą. 1942–
1944 m. mokėsi Vilniaus muzikos
mokykloje. 1941–1942 m. Dambrava
dirbo Sveikatos ministerijos gydymo
ir profilaktikos įstaigų valdybos sek-
retoriumi, o vėliau Vilniaus infek-
cinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduo-
toju administraciniams reikalams.
Netrukus įsidarbino Vilniaus univer-
siteto Teisės fakulteto dekanato ve-
dėju, paskui Vilniaus apylinkės teis-
mo teisėju. Dambrava, kaip ir didelis
skaičius anuometinių Lietuvos inte-
ligentų, buvo priverstas bėgti nuo
Raudonojo teroro ir 1944 m. pasi-
traukė į Vakarus. 1946 m. Leopoldo
Franzenso universitete Innsbrucke,
Austrijoje apgynė teisės daktaro
laipsnį. Ten gyvendamas jis buvo
vienas iš Vinco Krėvės–Mickevičiaus
gimnazijos steigėjų, taip pat žurnalo

,,Tėvynėn” atsakingasis redaktorius.
Šalia kitų įsipareigojimų jis buvo
UNRRA ir IRO stovyklos lietuvių ir
estų bendruomenių komendantas,
teisėjas, kultūros ir švietimo reikalų
vedėjas.

1948 m. Dambrava apsigyveno
JAV. Po metų jam jau skiriamos Lie-
tuvių Romos katalikų susivienijimo
Amerikoje generalinio atstovo rytinė-
se valstijose pareigos. Nuo pat atvy-
kimo į šią šalį jis tampa ir artimu
dienraščio ,,Draugas” bendradarbiu –
1950–1951 m. jis akredituotas dien-
raščio korespondentas Jungtinių
Tautų New York mieste posėdžiuose.
1952 m. Dambrava eina atsakingas
generalinio sekretoriaus pareigas
Tarptautinėje laisvųjų žurnalistų
federacijoje, o po metų – pirmininko
pareigas. Nesvetimas Dambravai
buvo ir eteris. 1951 m. jis įsidarbino
,,Amerikos balse” NY ir Washington,
DC – čia jis iki 1955-tųjų lietuvių
tarnybos vertėjas, tekstų ruošėjas,
rengėjas ir komentatorius (į okupuo-
tą Lietuvą kalbėjo Antano Aukštai-
čio vardu). 1955–1957 m. paskirtas
,,Amerikos balso” lietuvių tarnybos
redaktoriumi Miunchene, o nuo 1957
iki 1960 m. – specialiųjų įvykių tar-
nybos viršininku Europoje. 

1957 m. Dambrava dalyvavo
NATO viršūnių konferencijoje Pary-
žiuje. 1960 – 1965 m. jis vėl grižta
prie pamilto mikrofono Amerikoje,
šįsyk ,,Amerikos balse” jau kviečia-
mas būti Lotynų Amerikos laidų
skyriaus vadovu. Po kiek laiko su-
laukė dar vieno paskyrimo užsienyje:
1965–1967 m. Dambrava tapo JAV
Viešųjų reikalų departamento Saigo-

ŠIRDIS – PRIKLAUSANTI LIETUVAI 

ne, Pietų Vietname, radijo laidų ve-
dėju. Tuo pačiu metu jis dėstė Sai-
gono universitete. Iš Azijos Dambra-
va keliauja į Lotynų Ameriką. 1967–
1969 m. įsidarbino JAV ambasados
informacinių reikalų atašė La Paz,
Bolivijoje, o 1969–1971 m. JAV kon-
sulu Monterrey, Meksikoje. 1970 m.
Dambrava pakeltas į JAV karjeros
diplomato rangą. 1971–1974-aisiais
jis JAV ambasados Buenos Aires,
Argentinoje, viešųjų reikalų krašto
direktoriaus pavaduotojas, pirmasis
sekretorius, ambasados patarėjas.
1974–1977 m. Dambrava JAV komu-
nikacijų agentūros krašto direktorius
ir ambasados oficialusis atstovas San
Salvadore. Paskutinis jo darbas
diplomatinėje tarnyboje – viešųjų rei-
kalų krašto direktorius Tegucigalpa,
Hondure. 

1980 m. Dambrava išėjo į pensiją.
Nuo tada visą savo dėmesį skyrė lie-
tuviškiems reikalams. 1980–1985 m.
jis Venesuelos Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkas, nuo 1985–ųjų –
garbės pirmininkas. 1986–1990 m.
Lietuvos diplomatijos šefo asmeninis
atstovas ir garbės generalinis konsu-
las Pietų Amerikoje. 1988–1990 m.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vi-
cepirmininkas. Nuo 1992-ųjų Dam-
brava tapo Lietuvos Respublikos
nepaprastuoju ambasadoriumi Vene-
sueloje, nuo 1993-ųjų Specialiųjų mi-
sijų ambasadoriumi Lotynų Ameri-
koje ir Karibų regione. Nuo 1995 m.
jis LR ambasadorius Kolumbijai, nuo
1996-ųjų – Argentinai ir Brazilijai,
nuo 1997-ųjų – nepaprastasis ir įga-
liotinis ambasadorius Urugvajui.

V. Dambrava – gabus plunksnos
meistras, parašęs ne vieną knygą
ispanų bei lietuvių kalbomis: ,,San
Casimiro” (1979), ,,Širdies giesmė
Petriukui” (1987), ,,Kriminalinis psi-
chiatrijos naudojimas Sovietų Sąjun-
goje” (1988), ,,Historia de un Pacto
Infame” (1989), ,,Ribbentropo ir Mo-
lotovo pakto užkulisiai” (1995), ,,Tei-
singumo principai” (1995), ,,Kelyje į
laisvę” (1996), ,,Vakar, šiandien, vi-
suomet” (2000). 

Diplomatas savo gyvenime sulau-
kė daugybės apdovanojimų ir įverti-
nimų. Jam skirti: JAV informacijos

agentūros garbės medaliai (1962,
1967), medalis už nuopelnus Vietna-
me (1967), Aukščiausias Bolivijos An-
dų Kondoro ordinas, Venesuelos Die-
go de Lozada II klasės ordinas (1983),
Šv. Grigaliaus didysis ordinas ir rite-
rio karininko laipsnis (1987), Lietu-
vos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino
III laipsnio ordinas (1995), Vene-
suelos Francisco de Mirandos I laips-
nio ordinas (1995) bei kiti.

Skirtingi keliai – bendri darbai

Garbingo jubiliejaus proga leis-
kime prabilti tiems, kurie geriausiai
pažinojo, pažįsta V. Dambravą –
draugams, kolegoms, gerbėjams.

Antanas Rudis, verslininkas,
visuomenės veikėjas:

Amerikos valdžia gerbė Vytautą,
nes jis turėjo talentą ypatingai dirbti.
Retai koks svetimtautis (atvykęs Ame-
rikon be anglų kalbos) gali pasiekti
tokių Amerikos diplomatinės tarny-
bos aukštumų. Niekas iš lietuvių to-
kių pareigų neturėjo. Valstybių, ku-
riose jis dirbo, aukščiausi pareigūnai
gerbė jį už begalinę meilę pavergtai
savo Tėvynei. Vytautas sugebėdavo tą
meilę jautriai, įtikinamai ir nepri-
kišamai parodyti. Sovietų Sąjungai
tai ,,daug kainavo”, bet pripažino šią
jėgą ,,imperialistų rankose”. Iš tiesų,
jis dirbo JAV, bet tarnavo Lietuvai...

Alė Rūta, rašytoja:
Tai šakota ir spalvinga asme-

nybė, turtingas darbais jo gyvenimas.
Iš dalies – prigimtis, išsilavinimas,
Dievo Apvaizda – sėkmė, o labiausiai
– spalvingos asmenybės, idealizmo ir
darbštumo rezultatas. Norėčiau dr.
Dambravos asmenį palyginti su vai-
vorykšte, kuri skaisčiomis spalvomis
ypač žėri po audrų, po lietaus (po
darbų lietaus!) ir... saulėlydy... Tegu
žėri ilgiausiai!

Petras Kisielius, gydytojas:
Pokalbiuose dr. Vytautas – gyvas,

įdomus, turįs puikią atmintį, kupinas
aforizmų, greitų minties refleksų. Ir
jokio išdidumo – vien šiluma ir drau-
giškumas. Dėl didelio socialumo –
daug draugų, daug pažinčių. Jo dip-
lomatinei karjerai, be abejo, labai pa-
sitarnavo ir daugelio kalbų mokėji-
mas (anglų, vokiečių, ispanų, por-
tugalų, rusų...) Buvo jam naudingas
ir aukštas muzikinis išsilavinimas.
Mano paklaustas, kodėl šalia teisės

Trys bendraminčiai: literatūrologas ir menotyrininkas prof. dr. Jonas Grinius,
germanistas prof. dr. Juozas Eretas ir dr. Vytautas A. Dambrava. Miunchenas,
1958 m.

,,Amerikos balso” lietuvių tarnybos
darbuotojams paskelbiama žinia
apie Stalino mirtį. New York, 1953 m.

Tautos himnas yra tavo himnas. Vinco Kudirkos himno žodžiai yra
skiriami tau, tau asmeniškai. Himno lapas buvo Kudirkos ašaromis laistytas,
nes kalbėdamas visiems lietuviams, jis kalbėjo pirmučiausia sau. Pabandyk
šiandien pakeisti himno žodį ,,mes” vienaskaita, žodžiu ,,aš”, ir tavo kūnu
pagaugai eis, pajutus galingą jėgą, kuria trykšta ir spinduliuoja ši tautos
giesmė:

Lietuva, Tu mano Tėvyne, mano didvyrių žeme.
Iš Tavo praeities semiuosi stiprybės,
Išmokyk mane, Tavo vaiką, eiti vien takais dorybės,
Dirbti Tavo naudai ir žmonių gėrybei.

Tegul Lietuvos saulė pašalina manyje tamsumas,
Kad Šviesa ir Tiesa lydėtų mano žingsnius.
Tegul meilė Lietuvos dega mano širdyje.
Vardan Lietuvos Vienybė težydi.

Šis himnas tebūna kiekvieno laisvės malda...

Svečiuose pas Bolivijos Respublikos
prezidentą Rene Barrientos. La Paz,
Bolivija, 1968 m.
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jis studijavęs muziką, atsakė: ,,Mano
tėvas buvo Naujalio mokinys, vargo-
nininkas Kauno katedroje. Mano visa
šeima muzikali...” Muzika esanti jam
reikalinga atgaivai daugeliu gyve-
nimo akimirkų...

Juozas Kojelis, publicistas:
1995 Los Angeles Lietuvių fronto

bičiuliai į 27-jų politinių studijų
programą buvome įtraukę svarstybas
,,Galimi kandidatai į Lietuvos pre-
zidentus”, ir man buvo pavesta aptar-
ti galimo užsienio lietuvio kandidato
kvalifikacijas apskritai ir ambasa-
doriaus Vytauto Dambravos konkre-
čiai. Kalbėjau, kad kiekvienas kandi-
datas turėtų turėti: a) darbais paliu-
dytą ištikimybę tautos laisvei ir vals-
tybinei nepriklausomybei; b) inteli-
genciją; c) vakarietiško diplomatinio
darbo patirtį ir dabartinės Lietuvos
pažinimą; d) valstybininko viziją, ini-
ciatyvą, ištvermingą energiją ir aukos
dvasią. Kalbėdamas apie Vytautą
Dambravą, faktais įrodinėjau, kad
tas kvalifikacijas Vytautas turi. Visa
tai ir dar daugiau jam pripažįsta ir
nelietuviai. Žinia apie tokią išeivijoje
išaugusią asmenybę pasiekė ir Lietu-
vą. Jokio atsiliepimo. Suprantu, kad
vieni Lietuvos politikai nenorėjo jo,
kaip savo galimo konkurento, oportu-

nistus gąsdino jo idealizmas ir sąži-
ningumas. Amerikos katalikų visuo-
menė nebeturėjo ryškaus autoriteto.
Tylėjo, ,,horribile dictu”, ir frontinin-
kai, likę be Juozo Brazaičio, Juozo
Griniaus, Vytauto Vardžio. Kiek ži-
nau, tuo reikalu nėra įvykęs joks pasi-
tarimas. Ir šiandien lieka neatsaky-
tas klausimas, kodėl taip buvo pa-
sielgta.

Autoriaus prierašas

Nors niekada neteko, deja, as-
meniškai susitikti su jubiliatu, iš
daugelio skaitytų straipsnių apie jį
suprantu viena – V. Dambravos gy-
venimas kaip tik ir įdomus tuo, kad
jis prabyla dabarčiai tarsi vienas
iškalbingas ženklas – gyvas, nesu-
griaunamo tikėjimo ir viltingo išsi-
pildymo pavyzdys. Kaip retas kuris
kitas savo gyvenimu ir darbais V.
Dambrava patvirtina vokiečių vals-
tybininko Otto von Bismarck spar-
nuotą posakį: ,,Turint tikėjimą –
neviltis nesuprantama.”

Pasinaudota Kaune, Lietuvoje
2000 m. išleista knyga ,,Širdis – Lie-
tuva“ (sudarytojas Vidmantas Valiu-
šaitis).

Sveikiname Jus, 
Prelate Ignai Urbonai, 

garbingos sukakties proga.
Dėkojame Jums už 

Jūsų ilgą metų tarnystę Viešpaties
vynuogyne.

Linkime Jums Aukščiausiojo palaimos,
minint Jūsų derlingą veiklą 

Tėvynės ir Artimo labui.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija

Prelate Ignai Urbonai,
Šiandien, švęsdamas tokią prasmingą šventę ir

atsigręždamas į nuveiktus darbus, galite pasakyti,
kad Dievas buvo ir yra su Jumis!

Jūs esate Dievo šaltinis, iš kurio visi trokšta
atsigerti ir numalšinti sielos troškulį.

Linkime Jums visada likti tuo Dievo šaltiniu,
kuris galėtų daug žmonių atgaivinti!

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA

Daina Čyvienė
Loreta Grybauskienė
Rimantas Gurauskas

Roma Kuprienė
Elzytė Lietuvninkienė

Vida Maleiškienė
Raminta Marchertienė

Dainė Quinn
Kostas Stankus

Kęstutis Sušinskas

Lietuvoje pagerbtas 90 metų švenčiantis ilgametis Lietuvos diplomatas. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius dr. V. A.
Dambrava įteikia skiriamuosius raštus Jo Didenybei Ispanijos karaliui Juan
Carlos I. Madridas, Ispanija, 1999 m. lapkričio 23 d.

Du Šiaurinės California valstijos
profesionalai sutiko prisidėti prie
Auksučių fondo, įkurto Burlingham
mieste, CA, veiklos ir eiti direktorių
pareigas.

Richard Juelis, gyvenantis
Walnut Creek mieste, CA, kurio
seneliai yra kilę iš Lietuvos, yra part-
neris ,,Tatus” bendrovėje, teikiančio-
je finansines ir vadovavimo paslau-
gas. Šiuo metu jis yra vienas iš Sili-
con Valley padalinių – Nacionalinės
korporatyvinės direktorių asociacijos
– direktorių tarybos narių. R. Juelis
Columbia University įgijo magistro
laipsnį, o Fordham University apgynė
bakalauro laipsnį chemijos srityje. Jis
taip pat yra valdybos sąskaitininkas-
buhalteris.

Ted Shapas, gyvenantis Alamo
mieste, CA, kurio seneliai yra taip pat
kilę iš Lietuvos, California valstijos
PRISM dotacijų programoje dirba
projektų koordinatoriumi. Jis prižiū-
ri ir yra atsakingas už struktūrinę
IPM  programą, susijusią su kenks-
mingų vabzdžių priežiūra. Prieš
užimdamas šias pareigas, Ted dirbo
,,Clorox” bendrovėje Tarpininkavimo
technologijų bei Pesticidų tyrimų
skyriuose. Be šių anksčiau minėtų

pareigų, R&D Amerikos cianamido
bendrovėje ėjo projekto vadovo ir sek-
cijos vedėjo pareigas. T. Shapas Uni-
versity of Wisconsin apgynė mokslo
daktaro laipsnį entomologijos srityje.
Pastaruoju metu Ted aktyviai dirba
Contra Costa apskrities IPM patarėjų
komitete.

Auksučių fondas yra ne pelno sie-
kianti korporacija, išlaikoma iš priva-
čių aukų, padedanti Lietuvos smul-
kiųjų žemdirbių ūkiams įsisavinti
įvairias siūlomas programas. Organi-
zacijos adresas: 2907 Frontera Way,
Burlingham, CA 94010, USA. Tel.:
650-692-6856; el. paštas: sliupasvyt-
@sbcglobal.net; tinklalapis: www.
aukfoundation.org

Parengė 
Eglė Lukaševičiūtė-Mendoza

Auksučių fondo naujienos
Verslo vadovų savanoriški darbai



12             DRAUGAS, 2010 m. birželio 12 d., šeštadienis

Kovu Rugieniu, Petru Rusėnu, Pauliumi Siliūnu ir
Dainiumi Šoliūnu. Šie ateitininkiai kitais metais jau
susitiks Kun. A. Lipniūno/Prez. A. Stulginskio mok-
sleivių ateitininkų kuopos veikloje.

JAS CV pirmininkė Laima Aleksienė ir MAS CV
pirmininkė Dainė Quinn, vyriausių berniukų vadovas
Rimas Petraitis pasveikino visus ateitininkus, baigu-
sius dar vienerius veiklos metus ir savo darbais, elge-
siu, veikla dar kartą įrodžiusius, kad ateitininkijos
credo aktualus šios organizacijos nariams.

Vainis Aleksa pristatė vyriausius šventės da-
lyvius, kurie po studijų, kurios tęsėsi ištisus metus,
nusprendė duoti sendraugio įžodį. Sendraugių juoste-
les ir ženkliukus gavo: Aušrinė Schneider, Rita
Maleiškienė, Linas Maleiška,  Marius Kriaučiūnas,
Aras Žlioba, Rūta Žekonienė, Mindaugas Žekonis,
Aleksandra Simonaitienė, Linas Simonaitis ir An -

drius Anužis.
Moksleivių kuopos vadovas Marius Polikaitis pa -

kvietė nemažai moksleivių į sceną. Angelytė Anna-
rino, Rimas Barškėtis, Gilius Blinstrubas, Er nes tas
Chasanovas, Tomas Čyvas, Kamilė Kevličiūtė, Kovas
Kulbis, Matas Lapkus, Andrius Lelis, Sofia Moc kai-
tytė, Mantas Naris, Svaja Pakalniškytė, Kovas Poli-
kaitis, Kristina Prunskytė, Aleksa Rugieniūtė, Nora
Sadauskaitė, Milda Savickaitė, Monika Sat kaus kaitė,
Jonas Žekonis, Ona Žekonytė ir Greta Ži lytė davė
moksleivio įžodį. Po to jis pakvietė kuopos abiturien-
tus. Su jais — Karina Butikaite, Renata Bu tikaite,
Katryte Čiurlionyte, Mykolu  Daugirdu, Jo nu Kupriu,
Andrea Lapšyte, Andriumi Lietuvninku, Vija Lietuv-
ninkaite, Julija Petraityte, Dalia Savickaite, Žiba
Sidryte, Andrėja Siliūnaite, Darija Siliūnaite, Na talija
Vaznelyte atsisveikino ir Dainė Quinn, bet priminė,
kad bus labai smagu su jais stovyklauti ir susitikti
studentiškoje draugovėje. Studentų vardu kalbėjo
SAS CV narė Kristina Quinn, kuri nuošir džiai pa-
kvietė abiturientus nepamiršti šios organizacijos,
ypač kai daugelis iš abiturientų išsivažinės po skirtin-
gus universitetus, toli nuo namų.

Abiturientės Vija Lietuvninkaitė ir Andrytė Si -
liū naitė taip pat tarė atsisveikinimo žodį, kuriame
ypatingai dėkojo savo vadovui Mariui Polikaičiui, ku -
ris po 7 metų nusprendė pasitraukti iš vadovo pa rei -
gų. Ir abiturientai, ir tėveliai pagerbė M. Polikaitį,
sudai nuodami ,,Valio” ir įteikdami dova nė lę.

ŠAAT pirmininkė Rasa Kasniūnienė pasveikino
visus šventės dalyvius su dar vienais aktyviais veiklos
metais ir priminė, kad Vilniuje XVI kongreso metu
norėtų sutikti kuo daugiau ir Čikagos ateitininkų.

Ateitininkijos šimtmetį per Padėkos dienos sa -
vait galį pažymės ir Šiaurės Amerikos ateitininkai
Čikagoje. Su šventės paruošiamaisiais darbais supa -
žindino šventės komiteto narys Audrius Polikaitis,
kvietęs į Čikagos centrą šį rudenį, o kad nepamirštu -
me — apdovanojo labai patogiais parkeriais su šven -
tės ženklu.

Šventė nesi-
baigė iškilminga
dalimi. Po jos visi
skubėjo į Atei ti-
ninkų namus ge-
gužinei. Tarp se -
nųjų Atei ti nin kų
na mų ąžuolų vai-
šinosi, šne ku čia  vo -
si, lietuviš kų dai nų
klau sėsi ir jauni-
mas, ir tė vai, ir
seneliai. Daugelis
šei mų jau metai iš
metų priklauso
Atei ti ninkų orga-
niza ci jai. Šimtą
metų ateitininkai
laikosi credo: ,,kaip
upė teka mū sų
džiaugsmas, su vi-
sais kartojant: vi-
sa, o visa at nau-
jinti Ta vyje. Mū sų
šir dys vir pa pagal -
vo jus apie tavo Ka -
ra lystę žemėje. Mū -
sų valia ne rims ta,
veržiasi aukotis
Tau, kas šventa mū-
sų jau nystėj, Tau
gy vent ir Tau gyve -
nimą palenkti”.

Didelė Čikagos ateitininkų šeima — tai įrody-
mas, kad credo veikia, o jaunieji šeimos nariai,
papildę įžodžiais organizaciją, leidžia tikėti, kad ,,kas

girdi mūsų balsą ir kas lydi mūsų žingsnius,
težino: Ateitis turi būti su tavimi, nes be

tavęs nėra ateities, mūsų Kristau”.    

Čikagos jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos Laima
Aleksienė ir Rita Rušėnienė.

Šeimos šventės metu Ateitininkų įžodį davė ir ištisos
šeimos. Nuotraukoje sendraugių priesaiką davę Rita ir
Linas Maleiškos ir jų vaikai jaunučiai Daina ir Matas.
Taip pat ir dar dvi šeimos duodamos įžodį tapo atei-
tininkais: Rūta ir Mindaugas Žekoniai, ir jų vaikai Ona ir
Jonas, ir Linas ir Aleksandra Simonaičiai ir jų dukrelė
Arija, o sūnelis Petras dar per jaunas.

Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos nariai su savo kuopos vėliava. Iš k: Daina Polikaitytė, Gabrytė
Razmaitė ir Dainius Šoliūnas. Visos Šeimos šventės nuotraukos Dainos Čyvienės.

Čikagos moksleivių ateitininkų
kuopos globėjas Marius Po li kai -
tis buvo pasveikintas atidirbęs
sep ty ne rius metus globėjo pa -
rei gose.

Ateitininkų šeimos šventė: Kaip upė teka mūsų džiaugsmas...

Atkelta iš 2 psl.

Moksleiviai vėliavnešiai: Vilija Aleksaitė, Lija Silūnaitė, Dovas Lietuvninkas… …Mantas Kisielius, Ariana Žliobaitė ir Gintarė Daulytė.



* Vaikinas ieško darbo. Turi rekomen-
dacijas, vairuotojo teises, kalba ang-
liškai. Tel. 708-336-8896.

* 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.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Sunkia artrito forma serganti mote-
ris, prašo pagalbos padovanoti, arba
nebrangiai parduoti gerame stovyje
automobilį. Tel. 773-445-7787.

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
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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.

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

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

* 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.

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

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”. Kas iš Amerikos lietuvių
negirdėjo  apie šio būrelio, vadovauja -
mo Indrės Tijūnėlienės, veiklą. Ne
vienas tautietis lankėsi ir šio būrelio
narių organizuojamuose labdaros
koncertuose. Birželio 5 d. meno mylė-
tojai buvo pakviesti į klasikinės mu -
zikos koncertą, kuriame muzikinę
programą atliko čikagiečiams gerai
pa žįstama dainininkė sopranas Nida
Grigalavičiūtė ir svečias iš tolimosios
Australijos tenoras Antanas Zaka -
rauskas. 

Lietuvių dailės muziejaus salė
buvo pilnutėlė. Ir, tikiuosi, klausyto-
jai nenusivylė. Įdomiai sudėta pro-
grama, Vytauto Mačernio eilės, skai-
tomos programos vedėjos Aušros
Jasaitės-Paulauskienės, Ri čardo Soko
akompanavimas, nuosta bus N. Gri -
ga lavičiūtės pasiro dymas ir pažintis
su jaunu dainininku su teikė klausy-
tojams puikią atgaivą.

Koncertą pradėjo muzikas R. So -
kas, atlikęs Ludwig van Beethoven
Piano Sonata Nr. 2 antrąją dalį.

Programoje skambėjo arijos iš
Vytauto Klovos, Balio Dvariono, Wol -
fgang Amadeus Mozart, Francesko
Cilea, Gaetano Donizetti, Giuseppi
Verdi operų,  duetai iš operečių kara -
liais tituluojamų kompozitorių Imre
Kalman ir Franz Leharo kūrinių.
Kon  certą vai ni kavo žinomas duetas
iš G. Verdi ,,La Traviata”.

Jaunasis Sydney operos daini-
ninkas A. Zakarauskas jaudinosi –
kaip priims jį, niekada čia, Ame ri -
koje, negirdėtą dainininką lietuvių
žiū rovas. ,,Nesitikėjau, kad į kon-
certą susirinks tiek daug klausytojų.
Esu labai maloniai nustebintas ir dė -
kingas visiems, kurie atėjo susipažin-
ti su manimi. 

Neplaukti pasroviui, viskuo
domėtis, gilintis į profesijos paslaptis,
dainuoti įvairią muziką, bet pirmiau-
sia – būti geru operos solistu – toks
šio 33 metų dainininko iš Australijos
siekis. Baigęs Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją, pasimokęs Italijoje,
2003–2005 metais A. Zakarauskas
operinį dainavimą studijavo Univer -
sity Conservatorium of Music Opera
School, Sydney. Buvęs Arūno Mali kė -
no ir profesoriaus Virgilijaus Norei -
kos studentas šiuo metu kuria pag -
rindinius vaidmenis Sydney Opera
spektak liuose Giacomo Puccini ,,La
Boheme” ir G. Verdi ,,La Traviata”. 

Kaip prisipažino pats daininin-
kas jis dar yra kelyje, vis dar mokosi.
,,Dainininkui pilnai subręsti rei kia
daug laiko. Ką gali duoti klausytojui,
kai pats dar nieko neturi? Turi ateiti
laikas, kai muzika ir tekstas įgy   ja
prasmę, nuotaiką, spalvą. No rint p a-
liesti klausytojo širdį reikalinga
atlikėjo emocinė branda bei ne prie -
kaištinga vokalinė technika”, – sakė
pakalbintas jaunasis dainininkas. 

Šiuo metu A. Zakarauskas daly-
vauja daugybėje perklausų ir, kas ži -
no, gal kada nors šis užsispyręs dar-
bštus žemaitis bus žinomas  ir pasau -
lio teatrų scenose. To mes jam ir lin -

Į labdaros koncertą pakvietė ,,Saulutė” 
Koncertui pasibaigus. Atlikėjai ir grupė ,,Saulutės” narių (iš kairės): Nijolė Kašubienė, Aušra Saulienė, Aušra Jasaitė-Paulauskienė, Ričardas Sokas, Nida Gri-
galavičiūtė, Antanas Zakarauskas, Indrė Tijūnėlienė, Marytė Černiūtė, Jūra Gvidienė ir Aldona Ješmantienė.                 Laimos Apanavičienės nuotraukos

Niujorko Apreiškimo parapija nuoširdžiai sveikina
mūsų jaunimą, priėmusį Sutvirtinimo  Sakramentą

Apreiškimo bažnyčioje 2010 m. birželio 5 d.

Linkime Jiems nesibaigiančios Dievo Palaimos!
Iš kairės: Apreiškimo par. administratorius prel. Joseph Calise, Matas
Šližys, Povilas Stanislauskas, Dainius Šidlauskas, Gytis Kavaliauskas, Ma-
rius Šidlauskas, Aras Šidlauskas, JE vysk. Frank Caggiano, Gintautė Ši-
pavičiūtė, Raimonda Rušinaitė, Austė Norvilaitė, Rugilė Rušinaitė, Milda
Stanislauskaitė, mokytoja Dana Račiūnaitė-Norvilienė.

kime.
,,Saulutės” pirmininkė I. Tijū-

nėlienė sakė, kad jau seniai norėjo
pakviesti N. Grigalavičiūtę dalyvauti
labdaros koncerte, bet vis nebūdavo
progos. Galiu drąsiai tvir tinti – Nidos
dalyvavimas šiame koncerte buvo
Nidos diena. Puikus balso skam be -
sys,  gera artikuliacija, aukš čiausios
kokybės dainavimo technika, puiki
nuotaika – viskas tą dieną susiliejo į
vieną gražią visumą. Talentinga, mu-
zikali, puikų balsą tu rinti dai nininkė
– Chicago Symphony Orchestra, į
kurį patekti labai sunku, choristė.
Manau, kad dai navimas šiame chore
Nidai išėjo tik į naudą. Ji auga profe-
sine prasme, vis dažniau choro va-
dovai jai patiki solo partijas. Mes ga-
lime didžiuotis turėdami tokio lygio
dainininkę.

Sužavėjo mane ir žmogiškosios
Nidos savybės. Kad Nida maloniai
dalyvauja lietuviškoje veikloje žino-
jau. Ar sutiks dainuoti su jaunu,

Amerikos lietuviams nežinomu daini -
ninku? Pra kalbus apie bū simą kon-
certą su A. Zakarausku, ji ne tik su
malonumu sutiko koncerte dalyvauti,
bet ir pasakė, kad būtina padėti jau-
niesiems solistams. Būdama labai už -
imta, ji rado laiko  koncertui, malo -
niai talkino Antanui, nerodė jokių
,,žvaigždės kaprizų”. Nidos gerano -
riš kumo dėka išgirdome puikų kon -
cer tą.

Daug prie koncerto sėkmės pri -
sidėjo ir puikus muz. R. Soko akom-
panavimas. Pasibaigus koncertui žiū-
rovai dar ilgai nesiskirstė – kalbino
solistus, dėkojo programos vedėjai
Aušrai, akompaniatoriui R. Sokui,
fotogra favosi.

Džiugu, kad ,,Saulutė” rūpinasi
ne tik Lietuvos vaikais, bet ir mumis,
meno mylėtojais, gyvenančiais čia,
Amerikoje, kviesdama į klasikinės
mu zikos koncertus bei organizuoda -
ma susitikimus su aukščiausio lygio
menininkais.

Antanas Zakarauskas su mama Bro-
ne Zakarauskiene.

Irena ir Petras Dirdos, gyvenantys Oak Lawn, IL, skaitys
,,Draugą” dar vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu skaity-
tojai atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate laikraščio
leidybą.
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TEL.: 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)Konfidencialumas

garantuojamas

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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  

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po sunkios traumos
2010 m. birželio 8 d., mirė

A † A
SEVERINAS KRUTULIS

Gimė 1926 m. birželio 18 d., Šakių apskr., Agurkiškyje, Lietu-
voje.

Amerikoje išgyveno 60 metų, Čikagoje ir apylinkėse.
Nuliūdę liko: žmona Liucija, sūnus Arūnas su žmona Irena,

duktė Jūratė su vyru George Neuman, anūkai Nicholas, Alex ir Me-
lissa; sūnus Edvardas su žmona Wendy ir anūku Myles; Lietuvoje
brolis Alfredas su žmona Genute ir šeima, švogeris Vytautas Valat-
kaitis-Val su žmona Regina ir šeima; Nina ir Keith Belk, Katherine
ir Hillary, Gina ir Richard Zimmermann, Tara ir John, svainė Dalia
su vyru Rimu Pauliukoniu, Dana, Lidija, Vilija ir Audrium.  Taip pat
daug pažįstamų ir draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

Severinas buvo Lietuvos patriotas, kuris mylėjo Lietuvą ir gerbė
antrą tėvynę Ameriką. Baigęs gimnaziją stojo savanoriu į plecha-
vičiukų eiles ir daug iškentėjęs karo metu, atsidūrė Vokietijoje. Jis
visada rūpinosi Lietuvos reikalais ir giminėmis. Džiaugėsi ir didžia-
vosi savo vaikais ir visa šeima.

Priklausė Pal. J. Matulaičio misijai Lemonte, Lietuvių Bendruo-
menei, Lietuvių Fondui, Balzeko muziejui, Jaunimo centrui, buvo
rėmėjas daugelio lietuviškų organizacijų.

Atsisveikinimas su Severinu įvyks pirmadienį, birželio 14 d. nuo
3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose.

Antradienį, birželio 15 d. 9:30 val. ryto iš koplyčios bus atlydėtas
į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje  bus aukojamos šv. Mišios 10 val.
ryto. Po šv. Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių, prašom aukoti „Saulutei”.
Šeima kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti

atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
Dr. ZIGMAS BRINKIS

Iškeliavo į amžinybę 2010 m., balandžio  23 d., po ilgos kovos su
Alzheimerio liga.

Gimė Šilalėje 1925 m. Petro ir Zofijos Brinkių šeimoje, kurių
šeima vėliau padidėjo su sesutėmis Zose ir Aldona, ir jauniausiu
broliuku Vacium.

Karo frontui besiartinant, 1944 m. Zigmas ir Vacys išbėgo iš
Lietuvos tik su mažomis kuprinėlėmis, tikėdami, kad jie tuoj sugrįš
namo. Tačiau lemtis jiems skyrė kitokį kelią. Tą vasarą Zigmas buvo
tik baigęs Šilalės gimnaziją ir atsiradus progai, Vokietijoje 1946 m.
rudenį įstojo į Tübingeno universitetą, kur ištvermingai studijavo
mediciną. Jis medicinos studijas gilino Strasburgo ir Madrido uni-
versitetuose. 1959 m. pasiekęs JAV, Zigmas apsistojo pas brolį Vacių
Čikagoje, kur išsilaikė egzaminus ir pradėjo praktiką Illinois Ma-
sonic ligoninėje. 1962 m. Zigmas pradėjo rezidentūrą chirurgijoje ir
vedė Žibutę Balsytę. Sekančiais metais jų šeima persikėlė į Los
Angeles, Kaliforniją. Beveik 30 metų nuoširdžiai gydė Šv. Kazimiero
parapijos lietuvius. Jis buvo gilus patriotas, negailėjo laiko ir lėšų
lietuvių organizacijoms, dosniai rėmė lietuvių labdaras ir projektus
Amerikoje ir Lietuvoje. Ypatingą dėmesį skyrė Lietuvių Fronto bi-
čiuliams, Lietuvių Bendruomenei, ateitininkams, nuolat eidamas
įvairias pareigas tose organizacijose. Zigmas buvo giliai tikintis ir
visada rėmė Katalikų bažnyčią, o ypač Šv. Kazimiero parapiją.

Jo nuoširdžios paramos pasiges didelis būrys jo draugų ir pažįs-
tamų.

Nuliūdę liko artimieji: seserys Zosė ir Aldona, buvusi žmona
Žibutė, vaikai Edmundas, Nida ir Linas, penki anūkai ir tolimesni
giminės Lietuvoje.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Zigmą.

Nuliūdę artimieji

Mylimam tėveliui
A † A

HENRIKUI STASUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame LR garbės generalinę
konsulę JAV INGRIDĄ GERTRŪDĄ BUBLYS. Liū-
dime kartu su ponia Bublys ir visa velionio šeima, gi-
minėmis bei artimaisiais.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje
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�Birželio 16 d. 2 val. p. p Lemonto
socialinių reikalų skyriaus numatyta
sveikatos popietė vyks PLC vakarinė-
je salėje. Tėvo dienos proga kviečiame
vy resnio amžiaus vyrus, ypatingai
netu rin čius sveikatos draudimo, ne -
mo ka mai atlikti kraujo tyrimą dėl
pros tatos. Moterims bus skaitoma
paskaita apie ap si sau gojimą nuo
krūties vėžio.

�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. Laužas, dainos, šokiai, atgaivai
– alus, gaivi nantys gėrimai, ,,Ku ni -
gaikščių užeigos” pa tiektas lietuviš -
kas maistas. Tel. informacijai: 708-
207-8406. 

�Birželio 20 d., sekmadienį, 1:30
val. p. p. Boston Lietuvių klubo salė-
je, 368 W. Boradway, South Boston
vyks susitikimas su režisieriumi ir ki -
no operatoriumi Aloyzu Jančoru. Bus
rodomi du jo sukurti filmai: ,,Ak -
ligatvis” (filmas skiriamas visiems

lie tuviams, žu vu siems toli majame Af -
ga nis tane) ir ,,Išt raukos iš dienoraš -
čio” (pasakojimas apie garsųjį ak -
torių Laimoną Noreiką). Susitikimo
su režisieriumi organizatoriai – JAV
LB Boston apylinkės valdyba. Įėjimo
auka – 15 dol. Jau ni mui – nemoka-
mai. 

�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

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

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

� Sveikiname 20 vaikučių ir jaunuo -
lių birželio 6 d. priėmusių Pirmą Ko -
muniją Šv. Andriejaus lietuvių pa ra -
pijoje. Bažnyčia buvo pilna, kaip per
Ka lėdas ar Velykas. Džiaugiamės jau -
nuoliais ir jų šeimomis, gausiai dalyva -
vusiais šioje ypatingoje šventėje ir ti ki -
mės, kad įsijungdami į lietuvišką pa ra -
piją jie padės užtikrinti jos tęsti nu mą.

� Sekmadienį, birželio 13 d. Gedulo
ir Vilties dieną, 10:30 val. r. šv. Mi -
šios, Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje
bus atnašaujamos prisimenant 1941 m.
bir želio mėnesio bei vėlesnius trė mi -
mus į Sibirą ir už Sibire žuvusius. Taip
pat prisimintina jog prieš 70 metų bir -
želio mė nesį prasidėjo sovietinė Lie tu -
vos oku pa cija, kuri tęsėsi net 50 metų.

� Birželio 15 d., antradienį, 7–9 val.
v. ,,Gintarinių šaknų” klubas visus
kviečia į a. a. Broniaus Krokio pri -
siminimų vakarą, kuris vyks Lie-
tuvių namų Kultūros centre (2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134).  Šis vakaras skirtas prisimin -
ti a. a. B. Krokį ir išreikšti jam pa -
dėką. Kaimo kapela, vadovaujama
Lynne Cox, pakvies dalyvius kartu
pa dainuoti mėgstamiausias B. Krokio
dainas. Įvadinį žodį tars B. Krokio

dukra Jūratė Stirbienė.
� Šv. Jurgio lietuvių parapija, 3580
Salmon St. kviečia visus į kasmetinį
karnavalą birželio 17–18–19 dieno-
mis nuo 6 val. v. iki … Lietuviškas
maistas, bulviniai blynai, ,,alaus dar-
želis”, ka ru selės, žaidimai, pramogos
vaikams, At vykite ir paremkite lietu-
vybę Port Ri ch mond.

� Sekmadienį, birželio 20 d. po 10:30
val. r. šv. Mišių Šv. Andriejaus parapi-
jos komitetas kviečia visus į parapi-
jos gegužinę parapijos kie me. Mais -
tas, gėrimai ir saldumynai. Tik 6 dol.
asmeniui.

� Birželio 27 d., sekmadienį, Lie tu -
vių namų bendrovė (Lithuanian Mu -
sic Hall Associaton) kviečia visus na-
rius ir visą Philadelphia Lietuvių
Ben druomenę į labai svarbų visuoti -
nį su sirinkimą. Registracija – 1 val.
p. p., susirinkimo pradžia – 2 val. p. p.
Po susirinkimo – užkandžiai. Susirin -
ki me bus pristatomi Lietuvių namų
bendrovės įstatų pakeitimai, nuo ku -
rių priklausys Lietuvių namų iš lai -
kymo ateityje galimybės. Tik visų
Phi ladelphia apylinkės lietuvių vie -
nin  gos ir bendros pastangos užtik -
rins Lietuvių namų tęstinumą.

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

DF PAVASARIO VAJŲ UŽBAIGUS

IŠ ARTI IR TOLI...

Pasibaigęs DF pavasario vajus
atnešė 13,028 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame visiems vajaus dalyviams, ypač
tiems, kurie dosniai parėmė Draugo
fon dą,  kad ,,Draugas” gyvuotų.

,,Draugo” leidyba darosi vis su -
dėtingesnė. Nors daugelis DF narių ir
rėmėjų greta prenumeratų aukoja
,,Draugui”, tačiau DF išlieka pagrin -
di  niu dienraščio rėmėju.

Pavasario vajui pasibaigus į DF
dar gauti šie įnašai:

Su 1,000 dolerių:
Pagerbdami a. a. Fabijono Bra -

zai  čio atminimą, draugai ir pažįstami
įamžino jį Draugo fonde, paaukodami
1,015 dol. 

Su 250 dolerių:
Aldona Šmulkštienė, garbės na -

rė, iš viso 5,600 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Aldona Prapuolenytė, garbės

na rė, iš viso 1,410 dol., Putnam, CT
Vitas ir Jūratė Kokliai, iš viso

100 dol., Cave Creek, AZ
Pagerbdami a. a. Stasio Suranto

atminimą, draugai jį įamžino Draugo
fonde, paaukodami 145 dol., iš viso S.
Suranto fonde yra 645 dol.

Su 50 dolerių:
Rimas ir Pranutė Domanskiai, iš

viso 250 dol., Western Springs, IL
Milda Šimaitis, iš viso 100 dol.,

Coeur D’Aline, ID
Su 25-20 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

garbės nariai, iš viso 1,275 dol., Le -
mont, IL

Rimantas ir Danguolė Macke -
vičiai, iš viso 40 dol., Palos Hills, IL

Visiems aukotojams reiškiame
nuo širdžią padėką. 

DF taryba

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Vladė
Siliūnienė $50; Aušra Jasaitė-Pau -
lauskienė $100; tęsiant vaiko metinę
paramą Jonas Kavaliūnas $240. La -
bai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Or -
phan Aid), 414 Freehauf St., Le -
mont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275.

• A. a. Onos Paulienės atmi-
nimą pagerbiant, Zita Cicėnienė

„Sau lutei” atsiuntė draugų suauko-
tus $155. Aukojo: Z. Cicėnas, V. G.
Sauliai, L.  A. Glavinskai, G. V. Vit -
kai, V. Sakalauskas, M. Staniūnas, O.
Brinas ir F., I. G. Deveikiai, B. A.
Sasnauskai, N. A. Skirpstūnai, R. R.
Stropai, D. G. Borgogni, R. J. Saraus-
kai, R. M. Viržintai, J. Ragiunas ir
Gerhard, B. R. Kronai, E. M Ziegler.
„Saulutė” reiškia nuoširdžią užuo-
jautą Onos Paulienės šeimai bei ar -
timiesiems ir dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams Lie -
tuvoje.

Kandidatavęs į Kolumbijos prezidentus lietuvis prof. Antanas Mockus, lanky-
damasis Detroit, MI, apžiūrėjo dailininkės Danguolės Jurgutienės parodą
Det roit lietuvių kultūros centre. Nuotraukoje iš kairės: Danguolė Jurgutienė,
prof. Antanas Mockus su žmona Adriana Cordoba.

Asmeninio D. Jurgutienės archyvo nuotr.

Birželio 26 d., šeštadienį, Gar den Chalet salėje 
(110 gatvės ir Ridgeland Ave. sankryža, Worth, IL) 

vyks Balzeko lietuvių kul tūros mu zie jaus 
Moterų gildijos pie tūs ,,Ka ribų ritmai”

Pradžia 12:30 val. p. p. Vietas užsisakyti tel.: 773-334-3343


