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Čikaga, liepos 6 d. („Draugo" info) — Po 32 metŲ išeivijos Dainy šventė sugrįžo j Toronto miestą Kanadoje. S. 
m. liepos 1—4 dienomis gausus būrys dainininką susirinko j IX Dainy šventę „Daina aš gyvenu". Kanadoje gyvenantys 
lietuviai svetingai priėmė ir dainy mylėtojus, ir gausiai dalyvavusius žiūrovus, atvykusius iš Jungtinių Valstijų, Lietuvos 
bei Europos šalių.
Daugiau įamžintų šventės akimirkų rasite 10 psl. Laimos Apanavičienės nuotr.

šI

Valstybės apdovanojimai Įteikti Lietuvos ir užsienio žmonėms
Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) — 

„Jūs suteikiate mums galimybę dar 
kartą pasitikrinti save ir savo pilie
tiškumą. Matydami Jūsų pavyzdį, 
mes keliame sau vis aukštesnius rei
kalavimus”, - sakė prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Liepos 6-osios - Valsty
bės (Lietuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) dienos proga už nuopel
nus Lietuvai ir jos vardo garsinimą 
pasaulyje Valstybės ordinais ir meda

liais apdovanodama mūsų šalies ir 
užsienio valstybių piliečius.

Prezidentė šiemet Valstybės ap
dovanojimus skyrė 23 Lietuvos ir už
sienio žmonėms. Garbingiausią apdo
vanojimą - Vytauto Didžiojo ordi
no Komandoro kryžių gavo buvęs 
Baltarusijos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Stanislav Šuškevič. Jam 
ordiną prezidentė įteikė už aktyvų 
Lietuvos nepriklausomybės palaiky

mą 1991 m. Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Komandoro kryžius įteik
tas Švedijos diplomatui Lars Freden, 
kuris 1989-1992 m. buvo Švedijos 
konsulas Baltijos šalims. Orangutan
gų reabilitacijos ir priežiūros cent
ro Indonezijos Borneo salose įkūrė
jai Birutei Marijai Filomenai Galdi
kas skirtas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” karininko kryžius. Ji apdo
vanojimų iškilmėse nedalyvavo. Mu

zikos atlikėjas, aktorius, fondo „Mu
zikantai vaikams” ir Gatvės muzikos 
dienų įkūrėjas Andrius Mamontovas 
iš prezidentės rankų gavo ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai” medalį. Tarp ki
tų apdovanotųjų yra Lietuvos ir už
sienio šalių mokslininkų, kultūros 
veikėjų, išeivijos atstovų. Valsty
bės vadovė taip pat apdovanojo 
10 žmonių, kurie išgelbėjo žmor.ėms 
gyvybes.

Prezidentė pasveikino 
JAV vadovą

Vilnius, liepos 5 d. (ELTA) - 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa
sveikino JAV prezidentą Barack 
Obama Nepriklausomybės dienos 
proga. „Jungtinės Amerikos Valstijos 
- Lietuvos ir visos Europos artima 
partnerė ir svarbiausia sąjungininkė. 
Neabejoju, kad ir toliau stiprinsime 
tarpusavio dialogą ir bendradarbia
vimą, spręsdami mūsų šalims, Euro
pai ir visai tarptautinei bendruome
nei kylančius politinius, ekonomi
nius ir kitus iššūkius”, - rašoma 
Lietuvos vadovės sveikinimo laiške.

Prezidentė išsakė įsitikinimą, 
kad Lietuvą ir Jungtines Valstijas 
siejantis glaudus ryšys įkvėps valsty
bes tęsti įvairiose srityse pradėtus 
darbus, o Lietuvos ir JAV bendradar
biavimą praturtins naujos idėjos ir 
sumanymai.

Tuo tarpu Jungtinių Valstijų 
prezidentas savo pareiškime teigia 
gerai vertinąs Lietuvos vaidmenį pir
mininkaujant prieš 10 metų įkurtai 
Demokratijų bendrijai. Lietuva per
nai perėmė pirmininkavimą 1999 m. 
įkurtai Demokratijų bendrijai, kuriai 
priklauso daugiau nei 100 šalių.

Čikaga, I iepos 6 d. („Draugo" info) — Cook County iždininkė Maria Pappas 
įteikė apdovanojimų Lietuvių prekybos rūmų Amerikoje (Lithuanian Chamber 
of Commerce of America) prezidentui Stanley Balzekui, Jr. Susitikime taip pat 
buvo pagerbtos Prekybos ir verslo rūmų organizacijos, atstovaujančios dau
geliui Čikagos apylinkių etninių grupių. „Šios organizacijos padeda etninėms 
grupėms neišnykti, padėdamos bendrovėms, kurios yra vadovaujamos tų gru
pių atstovų, ir ragindamos žmones palaikyti ryšį su tomis bendrovėmis. Tvirtė
jančios etninės grupės stiprina Čikagą, mes tai pripažįstame ir gerbiame", — 
sakė M. Pappas. Office of Cook County Treasurer nuotr.

• Skautybės kelias. Oi, 
skaniai valgysim! (p. 2)
• L i etų viskas Lenkij os 
prezidentas (p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3) 
•Privilioti — neapsiriko! 
(p. 4)
•Nuomonė. Užpelkėjusi 
sąžinė (p. 5, 9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5) 
•Liepos 4-oji: karštį už
gožė linksmybės ir dėkin
gumas (p. 8)
•Netikėtumu ledynas (9) 
(p. 9)
•IX Dainą šventei Toron
te pasibaigus (p. 10)
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Redakcijos žodis

77e, kurie praėjusį savaitgalį 
nebuvo Toronto mieste ir neda
lyvavo X! Dainų šventėje, turbūt 
nekantriai laukia šventėje daly
vavusiųjų įspūdžių. Vienas pir
mųjų įspūdžių atskrido iš Toron
to nuo Dainų šventės „Daina aš 
gyvenu" kopirmininkų Rasos ir 
Pauliaus Kuru. Liepos 5 d. e. 
laiškutyje jie rašė: „Stojome visi 
įrėmę pečius, nepažindami viso 
šio 4 metų kelio posūkių, neskai
čiuodami valandų, negalvodami 
apie save, nes ši Šventė buvo 
MOŠŲ ŠVENTĖ ir MES VISI norė
jome, kad ji pasisektų, kad ji bū
tų kilni, kad ji būtų nuoširdi! 
DIDŽIUOKITĖS SAVIMI, nes MES 
VISI padarėme, kad MUSŲ ŠVEN
TĖ išliktų visų mintyse ir širdyse 
daug daug metų.” Paprastai kas 
ketverius metus vykstančiame 
renginyje dalyvavo ir „Draugo” 
redaktorė Laima Apanavičienė. 
Jos nuotraukų iš šventės Jau 
Ieškokite šios dienos numeryje. 
Lauksime Ir kitų dalyvavusiųjų - 
choristų ir žiūrovų - įspūdžių. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Brangiai Mamai bei sesei židinietei Aldonai Simona- 
vičienei mirus, šių skausmo valandų giliai užjaučiame duk
rų Laimų ir drauge liūdime.

Vašingtono židinio sesės

Oi, skaniai
s. AUŠRA IASAITYTĖ-PETRY

Šių metų Čikagos lietuvių skautų 
vasaros stovykla Rako miškuose, 
Custer miestelyje, Michigan valstijo
je, vyks liepos 17-31 dienomis.

Rako stovykloje nė vienas sto
vyklautojas nelieka alkanas. Daugelį 
metų vyriausias šios stovyklos šei
mininkas buvo visų mylimas brolis 
Gražutis Matutis, bet dėl įvairių prie
žasčių jis savo „samtį” perdavė bro
liui Petrui Remeikiui, kuris jau ke
letą metų buvo brolio Gražučio moki
nys. Šiais metais bus jau antri metai, 
kai brolis Petras eis vyriausio šeimi
ninko pareigas stovykloje.

Būti šios stovyklos vyriausiu šei
mininku nėra lengvas darbas. Šeimi
ninkas turi sukurti valgiaraštį, kuris 
visiems patikų. Jei maistas neskanus, 
stovyklautojai nevalgo ir niekas nėra

Brolis Donatas Ramanauskas gamina 
koldūnus!

Mieli tėveliai,

Stovykla „Gintaras” vyks Rako 
stovyklavietėje prie Custer, Michigan 
dvi savaites nuo liepos 17 d. (12 v. p. 
p.) iki liepos 31 d. (12 v. p. p.).

Stovykla yra pritaikyta Vidurio 
rajono skautams: Čikagai, Lemontui, 
Clevelandui, Detroitui ir Floridai. 
Jaunos šeimos taip pat gali dalyvauti 
šioje stovykloje.

Privaloma visas registracijos an
ketas pilnai užpildyti ir pasirašyti ati
tinkamose vietose kiekvienam sto
vyklautojui ir grąžinti su pilnu mo
kesčiu. Jei turite klausimų, prašome 
kreiptis į stovyklos administratorę 
Audra Brooks; 4101 W. 93rd St.; Oak 
Lawn, IL 60453. Čekiai rašomi: 
„Lithuanian Scouts Association”.

Visi stovyklautojai turi būti pil
nateisiai Lietuvių skautų sąjungos 
nariai, užsimokėję 2009 metų nario 
mokestį ir buvę aktyvūs nariai

valgysim!
nei laimingas, nei pavalgęs. Brolis 
Gražutis gerai pamokė brolį Petrą. 
Niekas nealksta stovyklaujant, neliks 
akani ir šios stovyklos dalyviai.

Šiųmetinei stovyklai brolis Pet
ras net dviems vakarienėms nus
prendė pagaminti koldūnus. Vadina
si, reikės nemažai koldūnų, juk sto
vykloje stovyklaus apie 175 stovyk
lautojų. Kas tuos koldūnus paga
mins?! Kiek jų reikia pagaminti?!

Kai žinia, kasmet Čikagos lietu
vių skautų tradicinei Kaziuko mugei 
skautai susirenka ir pagamina maž
daug apie 10,000 koldūnų, tai kodėl 
negalime susieiti ir pagaminti jų 
stovyklai?

Penktadienis, birželio 18 d. Lau
ke karšta. Audra grasina. Vis dėlto į 
Pasaulio lietuvių centrą susirinko ke
letas asmenų pagaminti koldūnus 
artėjančiai vasaros stovyklai. Sesė

Visur miltai, net ir ant jaunųjų darbininkę! Vitas Jokubauskas, Aleksas Jučas, 
Carina Ozers, Alicija Viktoraitė ir Diana Ramanauskaitė.

s. Loretos Jučienės nuotr.

„Gintaras” 2010
2009-2010 skautavimo metais.

Stovykla vedama pagal skautiš
kos ideologijos principus ir taisykles. 
Stovyklautojai privalo susipažinti su 
stovyklos taisyklėmis ir pasižada sto
vyklauti įgyvendinant tuos principus 
ir taisykles.

Budėkime!

ps. Rasa Ramanauskienė
(630)845-0151 

AV/K tuntininkė

s. Edis Leipus
(708) 738-2229 

Lituanicos tuntininkas

j.s. Laura Lapinskienė
(630) 971-8629 

Nerijos tuntininkė

Pastabos:
1. Registracija vyko iki 2010 m. 

birželio mėn. 15 d. Po birželio 15 d.,

Rūta Kirkuvienė supirko visus pro
duktus, o sesė Karaliūnienė visados 
mums, skautams, padeda, ypač kai 
reikia koldūnus gaminti. Be šių sesių 
nebūtumėme žinoję, nuo ko pradėti.

Pradėjome nuo 60 svarų maltos 
mėsos paruošimo. Oi! Nemažas kie
kis. Kukuliukai ir tada tešla. Nors 
darbas nelengvas, smagiau tokį dar
bą atlikti drauge.

Kalbos, juokai, koldūnų ga
minimas. Smarkiai ir smagiai visi 
dirbome. Viename kambaryje — daro
mi mėsos kukuliukai, virtuvėje - 
tešla ir koldūnai. O miltai — jų buvo 
ir ant grindų, ir ant darbininkų. 
Hmmmmm, gal todėl pritrūko mil
tų?

Dirbome kaip viena didelė šeima. 
Ruošoje dalyvavo: sesės Dana Mi
kužienė, Rita Stončienė, Taiyda 
Chiapetta, Maya Chiapetta, Ariana 
Chiapetta, Gabrielė Tvaškutė, Lidija 
Viktorienė, Alicija Viktoraitė, Rasa 
Ramanauskienė, Diana Ramanaus
kaitė, Carina Ozers, Aušra Jasaitytė- 
Petry, Monica Young, Julija Deus- 
chle, Tara Mikužytė, Rima Joku- 
bauskienė, broliai Zigmas Mikužis, 
Donatas Ramanauskas, Rob Young, 
Peter Deauschle, Terry Petry, Ro
bertas Jokubauskas, Vitas Joku
bauskas, Jonas Jokubauskas ir, žino
ma, mūsų vyriausias šeimininkas 
Petras Remeikis.

Koldūnai padaryti. Visi 9,000! 
Dabar tikrai skaniai valgysime Rako 
stovykloje. Dėl brolio Petro pastangų 
stovyklautojai bus labai laimingi. 
Didelis skautiškas ačiū sesėms 
Kirkuvienei ir Karaliūnienei — Jūs 
tikrai esate mūsų angelai.

registracija skaitysis pavėluota ir prie 
pilnos stovyklos kainos reikės pridėti 
100,00 dol.

2. Jei užsiregistravusieji negalėtų 
vykti į stovyklą, mokesčio pinigai bus 
grąžinami, išskyrus 50,00 dol.

3. Išskyrus Jaunų šeimų pasto- 
vyklę, stovyklautojai priimami nuo 8 
metų amžiaus. Galutinį sprendimą 
daro jaunesniųjų skautų, skaučių ir 
Jaunų šeimų pastovy klės vadovai.

4. Nebus pasamdyto autobuso 
nuvežti skautus ir skautes į stovyklą. 
Jūsų atsakomybė atvežti ir pasiimti 
savo vaikus.

5. Nebus samdomas sunkvežimis 
nuvežti stovyklautojų reikmenis.

Visas stovyklines anketas galite 
rasti stovyklos tinklalapyje adresu: 
www.rakas.org.

Jei turite klausimų, prašome 
kreiptis pas tuntininkus.

mailto:redakcija%40draugas.org
mailto:rainbow.vilnius%40gmail.com
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skelbimai%40draugas.org
mailto:administracija%40draugas.org
mailto:ausra67%40sbcgiobai.net
http://www.rakas.org
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LIETUVIŠKAS LENKIJOS 
PREZIDENTAS

ANATOL11US LAPINSKAS likimams, taps laimingu vardu?”

Naujasis Lenkijos Prezidentas 
Bronislaw Komorowski labiau nei bet 
kuris kitas Lenkijos Prezidentas yra 
susijęs su Lietuva — ne tik su Vilniaus 
kraštu, bet ir gerokai nuo jo nutolu
siomis vietomis. Pateikiame keletą jo 
paties 2007 m. papasakotų savo „lie
tuviškojo” gyvenimo fragmentų.

Aukštaitiška kilmė

„Mano šeima iš tėvo pusės kilusi 
iš Lietuvos ir Latvijos paribio, iš 
Aukštaitijos, iš Rokiškio apylinkių, iš 
Kavoliškių dvaro, kur Komorowski 
giminė gyveno kelis šimtus metų 
(Kavoliškis — gyvenvietė Rokiškio 
rajone, 2 km į vakarus nuo Rokiškio, 
greta kelio į Pandėlį - A. L.). 1940 
metais, kai Raudonoji armija užplūdo 
Lietuvą, seneliai pasitraukė į Vilnių, 
ir ten praleido visą karo metą. Ma
mos pusė - tai Szalkowski giminė, 
irgi vilnietiškos kilmės. Taip jau su
siklostė, kad ir juos karo likimai nu
vairavo prieš pat karą iš Poznanės 
kaip tik į Vilnių.

1939 metais mano senelis par
davė namą Poznanėje, tikėdamasis, 
kad artėjantį karą karininko šeimai 
bus lengviau Vilniuje, mano senelio 
numylėtame mieste. Šeima gyveno 
Antakalnyje, bet paaiškėjo, kad bėg
dami nuo lietaus atsidūrėme audroje, 
nes nors ir iš Poznanės buvo iške
liamos karininkų šeimos, bet iš Vil
niaus jas ne tik iškeldavo, bet ir iš- 
tremdavo į tolimą Sibirą.

Mano močiutė narsiai kovojo, 
gindama šeimą, tikriausiai pasinau
dojo faktu, kad bolševikams ji buvo 
pabėgėlė iš Generalinės gubernijos. 
(vokiečių okupuotos Lenkijos dalies - 
A. L.). (...) Faktas lieka faktu: Vilnius 
yra mano miestas. Vilnius, nors nėra 
mano vaikystės miestas, tačiau tai 
mano tėvų ir daugelio mano artimųjų 
vaikystės miestas, tai ir mano vaiz
duočių miestas, mano emocijų, mies
tas su kuriuo aš jaučiuosi nepaprastai 
stipriai susijęs.”

Trys Bronislavai

„Tokie jau buvo Komorovvski,. 
kad kiekvieną kartą kažkas iš jų ėjo į 
karą, sukilimą, po to į kalėjimą arba 
Sibirą, o kartais ir žūdavo. Bronislaw 
vardas man duotas priminti mano 
dėdės Bysia vardą, jaunesniojo mano 
tėvo brolio, kuris sušaudytas Pane
riuose prie Vilniaus 1943 metais. Jis 
buvo suimtas už dalyvavimą lenkų 
pogrindyje, lietuvių saugumo polici
jos sulaikytas su ginklu rankose. 
Vėliau perimtas vokiečių ir sušaudy
tas Paneriuose. O jis savo vardą pa
veldėjo iš kito įdomaus žmogaus, ku
ris irgi mirė tragiškai, iš savo dėdės 
savo močiutės pusbrolio, Bronislavv 
Romer, taip pat kilusio iš Lietuvos.

Bronislavv Romer buvo generolo 
Dowbor-Musnicki vadovaujamo Bob- 
ruisk II lenkų korpuso rotmistras 
ulonas. Paleidus korpusą 1918 metais 
jis traukėsi į Murmanską, ketinda
mas pasiekti generolo Haller armiją, 
kuri kūrėsi Prancūzijoje. Pakeliui 
Peterburge buvo neaiškiomis aplin
kybėmis bolševikų pagautas ir su
šaudytas. Na, o aš - trečiasis giminės 
Bronislaw, dar kažkaip gyvenu, ir ne 
per blogiausiai. Ir manau, kad laimę 
reikia bandyti tris kartus. Gal tas 
Bronisiaw vardas, pasikeitus lenkų

Kelias į Lenkiją

„Mano senelis - mamos tėvas 
prieš karą buvo profesionalus kari
ninkas. Jis kovojo 1939 metų rugsėjį, 
o vėliau visą karą išbuvo' vokiečių 
karo belaisvių lageryje. O ir iš tėvo 
pusės buvo būtent taip, kad ir iš ten 
kažkas vis eidavo į karą, kartais grįž
davo, o kartais negrįždavo... Mano tė
vas buvo Vilniaus partiząnas. Pra
džioje - konspiratorius Laisvųjų 
lenkų sąjungoje - tokioje organizaci
joje, kuri be rengimosi sukilimui 
puoselėjo Vilniaus filaretų ir filomatų 
tradicijas. Beje, jis pats toks ir buvo - 
ne tik karys, sukilėlis, bet profesorius 
ir poetas. Jis parašė puikų eilėraštį 
apie VI (Armija Krajova - A. L.) bri
gadą, kurį aš kartais skaitau savo 
žmonai ir vaikams.

Su šia brigada jis ir baigė savo 
sukilėlio-partizano epopėją, išveng
damas nuginklavimo iš rusų pusės. 
Jie netikėjo bolševikais, netikėjo, kad 
gali su jais sudaryti tikrą susitarimą 
ir nepaklusdamas įsakams pabėgo į 
Rūdninkų girią. Vėliau ėjo link Ne- 
muno paskui frontą, kaip jie tuomet 
sakė, ‘ėjo paskui vokietį’, siekdami 
tęsti antivokiškąjį partizanų judėji
mą. .

Aš pamenu ir savo paties susijau
dinimą, kai tais pačiais metais, kai 
ėjau nacionalinės gynybos ministro 
pareigas, praleidau atostogas su šei
ma, su vaikais ir bičiuliais, plaukda
mi baidarėmis Ūlos, Merkio ir Ne
muno upėmis. (...)

Trečioji grupė, kur buvo ir mano 
tėvas, nutarė grįžti prie Vilniaus, pe
reiti į konspiraciją ir tęsti partizanų 
kovą. Tėvas sugrįžo prie Vilniaus, ne
žinau tiksliai, į kurią vietą. Būrys 
nuolat mažėjo. Iš pradžių jų buvo 
keliasdešimt, vėliau keliolika, o po to, 
kai atėjo lapkričio šalčiai ir šalhos, 
susiskirstė į mažesnes grupes ir galų 
gale tokioje grupėje, berods, 3 asme
nų, juos sugavo kažkoks sovietų pat
rulis kažkokiame kluone prie Vil
niaus. Tėvas spėjo šauti, laimei, nepa
taikė, o sovietų „staršina”, maty
damas jauną žmogų, atleido jam jo 
bandymą gintis. Vėliau ši sugautų ka
rių grupė atgabenta į Vilnių.

Tėvas atrodė kaip Robinzonas 
Kruzas. Buvo beveik 2 metrų aukš
čio, ilgais plaukais, jaunatviškai ap
žėlęs ir atrodė kaip kinų mandarinas, 
nes ilga barzda jam kabėjo beveik iki 
krūtinės. Kelnės irgi suplėšytos iki 
kelių, buvo visas spuoguotas, su kai
linukais, suraištais kažkokiu dirželiu 
ar virve, ir rankomis, surištomis už 
nugaros. Jį varė per visą Vilnių į 
Lukiškes. Toks buvo lenkų likimas. 
Na, ir ten pakeliui kažką pažino. Tas 
žmogus pranešė jo tuometinei suža
dėtinei, sužadėtinė — mano močiutei. 
O mano močiutė už paskutinį auksinį 
žiedą išpirko mano tėvą, tiksliau — 
pervedė tėvą iš vienos kameros į kitą. 
Iš kameros, kurioje laikė tuos, kurie 
važiavo į Sibirą ar tiesiog eidavo „pod 
stenku”.

Tokiu būdu tėvas tapo Liaudies 
Lenkijos kariuomenės kariu ir su ta 
armija perėjo iki Vroclavo, o vėliau 
iki Drezdeno. (...) Įdomu, kad į Poz
nanės universitetą mano tėvas įstojo 
su netikra pavarde ir su suklastota 
abitūra, kurios niekad nelaikė, nors 
lankė Jėzuitų gimnaziją Vilniuje, o 
licėjaus baigimą Nukelta Į 11 psl.

De mortuis n ii nisi bonum

ALEKSAS VITKUS

N
utaręs parašyti apie beveik tuo pačiu laiku šį pasaulį palikusius 
žinomus politikus - JAV senatorių Robert Carlyle Byrd 
(1917.11.20-2010.06.28) ir Lietuvos buvusį prezidentą Algirdą 
Mykolą Brazauską (1932.09.22-2010.06.26) - prisiminiau seną graikų ir 

romėnų posakį, kad apie mirusiuosius, be gero, daugiau nieko nevalia ra
šyti. Bet ar nusidėčiau to išmintingo posakio dvasiai, jei imčiau ir pami
nėčiau ne tik jų žymią ir teigiamą įtaką savo šalių politikai, bet ir kai ku
riuos abiejų politikų žengtus mažiau pagirtinus žingsnius jų ilgame poli
tiniame kelyje? Manau, kad ne.

Nežinau, ar jie kada nors gyvenime buvo susitikę ir ar vieno veiksmai 
turėjo įtakos kitam, bet nėra klausimo, kad abi jų atstovaujamos valstybės 
- JAV ir Lietuva - yra gana glaudžiai susijusios. Abu politikai buvo kilę iš 
paprastų neturtingų šeimų, abu atkakliai siekė mokslo, abu savo kraštuose 
pakilo iki aukštų valstybinių postų. Nors ne visai tos pačios kartos, ne Įos 
pačios profesijos, darbavęsi net ne tame pačiame žemyne, jų politikos vin
giuose galima atrasti šį bei tą bendro.

Brazauskas gimė Rokiškyje, 1956 m. baigė Kauno Politechnikos insti
tutą inžinieriaus-hidrotechniko laipsniu. 1959 m. priimtas į komunistų 
partiją jis netrukus pradėjo kilti karjeros laiptais: statybos tresto viršinin
kas, 1966 m. - statybinių medžiagų pramonės ministras, nuo 1976 m. - 
LTSR CK narys. Prasidėjus Lietuvoje laisvės judėjimui, 1988 m. spalio 19 
d. Brazauskas tapo LKP generaliniu sekretoriumi, o 1990 m. sausio 15 d. - 
ir Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininku.

Robert Byrd karjera vystėsi dar greičiau. Gimęs North Wilkesboro, 
North Carolina valstijoje, motinai mirus, jam esant tik vienerių, jo tėvas 
atidavė sūnų auginti giminėms, gyvenusiems West Virginia valstijoje. Bai
gęs gimnaziją pirmuoju mokiniu, jis neturėjo pinigų tęsti mokslus univer
sitete. Ilgus metus dirbo paprasčiausius darbus ir bandė toliau mokytis 
įvairiose kolegijose. Vedė savo gimnazijos klasiokę būdamas vos 19 metų. 
Kai vienas tuo metu Amerikos pietinėse valstijose populiarios Ku Klux Klan 
organizacijos verbuotojas vos 24 metų sulaukusiam jaunuoliui pasakė, kad 
jis turi gabumų politikoje, Robert įstojo į tą organizaciją ir pradėjo rimtai 
galvoti apie politiką. Savo viename 1944 m. rašytame laiške jis šitaip rašė 
apie juodųjų problemą: „Aš niekada nekovosiu šalia negro. Man geriau ma
tyti mūsų vėliavą suplėšytą, negu leisti ją sutepti maišytos rasės krauju.”

1950 m. Byrd buvo išrinktas į West Virginia Senatą, o 1952 m. - į JAV 
Atstovų rūmus. Po trijų kadencijų Atstovų rūmuose jis kandidatavo ir 
laimėjo vietą JAV Senate. Jo tokia sėkminga politinė karjera tęsėsi iki pat 
jo mirties. Byrd ir mirė niekada nepralaimėjęs nė vienų rinkimų. Gabus 
kalbėtojas, jis mėgdavo neatsisakyti ilgų kalbų, jei jausdavo, kad tai su
trukdys priimti kokį jam nepriimtiną įstatymą. 1964 m. jis ištisas keturio
lika valandų kalbėjo prieš garsųjį pilietinių teisių įstatymą, davusį teisę 
balsuoti ir juodosios rasės žmonėms.

Tokia Byrd parodyta ankstyvųjų metų rasinė netolerancija dabar jau 
yra primiršta ir retai primenama spaudos puslapiuose. Panašiai yra ir su 
Prezidentu Brazausku. Į anksčiau jo dažnai kartotus pesimistinius pasi
sakymus dėl Lietuvos nepriklausomybės šiandien jau nebekreipiamas di
delis dėmesys, nors dar yra žmonių, kurie jam to nenori dovanoti. Štai jie: 
„Į savarankiškos Lietuvos valstybės idėją aš žiūriu neigiamai , ir manau, 
kad tai nerealu”; „Kai kurie asmenys atkakliai perša mums Lietuvos Res
publikos atkūrimo idėją. Esame įsitikinę, jog neįmanoma nutraukti penke- 
rių dešimtmečių Tarybų Lietuvos istorinės raidos, pagaliau, nėra ir pakan
kamai pagrįstų argumentų, kad tai daryti būtina”; „Kuriame socializmą 
TSRS sudėtyje. Jokio kito kelio nėra ir negali būti. Kraštutiniai lozungai — 
išstoti iš Tarybų Sąjungos, paskelbti nepriklausomą Lietuvą - mums nepri
imtini.”

Kalbėdamas apie okupacinės kariuomenės išvedimą tik keletą mėnesių 
prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą Brazauskas sakė: „Mes viską 
vertiname vienu požiūriu, kad tik lietuviai tarnautų Lietuvoje - lauk, oku
pacine kariuomene! Atsakykite man į paprastą klausimą: o kas gins Lietu
vą?”; „Ateityje Lietuvos Respublika pirmiausia turės gerai sugyventi su 
kaimynais. Kažin, ar tai pavyks, jei kelsime balsą prieš Tarybinę armiją.”

Iš kitos pusės prisiminkime, kad Brazauskas, vos tapęs vyriausiu ko
munistu Lietuvoje, tuojau pasirūpino katalikams grąžinti Vilniaus Arki
katedrą. Jis parodė didelę drąsą, kai Lietuvos komunistai atsiskyrė nuo 
visasąjunginės KP 1990 m. sausio viduryje Michail Gorbačiov lankėsi Vil
niuje, bet nieko nelaimėjo. Atsisveikinant Brazauskas pareiškė, kad LKP 
atsiskyrimas nuo sovietų KP nebus keičiamas. Tuoj po to jis buvo išrinktas 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos vadovu.

Aukščiausioji Taryba susirinko posėdžiui 1990 m. kovo 11 d., sekma
dienį, ir 124:0 balsų santykiu paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis, gavęs 92 balsus. Bra
zauskas, gavęs tik 31 balsą, parodė, kad jis ir jo partija, komunistai, liko 
dar gyvi; netrukus ji persikrikštijo į LDDP

1992 m. lapkričio 25 d. rinkimuose Brazauskas nugalėjo ilgametį Lie
tuvos diplomatą Stasį Lozoraitį, Jr. ir tapo pirmuoju atsikūrusios Lietuvos 
prezidentu. Brazausko kadencija turėjo baigtis tik 1998 m. vasario 25 d., 
bet jau 1997 m. spalio 6 d. jis paskelbė daugiau nebekandidatuosiąs. Nors 
oficialiai liko ir be pareigų, jo įtaka Lietuvos politiniame gyvenime jautėsi 
iki pat jo mirties.

Kaip paprastai būna įprasta ir pridera, abu - Algirdas Brazauskas ir 
Robert Byrd - po mirties sulaukė užtarnauto pripažinimo, pernelyg nesi
gilinant į jų padarytas klaidas.
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Privilioti — neapsiriko!
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Kiekvienais metais Madison/Vil- 
nius Sister Cities, Ine. (MVSC) orga
nizacija surengia viešą metinį susi
rinkimą su iškilminga vakariene. 
Šįmet kvietimas į iškilmes gegužės 22 
d., šeštadienį, elektroniniu paštu iš 
anksto žadėjo įdomią programą su 
pagrindiniu paskaitininku dr. Lai
monu Briedžiu, atvyksiančiu iš Van- 
couver, Kanados.

„Draugo” administracijos itin 
maloni bei paslaugi šauni darbštuolė 
Danguolė Mackevičienė greitai pa
rūpino iš Lietuvos L. Briedžio knygą 
„Vilnius City of Strangers”, kuri ėjo 
per beveik pustuzinio skaitytojų ran
kas. Visi be išimties buvo didžiai su
žavėti įdomių knygos žinių apie mūsų 
istorinę sostinę Vilnių gausumo bei 
įvairumo.

Autorius, pasiremdamas laiškais 
bei dienoraščiais tokių įžymių asme
nybių kaip Napoleon, Dostojevsky, 
Tolstoy, Forster bei virtine kitų gar
sių asmenų, atskleidė Europos esmę 
su didmiesčiu slenksčiu - Vilniumi.
L. Briedis iš minimų svetimšalių pa
sisakymų bei jų gilių apmąstymų nu
pynė apie tuos pačioje Europos širdy
je esančius vartus - miestą neįtikėti
nai nuostabų vainiką.

Tačiau, aure, kaip kartais gyve
nime netikėtai atsitinka, ir šį renginį 
užklupo nelaukta staigmena. Rengi
mo išvakarėse, pagal girdėtą ameri
kiečių posakį, „5 minutės iki vidur
nakčio”, ei. paštu atskrido žinia iš 
MVSC vicepirm. dr. Gedimino Vidu
girio, jog dėl „nenumatyto medici
ninio atvejo” žadėtas prelegentas 
neatvyks.

«-a « r 9

Iš apylinkių sugužėjusius svečius 
maloniai sutiko MVSC sekretorė Ind
rė Gaškaitė-Palmiter ir Jolanta Juo
zaitytė. Indrė „filosofavo”, ar tik ne 
lauktasis prelegentas priviliojo tiek 
daug (viso 80) dar niekad nebuvusių 
svečių? Erdvaus, jaukaus ir gražaus 
„Madison Club” restorano antrame 
aukšte su puošniais dengtais stalais 
su žvakutėmis ir gėlėmis susirinku
sieji išsyk pasijuto nuotaikingai. O 
prieš vakarienę ilgai gėrėjosi puikiu 
oru terasoje, siurbčiodami vyną ar 
kitus gaivinančius gėrimus, drau
giškai bendraudami su seniai nema
tytais ar užmegzdami naujas pažin
tis.

MVSC pirmininkė Milda Aksa- 
mitauskienė, pasveikinusi gausiai 
susirinkusius, davė ne per ilgą, bet 
išsamų metinį MVSC veiklos prane
šimą. Ji gyvai ir sklandžiai, kartkar
tėmis su humoru nupiešė puikų vaiz
dą - nedidelio telkinio „vargus bei 
laurus” lietuvybės skleidimo kelyje. 
Pabaigoje pirmininkė gėlių puokšte 
apdovanojo buvusią MVSC pirm. 
Dainą Žemliauskaitę-Juozevičienę už 
jos nuopelnus organizacijai. Dabar 
Daina yra MVSC žiniaraščio „The 
Lithuanian Connection” redaktorė.

Tenesijuokia (ir atleidžia!) bran
gūs skaitytojai už nusileidimą į vir
tuvę. Dievaž, būtų „nuodėmė” nepa
minėti, ką kitataučiai išdarinėja su 
mūsų populiariais patiekalais, jiems 
davus anų receptus. Klubo restorano 
vyr. virėjas Daniel Fox pateikė kita
taučių visad mėgstamą „rausvą sriu
bą” - šaltibarščius, šį kartą elegan
tiškai pagamintus bei patiektus. 
Raugintus burokėlius, agurką, kietai 
išvirtą kiaušinį, krapus, grietinę —

MVSC Tarybos narės (iš k. j d.): Jolanta Juozaitytė, pirmininkė Milda Aksami 
tauskienė, Daina Žemliauskaitė-Juozevičienė, MVSC žiniaraščio „The Lithua 
nian Connection" redaktorė ir Indrė Gaškaitė Palmiter, sekretorė.

viską sumalęs gavo purią masę. Be to, 
pasiūlė virtų, šiltų bulvių rutuliukų, 
kimštų kumpio ir grybų mišiniu. Ak, 
skanumėlis, net liežuvis „lūžo”... Pi
kantiška, naujoviška, pagerinta. Ar 
kas savo gyvenime valgė „nuskustą” 
virtą ridikėlį? Pamėginkite, tai bent 
skanėstas! Paduotas mums su 
daržovėmis prie kimštos kiaulienos, 
nors nebuvo „Amerikos atradimas”, 
bet vis vien daugeliui naujiena. Va, 
trečiam patiekalui valgiaraštis skelbė 
„Classic Lithuanian honey cake”. Tai 
lietuviško medauninko tešla su riešu
tais ir kitais priedais, panaudota 
sultingam tortui. „Saldaus liežuvio” 
mėgėjai (atspėjote - vyrai!) taip gar
džiavosi, kad net paprašė pakartoti 

* (ir gavo!). Mūsų šviesios atminties

žymioji diplomuota kulinarė, 2 knygų 
autorė Stefanija Stasienė nebūtų 
išpeikusi.

Iškritus paskaitininkui, progra
ma greitomis buvo pakeista filmu 
„The Bug Trainer”. Nors kuriant 
filmą pirštus prikišo keli režisieriai, 
iš esmės šis filmas palieka Rasos Miš
kinytės filmu, gimusiu iš jos asme
ninės aistros atšvęsti marionetės 
(lėlės) įkvėpėją Wladyslaw Starewicz 
(1882—1965) ir sugrąžinti jo darbą 
„atgal į filmo pasaulį bei publikai”. 
Šis savotiškai patrauklus dokumen
tinis filmas buvo lietuvaitės sugal
votas, tyrinėtas, režisuotas ir išleis
tas. Rasa stipriai pabrėžia paties 
Starewicz saitus su Lietuva. O tai 
filme dar sustiprina rusų filmo žino
vo Nikolaj Izvolov tvirtinimas, jog 
Starewicz greičiausiai susuko savo 
pirmuosius filmus Lietuvoje. Re
miantis tuo, galima sakyti, jog Lie
tuva buvo „lėlių įkvėpimo gimtinė”.

Filmą rodė Vitalijus Stonys, taip 
pat parūpinęs ir muziką šokiams, 
kuriuos jauni ir dvasios jaunuoliai 
didžiai išraitė, net sukdami rate
lius...

Smagu buvo pabendrauti su iš 
Portage, Wisconsin atvykusiais dr. 
Dalia ir dr. Leonu Šulais, sū dukra ir 
sūnumis, nuolatinėmis MVSC rėmė
jomis Gailute Palioniene ir Janina 
Šoliūnaite-Matulioniene bei kitais. 
Nuotaika vyravo šilta (pagal orą?), 
draugiška, tiesiog bičiuliška! Šiame 3 
ežerų apsuptame universitetiniame 
mieste visos „bangos” susilieja į ra
mią, veiklią, geranorišką lietuvišką 
srovę! Dieve, padėk jai naudingai 
tekėti!

Gedimino Vidugirio nuotr.
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Užpelkėjusi sąžinė
ONA ALIŠYTĖ-ŠULAITIENĖ

Visada su įdomumu skaitau šian
dieninę Lietuvos spaudą, domiuosi 
joje spausdinamais straipsniais, jų 
tematika. Labai apsidžiaugiu, kai 
tarp jų retsykiais atrandu ir tokių, 
kuriuose rašoma apie mano gimtąjį 
Alvitą, kuris yra laikomas vienu iš 
seniausių miestelių Užnemunėje. 
Esu didelė jo patriotė, man visada la
bai rūpėjo šio miestelio praeitis, da
bartis, ateitis — apie tai ir pati ne kar
tą esu rašiusi spaudoje. Ir štai pasku
tiniu metu mano dėmesį patraukė 
„Lietuvos žiniose” pasirodęs straips
nis apie skaudžią bei įsisenėjusią Al-v
vito problemą - jo ežerą. Sis palygin
ti nedidelis, tik 730 m ilgio, 640 m 
pločio ir 26 ha bendro ploto turintis 
ežeras visada buvo ne tik mėgstama 
vietinių gyventojų poilsio, bet ir pa
ties miestelio puošmena, apie jį net 
vienoje alvitiečių dainoje dainuoja
ma:

Alvito slaunus miestelis,
Aplink jį didis dvarelis;
Viduj ežerėlis -
Cystas vandenėlis.

Dėka to „čysto vandenėlio” eže
ras garsėjo savo karpiais, kurie už
augdavo tokie dideli, kad, pasak senų 
žmonių, net į geldą netilpdavę. O jo 
pakrantėje vietos gyventojai nuo seno 
turėjo įsirengę vietas maudytis, čia 
jie galėdavo ir valtele paplaukioti, ir 
pažuvauti. Alvitiškiai sako, kad tai, 
ko gero, buvo mėgstamiausia jų lais
valaikio leidimo vieta, kurią visi labai 
puoselėjo ir visada kruopščiai prižiū
rėdavo: į paplūdimį atveždavo smėlio, 
nušienaudavo užžėlusią žolę ir pan. 
O šalia ežero veikė plačiai garsėjusi 
valgykla-restoranas „Alvito dūda”, į 
kurį ir pavalgyti, ir šiaip pabendrauti 
užsukdavo nemažai lankytojų. Čia 
pat, greta jos buvo įrengta ir nedidelė 
poilsiavietė su brasta.

Gaila, kad Lietuvos Sta
tutas nuo 1840 m. nustojo 
galioti, kai šalyje buvo 
į ves t i Rusijos į s ta tymai. 
Tačiau šiandieną, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, 
būtų galima kai kuriuos jo 
punktus vėl įteisinti ir tai, 
be abejo, sutramdytų ne 
vieną „užpelkėjusios sąži
nės” savivaliautoją, ku
riam galioja tik savi „sta
tutai”.

Deja, visa tai buvo, ir viso to šiuo 
metu jau nebėra. Viskas pasikeitė 
nuo tada, kai ežeras tapo privati nuo
savybė, kai į jį savo teises pareiškė 
buvusio Alvito dvaro savininko, Ne
priklausomybės signataro ir tremti
nio D. Malinausko (1869-1942) vai
kaitis, JAV gyvenantis Tadas Storu
ma, kuriam pagal Lietuvos Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įstatymą buvo 
grąžintas netoliese esantis Kiršų dur
pynas, 100 ha žemės sklypas Alvito ir 
Maldėnų kaimų apylinkėse ir, didelei 
alvitiečių nuostabai, visas Alvito eže
ras. Pažymėtina, kad Stomma pre
tendavo ir į Alvito „didžio dvarelio” 
pastatus bei buvusio spirito varyklą, 
bet, laimei, šių pretenzijų įgyvendinti 
jam nepavyko. Tačiau ir tai, ką buvo 
atgavęs, Stomma viską perleido savo 
giminaičiui Lietuvoje, Rokiškyje gy
venančiam medikui Viktorui Jenciui, 
kuris šiuo metu ir yra lyg ir teisėtas 
Alvito ežero savininkas. O tokiu ta
pęs, jis ir su savo nuosavybe pradėjo 
elgtis pagal principą „ką noriu, tą ir 
darau”. Jis uždraudė žmonėms ežere 
žvejoti, maudytis (!), naudotis jo pa
plūdimiais — įprastos poilsio vietos 
alvitiškiams tapo nebeprieinamos.

Beje, istorijos, kai privačių van
dens telkinių savininkai nenori prie 
jų prileisti net vietos žmonių, šiais 
laikais Lietuvoje jau mažai ką stebi
na. Keisčiausia yra tai, kad ežero 
savininkas visiškai atsisako nors kiek 
bendrauti su vietos valdžia ir žmo
nėmis. Kaip sako gyventojai, Jam ir 
šis ežeras, ir pats Alvitas yra visiškai 
svetimi. Savininkas nejaučia nei 
miesteliui, nei alvitiškiams jokių sen
timentų ir nesistengia suartėti su 
mumis”. Pats eskulapas nesileidžia į 
jokias kalbas, teigdamas: „Ežeras yra 
privati nuosavybė, todėl šia tema su 
niekuo nediskutuoju, ką noriu, tą ir 
darau”. Ir jei pradžioj jis dar planavo 
išvalyti dalį kranto, įrengti poilsia
vietę ir valčių nuomos punktą, tai 
šiuo metu dar ne taip seniai buvęs 
gražus Alvito ežeras, tapęs nebepri
žiūrimu, vis labiau praranda savo 
ankstesnįjį grožį. Gyventojai pasako
ja: „Visas maudyklas užgožė meldai, 
per sąžalynus iki vandens nenubrisi. 
Nepjaunami augalai tiek išsikerojo, 
kad beveik pasiekė į miestelio centrą 
vedantį kelią, o krantai pilni vandens 
žiurkių. Tai natūralus ežero senėji
mo procesas, tiksliau - jo virsmas 
pelke, kurio savininkas visiškai nesi
ruošia stabdyti. Pas mus užsukan
tiems svečiams net sunku ir paaiš
kinti, kodėl Alvito miestelis liko be
paplūdimių. Visi tik pagūžčioja pe
čiais ir stebisi.

STRIBAI, PETKEVIČIAI IR APSTULBINTI PULKININKAI
„Drauge” 2010 m. birželio 16 d. 

buvo išspausdinta trumpa knygos, 
kurią parduoda „Draugo” knygynė
lis, apybraiža/reklama. Aviacijos at
sargos pulkininkas sakosi buvęs ap
stulbintas ir pasipiktinęs, kad „Drau
gas” reklamavo tą knygą („Drau
gas”, laiškų skyrius, 2010 m. birželio 
29 d.). Kiek suprantu, nenorint toliau 
stulbinti aviacijos ats. pulkininką 
(nedaug mes jų turime savo gretose), 
knygą reikėtų pardavinėti tik iš po 
skverno, kokioje nors tamsioje vieto
je. Nes jeigu knyga bus pardavinėja
ma viešai, jau pats viešas jos parda
vinėjimas yra reklama. Na, gerai, su
prantame vienas kitą.

Aviacijos ats. pulkininkas taip 
pat sako, kad reklamuodamas tą kny
gą „Draugas” gali prarasti skaitytojų. 
Atsižvelgiant į tai, kokiu būdu šiomis 
dienomis „Draugas” dažniausiai pra
randa skaitytojus, pritariu gerb. laiš
ko autoriui - jeigu koks tuzinas dien
raščio skaitytojų prižadėtų nemirti, 
kol dar jų finansai leidžia jiems vis at
naujinti „Draugo” prenumeratą, tik
rai reikėtų tokios reklamos atsisa
kyti.

Knyga, apie kurią kalbame yra 
Vytauto Petkevičiaus „Prakeiktieji ir 
pateptieji”. Knyga šiltai atsiliepia 
apie, Petkevičiaus nuomone, nusipel- 
nusius Lietuvos žmones, sarkazmu - 
apie „pateptuosius”. Rašytojas Pet
kevičius pokario metais pasižymėjo 
veikloje, kurios darbuotojai buvo vadi
nami stribais. Tarybų laikais jis gavo 
daugybę valdžios medalių, premijų ir 
kitų apdovanojimų. Bet vėliau, 1988 
metais, jis buvo vienas iš Sąjūdžio 
įkūrimo narių — kokie jo motyvai bu
vo tą darant, turbūt iki galo niekada 
nesužinosime. Mirė 2008 metais. Po 
nepriklausomybės paskelbimo 1995 
metais Petkevičius buvo apdovanotas

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

O svečių Alvitas sulaukia vis 
daugiau, juos čia traukia kasmet vyk
stantys garsieji šv. Onos atlaidai. Ir 
ne tik jie, aplamai, Alvite yra pui
kiausios sąlygos plėtoti kultūrinį tu
rizmą, tam reikia tik atgaivinti „Alvi
to dūdą”, sutvarkyti ežero paplūdi
mius, įrengti kempingą, nutiesti 
takus į gražųjį Širvintos slėnį, uni
kalų Būdviečių ozą ir Šukių komplek
są. Tačiau tai padaryti Alvito ben
druomenė neturi jokių galimybių, nes 
tam reikia lėšų, kurių būtų galima 
gauti iš Europos Sąjungos, bet pas
taroji neskiria pinigų bendruome
nėms, jei šios pasišauna tvarkyti pri
vačią nuosavybę, o ežeras, kaip minė
ta yra privatus... Gaunasi užburtas 
ratas, iš kurio nesimato išeities. O 
laikas eina, ir ežero „čystas vandenė
lis” kuo toliau, tuo labiau tampa 
panašus į meldais užžėlusią didžiulę 
balą, kurią savininkas nei pats tvar
ko, nei kitiems leidžia tai daryti, elg
damasis pagal žinomąją patarlę „Nei 
pats ėda, nei kitam duoda”.

Aplinkos apsaugos ministerijos pre
mija už „aplinkosaugos idėjų sklei
dimą”, 2003 metais - Birštono savi
valdybės „Už nuopelnus Birštonui”, 
o po mirties, 2010 metais, preziden
tės Dalios Grybauskaitės - atminimo 
medaliu Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dvidešimtmečio proga.

Petkevičius, kaip kažkas yra 
pasakęs, daug kam buvo ir yra „ne
patogus žmogus”. Todėl „Drauge”, 
pristatant jo knygą ir jį patį, būtų 
buvę gerai tą aiškiai pasakyti. „Drau
go” apybraižoje puse sakinio pasako
ma, kad „Kai kam rašytojas ir jo kny
gos šiandien nepatinka...”, bet toliau 
visiškai nepaaiškinama, kodėl nepa
tinka, nepateikiami, nors trumpai, 
tie svarbūs Petkevičiaus biografijos 
faktai. Tai — nepasitarnavimas „Drau
go” skaitytojams ir tos knygos gali
miems pirkėjams.

Bet reikalauti uždrausti parda
vinėti arba „Drauge” reklamuoti tą 
knygą vien dėl jau mirusio autoriaus 
praeities, net neatsižvelgiant į jo kny
gos turinį, yra „Draugo” skaitytojų 
įžeidimas ir jų teisių pažeidimas. 
Toks reikalavimas sako, kad „Drau
go” skaitytojai yra per durni patys, 
vadovaudamiesi savo protu nuspręs
ti, ką jie pirks, ką jie skaitys ir kaip 
jie viską įvertins. Kad būtina, jog 
koks nors „vyresnysis brolis” pirma 
viską atsijotų ir už juos nuspręs
tų.

Ar toks „vyresnysis brolis” būtų 
aviacijos atsargos pulkininkas ar pės
tininkų pulko virėjas, yra tas pats - 
laisvame pasaulyje tai nėra priimti
na. O jeigu toks faktas nėra žinomas 
aviacijos atsargos pulkininkui, gerai, 
kad jis jau atsargoje.

Donatas Januta,
San Francisco, CA

Žinoma, jei eskulapas vietoj gra
žaus ežero nori turėti pelkę, tai jo 
asmeninis reikalas, tačiau kodėl jis 
nepagalvoja ar to nori Alvito gyvento
jai? Manau, kad nei vienas alvitiškis, 
kur jis begyventų, o tarp jų ir aš, to
kio noro nėra pareiškę ir, žinoma, su 
tokiomis savininko užmačiomis nie
kada nesitaikstys. Nesuprantu, kokie 
įstatymai davė teisę eskulapui ne
siskaityti su Alvito gyventojų nuo
mone, o tuo labiau — leido jam pa
sisavinti visą ežerą ir pasiskelbti 
vienvaldžiu bei nekontroliuojamu jo 
valdovu? Kas tai per įstatymai ir ar 
jie tokie tikrai priimti? Juridiniu 
požiūriu gal jie ir egzistuoja, ir ant 
popieriaus gal surašyti, bet juk yra ir 
moralinė klausimo pusės; galų gale, o 
kur savininko sąžinė? Gal ir ji, kaip 
tas ežeras, baigia užpelkėti? Ir kodėl 
tokius įstatymus priimant, niekas ne
protestavo? Kas juos priėmė? Kada?

Tokie ir panašūs klausimai man 
kyla nuolat, Nukelta į 9 psl.
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Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) — Minint Valstybės (Karaliaus Mindaugo karū
navimo) dieną Vilniaus Simono Daukanto aikštėje liepos 6 d. vyko Valstybės 
vėliavos ir Istorinės valstybės vėliavos pakėlimo iškilmės. Tradiciškai Valstybės 
dienos proga susirinkusiems S. Daukanto aikštėje skiriamą programą stebėjo 
prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, Seimo pirmininkė Irena Degu
tienė, premjeras Andrius Kubilius, Europos Parlamento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, užsienio diplomatai, gausiai susirinką vilniečiai ir sostinės sve
čiai. Vėliavos pakėlimo iškilmes užbaigė trys iš XVIII a. patrankos nuaidėjusios 
salvės: už karalių Mindaugą, Lietuvos valstybę ir Žalgirio mūšio 600-ąsias 
metines. Sostinėje ir kituose Lietuvos miestuose vyko ir daugiau renginių, skirtą 
Valstybės dienai. ELTA nuotr.

Ministras A. Ažubalis kviečia 
stiprinti demokratiją

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) - Už
sienio reikalų ministras Audronius 
Ažubalis kviečia tarptautinę bend
ruomenę stiprinti ir glaudžiau derinti 
veiksmus skatinant demokratiją pa
saulyje. Tai ministras liepos 3 dieną 
pasakė Krokuvoje vykusiame jubilie
jiniame Demokratijų bendrijos, ku
riai šiuo metu pirmininkauja Lietu
va, aukšto lygio susitikime, skirtame 
organizacijos dešimtmečiui.

Užsienio reikalą ministras A. Ažuba
lis. ELTA nuotr.

„Pasaulio demokratinė bendruo
menė susiduria su daugybe kliūčių, 
siekdama bendrų tikslų daugiašaliu 
lygiu, o ekonominis sunkmetis atnešė 
naujų pavojų demokratijai visame pa
saulyje. Nepaisant grėsmingo auto
kratinių ir populistinių nuostatų au
gimo daugybėje šalių ir regionų, ne
turime tam tinkamo demokratinio 
atsako. Demokratijos kūrimas reika
lauja rimtų ir suderintų visos pasau
lio bendruomenės pastangų”, - sakė 
A. Ažubalis.

Taip pat susitikime Krokuvoje 
dalyvavusi JAV valstybės sekretorė 
Hillary Clinton ypatingą dėmesį at
kreipė į žmogaus teisių padėtį, ypač - 
į pilietinės visuomenės įtaką demo
kratijos stiprinimui pasaulyje. H. 
Clinton pabrėžė vertybių, kaip vieną 
iš esminių dabartinės JAV administ
racijos politikos principų, vaidmenį 
šiandieninėje pasaulio politikoje.

Taip pat ji kalbėjo apie iššūkius, su 
kuriais šiandien susiduria judėjimai 
už žmogaus teises ir kitos demokra
tiją remiančios pilietinės visuomeni
nės grupės.

Susitikime Krokuvoje daugiau
siai dėmesio skirta Demokratijų 
bendrijos veiklai, jos darbo grupėms, 
demokratijos stiprinimui pasaulyje.

Kaip 2009—2011 metais organi
zacijai pirmininkaujančios šalies at
stovas ministras A. Ažubalis pasvei
kino susitikimo dalyvius ir supažin
dino juos su Lietuvos nuveiktais dar
bais ir tikslais 2011 metams.

Lietuvos diplomatijos vadovas 
Krokuvoje pradėjo antrąjį Parlamen
tinio forumo, įsteigto kovo 12 dieną 
Vilniuje, susitikimą ir pažymėjo, kad 
po parlamentarų diskusijų turėtų 
sekti konkretūs projektai. Anot mi
nistro, du kiti Parlamentinio forumo 
susitikimai dar šiais metais numatyti 
JAV ir Gruzijoje.

Demokratijų bendrijos susitiki
me patvirtintas Globalus demokrati
jos veiklos planas, kuriame ateičiai 
numatyti demokratijos stiprinimo 
veiksmai. A. Ažubalis pabrėžė, kad 
visa Demokratijų bendrija turi siekti, 
kad šie įsipareigojimai būtų ne tušti 
žodžiai, bet turėtų tapti tikrove. Anot 
jo, į šią veiklą bus kreipiamas Lietu
vos, kaip pirmininkaujančios šalies, 
ir visos Demokratijų bendrijos dėme
sys iki kito Demokratijų bendrijos 
ministrų susitikimo 2011 m. Vilniuje.

Jubiliejiniame susitikime Kro
kuvoje dalyvavo 75 pasaulio vyriau
sybių atstovai. Susitikime dalyvavo 
Europos Parlamento pirmininkas 
Jerzy Buzekas. Lietuva, kaip pirmi
ninkaujanti valstybė, Krokuvoje taip 
pat vadovavo Steigiamosios darbo 
grupės susitikimui. Grupę sudaro 
septyniolikos valstybių, įsteigusių 
Demokratijų bendriją, atstovai. Ši 
grupė yra pagrindinis Demokratijų 
bendrijos valdymo organas tarp mi
nistrų susitikimų. Lietuva taip pat 
ruošė Demokratijų bendrijos Parla
mentinio forumo, Jaunųjų vadovų fo
rumo ir Lyčių lygybės darbo grupės 
susitikimus.

EP prašo prireikus pradėti 
pažeidimo svarstymą prieš Lietuvą

Strasbūras, liepos 6 d. (ELTA) - 
Europos Parlamentas (EP) nutarė 
kreiptis į Europos Komisiją (EK) su 
prašymu užtikrinti ES teisės laiky
mąsi Lietuvoje ir prireikus pradėti 
pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą 
dėl europarlamentaro Valdemaro To- 
maševskio privilegijų nepaisymo.

Šių metų sausio 21 d. Lietuvos 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisi
ja, vertindama europarlamentaro V 
Tomaševskio veiklą EP ir kitur, nu
tarė, jog EP nario „viešas elgesys ir 
pasirinkta veiklos forma nerodo pa
garbos žmogui ir valstybei, teisingu
mui, nedidina pasitikėjimo valstybe 
ir jos institucijomis”. Komisija priė
mė šį sprendimą gavusi sąjungos 
„Lietuvos Sąjūdis” kreipimąsi, kuria
me nurodoma, kad V Tomaševskis 
viešai kalba apie lenkų diskriminavi

Išlaisvintas Lietuvos laivo kapitonas

Vilnius, liepos 4 d. (ELTA) - Iš
laisvintas gegužę pagrobtasis „Li- 
marko laivininkystės bendrovei” pri
klausančio motorlaivio „Argo” kapi
tonas Dmitrijus Baškirovas. Po me
dicininio patikrinimo ir parodymų 
davimo Nigerijos pareigūnams arti
miausiu metu D. Baškirovas grįš na
mo. Apie išlaisvinimą pranešta kapi
tono artimiesiems.

D. Baškirovu Nigerijos Lagoso 
uoste rūpinasi „Limarko laivinin
kystės bendrovės” agentas. Užsienio 
reikalų ministras Audronius Ažuba
lis dėkoja už pagalbą šalims partne
rėms ir tarpžinybinei darbo grupei.

Motorlaivio „Argo” kapitoną pi
ratai gegužės viduryje pagrobė prie 
komercinės Kamerūno sostinės Dua- 
los pakrantės. Laivas „Argo” buvo 
užpultas bei jo kapitonas D. Baškiro
vas pagrobtas beveik tuo pačiu metu, 
kaip ir laivas „North Spirit”, pri
klausantis graikų bendrovei „Balt- 
hellas Chartering S. A.” ir plaukio
jantis su Sent Vincento ir Grenadinų

Patriotinės dainos konkurso 
nugalėtoju tapo M. Mikutavičius

Konkurso nugalėtojas Marijonas Mi
kutavičius. ELTA nuotr.

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) - 
Lietuvos radijas paskelbė patrioti
nės dainos konkurso „Daina Lietu
vai” rezultatus ir nugalėtojus. Pir
moji vieta, 5,000 litų premija ir diplo
mas atiteko dainos „Ar mylit ją Jūs?” 
autoriui Marijonui Mikutavičiui.

Konkursą buvo skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 20-me- 
čiui. Komisijai iš viso buvo pateikta

mą Lietuvoje. Po t?kio Komisijos 
sprendimo europarlamentaras krei
pėsi į EP prašydamas apginti jo par
lamentaro privilegijas.

Parlamentas patvirtino ataskai
tą, kurioje pažymima, jog Lietuvos 
valstybės institucijos neturi teisės 
vertinti europarlamentaro veiklos at
liekant savo pareigas. „Minėtu spren
dimu ir Lietuvos Respublikos įstaty
mais, kuriais grindžiamas šis spren
dimas, pažeidžiama ES teisė ir pažei
džiami EP nario laisvės ir nepriklau
somumo principai”, - sakoma doku
mente.

Pasak EP informacijos biuro Lie
tuvoje pranešimo, EP „prašo EK 
kreiptis į Lietuvos valdžios instituci
jas, kad šios paisytų ES teisės, ir pri
reikus pradėti Bendrijos teisės pažei
dimo procedūrą” prieš Lietuvą.

vėliava.
Rusijos naujienų agentūros, rem

damosi Rusijos jūreivių profesine są
junga, pranešė, jog du rusų jūreiviai 
iš motorlaivio „North Spirit” įgulos 
buvo paleisti pagrobėjams sumokėjus 
išpirką. Kartu su jais, pasak Rusijos 
žiniasklaidos, buvo paleistas ir D. 
Baškirovas. Jūreiviai nugabenti į Ni
geriją. Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos duomenimis, jūreivius buvo 
pagrobę Nigerio deltos išlaisvinimo 
judėjimo kovotojai.

Liepos 2 d. Nigerio upės deltos 
rajone vietos kovotojai užgrobė du 
prekybos laivus, nušautas vienas įgu
los narys, tarp paimtų įkaitų yra Lie
tuvos pilietis Aleksejus Sysojus. Pa
sak Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos, A. Sysojaus artimiesiems apie 
įvykį pranešta. Lietuvos URM tiria A. 
Sysojaus pagrobimo aplinkybes, pa
laiko nuolatinį ryšį ir glaudžiai bend
radarbiauja su šalių partnerių insti
tucijomis, teigiama ministerijos pa
reiškime.

114 dainų, iš kurių į antrąjį ratą pa
teko 41. Antrajame rate birželio mė
nesį radijo klausytojai, interneto 
svetainės www.lrt.lt lankytojai ir ko
misijos nariai balsavo už jiems pati
kusias dainas.

Antroje vietoje - dainos „Lietu
va” autoriai Aidas Sabaliauskas ir 
Juozas Ruzgys. Jiems skirta 3,000 li
tų premija ir diplomas. 2,000 litų 
premiją ir diplomą gavo trečioje vie
toje atsidūrusios dainos „Mano Lie
tuva” autorius Linas Adomaitis.

Konkurso „Daina Lietuvai” dip
lomais ir tūkstančio litų premijomis 
apdovanoti klausytojų išrinktas dai
nos „Jie nebuvo Dievai” autorius 
Dainius Karmaza, už kūrybinius ieš
kojimus — dainos „Aš Lietuvai me
dis” autoriai Ričardas Anusauskas ir 
Gintaras Songaila.

Konkurso nugalėtojams ir diplo
mantams Lietuvos radijas dovanojo 
meninius albumus „Vilnius: miesto 
portretas”. Konkurso nugalėtojus ir 
10 geriausių dainų konkurso organi
zatoriai — Lietuvos radijas ir Lietu
vos autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūra LATGA-A - apdovanojo pi
niginiais prizais ir diplomais.

http://www.lrt.lt
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Pasaulio naujienos
H. Clinton žada paramą Gruzijai 

ir užsipuola Rusijos vykdomą 
okupaciją"//

Tbilisis, liepos 6 d. (BNS) - JAV 
valstybės sekretorė Hillary Clinton 
dar kartą pažadėjo Gruzijai tolesnę 
paramą ir kritikavo Rusijos vykdomą 
„okupaciją” dviejuose nuo Gruzijos 
atsiskyrusiuose regionuose.

Kaip JAV valstybės sekretorė 
pirmą kartą lankydamasi šioje buvu
sioje sovietinėje respublikoje, H. Clin
ton moterų vadovių grupei sakė, kad 
Washington taip pat spaus dėl to
lesnių demokratinių pertvarką Gru
zijoje.

„Toliau prieštaraujame Rusuos 
veiksmams, kurie, mūsų nuomone, 
yra blogi ir kurių sąrašo priekyje yra 
įsiveržimas į Gruziją ir jos okupacija, 
ir juos kritikuojame”, — sakė H. 
Clinton, atvykusi į Tbilisį.

H. Clinton paragino tęsti per
tvarkąs Gruzijoje ir sakė, kad joms,

siekiant atgauti atsiskyrusių regionų 
kontrolę, labai svarbi gyvybinga de
mokratija bei ekonomika.

„Kuo gyvybingesne, efektyvesne 
demokratija ir ekonomika Gruzija 
taps, tuo didesnis bus skirtumas tarp 
Pietų Osetijos bei Abchazijos ir liku
sios Gruzijos dalies”, - sakė ji.

JAV pareigūnai po 2008 metų ka
ro, kurio metu Rusijos pąjėgos įžengė 
į Gruziją atremti gruzinų pajėgų 
puolimo prieš Maskvos remiamą Pie
tų Osetiją, ne kartą reiškė paramą 
Gruzijos teritoriniam vientisumui.

Rusija po to karo pripažino Pietų 
Osetiją ir Abchaziją nepriklausomo
mis valstybėmis, bet šiuo pavyzdžiu 
pasekė vos kelios valstybės. Vėliau 
Rusija tuose regionuose įsteigė nuo
latines karines bazes ir atsiuntė šim
tus karių bei pasieniečių.

Lenkijos prezidento rinkimus 
laimėjo B. Komorovvski

Varšuva, liepos 5 d. (BNS) - 
Lenkijos pirmalaikius prezidento 
rinkimus laimėjo liberalas Bronislaw 
Komorowski, surinkęs 53,01 proc. 
balsų. Buvęs premjeras ir konserva
torių kandidatas Jaroslaw Kaczynski 
gavo 46,99 proc. balsų. Nurodoma, 
kad rinkėjų aktyvumas buvo 55,31 
procento. J. Kaczynski iš karto pripa
žino pralaimėjimą

Normaliai rinkimai būtų vykę 
rudenį. Juose velionis prezidentas L. 
Kaczynski tikriausiai būtų siekęs 
antros kadencijos ir varžęsis su Sei
mo pirmininku B. Komorowski.

Balandžio 20 d. vykusiame šių 
rinkimų pirmajame rate nei vienas 
kandidatas neužsitikrino lemiamos 
daugumos, todėl reikėjo rengti antrą 
ratą. Abu kandidatai yra buvę anti
komunistinio judėjimo aktyvistai, 
kilę iš konservatyvių katalikiškų 
šeimų. Tačiau jų nuostatos dėl kai 
kurių esminių klausimų labai skir
tingos, o šių rinkimų baigtis nulems, 
ar Lenkijoje bus siekiama vykdyti 
daugiau rinkos pertvarkų, ar bus iš
saugota plati socialinių garantijų sis
tema.

Valdančiosios proeuropietiškos 
Pilietinės platformos (PO) iškeltas B. 
Komorowski beveik visą laiką buvo 
šios rinkimų kampanijos pirmaujan
tysis. Daugelis rinkėjų jį laiko patiki
mu politiku, taip pat vertina jo vy
riausybę, dėl kurios pastangų per pa
saulinę ekonomikos krizę Lenkija ne
patyrė recesijos.

Lenkijos prezidento pareigos di
džia dalimi tėra reprezentacinės, ta
čiau šalies vadovas taip pat gali ve
tuoti įstatymus, o būdamas vyriau
siasis ginkluotųjų pajėgų vadas gali 
daryti įtaką karinėms operacijoms 
užsienyje.

B. Komorowski žada glaudžiai 
bendradarbiauti su premjero Donald 
Tusk vyriausybe siekiant maždaug 
po penkerių metų įvesti Lenkijoje 
eurą, užbaigti karinę misiją Afganis
tane iki 2012 metų ir skatinti rinkai 
palankias pertvarkąs. Jis taip pat pa
sisako už Lenkijoje itin įtakingos Ka
talikų Bažnyčios nesikišimą į vals
tybės reikalus.

Lenkijos prezidento rinkimus ne

didele persvara laimėjus nuosaikių 
konservatoriškų pažiūrų B. Komo- 
rowski, padidėjo spaudimas premjero 
D. Tusk vyriausybei vykdant ekono
mines pertvarkąs.

: :x • • •
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Naujasis Lenkijos prezidentas Bro- 
nislaw Komorowski.

Reuters/Scanpix nuotr.

Šių rinkimų rezultatai yra perga
lė jaunesniajai Šiaurės ir Vakarų 
Lenkijos miestiečių klasei, kuri pas
taruosius 20 metų klestėjo ir kuri ša- 
ies ateitį sieja su tolesne integracija į 
Europos Sąjungą, rinkos liberaliza
vimu ir susitaikymu su Vokietija bei 
Rusija.

Kadangi B. Komorowski yra D. 
Tusk valdančiosios Pilietinės platfor
mos narys, vyriausybei nebereikia 
jaudintis dėl galimų prezidento 
sprendimų vetuoti jos įstatymų pro
jektus. Be to, vyriausybė tikriausiai 
galės laisviau vykdyti savo fiskalinius 
planus, į kuriuos įtrauktas ir išlaidų 
mažinimas.

Pripažindamas savo pralaimėji
mą J. Kaczynski savo šalininkams sa
kė, kad neblogas jo rezultatas yra ge
ras ženklas dėl rudenį įvyksiančių 
vietos valdžios rinkimų ir kitais 
metais įvyksiančių parlamento rinki
mų, kuriuos Lenkija surengs tuo me
tu, kai pirmininkaus visai ES.

EUROPA

BUKAREŠTAS
Pietryčių Rumunijoje esančiame 

Tuzlos oro uoste liepos 5 d. nukrito ir 
sudužo nedidelis lėktuvas An-2. Žuvo 
11 žmonių, 3 buvo sužaloti. Lėktuvas 
priklausė Rumunijos kariuomenei, 
jame skrido parašiutininkai, ketinę 
atlikti banduomuosius šuolius iš lėk
tuvo. Lėktuvas sudužo pasiekęs kili
mo ir tūpimo tako pabaigą - jis tren
kėsi į žemę ir iš karto užsidegė. Nelai
mės priežastys dar nežinomos, bet 
spėjama, kad dėl to yra kaltas pilotas.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas 

Sarkozy atmetė kaltinimus, esą jis 
per savo partijos iždininką gavo 
neteisėtą finansinę paramą 2007 
metų prezidento rinkimų kampanijai 
ir pavadino juos politiniu šmeižtu.

DELIS
Tremtyje gyvenančiam Tibeto 

dvasiniam vadovui Dalai Lamai lie
pos 6 d. sukako 75-eri metai. Šia pro
ga jo gyvenamame mieste Indijoje 
buvo surengtos didelės iškilmės. Ti
beto dvasinis vadovas kreipėsi į maž
daug 5,000 savo sekėjų, susirinkusių 
į Indijos Himalajų kalnuose esančias 
budistų šventyklas, kur Dalai Lama 
gyvena nuo tada, kai pabėgo į Indiją 
po 1959 m. nepavykusio tibetiečių 
sukilimo prieš Kinijos valdžią.

JAV

VVASHINGTON, DC
Izraelio ministras pirmininkas 

Benjamin Netanyahu atvyko į Wa- 
shington, DC, kur susitiks su Jung
tinių Valstijų prezidentu Barack 
Obama. Po susitikimo numatyti dar
bo pietūs — oficialaus aukščiausių 
vadovų susitikimo protokolo dalis, 
kuria Izraelio premjeras negalėjo 
pasimėgauti per savo apsilankymą 
kovo mėnesį, nes buvo gana šaltai su
tiktas B. Obama dėl tuomet kilusio
nesutarimo dėl žydų nausėdijų.

* * *
Lenkija ir Jungtinės Valstijos pa

sirašė susitarimą dėl peržiūrėto

priešraketinės gynybos (PRG) skydo 
plano įgyvendinimo, nepaisant Rusi
jos prieštaravimų. JAV valstybės sek
retorė Hillary Clinton stebėjo, kaip 
pasirašomas paktas, leidžiantis 
abiem šalims įgyvendinti planą, 
pagal kurį Lenkijos teritorijoje bus 
išdėstyti raketų gaudytuvai, skirti 
apsiginti nuo galimų Irano ar bet
kurių kitų šalių raketų puolimų.

* * *
Dar du iš dešimties Jungtinėse 

Valstijose suimtų įtariamų Rusijos 
šnipų prisipažino esantys Rusijos 
piliečiai ir atskleidė savo tikruosius 
vardus. New York prokuratūra pa
skelbė, kad įtariamieji Michael Zot- 
toli ir Patricia Mills prisipažino iš 
tikrųjų esantys Michail Kucik ir 
Natalja Pereverzeva. Jungtinėse 
Valstijose jiedu gyveno su suklasto
tais dokumentais. Teismas nesutiko
šių asmenų paleisti už užstatą.

• * *
JAV gynybos departamentas su

griežtino savo darbuotojų bendravi
mą su žiniasklaidos atstovais. Penta
gono vadovas Robert Gatės pateikė 
departamento darbuotojams ben
dravimo su žiniasklaida taisykles. 
Trijų puslapių dokumente teigiama, 
kad R. Gatės „susirūpinęs, jog JAV 
gynybos departamentas per daug 
atsipalaidavo bendraudamas su ži
niasklaida ir dažnai pažeidžia tokio
bendravimo taisykles”.

* * *
Iowa valstijoje liepos 4-osios pa

radas virto nelaime — du vežimą trau
kę žirgai pasibaidė ir ėmė trypti žmo
nes - vienas jų žuvo, dar 23 buvo su
žeisti, praneša JAV žiniasklaida, kuri 
nurodo, kad nukentėjo daug vaikų. 
Pranešimuose taip pat sakoma, kad 
kai kurių sužeistųjų būklė yra sunki. 
Nelaimė įvyko Bellevue miestelyje, 
kuriame gyvena 2,300 žmonių.

NEW YORK
Nuo 2010 metų pradžios pasau

lyje žuvo 59 žurnalistai, teigiama 
„Press Emblem Campaign” (PEC) 
ataskaitoje, paskelbtoje šios organi
zacijos tinklalapyje. Pavojingiausia 
žurnalistams šalimi pasirodė esanti 
Meksika, ten per pusmetį žuvo 9 ži
niasklaidos atstovai. Hondūre žuvo 
8, Pakistane — 6, Nigerijoje ir Filipi
nuose - 4. 3 žurnalistai buvo nužu
dyti Rusijoje ir 3 - Kolumbijoje. Ira
ke, Nepale, Tailande ir Venesueloje 
buvo nužudyta po 2 žurnalistus. 
Žmogžudystės buvo įvykdytos iš viso 
25 šalyse.

Krovinių gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis.

Automobilių pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkių siuntinių siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje

1-800-775-SEND

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis.

Air Freight

Trucking

y

s

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Tel. J 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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Liepos 4-oji: karštį užgožė linksmybės 
ir dėkingumas

Kokia gi būtų Liepos 4-oji be vėliavų?

Amerikoje mokama švęsti taip, 
kad šventę pajustų ir kiti. Praėjusį 
savaitgalį ugnies salvės liejosi per 
kraštus, džiugindamos ne tik tuos, 
kas jiems nepagailėjo pinigų, bet ir 
artimus bei tolimesnius kaimynus.

Mokena miestelio, Illinois valsti
jos, žmonės Liepos 4-ąja ėmė rūpintis 
gerokai anksčiau, nes tądien čia šur
muliavusios eitynės nori nenori vertė 
galvoti apie pastangas, įdėtas jai 
pasiruošti. Vidurdienį, regis, visas 
miestelis gyveno vienu ritmu. Gyven
tojai, apsitaisę patriotiniais motyvais, 
po pusryčių ilgai nedelsdami apsigin
klavo kėdėmis, patiesalais, gėrimais 
ir užsiėmė strateginę vietą Wolf 
Road, kuriuo žygiuos nuotaikinga, 
žaisminga, spalvinga eisena.

Pažiūrėti tikrai buvo ko. Žmonės 
šypsenomis, plojimais, šūksniais

džiaugsmingai sveikino pėsčius, va
žiuotus, raitus parado dalyvius - 
visus ir kiekvieną. Šie nuo žiūrovų 
neatsiliko dosnumu - spaudė rankas, 
lankstėsi, dalijo reklaminius lanks
tinukus, skrajutes, vėliavėles, savo 
atstovaujamų organizacijų suveny
rus, tokius kaip marškinėliai, apy
rankės, žaislai... Saldainių, tiesa, 
brukti nereikėjo — pakako barstyti ir 
linksmai žiūrėti, kaip sparčiai juos 
renka tam tyčia maišeliais apsirūpinę 
jaunieji šalies piliečiai. Kas nieko ne
turėjo, bent nusišypsojo, vandenėliu 
aplaistė... Tikėtina, kad daugumai, 
jei ne visiems, mintis apie kepinančią 
kaitrą užgožė pakili nuotaika.

Abipusis dėkingumas — toks šios 
šventės raktinis žodis. Smagu, kad 
taip.

Lina Tumasonienė

Šventei pasiruošta ir pasipuošta!

Nemeluotos šventės dalyvių emocijos.

Kuklus, santūrus, bet dėl to tik įdomesnis parado dalyvis.

Parade buvo ir keturkojų dalyvių.
Linos Tumasonienės nuotr.
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Vaikinas sakė norėjęs įmesti Pi
pirą į upę, bet, būdamas neblaivus, 
nepataikė, ir šunelis nukrito ant 
žvyrkelio.

Patyręs žiaurumus Pipiras po til
tu išgulėjo ilgiau negu parą, deja, liko 
gyvas su sutrupėjusiais kaulais, sun
kiai galintis ėsti ar gerti. Sušalęs, pa
judėti negalintis jis atsirado gyvūnų 
priežiūros centre, kur jam sustojo šir
dis. Svajūnas Beniukas nuteistas de
šimties mėnesių laisvės atėmimu. 
Latvijoje katiną negyvai sudaužęs 
vaikinas buvo nuteistas metams.

Kretingoje buvo išgelbėti penki 
dar akli, šlapi ir išbadėję šuniukai. 
Jie buvo sukišti į maišą ir įmesti į 
šiukšlių konteinerį. Šiems pasisekė - 
šunelius ėmė maitinti kalaitė, kurios 
pienelio užteko ir saviems, ir pames
tinukams.

Visuomenė reagavo. Prie Seimo 
rūmų vyko demonstracija „Smurtui 
prieš gyvūnus — NE!” Susirinko gy
vūnų globos organizacijų savanoriai 
ir miestiečiai su savo augintiniais. Jie 
pasirašė peticiją, smerkiančią žiaurų 
elgesį su gyvūnais, reikalavo sugriež
tinti bausmes, skriaudikus bausti ne 
tik viešais darbais, bet bauda iki 
26,000 litų ar laisvės atėmimu iki 4 
metų.

* * *
Jau ne naujiena,- kad kapai būna 

nusiaubiami, vagiamas metalas, ver
tės turintys papuošalai. Lapkričio 20 
d. naktį Vilniaus Antakalnio kapi
nėse buvo išniekinti 1991 m. sausio 
13-tos aukos Loretos Asanavičiūtės ir 
Medininkuose sušaudytų Antano 
Musteikio, Stanislovo Orlavičiaus ir 
Algimanto Juozako kapai. Buvo iš
mėtytos gėlės, nuplėštos žalvarinės 
lentelės su bareljefais, padaryta apie 
11,000 litų žala. Žuvusių už Lietuvos 
laisvę artimiesiems padarytas dar 
vienas smūgis.

* * *
Kita sukrečianti, plačiai disku

tuojama tema buvo Centrinės žval
gybos valdybos (ČIA) slaptojo kalėji
mo 2004—2005 m. įkūrimas Antavi
liuose, netoli Vilniaus. „ABC News” 
paskelbė žinią, kad Lietuvoje, slap
tame kalėjime, buvo tardomi aštuoni 
teroristai iš Afganistano. Lietuvos 
Prezidentė „ABC News” interviu 
nedavė. Neaišku, kaip tas galėjo įvyk
ti niekam nežinant? Ar tai buvo sąly
ga, kad Lietuva būtų priimta į 
NATO? Ar tai Lietuvos šantažas?

* * *
Romualda Navikaitė, Lietuvos 

vaikų fondo (Laisvės pr. 125, Vilnius) 
direktorė, pasakojo .apie naujai atsi
radusį gyvybės langelį. „Gyvybės lan
gelis” yra gydymo įstaigos ar kūdikių 
globos namų sienoje įrengta speciali 
kapsulė su durelėmis, kur galima 
saugiai anonimiškai palikti nenorimą 
naujagimį. Ženklas apie paliktą kū
dikį tuoj perspėja darbuotojus ir tuoj 
būna pasirūpinama paliktu nauja
gimiu.

Vilniuje toks langelis yra įreng
tas Vilniaus apskrities sutrikusio 
vystymosi kūdikių namuose (Žolyno 
g. 47, dir. Petronėlė Vaitkevičienė), 
kuriems „Saulutė” siųsdavo siunti
nius. Tokie langeliai jau įrengti Klai
pėdoje, Kaune ir Panevėžyje. Kai vai
kai paliekami ligoninėse, bent motina 
yra žinoma. Langelis teikia anoni
miškumą ir negresia atsakomybė. 
Per tris mėnesius tėvai gali apsigal
voti ir, įrodžius tėvystę, vaiką atsi
imti. Lietuvoje 2008 m. buvo 10,000 
legalių abortų, o kiek slaptų? Šiukš
lių konteineriuose randami nužudyti 
kūdikiai. Langelio sumanytoja Seimo 
narė Asta Baukutė skatina mamas 
nežudyti savo vaikų, branginti jų gy
vybę, nes „Lietuva be vaikų yra Lie
tuva be ateities”.

* * *
Lietuvoje nuo metinių pajamų 

mokesčių leidžiama 2 proc. skirti 
savo pasirinktai labdarai. Sunkmečiu 
bandant surinkti daugiau lėšų į 
biudžetą, buvo svarstoma sumažinti 
aukojimą iki 1 proc., bet kilus protes
tams buvo palikti 2 proc.

Skrydžių skaičiui į Lietuvą su
mažėjus ir Lietuvoje ekonominei kri
zei tebesilaikant kenčia kurortai. 
Viešbučiuose, svečių sumažėjo, valsty
bė didina pridėtinės vertės mokestį 
(PVM), verslininkai linkę parduoti 
viešbučius. Vasarą atsigavus, žiemą 
vėl skaičiuojami nuostoliai. Palangoje 
parduodami „Tauras” (5 min.), „Info 
Hotel” (3 min. litų), „Medūza” (10 
min. litų), „Baltic Inn” (4,5 min. litų) 
ir „Smėlio takas” (4 min. litų). Sa
koma, kad. parduodama A. Sabonio 
„Pušų paunksmė” ir net 4 žvaigž
dučių viešbutis „Gabija”. „Alangos” 
savininkai dar neskuba, tiki, kad 
praėjus sunkmečiui viešbučiai atsi
gaus.

Bus daugiau.

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba BetuviškaL
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS 

Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei cnirurgija

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

630-941-2609

S&elfeltnM skyriaus 
tel. 1-TZ3-S8S-9SOO

Užpelkėjusi sąžinė
Atkelta iš 5 psl. kai susiduriu su 
šia skaudžia istorija šiandieninėje 
Nepriklausomybėje Lietuvoje, kurio
je tokia šventa ir neliečiama tapo pri
vati nuosavybė. Taip, reikia sutikti, 
kad paveldėjimo teisės Lietuvoje sie
kia labai senus laikus, jos jau buvo 
įtrauktos į visus 3 (1529, 1566 ir 1588 
metų) Lietuvos Statutus, kurie tu
rėjo daug nuostatų, smulkiai nusa
kančių paveldėjimo ir nuosavybės 
žemės bei vandens teisines subtily
bes. Tačiau jau I Statuto skyriuje (18 
punktas) skelbiama: „Nustatome 
taip pat, jog kiekvienas toks, kas kam 
raštu duotų ar užrašytų ką, deramai 
paliudijus, o tas, kuriam užrašyta, 
tylėtų 10 metų ir savo užrašymais ne
sinaudotų, tokie užrašymai praėjus 
tai senačiai, jokios galios neturi tu
rėti. Ir jeigu kas svetimoje žemėje 
būtų, tai kai iš svetimos žemės į savo 
žemė atvyks, kad žemės senaties ne- 
nudelstų”. O 5-tasis skyrius (12 
punktas) skelbė: „Neturi niekas nie

Milžiniškas priešistorinis banginis medžiojo 
kitus banginius

Paleontologai Peru atrado milži
nišką jūros pabaisą, kuri prieš 13—12 
min. metų medžiojo už jį mažesnius 
banginius. Kaip praneša svetainė 
„Live Science”, archeologai šio gy
vūno fosilijas rado Peru teritorijoje. 
Teigiama, kad prieš 13-12 min. metų 
plaukiojančio banginio ilgis svyravo 
nuo 13 iki 18 metrų, o vien jo kaukolė 
siekė 3 metrus. Milžiniško priešisto
rinio banginio atsargose buvo 36 cen
timetrų dramblio ilčių formos dantys, 
kuriais buvo galima auką suplėšyti į 
gabalus.

Paleontologai įsitikinę, kad tarp 
stuburinių gyvūnų šio Leviathan 
melvillei- kąsnis iki šiol yra pats di

IEŠKO DARBO
* Sąžininga, darbšti, komunikabili 
moteris bus rūpestinga slaugė jūsų 
motinai. Tel. 815-603-9052, kalbėti 
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai.

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

Akių ligos

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINĄS, MD, S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. SL 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

kam jokio palikimo užrašinėti, ko 
rankose neturėdamas. Ir jeigu kas 
kam tokį palikimą užrašytų ar par
duotų, tokio užrašymo teisės požiūriu 
neturi būti prisilaikoma, nes niekas 
niekam negali tokio duoti.”

Taigi, net LDK teisynas neleido 
savivaliauti ir su savo nuosavybe 
elgtis be jokios kontrolės ir atsako
mybės, nesiskaitant su nustatytomis 
bendro gyvenimo padorumo normo
mis. Gaila, kad Lietuvos Statutas nuo 
1840 m. nustojo galioti, kai šalyje 
buvo įvesti Rusijos įstatymai. Tačiau 
šiandieną, Lietuvai atkūrus neprik-. 
lausomybę, būtų galima kai kuriuos 
jo punktus vėl įteisinti ir tai, be abejo, 
sutraAdytų ne vieną „užpelkėjusios 
sąžinės” savivaliautoją, kuriam galio
ja tik savi „statutai”. Būtų įdomu 
šiuo klausimu išgirsti ir kitų skaity
tojų, ypač alvitiškių, nuomonę. Tad ir 
kviečiu į diskusiją, padiskutuokime, 
pareiškime savo nuomonę.

džiausias. Iki šiol tyrinėtojams buvo 
pavykę rasti tik šio gyvūno kaulų 
fragmentus, tačiau naujausi atradi
mai atskleidžia, kad šie gyvūnai mito 
mažesniais savo giminaičiais. Anot 
tyrėjų, šis leviatanas galėjo maitintis 
daug kalorijų turinčiais savo mažes
nių giminaičių taukais.

Šie, tada didžiausi jūros gyvūnai, 
išnyko vėstant klimatui prieš 11—10 
min. metų, o jų vietą užėmė kiti gro
buonys, pavyzdžiui, didžiosios orkos. 
Dabartiniai šių gyvūnų palikuonys 
tokių dantų nebeturi, o didžiulius 
galvakojų kiekius tiesiog susiurbia.

Lrt.lt

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

REIVIKIIVIE DRAUGO FONDĄ — 
RŪPINKIMĖS „DRAUGU"!



10 DRAUGAS, 2010 m. liepos 7 d., trečiadienis

į, .L.J
H s

r J' f .
s;1 FLk" I

► ,1

IX DAINŲ ŠVENTEI TORONTE PASIBAIGUS

Bostonietė I. Adomkaitienė kvietė Toronto Dainų šventės dalyvius ir svečius j 
2012 metais Boston vyksiančių šokių šventę.

Nuskambėjo paskutiniai IX Dai
nų šventės, vykusios š. m. liepos 2-4 
dienomis Toronto, Canada, akordai. 
Nuostabi šventė, pareikalavusi dau
gybės žmonių jėgos, išmonės, nemigo- 
naktų, repeticijų, geranoriškumo, su
siklausymo, baigėsi. Dalyviai ir sveči
ai išsiskirstė namo išsiveždami šir
dyje meilės lietuviškumui liepsne
lę.

Kiekviename šventės renginyje — 
ar tai buvo Marijono Mikutavičiaus 
koncertas, ar chorų repeticija, ar mu
gė, ar miestelio vakaronė - skardėjo 
juokas, vyravo puiki nuotaika.

Šventėje dalyvavo 1,111 daini
ninkų nuo 5 iki 92 metų amžiaus. Su

stoję būrin, nesvarbu didelio choro ar 
tik nedidelio chorelio dalyviai jie 
buvo, visi užtraukė dainą vienu galin
gu balsu. O kai jiems pritarė visi salė
je sėdintys žiūrovai, atrodė, kad dai
nai maža vietos Hershey Centre are
noje.

Tad dėkodami renginio komiteto 
kopirmininkams Rasai ir Pauliui Ku- 
rams, vyriausiajai šventės meno va
dovei Daliai Skrinskaitei-Viskontie- 
nei, visiems dirigentams, chorų vado
vams, choristams ir visam būriui 
padėjėjų dar kartą prisiminkime 
gražios šventės akimirkas.

„Draugo” info

IX Dainų šventėje dalyvavo LR URM Užsienio lietuvių departamento direkto
rius Arvydas Daunoravičius. Iš kairės Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) 
choro vadovė Ilona Banienė, ČLM iždininkė Kristina Petraitienė, A. Dauno
ravičius, ČLM mokytojos Laima Viršinskienė ir Vida Rupšienė ir M. Rupšas.

Repetuoja Anapilio sodybos (Mississauga, Ontario, Canada) vaikų choras 
„Gintarėliai". Vadovė Deimantė Grigutienė.

Miestelio šventėje visus šokti kvietė muzikantų kapela.
Dainos Čyvienės ir Laimos Apanavižienės nuotraukos

Miestelio šventėje nebuvo pamiršti ir vaikai.

Pasibaigus šventei visi su gera nuotaika skirstėsi namo. Priekyje JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos pirmininkė Irena Vilimienė su vyru Zigmu.
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A t A
ALDONA UNDERIENĖ 

PEMKUTĖ

Mirė 2010 m. liepos 4 d., sulaukusi garbaus 86 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Dideliame nuliūdime liko: sūnus Ramūnas su žmona Laima; 

duktė Laima Petroliūnienė su vyru Tomu; sūnus Algirdas su 
žmona Janemarie; sūnus Vitas su žmona Taura; 8 anūkai; 2 
proanūkiai; sesuo Regina Ostis su vyru Algird bei kiti giminės.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Broniaus Underio.
Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 

vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 8 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 
vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. Aldona 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutei” arba Lithuanian Jesuit 
Fathers Baltic Project.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A t A
ALGIRDAS V DAPKUS

Po sunkios ligos, sulaukęs 80 metų, pabaigė savo žemišką 
kelionę 2010 m. liepos 1 dieną.

Gimė Lietuvoje, su tėvais atvyko į Hartford, CT. Po kariuomenės 
vedė Reginą Rauchaitę ir gyveno Čikagoje. Ten užaugino šeimą. Gi
liai mylėjo savo Tėvynę ir daug laiko pašventė dirbdamas lituanis
tinėje mokykloje. Išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Cape Cod ir 
keletą metų buvo LB Cape Cod apylinkės pirmininkas.

Nuliūdę liko: žmona Regina, dukra Aušra, sūnus Kęstutis su 
žmona Maria ir jų vaikai Mykolas ir Aleksander, sūnus Andrius su 
žmona Dana ir jų vaikai Elena, Aras ir Lukas, sesuo Gražina Pilei- 
kienė su vyru Vytautu, jų vaikai Vytautas ir Rimas, jų šeimos ir 
daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Algirdas palaidotas St. Francis Xavier kapinėse, Center- 
ville, MA.

Atminimo aukos skiriamos Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolynui, 800 Liberty Highway, Putnam, CT, 06260-2503.

Nuliūdusi šeima

LIETUVIŠKAS LENKIJOS 
PREZIDENTAS
Atkelta iš 3 psl. jam įskaitė jau 
pogrindžio grupėse. Taigi nelaikęs 
abitūros su suklastotais dokumentais 
jis pateko į universitetą ir savo kar
jerą baigė Varšuvos universiteto pro
fesoriaus titulu ir Lenkijos Respub
likos ambasadoriaus Rumunijoje 
rangu.”

Mažojoje Tėvynėje

„Pirmą kartą Kavoliškėse lan
kiausi, berods, 1989 metų pavasarį 
dar komunos laikais. Aš atvykau kaip 
pirmas Komorowski po daugiau nei 
50 metų, taigi pasikeitus iš tikrųjų 
dviems kartoms. Ir niekas jau ten ne
žinojo, kad kas nors tame dvare buvo. 
Pavardę prisiminė tik kunigas klebo
nas, be to, jis žinojo apie mano pro
senelio kapą.

Vaikščiojau kaip sumuštas šuo, 
apžiūrinėjau dvarą. Ten buvo me
džiai, liepų alėja, buvo saldainių fab
riko pastatas, kažkokios kalvės lie
kanos, tvarto liekanos, tvenkinys, 
mano akyse buldozeris lygino kal
velę, ant kurios kadaise stovėjo mano 
senelių dvaras. (...)

Radau savo protėvių pavardes ir 
Rokiškio bažnyčios fundatorių len
tose. Suradau net knygas su antspau
dais su savo senelių dvaro antspau
dais, radau senelio brolio rašomąjį 
stalą Rokiškio muziejuje, Przezdziec- 
kių rūmuose. Susijaudinau, bet, tiesą 
sakant, tą akimirką, kai važiavau 
atgal į Vilnių, jaučiausi nepaprastai 
įžeistas, nes iš manęs atėmė mano 
vaikystės legendą, tiksliau — ne ma
no, bet mano tėvo, jo brolio, visos gi
minės vaikystės.

Pajutau palengvėjimą, ir tiesa 
yra ta, kad tik tą akimirką, jau bū
damas subrendęs vyras, pajutau, kad 
toji žemė yra mano protėvių žemė, 
kurią aš myliu, apie kurią galvoju su 
didžiausiomis emocijomis. Bet ir

pajutau, kad aš jau esu iš Lenkijos, iš 
Varšuvos. Tuomet suvokiau, kad lei
džiu naujas šaknis. Pirmuosius savo 
30 metų jaučiausi visiškai išrautas ir 
netekęs mažosios tėvynės. Ji buvo 
nuotraukose, ji buvo širdyje, ji buvo 
tėvo ir senelių prisiminimuose, tačiau 
tai nebuvo mano prisiminimai, aš 
gyvenau kitų prisiminimais”.

Lietuva - visam laikui

„Man Dievo motina — tai būtent 
Aušros Dievo motina. Ir tik antroje 
vietoje Čenstakavo. Ir taip buvo vi
suomet, ir taip, ko gero, liks visam 
laikui. Labai susijaudinau, pirmą 
kartą apsilankęs Aušros vartuose 
1989 metais. Kildamas tais ištrintais 
laipteliais aš puikiai suvokiau, kad į 
šią koplyčią eidavo ištisos kartos - 
mano motina, močiutės, promočiutės 
ir propropromočiutės — dėl sūnaus, 
dėl vyro, dėl brolio.

(...)
Prie Kūčių stalo ir kitų švenčių 

proga vykdavo pokalbiai apie mūsų 
tėviškę. Tai buvo mūsų tėviškė, mūsų 
šalis... Prisipažinsiu, kad Vilniuje 
lankausi keliskart per metus, nes tu
riu namelį prie Juodosios Ančios 
Seinų krašte. Ne atsitiktinai tik to
dėl, kad iš ten man arčiausia ir į Že
maitiją, iš kur kilusi mano močiutės 
šeima, ir į Vilnių, jis yra arčiau nei 
Varšuva. Iš ten taip pat arčiau į Ka- 
voliškes ir iš ten laikas nuo laiko aš 
važiuoju į Vilnių, pergyvenu, vaikš
tau ir džiaugiuosi tuo, kas puiku Vil
niuje, kartais yra dėl ko liūdėti, kar
tais atvykstu su visa šeima, važiuo
jame į įvairias Lietuvos vietas.

(...)
Sutrumpinta
Parengta pagal „Kurier Wilenski" 

Delfi.lt
Anatolijus Lapinskas — kompo

zitorius, pedagogas, žurnalistas.

A t A
ALDONA STROPIENĖ 

BARKAUSKAITĖ

Mirė 2010 m. liepos 2 d., sulaukusi garbaus 84 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Dideliame nuliūdime liko: duktė Rūta Stropus ir vyras Tau

rais Bublys; duktė Rima Geimer su vyru Robert; anūkai Ignas 
Bublys, Christopher ir Matthew Geimer; sesuo Roma Papartis; 
sesuo Angelė Nelsienė su vyru Romu; daug dukterėčių ir sū
nėnų.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Vlado Stropaus.
Velionė pašarvota penktadienį, liepos 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 

vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 10 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. AJdona bus pa
laidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Fondui.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly

vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Brangiai
A f A 

MOTINAI

mirus, mieloms jaunystės draugėms DANAI ir RIMAI 
KRAUČELIŪNAITĖMS reiškiu gilią užuojautą.

Galina Macelytė-Sužiedėlienė

MARGUTIS II

Tel. 773-476-2242

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

2711 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629

Per WCEV radijo stotį 1450 AM banga 
kiekvieną vakarą nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

z^\

Prenumeruokime ,,Draugą"!
,,Draugą” atminkime savo testamente!

AMERIKOS LIETUVIU RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com

http://www.petkusfuneralhomes.com
Delfi.lt
http://www.petkusfuneralhoms.com
http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
...

♦Jauna pianistė, respublikinių
bei tarptautinių konkursų laureatė 
Gabrielės Lėlytė visus neabejingus 
klasikinei muzikai kviečia liepos 10 
d., 5 vai. p. p. atvykti į fortepijoninės 
muzikos popietę, kurioje išgirsite L. 
van Beethoven, F. Chopin, M. K. 
Čiurlionio ir kitų kompozitorių kū
rinius. Koncertas vyks Lietuvių dai
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cent
re, 14911 127th St., Lemont.

♦Profesionalus Čikagos archi
tektūros fondo gidas prof. Jurgis 
Anysas papasakos apie Čikagą lietu
viškai liepos 11 d., sekmadienį, 4:30 
vai. p. p. plaukiantiesiems pačiu gra
žiausiu laivu „Chicago First Lady” 
Čikagos upe ir Michigan ežeru. Laive 
veiks baras. Vietų skaičius laive ribo
tas. Bilietus galite užsisakyti tel.: 
708-207-8406; 708-785-8080 arba ei. 
paštu: altv@comcast.net ar karile- 
dalia@yahoo.com.

♦Liepos 11d. 12 vai. p. p. JAV LB
Lemonto valdyba kviečia visus į Va
saros šventę Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont. Susirinkime visi į būrį pa
silinksminti, pasidžiaugti vasaros tei
kiamais malonumais. Koncertuos 
akordeonistas Martynas Levickis, 
linksmins ir smagiai šokti kvies Rasa 
Zubreckaitė. Vaišinsimės čia pat 
kepamais šašlykais, skaniausiais 
„Smilgos” cepelinais. Gaivinsimės iš 
statinės pilstomu įvairių rūšių alumi. 
Didelių ir mažų laukia staigmenos - 
pupų maišų mėtymas, piešiniai ant 
asfalto, sporto rungtys, šokių kon
kursai, galėsite išmėginti savo laimę 
loterijoje. Norintieji reklamuoti savo

Akimirka iš „Meno8Dienos" 2007 metais. „Draugo" archyvo nuotr.

Stovykla „Meno8Dienos" Neringos stovyklavietėje, Vermont, šį
met vyks rugpjūčio 22-29 dienomis. Registracijos forma ir informacija 
apie dėstomus kursus, reikalavimus ir sąlygas yra paskelbta Neringos sto
vyklavietės tinklalapyje www.neringa.org/meno.html. Norinčius dalyvauti 
prašome išsispausdinti iš tinklalapio registracijos lapų ir jj užpildžius, išsiųsti 
nurodytu adresu.

SKELBIMAI

Advokatas 
Įonas Gibaitis
30 metų darbo patirtis

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

verslą ar rankdarbius prašomi kreip
tis tel. 630-673-3384.

IŠ ARTI IR TOLI...

♦Kasmetiniame, 20-ajame Long-
wood Opera festivalyje, kuris Christ 
Episcopal Church, 1132 Highland 
Avė., Needham, MA, vyks liepos — 
rugpjūčio mėnesiais, antradieniais 
7:30 vai. v. dalyvaus lietuvaitė Gilija 
Aukštikalnytė. Liepos 13 d. ji dainuos 
koncerte „Broadway Melodies”; lie
pos 27 d. - koncerte „Presenting Ri- 
sing Stars” ir rugpjūčio 3 d. - „Opera 
Meets Broadway”. Daugiau informa
cijos tel. 781- 455-0960 arba ei. paštu 
Encore@LongwoodOpera.org

♦Liepos 31 d. 8 vai. v. Lenkų kul
tūros fondo salėje (177 Broadway, Clark, 
NJ 07066) įvyks Andriaus Mamon
tovo akustinis koncertas. Bilietus už
sisakyti ir daugiau informacijos gau
ti galite tel. 732-713-5108 (Žilvinas) 
arba ei. paštu zilvis_bublis@yahoo.com

♦Rugpjūčio 16-20 d., Seattle įvyks
Lietuvių Bendruomenės šeimos sto
vykla „Lankas”. Informaciją suteiks 
stovyklos vadovė Jūratė Audėjaitienė 
ei.paštu hijurate@hotmail.com.

♦Šiaurės New Jersey Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek
madienį, nuo 1:30 vai. p. p. iki 5 vai. 
p. p. kviečia visus į Hedden Park, 
Randolph, NJ, kur vyks kasmetinė 
gegužinė „Potluck Picnic”. Daugiau 
informacijos suteiks Susan Savaiko 
tel.: 973-328-2850 arba Aldona Skly
pą tel.: 973-377-8148.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

Kviečiame Į Susiartinimo šventę 
Putnam, CT

Putnam seselės ir šventės organizacinis komitetas kviečia liepos 25 d. atvyk
ti į Suartėjimo šventę-gegužinę, kuri vyks seselių sodyboje (600 Liberty High- 
way, Putnam, CT 06260). Programoje: 11 vai. r. — šv. Mišios; 12 vai. p. p.— 
pietūs, po jų - įvairiausi užsiėmimai. 3 vai. p. p. — Neringos stovyklautojų pro
grama; 4 vai. p. p. — didžioji loterija. Tarp laimingų bilietų — Šimkų bendrovės 
(Hartford, CT) įsteigtas laimėjimas - kelionė j Lietuvą, „Taupos" (Boston, AAA) 
ir Sofijos Šakalienies įsteigti piniginiai laimėjimai, Juozo ir Elzbietos Liūdžiu 
dovana — raguolis. Daugiau informacijos ei. paštu: Daiva@rcn.com arba 
Diana nork@yahoo.com.

Martynas Levickis (kairėje) po koncerto (2009 m.) Lietuvių dailės muziejuje 
pasirašo Algiui Razumui. Kaip teigė pats akordeonistas, tai pirmasis auto
grafas jo gyvenime. Laimos Apanavičienės nuotr.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Road Chicago, 
IL 60629) liepos 9 d. 7 vai. v.

7 vai. v. — retrospektyvinės Ann Radville Grimmer parodos atidarymas
8 vai. v. — Martyno Levickio koncertas
Įėjimas nemokamas.
Rengia: Balzeko lietuvių kultūros muziejus, LR generalinis konsulatas 

Čikagoje, Čikaga-Vilnius Sister Cities.

Lietuvą garsinančio jaunojo akordeonisto Martyno Levickio, baigusio 
Šiaulių konservatoriją, muzikinė karjera tik prasideda. Jis — Karališkosios 
Londono menų akademijos studentas.

Net atėjus vasaros atostogoms ilsėtis nėra kada — laukia koncertai. 
Martynas ne pirmą kartą koncertuos ir Čikagoje. Prieš metus šį gabųjį akor- 
denistą šiltais plojimais sutikome Lemont. Šį kartą Čikagoje ir jos apylinkėse 
Martynas surengs net keturis koncertus.

„Draugo" knygynėlyje

„Už Laisvę, Tėvynę ir Tave”
Aštuoniolika kovų už laisvę dai

nų, populiarūs atlikėjai, natos, akor
dai, dainų žodžiai ir nuotraukos - vi
sa tai klausytojai gali rasti kompakti
nėje plokštelėje „Už Laisvę, Tėvynę 
ir Tave”.

Ugningi, patriotiniai liaudies kū
riniai albume dera su begalinio grau
dulio bei ilgesio kupinomis melodijo
mis. Dainos atrinktos remiantis Lie
tuvių literatūros ir tautosakos insti
tuto mokslininkų patarimu, tad au
tentiškos ir aranžuotos nepažei
džiant jų struktūros ir dramatizmo.

Albume įrašyti vieni profesiona
liausių, artistiškiausių įvairių kartų 
moterų balsų: romansų virtuoze La
risa Kalpokaitė, „Auksinį scenos kry
žių” pelniusi Ieva Stundžytė, „Velnio 
nuotakoje” sužibusi Indrė Dirgėlaitė.

Solidi ir vyrija: Gediminas Stor
pirštis, Aidas Giniotis, Vladas Bagdo
nas, Vytautas V Landsbergis, Do
mantas Razauskas, Arnoldas Jalia- 
niauskas.

Albumo įrašuose dalyvavo aukš
čiausio lygio profesionalūs muzikan
tai: Pavelas Giunteris, Vytautas 
Labutis, Vytautas Mikeliūnas ir kiti.

„Draugo” knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

u ž i* '

te y£r TavB
GHAŽfAUSlOS PAftUZANI/ BAISOS

Pelnas bus skirtas tolesniam 
Laisvės kovų dalyvių atminimo įp
rasminimui.

„Už Laisvę, Tėvynę ir Tave” gali
ma įsigyti „Draugo” knygynėlyje.

Kompaktinės plokštelės kaina - 
19 dol. Ją galima įsigyti paštu, pri
dedant 9,75 proc. mokestį, užsi
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai
na — 3 dol. Persiunčiant daugiau 
plokštelių, už kiekvieną papildomai 
siunčiamą plokštelę — 2.5 dol. siunti
mo mokestis. Prieš perkant prašome 
paskambinti administracijai tel. 773- 
585-9500.

Paruošė L. A.
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