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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-
mininkas renkamas slaptu balsavi-
mu kartą per metus. Ši JT institucija
nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-
mo taryba, sprendžianti itin reikš-
mingus ir pasaulio įtakinguosius
dažnai kiršinančius tarptautinės
politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų
Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-
lių papiktino savo pareiškimu, esą
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-
tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-
vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.
Jeremič akistata – pirmasis atvejis
po maždaug 20 metų, kai JT Genera-
linės asamblėjos pirmininkavimą
perimantis regionas neranda bendro
sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-
tų Europa, perimanti Generalinės
asamblėjos vairą, teikia du kandida-
tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-
noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad
D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė
nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių
metų pradžioje į kovą įsitraukė gana
netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio
varžovą pasirodė praėjusių metų
vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti
paramą Lietuvos kandidatui sakyda-
ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-
rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et
labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos
išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-
džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-
mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UN/Evan Schneider nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius priėmė JAV verslininkų ir filant-
ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-
tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-
dėką už paramą Lietuvos bibliote-
koms.

„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių
vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-
suojamos programos ‘Pasaulinė bib-
lioteka’ projekto komandos žmonėms
bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-
kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo
parama padeda Lietuvos bibliotekas
paversti šiuolaikiniais bendruome-
nių ryšių centrais ir suteikia galimy-
bes kiekvienam piliečiui naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis bib-
liotekose”, – susitikimo metu sakė
premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-
das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-
tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio
šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti
žmonėms nemokamą prieigą prie
interneto. Lietuvoje fondas veiklą
pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio
bibliotekų” programos partnere,
informacinių technologijų bendrove
„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų
kompiuterizavimui skyrė paramos
bei dovanojo programinės įrangos už
daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX
olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto
ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-
dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė
dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos
irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-
rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama
naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte
bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.
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Kaskart grįžus į Lietuvą ir pasi-
vaikščiojus sostinės ar kitų miestų gat-
vėmis, akį rėžia gausybė iškabų anglų
kalba. Ir taip liūdnai atrodo kur nors
kamputyje mažomis raidelėmis surai-
tytas lietuviškas užrašas. Padėtis turė-
tų pasikeisti, jei Seimas patvirtins šiuo
metu svarstomą naują Valstybinės kal-
bos įstatymo redakciją. Pagal ją užsie-
nio kalba parašytas įstaigos pavadini-
mas negalės būti didesnis už lietu-
višką. Tuo tarpu Klaipėdos valdininkai,
nelaukdami, kada įsigalios naujas įsta-
tymas, nusprendė iššukuoti miestą,
tikrindami įstaigų iškabas. Nors ir labai
nenoriai, įstaigos atnaujino savo pava-
dinimus, įterpdamos lietuviškus pa-
aiškinimus, kad tai yra parduotuvė,
viešbutis, kavinė ir pan. Be abejo, su-
prantamas mūsų šalies verslininkų no-
ras prisidėti nuo globalėjančio Lietu-
vos vizijos kūrimo, tačiau nereikėtų
jiems nustumti į užkampį ir mūsų gim-
tosios kalbos, kurią mes su pasididžia-
vimu vadiname skambiausia, archajiš-
kiausia iš visų gyvų indoeuropiečių
kalbų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Švč. Trejybės šven-
tė kasmet pakviečia
apmąstyti šį didžiau-
sią Dievo slėpinį, iš
anksto žinant, kad žmo-
gaus protui niekuo-
met nepavyks visiš-
kai jo pažinti, nes tuo-
met kūrinys turėtų bū-
ti aukščiau už Kūrėją. 

Žmonijos istorija yra neatsieja-
mai susijusi su Dievo ieškojimu ir
bandymais geriau pažinti Kūrėją. Šio-
se paieškose matome daugybę klyst-
kelių, kai žmonės, mūsų protėviai,
užuot garbinę Dievą, garbindavo jo
kūrinius – saulę, perkūną ir kitus.
Visa ikikrikščioniškoji istorija – tai
nuodėmės naktyje pasiklydusio žmo-
gaus istorija, kai Dievas dažniausiai
likdavo neatpažintas. Apaštalas Pau-
lius, Atėnų areopage tarp daugybės
pagonių dievų pamatęs altorių neži-
nomam Dievui, paskelbė, kad šis ne-
žinomas Dievas yra Jėzus Kristus.

Žmogaus protas, jei tik nuodėmė
nesukliudo jam atvirai žvelgti į pa-
saulį, nesunkiai suvokia Dievo buvi-
mą, bet be Dievo Apreiškimo gali tik
labai mažai prisiliesti prie dieviškojo
slėpinio. Tačiau Dievas nori būti at-
pažintas ir mylimas, todėl žengia žmo-

gaus link ir save apreiškia. Tą Apreiš-
kimą mums atskleidžia Šv. Raštas. 

Pradžios knygoje skaitome apie
Mozės susitikimą su Dievu. Degan-
čiame ir nesudegančiame krūme Mo-
zei apsireiškęs Dievas pasako savo
vardą: „Jahvė” – „Aš esu” ir paliepia
išvesti tautą į laisvę. Ėjimas į laisvę
drauge bus ėjimas į gilesnį Dievo su-
vokimą. Ši misija Mozei daug kai-
nuos, nes jo tautiečiai nenorės palik-
ti savo stabų. Jie elgsis visai pana-
šiai, kaip mūsų laikų žmonės, vietoj
Dievo besirenkantys Naujojo am-
žiaus stabus.

Jėzus Kristus leido mums pažin-
ti triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų ir
Šventąją Dvasią, todėl tikėjimu mes
priimame Švč. Trejybės slėpinį. Jė-
zus pasiuntė savo mokinius į pasaulį
skelbti triasmenio Dievo ir jo vardu
krikštyti žmones: „Eikite ir padary-

kite mano moki-
niais visų tautų
žmones, krikštyda-
mi juos vardan Tė-
vo, ir Sūnaus, ir
Šventosios Dva-
sios, mokydami lai-
kytis visko, ką tik
esu jums įsakęs”
(Mt 28, 19). Bažny-

čia, bėgant amžiams, labai ištikimai
saugos ir gins Švč. Trejybės slėpinį
nuo visų bandymų iškreipti jo turinį.

Dievo Apreiškimas moko, kad
triasmenis Dievas yra Meilės Dievas.
Dangaus Tėvas myli žmones ir siun-
čia savo Sūnų gelbėti jų. Sūnus už
žmonių nuodėmes miršta ant kry-
žiaus ir atveria duris į amžinąjį gy-
venimą. Šventoji Dvasia padeda Die-
vo ieškančiam žmogui Jėzaus Kris-
taus asmenyje atpažinti Dievo Sūnų
(plg.1 Kor 12, 3) ir duoda jėgų eiti
Evangelijos keliu. 

Pati brangiausia Apreiškimo ži-
nia apie Dievą yra tai, kad jis ne ats-
tumia net ir didžiausio nusidėjėlio,
bet jo ieško. Turbūt niekas taip giliai
nepaliečia mūsų širdies, kaip suvoki-
mas, kad triasmenis Dievas yra be-
ribė meilė ir gailestingumas, tik rei-
kia į jį atsigręžti. 

Dievo slėpinys
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Buvusio sovietų
diplomato, da-
bar – Europos

Parlamento nario, Jus-
to Vinco Paleckio sū-
nus ir Stalin saulės ne-
šėjo, sovietinės Lietu-
vos premjero Justo Pa-
leckio anūkas Algir-
das Paleckis gegužės 7
dieną Washington, DC skundėsi
Lietuvos teismais. 

Tiesa, Paleckio skundai ir są-
mokslo teorijos Amerikai nebuvo
įdomios. JAV sostinėje įsikūrusio
,,The National Press Club” (NPC) su-
rengtoje Paleckio spaudos konferen-
cijoje nebuvo nė vieno amerikiečio
žurnalisto. Į susitikimą atvyko tik 8
žmonės: trys iš jų – vietos lietuviai,
vienas pačiame NPC dirbantis seny-
vo amžiaus džentelmenas, nelabai
suvokęs konferencijos esmę ir jos me-
tu kilusias aistras, bei keletas Pa-
leckį lydėjusių įtartinų veikėjų. 

Kitą savaitę Lietuvos Apeliacinis
teismas nagrinės bylą, kurioje Palec-
kis kaltinamas Sausio 13-osios nusi-
kaltimų neigimu. Teisminis procesas
prieš ,,Socialistinio liaudies fronto”
vadovą pradėtas pagal Lietuvos Res-
publikos  Baudžiamojo kodekso 170 2
str. 1 d. dėl viešo pritarimo tarptau-
tiniams nusikaltimams, SSSR ar na-
cistinės Vokietijos nusikaltimams
Lietuvos Respublikai ar jos gyvento-
jams, jų neigimo ar šiurkštaus men-
kinimo. Paleckis teisiamas dėl savo
žodžių, pasakytų 2010 m. lapkričio 2
d. „Žinių radijo” laidoje „Raktas”. Jis
tuomet teigė: „O kas buvo Sausio 13-
ąją prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškė-
ja, saviškiai šaudė į savus.” Paleckis
teigia, jog tai byla prieš laisvą žodį. 

Jam pritaria NPC spaudos kon-
ferencijoje emocijų nevaldžiusi Carla
Stea, kuri prieš kelis mėnesius sklai-
dėsi ir teismo salėje Lietuvoje, prisis-
tačiusi kaip žmogaus teisių gynėja.
NPC ji sakėsi esanti ,,Global Re-
search” organizacijos nare. Užtenka
tik atsidaryti šios organizacijos in-
terneto puslapį, jog pamatytumei
šūkį „Pasakyk ne JAV ir NATO pa-
saulio tvarkai.” Pasidomėjus giliau,
paaiškėja, jog Paleckio šalininkė ben-
dradarbiauja su tais, kurie neigia,
jog 2001 m. Rugsėjo 11-osios įvykiai
New York mieste buvo teroristų dar-

bas. Maža to, prieš metus Stea rašė:
„1991 m. sausio 13 d. Lietuvos pro-
vokatoriai susidūrė su Sovietų armi-
ja, nužudė 14 žmonių, juos skubiai
palaidojo, nesulaukę tyrimo, ir ap-
kaltino jų mirtimi Sovietų karius,
kurie nieko nenužudė”. Perskaičius
tokius sakinius ir matant jų autorę
įžūliai ginant Paleckį, imi abejoti
žmogaus sveiku protu.

Bet Stea labiausiai siutino mano
spaudos konferencijos metu užduoti
klausimai apie galimas organizacijos
,,Pasaulis be nacizmo” (,,World Wit-
hout Nazism”), kurios valdybos na-
riu prisistatė esąs Paleckis, sąsajas
su Kremliumi. Pats Paleckis, pa-
klaustas, ar žino, jog Izraelio laik-
raštis ,,Haaretz” ,,Pasaulis be naciz-
mo” steigėją Rusijos milijonierių
Boris Spiegel vadina Kremliui ar-
timu oligarchu, tvirtino, jog tai ne-
tiesa, ir kad jų organizacija yra žmo-
gaus teisių gynimo organizacija. 

Lietuvos naujienų svetainė
15min.lt, šią savaitę aprašiusi Palec-
kio išvyką į Washington, DC, primi-
nė, jog Estijos saugumo policija „Pa-
saulis be nacizmo” taip pat vertina
kaip Maskvos remiamą propagandos
organizaciją, kuri remia Rusijos už-
sienio politiką, skirtą buvusioms so-
vietinėms respublikoms, ir skleidžia
sovietmečio požiūrį į Antrąjį pasau-
linį karą.

Politologas Kęstutis Girnius,
www.15min.lt paklaustas, kaip Pa-
leckiui buvo suteikta teisė kalbėti
NPC, sakė: „Tiesiog žadą atima (…)
Sunku įsivaizduoti tokį dalyką. Jų
kvietimą sunku gauti, tik labai retais
atvejais. Ypač tokiai marginalijai…”
Turiu pripažinti, jog ir man tuo buvo
sunku patikėti, o klausantis Paleckio
paistalų – sunku susivaldyti.

NPC Paleckis ne tik gynė savo
išsakytus teiginius, jog neva yra liu-
dininkų, teigiančių, kad ,,saviškiai
šaudė į savus”, jis pasakojo turįs

mistines balistines
išvadas apie savų
šaudymą, o sakė,
jog apie tai rašė
toks jam svarbus
autoritetas kaip Vy-
tautas Petkevičius.  

,,Paleckis spau-
dos konferencijoje
netgi bandė paro-

dyti, kur ir kaip galėjo būti įsikūrę
snaiperiai. JAV Lietuvių Bendruo-
menei puikiai pažįstama Asta Banio-
nis, kuri tų sausio įvykių metu buvo
Lietuvoje, primygtinai, bet labai ra-
miai bandė iškvosti Paleckį, kaip jis
padarė tokias išvadas, jei nė vienas iš
gal pusantro šimto tuo metu Vilniuje
dirbusių Vakarų žurnalistų apie tai
neparašė. Ji taip pat mėgino suprasti,
kodėl lietuviai turėtų šaudyti į savus.
Paleckis jai atsakė, esą tuometinė
Lietuvos valdžia dramatiškais įvy-
kiais galėjo siekti palankumo Lietu-
vos laisvės siekiui. Paklaustas, ar tai,
ką jis tvirtina, nėra tobulas sovietų
saugumo veiklos metodų, kuriais sie-
kiama diskredituoti demokratijos
siekiančias valstybes, pavyzdys, Pa-
leckis to neneigė ir pridūrė, jog Są-
jūdyje buvo sovietų saugumo agentų. 

Paleckio brolis, Lietuvos televi-
zijos (LTV) direktorius Rimvydas
Paleckis, viešai atsiprašė Sausio 13-
osios aukų artimųjų ir visų Lietuvos
žmonių: „Man gėda dėl brolio klie-
desių. Savo akimis mačiau, kaip prie
bokšto žuvo žmonės. Tas nesąmones,
kurias pastarosiomis dienomis kalba
Algirdas Paleckis, pirmieji, netrukus
po tos kruvinos nakties, pradėjo
skleisti perversmininkai (...)”, –
teigia LTV direktorius. Tačiau, kai
NPC paklausiau, kaip tokius brolio
pasisakymus vertina jis pats, Algir-
das Paleckis sakė manąs, jog jo brolis
patyrė milžinišką spaudimą, kadangi
vadovauja Lietuvos televizijai, kuriai
didelę įtaką esą daro valdančioji Lie-
tuvos partija. Lietuvos valdantieji
buvo apkaltinti ir nacizmo šlovini-
mu, nes, pasak Paleckio, šiuo metu
Lietuvoje garbinami tie, kurie ben-
dradarbiavo su naciais. O Paleckis,
kaip žinia, yra kovotojas už „pasaulį
be nacizmo”. Vis dėlto ,,kovotojui”
buvo labai neramu, kad kitą savaitę
teismas gali jį nuteisti realia laisvės
atėmimo bausme. Jam tai atrodo per-

Kaip draugas Paleckis
saulės ieškojo

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR
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NUOMONės, KOMENTARAi

,,Amerikos lietuvis”, parašęs, jog
Lemont ,,tyliosios akcijos” alkoholio
kvapas buvo jaučiamas net ir New
York, buvo ne visai tikslus. Dar nenu-
tilus paskutiniams mūšio trimitams,
tą kvapą pajuto ir mūsų tautiečiai
Lietuvoje, akcijos dalyvius tuoj pat
skambiai pakrikštiję ,,gatvės elitu”.
O kaip kitaip pavadinsi minią, pri-
melavusią Pasaulio lietuvių centro,
Lemont, savininkams apie ,,tyliąją
akciją” ir Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės automobilį išlydinčią riks-
mais „gėda”, skanduojančią „Lietu-
va” ir apipilančią svečius ,,zekiš-
kais” keiksmažodžiais? 

Baisiausia, kad tokiu gėdingu
elgesiu bandome rasti teisingumą
Garliavos istorijoje, suskaldžiusioje
visuomenę, kur vieni kaltina valsty-
bės pareigūnus, smurtu išplėšus mer-
gaitę iš saugių namų, o kiti džiaugia-
si, kad pagaliau įvykdytas teisingu-
mas ir mergaitė išvaduota. Teisingai
pasakė Lietuvos teisingumo minis-
tras Remigijus Šimašius, kad „[mer-
gaitės] tąsymas į visas puses yra di-
desnė žala, nei sklandus teismo
sprendimo vykdymas”. 

Daugelis mūsų matėme internete
vaizdo įrašą, kuriame močiutė ir ma-
ma plėšė vaiką pusiau. Kaip šiuo at-
veju atrodė moterų gailestis? Nori
nenori prisimeni Biblijoje aprašomą
Saliamono sprendimą, kai pas jį atė-
jusios dvi moterys prašė išspręsti gin-
čą dėl vaiko. Jiedvi, abi motinos, mie-
gojusios tuose pačiuose namuose su
savo kūdikiais, kai naktį viena mo-
teris savo vaiką užgulusi ir uždusi-

nusi. Tuomet toji sugalvojusi klastą:
tyliai pagrobusi kitos motinos gyvą
sūnų, jai pačiai palikdama mirusįjį.

Jos karaliaus akivaizdoje ėmė
ginčytis, kuriai iš motinų priklauso
teisė į vaiką. Tuomet karalius papra-
šė atnešti kalaviją ir tarė: „Padalyki-
te gyvąjį vaiką į dvi dalis, duokite
pusę vienai ir pusę kitai”. Moteris,
kurios sūnus buvo gyvasis berniu-
kas, degdama meile savo sūnui, mal-
davo karaliaus: „Prašyčiau, mano
viešpatie! – ji šaukė, – duoti jai gyvąjį
vaiką! Tik jo neužmuškite!” O kita
reikalavo: „Tenebūna nei mano, nei
tavo. Padalykite!” Tada karalius at-
sakė: „Atiduokite pirmajai gyvąjį
berniuką, – jis tarė, – neužmuškite jo!
Ji yra jo motina” (,,Pirmoji Karalių
knyga”, 3 skyrius).

Lietuvos teisėjų sprendimas ir jo
vykdymas iš tikrųjų buvo saliamo-
niškas – atiduoti vaiką tikrajai ma-
mai, kad ir „perplėšiant”. Buvo labai
baisu žiūrėti vaizdo įrašą, kada vaiko
giminės, iškeltomis aukštyn kojomis,
raičiojosi ant grindų, tąsė vaiką, net
vykdytojų akivaizdoje mokė neiti pas
tikrą motiną. Ar nėra baisu, kada aš-
tuonerių metų vaikas apipila savo
tikrąją motiną baisiausiais keiks-
mažodžiais? Kas vaiką jų išmokė?
Jau vien tai turėtų mus priversti su-
simąstyti, kad visoje šioje istorijoje
ne viskas yra gerai. Europoje buvo
rodomas filmas, kuriame vaiko se-
nelė visiems girdint verčia vaiką sa-
kyti, kad ji nenori eiti pas motiną:
„Sakyk, sakyk, sakyk, kad nenori
eiti...” Tą pačią dieną globėja netektų
teisių į vaiko globą. Tai kelia pasipik-
tinimą, bet tik ne Lietuvoje. 

Daug kas sako, kad Amerikos
teisėtvarkoje to niekada nebūtų atsi-
tikę. Gal ir tiesa, nes su teisėtvarka
pirmiausia būtų susidūręs pats Drą-
sius Kedys, nes jam pirmiausia būtų
tekę atsakyti, kodėl jis pradėjo ne-

teisėtus fizinius santykius su tuomet
dar nepilnamete Laima Stankūnaite. 

Skyrybų metu jai buvo vos 20.
Įdomu, kokius kaltinimus prieš ją –
jauną, nepatyrusią, mažai išsilavi-
nusią, neturinčią socialinės padėties
– motiną galėjo mesti tėvas, norintis
atimti dukrą iš tikrosios motinos?
Tėvas, turintis ir pinigų, ir tvirtą pa-
laikymą teisėtvarkoje? Sunku su-
prasti, kodėl dabar kai kurie žmonės
garbina dviejų žmonių nužudymu
įtariamą asmenį ir nemato akivaiz-
džios prievartos prieš mergaitę buvu-
sios globėjos namuose. Kodėl lietuvės
motinos sau nekelia klausimo, kad
gal mergaitė bus laiminga gyvenda-
ma su savo tikra mama? 

Bet kurioje demokratinėje vals-
tybėje, neradus nusikaltimo požy-
mių, žmogus išteisinamas. Taip, buvo
priimta galutinė ir neskundžiama
nutartis, kurioje teigiama, kad įtari-
mai Stankūnaitei nepareikšti nepa-
grįstai, tyrimas buvo atiduotas pro-
kuratūrai. Prokuratūra nerado įkal-
čių. Tik diktatūrose galima įkalčius
sukurti. 

Tie, kurie bando padėti Stankū-
naitei, visi pareigūnai ir kiti šios
istorijos dalyviai, vykdantys teisin-
gumą pagal įstatymą, yra tuoj pat
išvadinami pedofilų klano atstovais,
jie visaip žeminami, yra persekioja-
mos jų šeimos. Nuo raginimų susi-
doroti yra daug nukentėjusių ir net
žuvusių žmonių. Gal jau laikas su-
stabdyti šią raganų medžioklę? 

Sukurta, prikalbėta ir prirašyta
yra daug. Įrodymų nėra, todėl neįma-
noma spręsti, kas teisus, o kas – ne.
Deja, kada pritrūkstama protinių
argumentų, paprastai griebiamasi
smurto. Kaip parodė įvykiai Lemont,
minia gali tapti pavojinga, kada tiki-
ma savo neklystamumu, pastiprinant
vieniems kitus pasiduodama bendrai
nuotaikai. O jei kas nepritaria mi-

niai, prasideda smerkimas ir niekini-
mas. Minia Lemont įrodinėjo, kad ji
yra ,,išeivijos liaudis”. Rėksmingiau-
sia mūsų lietuviškosios išeivijos
dalis – tai nėra visa mūsų ,,liaudis”. 

Kiekvienas mūsų gali turėti savo
nuomonę, ją išsakyti. Tačiau civili-
zuotoje ir demokratiškoje visuome-
nėje protestas negali peraugti į agre-
siją. Protestuojančią minią Lemont
sudarė apie 50 asmenų. Jei skaičiuo-
sime, kad Čikagos apylinkėse gyvena
apie 200,000 lietuvių, vadinasi, pro-
testuotojai sudarė vos 0.025 proc.
vietos lietuvių. Kokiu pagrindu buvo
kalbama mūsų visų vardu? Taip, kaip
visų mūsų vardu kalbama apie nepa-
garbą Lietuvos prezidentei. Norite
būti teisingi, kalbėkite ne mūsų visų,
o savo vardu. 

Mes visi esame lygūs prieš įsta-
tymą, tarp jų – ir politikai. Ar galime
riksmais, kumščių smūgiais bei
keiksmažodžiais priversti Lietuvos
prezidentę palaikyti vieną pusę, kada
abiejų pusių teiginiams palaikyti
trūksta paprasčiausių įrodymų ir nė
viena pusė neatrodo angeliškai? Ar
nors vienas iš mūsų žinome tikrąją
tiesą?

Iš tiesų Amerikoje yra neįsivaiz-
duojama daugelis dalykų. Pavyz-
džiui, net įsivaizduoti neįmanoma
nedidelės minios, daužančios kumš-
čiais į NATO susitikimą atvykusio
JAV Prezidento Barack Obama auto-
mobilio langą. Įdomu, kur šiandien
būtų atsidūrę tokie drąsuoliai? Net
JAV prezidentui saugumo tarnybos
nurodo, kur ir su kuo susitikti, kur
miegoti ir kur valgyti. Manau, kad
tokioms pat taisyklėms paklūsta ir
Lietuvos prezidentai. Į susitikimus
su JAV Prezidentu taip pat yra kvie-
čiamos tik palyginti nedidelės žmo-
nių grupės. Gal čia ir slypi svarbi įtū-
žio Lemont priežastis – kažkas pasi-
juto mirtinai, iki pačių ašarų įžeis-
tas, kad nepateko tarp tų 50-ies iš-
rinktųjų, kada kiekvienas mūsų
esame didelis ,,Aš”. 

Kaip rašė advokatas Alexander
R. Domanskis (,,Draugas”, 2012 m.
gegužės 26 d.), šį kartą peržengėme
ribas, parodėme nemandagumą ir
Lietuvos Prezidentei, ir vienas ki-
tam. Ir tai mūsų ,,GĖDA”. Rimai, pri-
sijungiu prie Jūsų atsiprašymo.

Kur tikroji įtūžio Lemont
priežastis?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Sunkiai galėjau išsiaiškinti, kas
yra klanas, Lietuvos spaudoje
dažnai vartojamas žodis. Tai ne

balos ke liuo se po lietaus. Ir ne totorių
gaujos, ku rios viduramžių pradžioje
Rusijos ste pėse kovojo viena prieš ki-
tą. Ir ne giminės bendruomenė, kaip
sako žo dynas. Spauda ne apie balu-
tes, ne apie totorius ir ne apie kokią
plačią giminę kalba.

Įkyrėjo skaityti apie Garliavą,
kur kovojama už jaunutę mergaičiu -
kę. Kovoja jos teta teisėja Neringa
Venc kienė ir „vieniša” motina Lai ma
Stankūnaitė. Byla po bylos jau keleri
metai slenka iš teismo į teismą. Sa -
koma, kad delsimu pasirūpino pe  do -
filijos klanas. O Baltarusijoje žu vu sio
Vytauto Pociūno bylos tyrimą bu vo
nutraukęs energetikų klanas. Ir daug
kur kitur minima klanų įtaka poli-
tikoje, ekonomikoje, net Bažny čioje.
Ar klaninė demokratija – tai nauja
valstybinė sistema?

Atrodo, kad taip. Anksčiau ji vei -
kė slaptai, nežinant joje besidarba -
vusių nei vardų, nei pavardžių, bet
štai „Lietuvos žinios” jau paskelbė ne
tik pavardes su nuotraukomis, bet ir
vieno klano santvarkos schemą. Vado

ir aštuoniolikos jo padėjėjų pavardės
su veidais rėžia skaitytojams akis.

Skaitant tas pavardes išeitų, kad
klanas nėra giminės bendruomenė.
Jei tai tiesa, kas rašoma, klanas yra
galinga jėga. Štai kiek smulkiau apie
jį: „Save valstybininkų klanu vadi-
nan  ti organizuota grupė asmenų, už -
valdžiusių Valdo Adamkaus prezi-
den tūrą, VSD ir Užsienio reikalų mi -
nisteriją (URM), ilgus metus plėtė sa -
vo įtaką įvairiose valstybės valdžios
įstaigose ir institucijose. (...) ‘Valsty -
bininkų’ grupuotė sugebėjo infiltruo-
tis į Dalios Grybauskaitės patarėjų
komandą ir į svarbiausius postus, na -
cionalinio saugumo srityje delegavo
savo bendrininkus. Prezidentė D. Gry  -
bauskaitė tapo apsupta ir jų valdoma
įkaite. ‘Sustrateguota’ partne rystė su

prezidento institucija leido pasiekti
stulbinančių rezultatų užvaldant tei-
sėsaugą, žiniasklaidą, teismus ir ki-
tas valstybės institucijas, tuo ‘valsty-
bininkai’ negalėjo pasigirti net val-
dant prezidentui V. Adam kui.” („Lie-
tuvos žinios”, 2012 m. kovo 15 d.).

Ar tai tiesa? Jei čia yra melas,
valstybininkų klane išvardinti žmo -
nės turi susirūpinti, kaip užgniaužti
šmeižtą spaudoje. Kai apie juos taip
gąsdinančiai rašoma, jie turėtų su -
kaupti pakankamai jėgų kovai su
piktų leidinių piktais redaktoriais. O
jei tai tiesa, Prezidentė iš šio klano
ap supties turi būti išlaisvinta, klano
va dovams primenant apie demokra-
tijos esmę ir atpildą už priešvalstybi -
nius darbus.

Prisimename, kad apie valsty-

bininkų klaną buvo kalbama jau
Adamkaus prezidentavimo laikais.
Savo „Paskutinėje kadencijoje” jis
skundžiasi, kad tas klanas jam buvo
neteisingai primestas. Bet klano glo -
boje buvo sukurta „Leo Lt” bendro vė.
Adamkus ją laikė vertinga organi-
zacija, nors dauguma visuomenės
gal vojo kitaip. Todėl Andriaus Kubi -
liaus vyriausybė ją tuojau panaiki-
no.

Taigi kažkas egzistuoja. Gal tik
šmėkla? Klano egzistavimas būtų di -
delė didelė bala Lietuvos kelyje. Lie -
tuvai einant pirmyn, ją verčiame
bris  ti purvu...

O kas yra klano galva? Albinas
Januška? Adamkui prezidentaujant,
jis buvo jo patarėjas ir šešėlinė asme -
nybė. „Lietuvos žinios” jau kelia jį į
galingo klano vadovus. Ar jis yra do -
rų valstybininkų darbo stabdis, o gal
geras ir sumanus vyras, kažkieno
pas merktas sunaikinimui? Tuo atve-
ju tektų stebėtis melo akiplėšiškumu
Lietuvoje. Bet kuo reikėtų laikyti šių
laikraščių redaktorius? Juk tokioje
jų vaizduojamoje šalyje klampojant
po balas jose būtų galima ir paskęs-
ti.

Klanai ir balos
VYTAUTAS VOLERTAS

nelyg žiauru. Viename prabangiau-
sių Vilniaus kvartalų gyvenantį Pa-
leckį mintis apie kalėjimo kamerą
baugina.   

Apskritai, Paleckio spaudos kon-
ferencija NPC buvo siurrealistinė.
Neapleido mintis, jog stebi porą psi-
chikos problemų kamuojamų žmo-
nių, jog nevertėtų į juos kreipti dė-
mesio. Bet nerimą kelia kitas klausi-
mas – kieno įtaka lėmė, kad jie kal-
bėjo pastate, kuriame konferencijas
rengia valstybių vadovai ir kiti iški-
lūs žmonės. Manau, jog tai galėtų
būti įdomaus tyrimo tema, bet apie
tai galbūt kada nors vėliau. 
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Sekmadienį, gegužės 27 d., Mar-
quette Park parapijos Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčia

prisipildė džiugaus laukimo. Tą die-
ną Palaimintojo Jurgio Matulaičio
beatifikacijos 25–mečio proga buvo
aukojamos šv. Mišios, šventinama Jo
portreto mozaika.

Iškilmių procesija, kuriai vado-
vavo renginio komiteto narys Joe
Kulys, prasidėjo skambant ,,Veni
Creator Spiritus” (muz. Friedrich
Witt). Šventėje gausiai dalyvavo ne
tik lietuviškų organizacijų, bet ir Či-
kagos miesto atstovai. Į iškilmes kaip
niekada atvyko daug aukštų Kata-
likų Bažnyčios tarnų. Visus pasitiko,
sveikino bei iškilmėms vadovavo
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios administratorius kun. Jau-
nius Kelpšas. 

Mišias celebravo Čikagos arki-
vyskupas kardinolas Francis George,
OMI, koncelebrantai: vyskupas And-
rew Wypych, svečias iš Italijos – Ma-
rijonų ordino gen. vikaras kun. Jo-
seph Roesch, marijonų Lietuvos Šv.
Jurgio provincijos viceprovincijolas
kun. dr. Tomas Miliauskas, Šv. Ritos
parapijos klebonas kun. Anthony B.
Pizzo, OSA, Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo marijonų kon-
gregacijos Stockbridge, MA provinci-
jolas tėvas Kazimierz Chwalek. Šv.
Mišių apeigose dalyvavo diakonas
Vitas Paškauskas, Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos, Lemont, klebonas An-
tanas Saulaitis, SJ, kviestiniai kuni-
gai – iš Vilkaviškio vyskupijos, Ma-
rianapolis ir kt.

1913 m. Jurgis Matulaitis Marijo-
nų vienuolijos reikalais atkeliavo į
JAV. Čia jis subūrė pasauliečius ben-
dradarbius, rėmėjus, išleido jiems
pirmuosius įstatus. Tai – į vienuoli-
jos veiklą įtraukti sąmoningus, gerai
pasirengusius pasauliečius – buvo
nauja Katalikų Bažnyčioje. Talkinin-
kai prie marijonų veiklos prisidėjo
savo malda, veikla ir finansine pagal-
ba, taip prisijungdami prie marijonų
vykdomų uždavinių ir pačios Kata-
likų Bažnyčios atsinaujinimo. Viešė-
damas Čikagoje arkivysk. Matulaitis
pašventino Šv. Antano bažnyčią, Ci-
cero, pereitais metais atšventusią 100
metų jubiliejų. 

Pamokslą pasakęs kard. George
priminė Pal. Matulaičio atliktus di-
džiulius darbus tarp tikinčiųjų.
Įkvėpta Pal. Matulaičio gyvenimo ir
jo atliktų darbų tikintiesiems, daili-
ninkė Ada Sutkuvienė, talkinama
dukros Rasos, sukūrė nuostabią por-
treto mozaiką. Padovanotą bažnyčiai
mozaiką Mišių metu pašventino
kard. George, jam talkino marijonų
gen. vikaras kun. Roesch.   

Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje metu puikiai
giedojo jungtinio lietuviškų bažny-
čių choro dainininkai, kuriems  va-
dovavo ir dirigavo Darius Polikaitis,
jam talkino Jūratė Lukminienė,
Jūratė Grabliauskienė, Giedrė So-
kienė, giedojusi solo, Vilma Meilu-
tytė, Algimantas Barniškis. Vargo-
navo Ričardas Sokas. Iškilmingos

giesmės pripildė puikia akustika
pasižyminčią šventovę ir apgaubė
susirinkusius Palaimintajam skirta
pagarbos aura. Skaitinius skaitė dr.
Linas Sidrys (lietuvių kalba) ir Rima
Sidrienė (anglų kalba).

Apie Pal. Matulaičio bylos pa-
skelbiant jį šventuoju eigą kalbėjęs
kun. Roesch priminė, kad Lietuva
turi tik vieną šventąjį – pasaulietį
karalaitį Kazimierą. Norint Pal.
Matulaitį paskelbti šventuoju, reikia
sulaukti dar vieno stebuklo – daug
melstis, ypač už ligonius, kalbant
Palaimintojo maldelę, prašyti užtari-
mo ir tikėtis Dievo malonės. Marijo-
nų gen. vikaras paragino tikinčiuo-
sius plačiau skleisti žinią apie Pa-
laimintąjį ir jo tvirtą tikėjimą.

Iškilmingoms Mišioms pasibai-
gus, kard. George, išėjęs į lauką, ma-

loniai bendravo, fotografavosi su
parapijiečiais. 

Po Mišių sekė antroji iškilmių
dalis – vakarienė ,,Beverly Country
Club” patalpose. Puiki, šviesi salė ir
maloni aplinka teikė jaukumo. Vac-
lovas Momkus su žmona Margarita
sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus.
Vakaro vedėjas Juozas Polikaitis, su-
maniai pajuokaudamas, pristatė va-
karienės kalbėtojus, sveikintojus ir
programos dalyvius. 

Vakaro metu kalbėjo kun. Pizzo,
marijonų gen. vikaras Roesch, Lietu-
vos Respublikos ambasados JAV mi-
nistras patarėjas Artūras Vazbys su
žmona pirmąja sekretore Lijana Vaz-
biene. St. Patrick parapijos Yorkville,
IL vikaras tėvas Michael Callea, MIC
papasakojo, kaip, Pal. Jurgio Matu-
laičio paveiktas, jis išvyko į piligri-
minę kelionę į Marijampolę.

Lietuvoje, Marijampolėje, dau-
giau kaip prieš 250 metų įsikūrė Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo kunigų marijonų vienuolijos
centras. 1987 m. Jonas Paulius II, mi-
nint Lietuvos Krikšto 600 metų ju-
biliejų, Marijonų vienuolijos atnau-
jintoją, Vilniaus arkivyskupą Jurgį
Matulaitį paskelbė palaimintuoju.
Šis įvykis marijonams suteikė drą-
sos atgaivinti bendruomenės gyve-
nimą Lietuvoje. 

Pasak svečio iš Lietuvos kun. Mi-
liausko, Marijampolė yra ypatinga
vieta. Čia rūpinamasi ne tik išsau-

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Marquette Park, Chicago, IL

Šventė, kurios laukė visa lietuviška 
katalikiška Čikaga

goti marijonų paveldą, bet ir stengia-
masi, kad jis būtų prieinamas kuo
gausesniam piligrimų iš Lietuvos ir
užsienio būriui. Kasmet liepą rengia-
mi Pal. Matulaičio atlaidai, o kiek-
vieno mėnesio 12 dieną vyksta jo
minėjimai. Siekiama įkurti marijo-
nų ordino atnaujintojo Pal. Jurgio
Matulaičio dvasingumo skleidimo ir
studijų centrą. 

Marijampolėje jau daugiau kaip
10 metų veikia marijonų mokykla, tę-
sianti prieškarines marijonų auklėji-
mo tradicijas. 2007 metais LR Švieti-
mo ir mokslo ministerija mokyklai
suteikė gimnazijos statusą. Tai tik
dar labiau pabrėžia aukštą jos moky-
mo lygį ir mokytojų profesionalumą.
Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, Ma-
rijampolėje, ilsisi Pal. Matulaičio pa-
laikai.

Straipsnio autorė, atsakinga už
vakaro meninę dalį, neapsiriko,
pasiūliusi dainininkų duetą Algirdą
Motuzą ir Loretą Janulevičiūtę bei
jos vadovaujamą vaikų ansambliuką
,,Tu ir aš” – pokylio svečiai atlikėjus
priėmė šiltai.

Pal. Matulaičio 25-rių metų bea-
tifikacijai paminėti surengta puiki
šventė. Šių iškilmių ruošai vadovavo
komitetas (pirmininkas gyd. Linas
Sidrys, MD), kurį sudarė: Bronė Ba-
rakauskienė, Vilija Kilikauskienė,
Joe Kulys, Angelė Leščinskienė, Jū-
ratė Lukminienė, Juozas Polikaitis,
Vida Sakevičiūtė, Marytė Smilgaitė,
Ligija Tautkuvienė ir Audra Zaka-
rauskienė.

Kiekvienas komiteto narys tu-
rėjo užduotį, kurią sėkmingai atliko.
Tačiau šios šventės tikrai nebūtų be
atkakliojo komiteto nario Joe Kulio,
kurio kantrybė ir pasiaukojimas pa-
dėjo viską sustyguoti ir sustatyti į
savo vietas. 

Juk pradžioje tokio lygio Pal.
Matulaičio jubiliejaus iškilmėms
nepritarė net vyskupas. Tačiau toks
sprendimas komiteto nesulaikė –
Kulio ir gyd. Sidrio pastangų dėka į
šventę pažadėjo atvykti ir atvyko
kard. George. Buvo sudarytas kvies-
tinių asmenų sąrašas, pradedant
vietiniais marijonais, marijonu iš
Marijampolės ir baigiant Marijonų
ordino gen. vikaru iš Romos.

Nebuvo visi renginio komiteto

nariai dėl to laimingi, nes prisidėjo
daugiau darbo. Tačiau Mišių pabai-
goje išgirdę kun. Kelpšą dėkojant
Kuliui, tikime, jog padėkoje nuskam-
bėjo ne tik įvertinimas, bet ir savo-
tiškas atsiprašymas – Joe ne vienam
buvo  įkyrėjęs savo atkaklumu. 

Ši graži šventė ilgam išliks at-
mintyje. Daugelio parapijiečių vardu
dėkoju Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios, kurią kard. George pa-
vadino Motina šventove, administra-
toriui kun. Kelpšai, įsiklausiusiam į
komiteto siūlymus ir sugebėjusiam
surasti geriausią sprendimą. 

Malonu, kad iškilmingas Mišias
filmavo Čikagos televizijos kanalas
ABC 7 ir jau tą patį vakarą parodė
savo žinių laidoje, taip pranešant mi-
lijonams žmonių apie lietuvį Pal.
Jurgį Matulaitį ir aukštų Katalikų

Bažnyčios dvasininkų pagarbą jam.
Su iškilmėmis siejasi puikūs

ateities sumanymai: Marianapolis
gimnazijos vadovas  Joseph Hanra-
han, atvykęs iš Thompson, CT, pa-
skelbė apie mainų programą, kuri
suteiks sąlygas dviem moksleiviams
iš Marijampolės marijonų gimnazi-
jos vieneriems metams mokytis ir
gyventi Marianapolis gimnazijoje. 

Jau rašėme apie gyd. Sidrio
įkurtą Pal. Jurgio Matulaičio fondą,
kuriam  pusę suaukotų pinigų sumos
skiria jo šeima (angl. matching foun-
dation). Fondo pinigai kaip vienkar-
tinė stipendija studijoms aukštojoje
mokykloje paremti bus skirti Mari-
jampolės marijonų gimnazijos (įkur-
ta 1923 m.; www.mmgimnazija.lt) ge-
riausiam moksleiviui, šiais mokslo
metais sėkmingai baigusiam gimna-
ziją ir įstojusiam į aukštąją mokyklą.
Aukoti šiam Fondui kviečiami visi,
kuriems rūpi Lietuvos jaunimo lavi-
nimas ir aukštojo mokslo siekis.

Pal. Jurgis Matulaitis siekė blogį
nugalėti gerumu. Nors jo gyvenimas
nebuvo ilgas, jo atlikti darbai paliko
ryškų įspaudą Katalikų Bažnyčios ir
tikinčiųjų gyvenime. Svarbu, kad
vykusiose Pal. Matulaičio beatifika-
cijos 25-ųjų metų iškilmėse buvo
žengtas žingsnis link laukiamo ste-
buklo. Tad melskimės ir laukime jo.

Ligija Tautkuvienė – Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos Tary-
bos narė.

Jono Kuprio nuotr.



programos vedėjas Romas Laskaus-
kas, kurio tėvas Kęstutis yra sieja-
mas su radijo valandėlės „Lietuvių
melodijos” atsiradimu šiame dar
1880 m. užsimezgusiame lietuviška-

me telkinyje. „Todėl nuoširdžiai pa-
dėkokime šios šventės organizaci-
niam komitetui ir iki susitikimo kitų
metų gegužę!” 
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„Kiekvienąkart atvykdamas į
Baltimore jaučiu nuoširdžią pagarbą
vienai seniausių lietuviškų bend-
ruomenių už Atlanto, kuri ne tik gar-
sėja vienu seniausių išsaugotų pa-
veldų, bet ir yra puikiai žinoma JAV
sostinės Washington, DC elitui”, –
taip, antrąjį gegužės sekmadienį
amerikiečiams švenčiant Motinos
dieną, į jubiliejinį Baltimore, MD lie-
tuvių festivalį, kuris jau 18-ti metai
rengiamas „Catonsville Armory”,
gausiai sugužėjusius lankytojus pa-
sveikino Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis. 

40-osios minėtos šventės organi-
zacinio komiteto, jau kelinti metai
paeiliui vadovaujamo Amerikoje gi-
musios lietuvaitės Julijos Sajauskai-
tės, adresu skriejo ir daugiau gar-
bingų svečių padėkos žodžių – Mary-
land Baltimore ir Howard grafys-
tėms atstovaujančio senatoriaus Ed-
ward J. Kasemeyer su valstijos atsto-
vais Steven De Boy, sj. bei James E.
Malone, jn. Tuo tarpu Baltimore, MD
grafystės Tarybos pirmosios apygar-
dos narys Tom Quirk šią lietuvių
tautinę šventę pavadino „šauniausiu
mažuoju etniniu festivaliu visoje
Maryland valstijoje”. Iš Vilniaus
gautą LR Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės sveikinimą raštu Balti-
more lietuviams oficialiai perdavė
ambasadorius Pavilionis. Jis sakė,
kad „nėra nė vieno didesnio renginio
ambasadoje, kuriame nepasitelktu-
me šio uostamiesčio moterų pagal-
bos, neatgaivintume jų iš Baltimorės
atsivežtu, iš Lietuvos importuotu
alumi”. Vienąsyk garbingi ambasa-
dos svečiai buvo pavaišint garsiąja
vietos lietuvių padaryta ,,Viryta”,
kurios, juokavo Pavilionis, paragavę
pastarieji susibūrė į demonstraciją
priešais kaimyninę komunistinio
režimo Kubos ambasadą! ,,Baltimore
ir Washington, DC lietuviai (tarp
kurių, žinoma, – ir mūsų ambasados
kolektyvas)” – tęsė Pavilionis – gyve-
na kaip viena didelė šeima: kartu
švenčiame visas šventes, savo vaikus
mokome vienoje lituanistinėje mo-
kyklėlėje. Tačiau šioje šeimynoje
mes, vašingtoniečiai, visada atiduo-
dame deramą pagarbą vyresnei Bal-
timore lietuvių bendruomenei, kuri
įsikūrė JAV daugiau nei prieš šimt-
metį.”

Na, o į Catonsville esantį Ameri-
kos kariuomenės mokomojo maniežo
kompleksą susirinkusieji galėjo susi-
tikti su savo seniai matytais draugais
ir susirasti naujų, nusipirkti įvai-
riausių lietuviškų suvenyrų bei ki-
tokių prekių, paskanauti tautinės
virtuvės maisto, atsigaivinti lietu-
višku alumi ir vietos įžymybe seniai
tapusia „Viryta”, apžiūrėti unikalios
karinės parodos, pasidžiaugti litu-
anistinės K. Donelaičio mokyklos
auklėtinių talentais, stebėti puikią
lietuvių tautinių šokių grupės „Ma-
lūnas” (vad. Rytis Grybauskas) pro-
gramą, jai besiruošiant liepos 1 dieną
dalyvauti XIV Lietuvių tautinių
šokių šventėje Boston, pasiklausyti
tradicinės bei modernios lietuviškos
muzikos, atliekamos vietinio talento
Juozo Sujetos ir iš Colorado specia-
liai į lietuvių festivalį atskridusio
Romo Zablecko. 

„Kitų metų renginio paruošia-
mieji darbai prasideda dar nepasi-
baigus šių metų festivaliui”, – 40-
ajam Baltimore lietuvių festivaliui
einant į pabaigą, į svečius kreipėsi

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Catonsville, MD

Šauniausias mažasis etninis festivalis
Maryland valstijoje

Buvusių 40-ties Baltimore lietuviškų festivalių org. komitetų vadovai prieš ,,Catonsville Armory” pastatą, kuriame šiemet įvyko
jubiliejinis renginys, kurį aplankė tūkstančiai lietuvių kilmės amerikiečių ir MD apylinkių gyventojų.

Vytauto Brazausko nuotr.

Koks lietuviškas festivalis išeivijoje be tautinių šokių grupės pasirodymo? Šoka „Ma-
lūnas“.

LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimą skaito Lietuvos ambasadorius JAV
ir Meksikai Ž. Pavilionis.

Vienintelis Amerikos legiono lietuvių būrys (Nr. 154) visuomet pasirodo stambesnėse
lietuviškose šventėse Baltimore ir DC.
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iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Stovyklos organizatoriai rašo:  ,,Su džiaugsmu pranešame, kad Sendraugių 2
stovykla jau rengiama ketvirtus metus. Šių metų tema ‘Nugalėti blogį gerumu’

atkreips dalyvių dėmesį į Palaimintojo
Jurgio Matulaičio gyvenimą ir darbus.

Šįmet laukiame net 30 šeimų. At -
vyksta stovyklauti ilgamečiai ateiti nin -
kai, taip pat naujai prisijungę prie mū-
sų veik  los bei besidomintys tokia ka ta -
likiška, kultūrine veikla, kurią siūlome
Daina voje vasaros poilsio metu.

Suplauks šeimos iš Čikagos, Cleve -
land ir Detroit, tuo pačiu – ir iš New
York, Maryland, Texas, Minnesota bei
Kanados. Tikimasi, kad ideologinės
pro   gramos įkvėpti, stovyklautojai par -
veš naujų idėjų į savo besikuriančius
lietuviškus telkinius.

Kaip ir kiekvienais metais, sten -
giamės sukviesti kuo šiuo lai kiš kesnius ir įdomesnius paskaitininkus. Šįmet
atvyksta šie prelegentai:

dr. Ramūnas Savickas, klinikinis psichologas, kuris pritaikys stovyk-
los temą kasdieniniam gyvenimui;

Julija Šukytė, autorė, parašiusi knygą ‘Epistophilia’ apie moterį, pasi-
šventusią teisumui; 

dr. Algis norvilas, psichologas, tyrinėjęs lietuvišką tapatybę išeivijo-
je. 

Šalia paskaitų planuojamos įdomios diskusijos tėveliams ir turininga programa
vaikams. Dar priimami stovyklautojai — kviečiami stovyklauti visi šeimos nariai.
Registruokitės el. paštu sendraugiai2@gmail.com paprašant registracijos for-
mos. Jei turite klausimų, galite skambinti Ritai Bieliauskienei tel.  708-829-8338.”

2. Šokių šventė Boston mieste
birželio 29–liepos 1d.

Ateitininkai kartu su skautais kviečia visus Šokių 
šventės dalyvius ir svečius į pabendravimo kambarį

Naujos draugystės prasideda nuo mažų dienų. Iš k: Martynas Bieliauskas, Jonas Iada-
paolo ir Matukas Iadapaolo Sendraugių 2 stovykloje, Dainava, 2011 m. vasara. 

Ritos Bieliauskienės nuotr.

Vasaros
džiaugsmai

Kur stovyklausime? Pasirinkimas toks didelis!
Sutelkę vėliausias žinias, padėsime Jums apsispręsti

Sendraugių 2 stovykla
Birželio  24–liepos 1 d. Dainavoje
Stovykla visiems šeimos nariams

1.

3.

Sendraugių stovyklos 2 ženklas. Sto -
vyklos metu bus galima įsigyti marški -
nėlius su šiuo Pal. Jurgio Matulaičio posa-
kiu.

Stovyklos jaunimui
Liepos 4–12 d. Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla
Registruojamasi internetu, adresu javjas.org
Priimami  lietuviškai kalbantys vaikai nuo pirmo iki aštunto skyriaus 

Liepos 12–22 d. Dainavoje
Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla
Registruojamasi internetu, adresu mesmas.org
Priimami  lietuviškai kalbantys moksleiviai, lankantys gimnaziją.

Liepos 15–22 d. Santa Barbara, California
Stovykla jauniesiems ateitininkams
Registraciją tvarko žydra van der Sluys, rašyti el. paštu:
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

,,Jaunimo centras”
Priėmimo kambaryje bus proga pabendrauti, pasi-
vaišinti, susitikti su seniai matytais draugais ir arti-
miau susipažinti su jaunimo organizacijomis.

,,Jaunimo centras” veiks tik penktadienį, 
birželio 29 d.,  nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
,,Fairfax” kambaryje, trečiame aukšte 
,,Sheraton Hotel”, 39 Dalton Street, Boston, MA
02199

Visus maloniai kviečia
Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba ir Lietuvių skautų sąjungos pirmija

4.  Sendraugių stovykla
Liepos 22–29 d. Dainavoje

Stovykla visiems šeimos nariams
Stovykloje jau nėra laisvų vietų, tačiau visuomenė kviečiama apsilankyti paskai-
tų metu nuo pirmadienio iki penktadienio, 10 val. ryto iki pietų. Programa ir pas-
kaitų temos bus praneštos vėliau. Stovyklos kapelionas – kun. Vytautas Kirka.

5.  Ateitininkų sendraugių poilsio stovykla
Rugpjūčio 4–11 d.  Kennebunkport, Maine
Stovykla visiems šeimos nariams

Dėl vietų vasarvietėje rašyti info@franciscanguesthouse.com arba skambinti
vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-4865. Programos reikalais kreiptis į  Laimą
Lileikienę Shea el. paštu  ltltax@hotmail.com arba tel. 914-433-7766  

6.  Pirmą kartą Lietuvoje — Sendraugių stovykla
Rugpjūčio 6–8  d. Berčiūnų ateitininkų stovyklavietėje
Panevėžio r.  Daugiau informacijos: www.ateitis.lt

7.  Ateitininkų federacijos suvažiavimas
Rugpjūčio 10–12  d. Kaune. Žiūrėkite www.ateitis.lt
Viso pasaulio ateitininkai kviečiami dalyvauti. 

8.  Š. Amerikos ateitininkų savaitgalis
Rugpjūčio 31– rugsėjo 3 d. Dainavoje
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Gegužio gale ALK’os muzikos
archyvus tyrinėjęs Kauno
technologijos universiteto

Garso ir vaizdo menų technologijų
katedros vedėjas dr. Da rius Kučins-
kas džiaugėsi, radęs se  nas Antano
Vanagaičio natas ir į pia  nolos riti-
nius įrašytas jo dainas.

Žymus kompozitorius Antanas
Va nagaitis, gimęs 1890 m., JAV, Čika-
goje, apsigyve no būdamas 34-ių metų
amžiaus. Jis sukūrė 600 įvairių muzi -
kos kūrinių. Daug jo dainų dar ir da -
bar dainuojamos, pvz., „Plaukia Ne -
mu nėlis”, „Leiskit į Tėvynę”, „Iš ry-
tų šalelės” ir ,,Dul-dul-dūdelė”. Jis
įstei gė ir daug metų rengė lietuvišką
radijo progra mą ,,Margutis”.

Dabar mokslininkai rūpinasi,
kad nebūtų prarasta tais laikais įgro-
ta Vanagaičio (ir kitų kompozitorių)
muzika. Jie taip pat rūpinasi, kaip
išsaugoti originalias natas, iš kurių
tais laikais buvo grojama. Mat, praė-
jus beveik šim  tui metų, natos buvo
daug kar tų, beje, ne visada tiksliai,
kartais kū rybingai varijuojant, per-
rašytos. Dr. Kučinskas kaip tik ir
yra vie nas iš tų mokslininkų, besirū-
pi nan čių senųjų įrašų ir natų liki-
mu. 

Pianola yra pianinas, kurio kla-
vi šai gali būti mechaniškai suakty-
vinti naudojant muzikos ritinėlius.
Pia nolos ritinėliai, saugomi ALK’oje,
yra popieriniai. Popieriuje yra perfo -
ruotos skylutės, kurios automatiš kai
nustato, kuris klavišas kuria tvarka
bus nuspaustas.

Kadangi ritinėliai yra popie ri -
niai, ilgainiui jie sudūlės ir jais groti
nebus galima. O juose įrašyta mu -
zika bus amžiams prarasta, nebent

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

ALK’oje lankosi garso ir vaizdo technologijų profesorius

Dr. Kučinskas su ALK’os pirmi ninke dr. Mir-
ga Girniuviene.      

Ramūno Girniaus nuotr.

Pianola su įstatytu muzikos riti nėliu (iš www.oldatheart.co.uk).

Susidomėjimas XIV Lietuvių
tautinių šokių švente, vyk-
siančia Boston š. m. liepos 1 d.,

yra nepaprastai didelis. Dar likus
trim savaitėms iki šventės, pradeda
trūkti bilietų į šventės vakaro ren-
ginius. Bilietai į sekmadienio vakaro
pokylį suaugusiems jau yra išpar-
duoti. Bet bilietų kol kas dar yra į
jaunimo pokylį ir į šokius, vyksian-
čius sekmadienio vakare. Taip pat
dar yra bilietų į penktadienio susi-
pažinimo vakarą. 

Nors bilietai į šeštadienio pasi-
linksminimą jau buvo išparduoti,
organizacinis komitetas susitarė su
,,Sheraton Boston” viešbučio vadovy-
be, kuri parūpino renginiui didesnę
patalpą. Tad bilietų į šeštadienio

vakaro renginį vėl yra, bet raginame
nedelsti, jei žadate užsisakyti. Taip
pat norime priminti, kad į šešta-
dienio pasilinksminimą kviečiame
visus – įvairaus amžiaus, visų bangų,
nevedusius ir šeimas. Pageidaujame,
kad vaikai dalyvautų su tėvais. 

Žiūrovams dar užteks vietų pa-
čioje šventėje, kuri įvyks sekmadie-
nį, liepos 1 d., 2 val. p. p., bet ir tų
vietų skaičius greitai mažėja. Bilie-
tus į šventę pirkite internete: www.
agganisarena.com arba skambinkite
Ticketmaster tel. 800-745-3000 nuro-
dydami ,,XIV Lithuanian Folk Dance
Festival”. O bilietus į aukščiau minė-
tus renginius, kol jų dar yra, užsi-
sakykite šventės tinklalapyje  www.
sokiusvente2012.org. Galite kreiptis
ir tel. 781-784-8491.

Maloni staigmena šventės daly-

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Naujausios žinios apie XIV Lietuvių tautinių šokių šventę 

,,Sambūrio” jaunieji šokėjai su Boston meru Thomas Menino, kuris yra vienas iš XIV Lie-
tuvių tautinių šokių šventės garbės pirmininkų.                        Redos Limantienės nuotr.

bus pasirūpinta tą muziką perrašyti į
kompaktines plokšteles. 

Prieš dvejus metus dr. Kučinskas
išleido kompak tinę pianolos muzikos
plokštelę „Lithua nian Music for
Pianola”. Pianola gro jo Robert Berk-
mann (Buffalo, NY), įrašė ir redagavo
Darius Špakauskas. 

Kučinskas planuoja išleisti antrą
plokštelę, panaudojęs ALK’oje saugo-
mus ritinėlius. Joje bus Antano Va -
nagaičio, Jono Žemaičio, Miko Pet -
raus ko, Ksavero Strumskio, Aleksan -
d ro Aleksio ir kitų muzikų kūriniai.

Vienas ALK’oje laikomas muzi -
kos ritinėlis jau yra pernelyg sutrū-
nijęs, kad būtų galima juo groti. Ku-
činskas ti kisi atrasti žinovus, kurie
iš ritinė lio perforuotų skylučių galė-
tų atkurti jame įgrotą muziką. 

ALK’os vadovybė džiaugiasi to -
kiu dėmesiu išeivijos lietuvių kultū -
riniam palikimui ir tuo, kad Lietuvos
mokslininkams gali padėti atkurti
šimtmečio senumo turtingą išeivijos
veiklą.

Mirga Girniuvienė – ALKA pir-
mi ninkė.

viams bus Vilniaus universiteto dai-
nų ir šokių ansamblio nemokamas
koncertas, vyksiantis ketvirtadienį,
birželio 28 d. 7:30 val. v.  Northeastern
University ,,Blackman” auditorijoje.
Į ten nueiti nuo ,,Sheraton Boston”,
,,Marriott Copley” ir ,,Westin” vieš-
bučių užtrunka tik penkias minutes
pėsčiomis. Ansamblis gros ir per pa-
čią šventę.

Neseniai Boston meras Thomas
Menino priėmė Šventės organizaci-
nio komiteto narę Angelę Grigonis-
Regan ir „Sambūrio” jaunuosius šo-
kėjus, kurie jam įteikė lietuvišką
juostą ir oficialiai pakvietė atvykti į
šventę. Boston miesto meras ir Mas-
sachusetts valstijos gubernatorius
Deval Patrick su žmonomis yra XIV
Lietuvių tautinių šokių šventės gar-
bės pirmininkai. Šventėje taip pat
dalyvaus tokie įžymūs asmenys kaip
Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilio-
nis ir kiti.

Organizacinis komitetas kviečia
visus į šventę ir prašo, kad tie, kurie
yra užsisakę daugiau kambarių, nei

jų gali prireikti, kuo greičiau apsis-
pręstų ir atlaisvintų kambarius ki-
tiems. Jei planuojate dalintis kam-
barius su kitais, malonėkite atšaukti
nereikalingų kambarių užsakymus.
Jei kambariai bus atsakyti paskutinę
minutę, gali susidaryti finansinių
sunkumų.

Tūkstančiai lietuvių dalyvaus
šiame ypatingame įvykyje. Nelaukite
ir jau dabar užsitikrinkite sau vietą
XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje
Boston! Šventės savaitgalis bus
nuostabus!

Birutė Šležienė – XIV Lietuvių
Tautinių šokių šventės komiteto ats-
tovė spaudai. 
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„Lituanica” nugalėjo „Moravą”

Birželio 3 d. prie Pasaulio lietu-
vių centro, Lemont, esančioje aikštė-
je „Lituanicos” futbolo komanda net
5:2 (0:1) nugalėjo „Metropolitan” fut-
bolo lygos I divizijos paskutinėje
vietoje esančią „Moravą”. 

Pirmame kėlinyje varžovai gana
smarkiai priešinosi ir jį baigė 1:0
savo naudai. Tačiau po pertraukos
„Lituanicos” vyrai rezultatą išlygino
– 1:1. Po to svečiai vėl ėmė pirmauti
2:1. Tada mūsiškiai iš eilės pelnė 4
įvarčius ir, nuaidėjus baigiamajam
teisėjo švilpukui, rezultatas buvo 5:2
„Lituanicos” naudai. Tai pirmoji
mūsiškių pergalė šiame rate. 

„Lituanicos” vartus gerai gynė
amerikietis vartininkas. Komandą
sudaro apie pusė nelietuvių žaidėjų,
šiuo metu grynai tautiniais pagrin-
dais sudarytų komandų, kaip kad bū-

davo anksčiau, nebėra. Be to, nema-
žai vienuolikių, kurios pirmaudavo
Čikagos ir apylinkių pirmenybėse
(„Sparta”, „Maroons” ir kt.), iš viso
nebeliko. Nenuostabu, kad 61 metus
gyvuojantis „Lituanicos” futbolo
klubas dabar išgyvena krizę. Ieško-
ma trenerio ir pajėgesnių žaidėjų,
kurie galėtų komandą sugrąžinti į
ankstesnės sėkmės laikus. 

Beje, praėjusį sekmadienį „Li-
tuanica” žaidė dėvėdama naują uni-
formą – geltonus marškinėlius ir
mėlynas kelnaites. 

Dabar „Lituanica” tarp 7 pirmo-
sios divizijos komandų su 11 taškų
stovi 5-oje vietoje. Dar yra likę 2 susi-
tikimai. 

„Major” divizijoje pirmauja
„Schwaben”, po 13 susitikimų turinti
32 taškus. Antroje vietoje yra „Eag-
les” su 29 taškais iš tiek pat rungty-
nių.

Sugrįžti truko 15 metų ant ledo

Po visų šių metų Dainiaus Zub-
raus balse vis dar galima išgirsti ap-
gailestavimą. ,,Ta trumpa akimirka
netruko taip ilgai, kiek man norėjosi,
ir ji nepasibaigė taip, kaip tikėjausi”,
– sakė jis. Taip Zubrus, stipraus
sudėjimo dabartinis „Devils” koman-
dos puolėjas iš Lietuvos, kalbėjo apie
tą kartą, kai 1997 metais jis pasiekė
,,Stanley Cup” baigiamąjį ratą. Tada
jis dar buvo paauglys ir naujokas
Philadelphia „Flyers” klube, kuris
baigiamajame rate per keturias
rungtynes buvo nušluotas ,,Detroit
Red Wings” komandos.

Nuo tada Zubrus sužaidė 1,064
reguliariojo sezono ir atkrintamųjų
varžybų rungtynes ir pagaliau su-
laukė dar vienos progos, kad jo var-
das būtų išraižytas ant seno sidab-
rinio trofėjaus. „Prisimenu nemažai,
– antradienio vakarą prieš pirmąsias
šių metų baigiamojo rato rungtynes
prieš ‘Los Angeles Kings’ sakė jis. –
Man buvo 18 metų, o po kelių savai-
čių – 19-tas gimtadienis.”

Zubrus nepasidalijo keliomis
detalėmis iš „Flyers” atkrintamųjų
varžybų žygio tais metais. Kartu su
Eric Lindros ir John LeClair jis buvo
paaukštintas į pagrindinę puolėjų
grandį, „Flyers” pergalingai nuga-
lėjus „Penguins”, „Sabres” ir „Ran-
gers” komandas. Tada susirėmė su
„Red Wings”. „Mes iš tikrųjų niekada
neturėjome jokių galimybių laimėti,
– sakė Zubrus. – Nemanau, kad bu-
vau ant ledo tuomet, kai jie iškėlė
taurę. Tik prisimenu, koks sukrėti-
mas yra pralaimėti baigiamajame
rate.”

Zubrus teigė, jog jau tuomet, dar
būdamas paauglys, suprato, kokia
sėkmė jį aplankė pasiekus baigiamą-
jį ratą taip anksti. „Tuo metu tu
supranti, kaip tau pasisekė, – sakė
jis. – Praėjus 15 metų, dabar aš geriau
suprantu, kaip man pasisekė ir ko
reikia, norint tai dar kartą pasiekti.”

Zubrus dabar kaip niekad yra
pasirengęs ilgai lauktai antrai gali-
mybei. Penktą sezoną su „Devils”
klubu žaidžiantis lietuvis gauna dau-
giau atsakomybės iš pirmus metus
klubo treneriu dirbančio Peter De-
Boer.

Dažniausiai grandyje su Zach
Praise ir Travis Zajac žaidžiantis
Zubrus šiose atkrintamosiose varžy-
bose vidutiniškai pasirodo aikštelėje
vos po 18 minučių. Per 18 rungtynių
jis jau įmušė tris įvarčius ir atliko
šešis rezultatyvius perdavimus. 196
cm ūgio 102 kg sveriantis lietuvis

„Devils” gretose pirmauja pagal at-
liktus smūgius – 56.

„Man regis, mes esame agre-
syvesni nei anksčiau, – taip Zubrus
kalbėjo apie trenerio taktiką, kuri
prislopino „Flyers” greitus puolimus
ir visiškai palaužė varžovų „Ran-
gers” gynybą.  – Tai protinga, agresy-
vu, nėra beprasmiškų lakstymų. Tu
turi žinoti, kur eini. Tokiai sistemai
reikia, kad visi penki žaidėjai gerai
suprastų vienas kitą.”

„Negaliu pasakyti, ar tai man
tinka, ar ne, – teigė jis. – Bet aš ma-
nau, kad visa komanda daug geriau
jaučiasi negu spalio ar lapkričio
mėnesiais. Mes geriau suprantame
savo užduotis. Mes įveikėme kelias
geras komandas, kad patektumėme
čia, vadinasi, kažką darome gerai.”

Reguliariojo sezono metu Zub-
rus pelnė 17 įvarčių. Tai daugiausia,
kiek jis pelnė per vieną sezoną žais-
damas „Devils” komandoje. Daugiau
įvarčių jis įmušė tik dviejuose iš
penkių sezonų su Washington klubu.

Jam tai pavyko, nes šį sezoną jis
buvo sveikas. Keliuose praėjusiuose
sezonuose jam gerai žaisti trukdė
kelio problemos. Bet Zubrus teigia:
„Jaučiu, jog ši trenerių komanda
manimi labiau pasitiki negu ligšio-
linė. Jaučiuosi labiau įsitraukęs į
rungtynes nei anksčiau.”

Zubrus užaugo Elektrėnuose,
kur iki šiol stovi sovietinė elektrinė
su ledo arenomis, pastatytomis ru-
sams. Tai vienintelė ledo ritulio
arena šalyje, kuri garsėja kaip krep-
šinio šalis. Vis dėlto ji išugdė ne tik
Zubrų, bet ir Darių Kasparaitį. Kas-
paraičiui pasirinkus tarptautinėse
varžybose atstovauti Rusijai, Zubrus
pasirinko Lietuvą. Jis iki šiol remia
jaunių ir jaunimo ledo ritulio pro-
gramas Elektrėnuose.

Zubrų ledo ritulio paslapčių mo-
kė garsus treneris Aleksey Nikiforov,
kuris vėliau treniravo NHL žaidėjus
– Michael Komisarek, Christopher
Higgins, Matt Gilroy ir Zubraus prie-
šą – šių metų ,,Stanley Cup” baigia-
majame rate žaidžiantį Rob Scuderi.
„Tai žmogus, su kuriuo žengiau pir-
muosius žingsnius ant ledo – tuomet
man buvo 6 metai, – sakė Zubrus. –
Jis mane treniravo iki 12 metų. Aną
dieną jis man parašė žinutę ir pa-
sveikino patekus į baigiamąjį ratą.”

Zubraus kelionė iki NHL buvo
ilga, kaip ir kelionė atgal į ,,Stanley
Cup” baigiamąsias rungtynes. 1997
metais „Flyers” veteranai kaip Lind-
ros ir Petrs Svoboda sakė jam
džiaugtis turima patirtimi, nes nie-
kas nežino, kada gausi dar vieną
progą. Dabar Zubrus tai sako jaunie-
siems „Devils” žaidėjams. „Aš papa-
sakojau keliems komandos drau-
gams, kokia mano patirtis, – teigė jis.
– Žaidžiau baigiamajame rate prieš
15 metų, o atkrintamosiose varžy-
bose žaidžiau, manau, aštuonis kar-
tus. Pirmąjį ratą pavyko praeiti vos
porą kartų.”

„Taigi grįžau į baigiamąjį ratą.
Tu tiesiog negali to nuspėti. Atvirai
tariant, tu tikrai negali to nuspėti.
Tau labai pasiseka, jei žaidi koman-
doje, kuri atkeliauja iki šio taško, ir
turi išnaudoti kiekvieną akimirką.
Kai turi progą, turi ją išnaudoti.”

,,The New York Times”, 
2012 m.

Iš anglų kalbos vertė 
Paul Triukas

EDVARDAS ŠULAITISJEFF Z. KLEIN

Prasideda 2012 m. Europos futbolo
pirmenybės

Netrukus prasidės seniai lauktos
Europos futbolo pirmenybės, kurios
šiemet rengiamos net dviejose valsty-
bėse – Lenkijoje ir Ukrainoje. Čem-
pionate dalyvauja 16 šalių, kurios
pradžioje žais keturiose grupėse: ,,A”
grupėje matysime Lenkiją, Graikiją,
Rumuniją, Čekiją; ,,B” grupėje – Olan-
diją, Daniją, Vokietiją, Portugaliją;
,,C” grupėje – Ispaniją, Italiją, Airiją,
Kroatiją ir ,,D” grupėje – Ukrainą,
Švediją, Prancūziją ir Angliją. 

Pirmosios šių pirmenybių kovos
prasidėjo Lenkijoje birželio 8 d. vaka-
re Varšuvos stadione, kur šeimininkė
Lenkija išmėgino Graikijos koman-
dos pajėgumą. Tą pačią dieną vyko
,,A” grupės komandų Rusijos ir Čeki-
jos rungtynės Vroclave. 

Birželio 9 d. susitiks ,,B” grupės
komandos: Danija su Olandija (Char-
kove) ir Vokietija su Portugalija (Lvo-
ve). Birželio 10 d. kovos ,,C” grupės
vienuolikės: Ispanija – Italija (Gdans-
ke) ir Airija – Kroatija (Poznanėje).
Ukraina pirmame susitikime Kijeve
išmėgins Švedijos pajėgumą, o Ang-
lijos ir Prancūzijos vienuolikės rung-
tyniaus Donecke.

Grupinės varžybos vyks iki birže-
lio 19 d. Po dienos pertraukos keturias
dienas vyks ketvirtfinalių kovos.
Pusfinaliai bus žaidžiami birželio 29
d. Donecke ir Varšuvoje. Po dviejų die-
nų pertraukos – liepos 1 d. – bus kovo-
jama dėl čempionų taurės ir bronzos
medalių. 

Kvalifikacinėse varžybose dėl
patekimo tarp 16-os valstybių dalyva-
vo ir Lietuvos futbolo rinktinė. Deja,
lietuvaičiams nepasisekė patekti tarp
išrinktųjų. 

Kaip jau buvome rašę, Lietuvos
rinktinė sužaidė lygiosiomis (0:0)
draugiškose rungtynėse su Europos
pirmenybių ,,A” grupės dalyve. 

Tačiau Lietuvos rinktinė turėjo
nuryti karčią piliulę, pralaimėdama
gana silpnoms komandoms Latvijai ir
Estijai. Ypač skaudus pralaimėjimas
buvo latviams – 0:5. Prieš estus
nusileista tik 0:1. Šios nesėkmės paro-
dė, kad naujasis komandos treneris
nepajėgė tinkamai paruošti Lietuvos
rinktinės, kuri šiemet turės žaisti
atrankos varžybas dėl pasaulio futbo-
lo taurės.

Dainius Zubrus.

EDVARDAS ŠULAITIS

2012 m. Europos futbolo pirmenybių žen-
klas.

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
Agganis Arena, 925 Commonwealth Ave., Boston

Bilietai perkami, nurodant ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”
www.agganisarena.com • Ticketmaster tel. 800-745-3000

ŠVENTĖS RENGINIAI IR BANKETAS penkt. VI.29 – sekm. VII.1
Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St., Boston

Bilietus raginame užsisakyti kuo greičiau per šventės svetainę!
Galite kreiptis tel. 781-784-8491
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Ant vėlių suolelio su Petru Petručiu
LAIMA APANAVIČIENĖ

Na va, Petrai Petruti, ir pakvie -
tei, anot Julijos Švabaitės-
Gylienės ,,ant vėlių suolelio”.

Pakvietei tyliai iš šio pasaulio išėjęs
antradienį,  birželio 5 d. Priimu kvie-
timą ir prisėdu šalia pakalbėti, pri-
siminti. 

Ar ne keista? Esant Tau gyvam,
niekada į Tave nesikreipiau: ,,Tu”, o
štai dabar, Tau iškeliavus amžiny-
bėn, tas ,,Jūs” kažkodėl ,,ne limpa”.
Gal nesu pyksi, Petrai, dėl šio kreipi -
nio? 

Tavo tylus išėjimas nebuvo ne ti -
 kėtas – gyvenimiškos jėgos seko, jau
kurį laiką sunkiai sirgai, gulėjai Šv.
Kryžiaus ligoninėje. Vis tik išgirdus,
jog amžinai atsisveikinai  su šiuo pa -
sauliu, apėmė gi lus liūdesys. Gyve -
nimo negandų at blokštas šiapus At -
lanto Tu gyvenai ne dėl garbės, kar-
jeros ar kitų pa na šių mažaūgių da -
lykų. Visą gyveni mą pa  skyrei save
mylimai žurna lis ti nei veiklai, lietu-
vybei. Tu buvai žurnalistas iš pri -
gim ties ir iš širdies.

Nepamenu, kaip susipažinome,
tačiau mūsų bendravimas tęsėsi dau-
giau nei dešimtmetį. Prisimenu, ma -
tydavau Ta ve Čiurlionio galerijos pa -
rodų ati darymuose. Man tapus Čiur -
lionio galerijos direktore, susitikda -
vome ne tik jose. Atėjusi ruoštis pa -
ro doms, visada susitikdavau Tave.
Mat dirbai Lituanistinio tyrimo ir
studijų centre (LTSC), kaip ir Čiur-
lionio galerija, įsikūręs Jauni mo
centre. Ruošiant ekspozicijas pra -
kalbėda vo me valandų valandas. Te -
mų mūsų pokalbiams mums netrūk-
davo. Bu vai įdomus paš nekovas. Ma -
ne stebindavo Tavo žinios, apsi skai -
tymas, erudicija, domėjimasis aplin -
kiniu pasauliu. 

Ypatingai mus suartino žurnalis-
tinis darbas. Man pradėjus dirbti
,,Drauge” tapome tikrais bendra min -
čiais. Jei nesusitikdavome, tai pa -
skambindavai telefonu – tai kokio
fak to savo rašomam straipsniui pa -
sitikslinti, tai vėl kokia ,,iškapstyta”
naujiena pasidalinti. Perskaitęs
spau doje įdomią žinutę ar LTSC apsi-
lankius svečiui, tuoj pat klausdavai:
,,Gal ‘Draugui’ būtų įdomu?” Ir būda-
vo įdo mu. Tavo neilgi, informatyvūs,
įdo mūs straipsniai buvo laukiami
,,Draugo” skaitytojų. Rašei ne tik
,,Draugui”. Tavo straipsnius noriai
spausdino ,,Dirva”, ,,Dar bininkas”,
Ka nadoje leidžiami ,,Tė viškės žibu -
riai”. 

Man patiko Tavo po žiūris į žur-
nalistinį dar bą. Abu laikėmės nuo -
monės: šiandien įvyko – rytoj tai turi
būti aprašyta laikraštyje. Tik ta da
laik raštis bus įdomus skaitytojui. 

Kartais mane ir pabardavai (ir,
reikia pasakyti, kad visai dėl to ne-
pykstu). ,,Ach tu, pone Die ve, neg-a-a-
a-lima taip rašyti, – tęsdamas ,,a”
sakydavai man te le fo  nu. Iš girdus tą
tęsimą man iš karto būdavo aišku –
jau ,,prisiviriau ko šės”. Tokį pat ,,a-a-
a” tęsimą girdėdavau ir tau per-
skaičius kokią netikslią kitų para -
šytą naujieną. Deja, nei to tęsimo, nei
pasisveikinimo: ,,Labas, Lai ma Lai -
mu te, čia Petras Petrutis”, nei pa-
juokaujančio klausimo: ,,Tai kas
blogesnio?” jau niekada nebeišgir-
siu.

Paskutiniuosius metus, susilpnė -
jus sveikatai, neberašei. Kaip ir anks  -
čiau retkarčiais susiskambindavo -
me, skatinau rašyti. Į klausimą:

,,Kaip laikaisi?”, atsakydavai: ,,Norė -
čiau geriau...” Bet niekada negirdė-
jau Tavęs skundžiantis, aimanuo-
jant, tik apgailestavai, jog nebėra jė -
gų rašyti. 

Tiesa, Petrai, prisipažink, bū da -
mas geras žurnalistas, puikus ra dijo
laidų vedėjas ir redaktorius b u vai ne -
lengvo charakterio, greit užsipliek s-
da vai. Buvome ,,susikibę” ir mu  du.
Bet didžiausią įspūdį man padarė ne
mudviejų ginčas (tiesą pa sakius, aš
net nebepamenu, dėl ko jis kilo), bet
tai, kad, supratęs savo klai dą, atėjai
atsiprašyti – puikiai žino me, kad at -
siprašyti nėra taip lengva.  

Gaila, neteko girdėti Tavęs kaip
lietuviškų radijo valandėlių ,,Margu -
tis”, apie kurias iki dabar sklinda le -
gendos, vedėjo. Daugiau apie tai suži-
nojau darydama su Tavimi pasi kal -
bėjimą  tada dar dienraščiui ,,Drau -
gas”, ,,Margučio” radijo 75-mečio
pro   ga (,,Draugas”, 2007 m. gegužės 19
d.). Kaip atsisveikinime Ber nar di -
nai.lt birželio 6 d. numeryje rašo Ta -
vo buvęs mokinys Romas Sa ka dol s -
kis: ,,Tris dešimtmečius Pet ras Pet -
rutis buvo Čika gos lietuvių bal sas,
kasdien pranešda mas pas kiau sias
lietuvių ir pasaulio naujienas. Į radi-
jo darbą jis įsijungė 1964 m., pradžio-
je kaip sporto apžvalgi nin kas, ilgai -
niui kaip naujienų rengėjas ir laidų
vedėjas.”

Buvai kuklus. Niekada nerei ka -
lavai, kad darbas, dirbtas tiek metų
be jokio už darbio, būtų įvertintas.
Man tariantis dėl pa sikalbėjimo su
Tavi mi ,,Margučio” 75-ojo jubiliejaus
proga, abejojai: ,,Ar reikia?”  Ir tik
man griežtai pasakius: ,,Ne reikia, o
būtina”, sutikai atsakyti į mano
klau simus.

Teisingai Leonas Narbutis,  bu-
vęs ,,Margučio” bendradarbis,  paste-
bėjo: ,,Buvo daug žmonių, kurie išti -
sus dešimt me čius talkino, rėmė, ir
padėjo, bet Petras Petrutis buvo vie-
nintelis, ku ris šiai institucijai vado-
vavo nuo 1964 m. iki 1997 m. va saros.
Apie  ‘Mar gučio’ veiklą toje laiko ter-
pėje kaž kodėl nėra rašoma, o akcen-
tas yra dedamas ant ‘Margučio’ veik-
los iki 1965 metų. Bet  mes  kal ba me
apie 33 metų jo vadovavimo laikotar -
pį, ne skaitant dar tų metų, kai Pet ras
Pet rutis buvo tik vienas iš bendra -
dar bių. Yra daug prirašyta apie jo
pir mtakų darbus, bet  apie Petro Pet -
ručio nueitą kelią ir jo įnašą nedaug
kas parašyta, nors tas laikmetis irgi

pa sižymėjo įvairiais renginiais, vi -
suo menine veikla ir reikalui esant,
iš ties ta pagalbos ranka gyvenimo nu -
skriaustiems lietuviams, kurie ret -
karčiais pasibelsdavo į ‘Margučio’
du ris. Lietuvai siekiant atgauti ne -
priklausomybę ir pirmaisiais nepri -
klausomybės metais, ‘Margutis’ nors
ne vienintelis, bet buvo pagrindinis
in formacijos šaltinis Čikagoje ir jos
apylinkėse, perduodantis tos dienos
naujausias žinias ir pokalbius aktua -
liausiomis temomis. (Leonas Narbu -
tis. „‘Margučiui’ septyniasdešimt
pen     keri”. www.bernardinai.lt; 2007
m. gegužės 19 d.). 

Negaliu nepaminėti ir Tavo iš -
skir tinės kultūrinės veiklos, daugy-
bės Lietuvos ir išei vi jos lietuvių dai -
nininkų  sureng tų koncertų. ,,Tais
laikais ‘Margutį’ klausydavo  be veik
visa lietuviška Čikaga. ‘Mar gutis’
rengdavo klasikinės ir populiarios
mu zikos koncertus, naujų talentų
pri statymus, įvairius rengi nius, ba -
leto spektaklius ir vaidinimus.” (L.
Narbutis. „‘Margučiui’ septyniasde -
šimt pen    keri”. www.bernardinai.lt;

2007 m. gegužės 19 d.).
Įdomus sutapi mas. Kartą pa -

klau sus, koks Tavo surengtas koncer-
tas buvo labiausiai pavykęs, pasakei:
,,La biausiai įsimintinas – Vil niaus
universiteto Dainų ir šokių ansam-
blio koncertas. Koncertai vyko tris
die nas iš eilės, Jaunimo centro salė
bu vo pilnutėlė.” Ir štai po tiek metų
šis ansamblis vėl koncertuos JAV,
šįkart atvyksta į XIV Lietuvių tau-
tinių šo kių šventę, o birželio 28 d.
pasirodys Blackman Auditorium –
North eastern Univer si ty Campus,
Boston. Manau ši žinia, Tau taip pat
būtų maloni.

O kur, Petrai, Tavo  – Pa bal ti jie -
čių sporto federacijos – pir mi nin ko
veikla? Tai Tavo sumanymu 1959 m.
Amerikos lietuvių krep šinio rinkti -
nė nuvyko į Pietų Ame riką, o 1964 m.
į Australiją, Tu prisidėjai ir prie šios
rinktinės pergalės prieš Kana dos
olimpinę komandą draugiškose var -
žy bose. Be viso to dar spėjai sudaryti
knygą ,,Mūsų šokiai” (1963), daug me -
tų buvai Lietuvių žurnalistų sąjun-
gos centro valdybos narys, ne kartą
paskirtas įvai riausių premijų  skirs -
tymo komisijų nariu, dirbai Litua -
nis tikos tyrimo ir studijų centre, bu -
vai Centro valdybos narys.

Žinau, kad dirbai ne dėl apdova -
nojimų, tačiau priminsiu, kad 1983
m. tapai JAV LB Kultūros tarybos
Radijo premijos lau  reatu, o 2008 m.
vasario 5 d. Lie tuvos Res publikos
prezidento aktu buvai apdovanotas
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi -
mi no ordino Kari ninko kryžiumi.
Pri simenu tų metų Vasario 16-osios
šventę PLC, Lemont, kai Alma Adam -
kienė prisegė Tau šį apdovanojimą. 

Mūsų kalbėjimui nebūtų pa bai -
gos, bet kaip Tu, Petrai, dažnai saky-
davai: ,,Kalbėk aiškiai, trumpai ir ži -
nok, kada baigti”. Taigi, baigiu. Atsi -
sveikindama su Tavimi dėkoju li ki -
mui, kad neprasilenkėme gyvenimo
kelyje, kad teko laimė sutikti Tave,
neeilinę asmenybę, ir viliuosi, kad
Tavo didžiuliai darbai neliks be at -
gar sio. 

Il sėkis ramybėje.  

Petras Petrutis 2008 m. buvo apdovanotas  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi mi no
ordino Kari ninko kryžiumi. Apdovanojjimą įteikė LR prezidento žmona Alma Adam kie -
nė.                                                                                                   Laimos Apanavičienės nuotr.

Vardas ir pavardė ________________________________________________

Adresas_________________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija ___________  Zip ___________

Tel. (  ____  ) _____________el. pašto adresas _____________________

Prašau atsiųskite _____ CD.   Kiekvienas 50.00 dol. _______  dol.

Pašto išlaidos 5.00 dol.

Iš viso siunčiu _______  dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532

Visų metų

,,DRAUGAS” 

Dabar galite įsigyti visus 2011 m. ,,Draugo”
numerius su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)
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LR prezidentės D. Grybauskaitės metinis pranešimas 

Pradėsiu nuo ekonomikos. Su-
valdyta finansinė padėtis – ne-
abejotinai šios Vyriausybės di-

džiausias nuopelnas. Aukodama pop-
uliarumą, ji sugebėjo apsaugoti mus
nuo finansinės griūties. Tačiau už-
tikrinimo, kad panaši ekonominė
padėtis nepasikartos, nėra. Bandymų
gaivinti finansinį populizmą jau
girdime ne tik Lietuvoje. Nuo skolų
krizės ir taupymo pavargusioje Euro-
poje tai gali tapti pragaištingu už-
kratu, ypač išlaidavimui imuniteto
neturinčiose šalyse. Mes negalime
pakeisti pasaulinės ekonominės ap-
linkos. Negalime išvengti jos povei-
kio mūsų nedidelei ir atvirai ekono-
mikai. Tačiau privalome būti pasi-
rengę galimiems netikėtumams ir
apsidrausti nuo jų. Todėl tik prievolė
laikytis finansinės drausmės gali
užkardyti bet kokius mėginimus
grįžti į neatsakingo išlaidavimo ke-
lią.  

Išmokus savas ir svetimas gyve-
nimo ne pagal išgales pamokas, fi-
nansinės drausmės idėja nusipelno
ne tik plataus masto politinio susita-
rimo, bet ir įtvirtinimo nacionalinėje
teisėje. Europos vadovų pasirašyta fi-
nansinės drausmės sutartis apsau-
gos nuo finansinio populizmo. Su-
teiks aiškią ir – svarbiausia – negrįž-
tamai teigiamą kryptį finansų ir eko-
nominei politikai. Užtikrins tarptau-
tinių rinkų ir užsienio investuotojų
pasitikėjimą. Tikiuosi, kad Seimas
dar pavasario sesijoje ratifikuos šią
sutartį.  Tuo tarpu Lietuvos finansi-
nė sistema tapo atsparesnė įvairiems
sukrėtimams. Atlaikėme išbandymą
„Snoro” bankrotu. Tai skausminga
patirtis, tačiau aiškus ženklas, kad fi-
nansinėms aferoms Lietuvoje vietos
nėra ir nebus. 

Sutvarkę valstybės finansus, tu-
rime sutarti dėl ekonomikos varik-
lio – verslo skatinimo. Aklai taupyda-
mi ir ribodami išlaidavimą, sumaži-
nome ir verslo galimybes. Negebėda-
mi apsispręsti ir susitarti dėl namų
renovacijos, atliekų tvarkymo, jauni-
mo verslumo skatinimo, šiandien lai-
dojame nepanaudotus milijonus, ga-
lėjusius tapti naujomis galimybėmis
mūsų žmonėms ir ekonomikai. Todėl
būtina suderinti finansinės draus-
mės ir ekonomikos skatinimo politi-
kas, priešinti jų negalima. 

Visos partijos ir vyriausybės ver-
slo, ypač smulkiojo ir vidutinio, ska-
tinimą skelbia savo svarbiausiu už-
daviniu. Veiklūs šalies žmonės vien
pernai įkūrė dešimt tūkstančių nau-

jų smulkiojo verslo įmonių. Tačiau
verslo saulėtekius vis keičia saulėly-
džiai. Priežastis ta pati – nėra aiš-
kaus sutarimo, todėl remiame abst-
rakčią verslo sąvoką. O reikėtų remti
konkurencingą verslą. Tokį, kuris tu-
ri galimybę steigti darbo vietas, kur-
ti nacionalinį produktą ir įsilieti į už-
sienio rinkas. (...)

Antras ekonominio saugumo
ramstis – energetika. Šios valdžios
pradėti darbai energetikos srityje ne-
abejotinai reikšmingi. Po 20 metų iš-
drįsome eiti energetinio savarankiš-
kumo keliu. Mažiname priklauso-
mybę nuo vienintelio tiekėjo. Aiškiai
pasakėme sau – Lietuva turės su-
skystintųjų dujų terminalą. Ilgus me-
tus veržtą energetinės priklausomy-
bės kilpą taip pat atlaisvina saulė, vė-
jas ir kiti energijos šaltiniai. Tai ne-
grįžtami sprendimai, kurių neturėtų
keisti rinkimų pažadai. Vyriausybė
iš esmės apsisprendė dėl viso rinki-
nio svarbių energetikos projektų. Ta-
čiau už šalies energetinę ateitį, ato-
minės energetikos plėtrą atsakingos
visos politinės jėgos. Todėl būtinas
galutinis apsisprendimas ir platus
politinis sutarimas, nes šiuos projek-
tus įgyvendinti reikės kelioms politi-
nėms kadencijoms. (...)

Šilumos ūkio pertvarka – nekin-
tanti užduotis šiam ir naujajam Sei-
mui, išliksianti pagrindiniu reikala-
vimu sudarant naują Vyriausybę.
Sutarėme dirbti žmogui, o ne atski-
rų grupių siekiams. Bet energetikos
ūkis sunkiai atsikrato senų įpročių.
Radus politinės valios pradėti per-
tvarką šilumos ūkyje, monopolinin-
kų čiuptuvai aplipo atliekų tvarky-
mą ir biokuro gamybą. Todėl ir to-
liau vykdau visiems duotą pažadą –
asmeniškai domėtis korupcinių įsta-
tymų kilme. Stabdydama atskirų
grupelių užsakytus, korupcija dvel-

kiančius įstatymų projektus, šiemet
keletą kartų buvau priversta naudo-
tis veto teise.

Dėl uždelstų pertvarkų ir pada-
rytų klaidų šalyje daugėja socialiai
pažeidžiamų žmonių. Todėl socialinė
politika ir toliau reikalauja sutari-
mo. Tačiau pasiūlymai pasirodė tik
prieš mėnesį, Vyriausybės kadenci-
jai einant į pabaigą. Socialinė politi-
ka – labiausiai politinių vėjų blaško-
ma sritis. Ekonominė krizė dar la-
biau išryškino jos ydas, tačiau nepri-
vertė susitarti dėl valstybės paramos
skyrimo principų. Diskusija, kas jos
labiau vertas – mamos, senoliai ar
jaunimas – priėjo akligatvį. Todėl
verčiau sutarkime, kad, pirma, skati-
name darbą, o ne pašalpas, antra, pa-
ramą skiriame tam, kam labiausiai
jos reikia, o ne tam, kas ja akivaiz-
džiai piktnaudžiauja. (...)

Dažniausiai mus visus pasie-
kiantis žmonių skundas – „Nėra tei-
sybės”. Į Prezidentūrą per metus
kreipėsi beveik 7,000 žmonių, kas
antras – dėl įvairių teisėtvarkos ins-
titucijų darbo. Viena vertus – džiau-

giamės pažanga, kuriant teisinę vals-
tybę. Kita vertus – abejojame valsty-
bės gebėjimu užtikrinti teisingumą.
Visuomet palaikiau ir palaikysiu ieš-
kančius tiesos. Tačiau niekindami
valstybę, keikdami jos teisėsaugą ir
įstatymus, vykdydami tik savo teisin-
gumą, tiesos nerasime. Teisė į teisin-
gą, greitą ir nešališką teismą gali bū-
ti užtikrinta. Jeigu teisingumą vyk-
dys sąžiningi ir profesionalūs teisė-
jai. Todėl susitarimas tobulinti teis-
mų sistemą tebegalioja. Tai ilgas ke-
lias, tačiau reikia eiti juo kantriai ir
principingai visiems.  

Teismai keičiasi. Per trejus me-
tus teisėjų mantijos jau nuvilktos tu-
zinui teisėjo vardo nevertų asmenų.
Teisingumo vykdyti atėjo 72 nauji
žmonės. Su kiekvienu iš jų susitikau
asmeniškai. Šiemet pokyčių teismuo-
se atneš pradėjusi realiai veikti teis-
mų vadovų rotacija. Keičiasi net 30
įvairaus lygio teismų vadovų. Iki šiol
neįmanoma laikyta kova su teisėjų
korupcija dabar jau įmanoma. Kaune
atskleista kabinetinio teisėjų susita-
rimo praktika. Vilniuje apnuoginti
nešvarūs teisėjų ir advokatų veiklos
modeliai. Tačiau dar gaji ir senoji
ydinga tvarka – kur varnas varnui
akies nekerta. Kolegai prokurorui už
pirmo kyšio paėmimą pritaikoma
lygtinė bausmė, o senų bylų vilkini-
mas vis dar įmanomas. 

Patikimesnei teismų sistemai
kurti ir toliau reikia sutelktų pastan-
gų. Prie to gali bei turi prisidėti ir pa-

tys žmonės. Sutarėme į teisėsaugą
įsileisti visuomenę.  Pirmas žingsnis
žengtas – visuomenės atstovais papil-
dytos prokurorų atrankos ir veiklos
vertinimo komisijos. Nesukeliant su-
irutės teismų sistemoje, visuomenės
atstovus būtina įtraukti ir į teismų
darbą. Nauda šiuo atveju būtų abipu-
sė: teismams – priežiūra iš šalies, vi-
suomenei – galimybė pažvelgti į pro-
cesus iš vidaus. Šių projektų parengi-
mas buvo ir išlieka vienu svarbiau-
sių Vyriausybei keltų teisėtvarkos
srities uždavinių. 

Teisėsaugos institucijų depoliti-
zavimas taip pat yra mūsų apsi-
sprendimas. Tačiau tie, kam ilgus
metus teisėsauga buvo įrankis politi-
nėms sąskaitoms suvesti arba savo
ramybei apsaugoti, sunkiai atsisako
šio įpročio. Kova dėl įtakos Finansi-
nių nusikaltimų tarnybai – akivaiz-
dus to pavyzdys. Ir tuo neapsiribota.
Net paskutinių kadencijos mėnesių
energija skiriama bandymui pakeisti
Seimo Statutą bei įstatymus ir atnau-
jinti politikų įtaką teisėsaugos ir
kontroliuojančioms institucijoms.
(...) 

Siekdami, kad šalyje daugėtų tei-
singumo, jau apsisprendėme ir įsta-
tymu įtvirtinome, kad neteisėtą pra-
turtėjimą laikysime nusikaltimu.
Statistinių duomenų suvestinėse tu-
rime naują eilutę – dėl neteisėto pra-
turtėjimo pradėta 90 ikiteisminių ty-
rimų. Įtartinai įgyto turto vertė –
šimtai milijonų litų. Tai didelis
žingsnis teisingumo keliu. Tačiau čia
pat žingsnis atgal – susiaurintas rizi-
kos grupei dėl neteisėto praturtėjimo
priklausančių ir tikrinamų asmenų
sąrašas. Jame nebeliko Seimo ir savi-
valdybių politikų, tik valstybės tar-
nautojai. (...)

Sutarę dėl esminių ir nekintamų
šalies vidaus gyvenimo krypčių, už-
tikrintai šalies interesams ginti pri-
valome naudoti ir užsienio politiką.
Per praėjusius metus jau sugebėjome
paversti ją naujomis galimybėmis
mūsų strateginiams tikslams ir ša-
lies saugumo užtikrinimui. Esame
girdimi ir turime sąjungininkų. Mū-
sų siekis aukščiausius branduolinės
saugos reikalavimus taikyti visoms
atominėms elektrinėms tapo visos
ES siekiu. Tai Lietuvai aktualu dėl
pašonėje statomų elektrinių. 

Lietuvos energetiniam savaran-
kiškumui svarbūs projektai taip pat
virto ES susitarimu panaikinti ener-
getinę Baltijos šalių atskirtį. Pade-
dami patikimo regioninio bendra-
darbiavimo, stumiamės į priekį su
dujų terminalu ir atomine elektrine.
Bendradarbiavimas unikaliame Šiau-
rės ir Baltijos šalių regione – galimy-
bė įgyti patirties ir dar geriau ginti
mūsų žmonių interesus Europoje.
Sutarkime nepamesti šios krypties.
Apsisprendėme, kad sieksime rea-
lios, o ne formalios narystės NATO.
Ir po trejų metų turime konkrečius
gynybos planus Baltijos šalims ir
nuolatinę oro policijos misiją. Taip
pat užsitikrintas dėmesys naujoms
grėsmėms – energetiniam ir kiberne-
tiniam saugumui bei naujų karinių pa-
jėgumų išdėstymui mūsų pasienyje.

Lietuva tapo aktyvia ir patikima
tarptautinės bendruomenės nare.

Nukelta į 15 psl.

APŽVALGOs

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Mieli Lietuvos žmonės, gerbiami Seimo nariai, svečiai, šįkart Konstituci-
joje numatytas mūsų susitikimas vyksta ypatingu metu.  Už savo darbus at-
siskaito iki šiol ilgiausiai dirbusi Vyriausybė, artėja rinkimai, visuomenė dali-
jasi į stovyklas ir vis sunkiau randa bendrą kalbą. Esame ties mūsų šaliai ir
vaikų ateičiai lemtingais sprendimais.  

Todėl šiandien būtina susitarti dėl svarbiausių darbų. Nes būtent sutari-
mo stoka neleidžia mums spartesniu žingsniu eiti į priekį. Tiksliau, išsiveržti iš
uždaro nebaigtų darbų rato, kuriame metai iš metų sukamės, eikvodami
energiją, laiką ir pinigus. Vis pradėdami, bet nebaigdami. Kai po reformos
vyksta reformos reforma. Kai didžiulės pastangos ir dar didesni pinigai buvo
skiriami projektams, kurie po eilinių rinkimų užleisdavo savo prioritetines
vietas kitiems – taip pat   prioritetiniams. 

Politinį ciklą pralenkiančius projektus galime suskaičiuoti ant pirštų. Visa
tai liudija vieną reikšmingą dalyką – tęstinumo svarbą ir, deja, tęstinumo
stoką. (...) 

D. Grybauskaitė: ,,Jeigu norime
rezultatų, būtinas sutarimas dėl svar-
biausių darbų ir jų tęstinumo. Nepri-
klausomos Lietuvos istorijoje turime
įrodymų, kai svarbiausių tikslų įgyven-
dinimui politinės spalvos netrukdė. Taip
pasiekėme Nepriklausomybę.” 



Vilnius (ELTA) – Nuo birželio 11
d. vėl bus pradėtos mokėti nepriemo-
kos pensininkams ir neįgaliems as-
menims, kurie 1995–2002 m. dirbo ir
gavo ne visą pensiją. Šias nepriemo-
kas gaus beveik 90,000 žmonių.

Didelė dalis pensininkų, dirbu-
sių 1995–2002 m. ir negavę visos pen-
sijos, jau yra atsiėmę nepriemokas.
Tačiau dėl krizės 2008 m. mokėjimas
buvo sustabdytas, o šį birželį jos vėl
bus mokamos. Anot „Sodros” vadovo,
asmenys, kuriems priklauso išmokos
ir kurie turi banke sąskaitą, pinigus
pradės gauti jau birželio 11 d. Tiki-
masi su didžiąja dalimi žmonių atsi-
skaityti per birželį. Tačiau 1,500 as-
menų, gaunančių pensijas per paštą,
dar neturi atsidarę sąskaitų. 

„Tai reikia padaryti būtinai šie-
met, nes tie visi pinigai bus perveda-

mi tik šiemet. Jei nespės iki metų ga-
lo susitvarkyti, paskui bus sudėtin-
giau, reikės per teismus”, – aiškina
„Sodros” direktorius Mindaugas Sin-
kevičius.

Senatvės ir invalidumo pensijų
nepriemokoms prireiks daugiau kaip
260 mln. litų. Jas gaus 88,000 žmonių.
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

LiETUVOs iR PAsAULiO NAUJiENOs

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Lietuvoje pradedamas įgyvendinti
,,Google Maps Street View” projektas

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų kandidatas į JAV prezi-
dentus Mitt Romney pirmą kartą su-
rinko daugiau lėšų savo rinkimų
kampanijai nei perrinkimo siekian-
tis demokratas Barack Obama. Ge-
gužę į M. Romney rinkimų kasą
įplaukė daugiau kaip 76 mln. dol., pa-
skelbė buvusio Massachusetts valsti-
jos gubernatoriaus stovykla.

Prezidentui B. Obama ir jo de-
mokratams praėjusį mėnesį buvo pa-
aukota 60 mln. dol. Tai dabartiniam
Baltųjų rūmų šeimininkui taip pat
yra rekordas. Žinovų vertinimu, mi-
nėti skaičiai yra dar vienas ženklas,

kad 2012 m. prezidento rinkimų kam-
panija gali būti brangiausia JAV
istorijoje.

Apklausos rodo, kad lapkričio 6
d. vyksiančiuose rinkimuose  B. Oba-
ma ir M. Romney laukia atkakli ko-
va. Pateiktais duomenimis, B. Oba-
ma pritraukia daugiau smulkių rė-
mėjų nei M. Romney. Prezidento rin-
kimų štabas paskelbė, kad B. Obama
gavo 572,000 aukų, kurių vienos dydis
yra ne daugiau kaip 250 dol. Tai ati-
tinka 98 proc. lėšų. Tuo tarpu M.
Romney gegužę parėmė 297,000 smul-
kių rėmėjų, tačiau jis turi daugiau
dosnesnių aukotojų.

JT generalinis sekretorius didina
spaudimą Sirijai

JAV Kongreso komitetas nusprendė 
nubausti Rusijos pareigūnus

Projektui ,,Misija Sibiras’12” – tautos palaikymas

Pradedamos grąžinti pensijų nepriemokos

Vilnius (ELTA) – Birželio 8 d.
ministro pirmininko Andriaus Kubi-
liaus pirmininkaujamos Dvišalės
mišrios komisijos tarptautinių sutar-
čių su Šventuoju Sostu nuostatoms
vykdyti posėdyje  nuspręsta ieškoti
būdų, kaip Kryžių kalnui suteikti
sakralinio nekilnojamojo kultūros
paveldo statusą. Taip pat pasiūlyta
parengti specialią tvarką, kuri nusta-
tytų Kryžių kalno priežiūros, lanky-
mo ir kryžių statymo klausimus, sie-
kiant užtikrinti sakralumo apsaugą.

Kryžių kalnas yra valstybinės

reikšmės istorijos, archeologijos ir
kultūros objektas, kurio sakralinė
reikšmė įgavo pasaulinį garsą po Pa-
laimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus
II apsilankymo 1993 m. 

Kryžių kalno nuosavybės keisti
nenumatoma, jis yra valstybės nuo-
savybė ir yra tvarkomas Šiaulių ra-
jono savivaldybės. Lietuvos vyskupų
konferencijos generalinis sekreto-
rius vyskupas Gintaras Grušas sakė,
kad bažnyčia nesiekia perimti Kry-
žių kalno.

Vilnius (ELTA) – Teisingumo
ministerijai tarpininkaujant, Valsty-
binė duomenų apsaugos inspekcija ir
bendrovė ,,Google” sutarė dėl ,,Goog-
le Street View” projekto įgyvendini-
mo. Projektas bus vykdomas, laikan-
tis visų asmens duomenų apsaugos
reikalavimų, kuriuos nustato Euro-
pos Sąjungos ir Lietuvos teisė. 

Sutarta, kad bendrovė ,,Google”
Lietuvoje veiks per Airijoje įsteigtą
,,Google” padalinį, kuris bus atsa-
kingas už tinkamą mūsų šalyje su-

rinktų duomenų tvarkymą ir viešini-
mą. Pirmiausia ryškiai pažymėti
,,Google” automobiliai išriedėjo į sos-
tinės gatves, vėliau vyks į kitus Lie-
tuvos miestus. Taip pat bus fotogra-
fuojami ir pagrindiniai miestus jun-
giantys keliai bei pakeliui esantys
miesteliai.

,,Street View” programa veikia
daugiau nei trisdešimtyje pasaulio
šalių. Ji leidžia virtualiai keliauti
miestų gatvėmis, apžiūrinėjant pano-
ramines nuotraukas, panašiai kaip
pastatai ar kiti objektai būna apžiūri-
nėjami tiesiog einant gatve.

,,Google” teigia, kad, prieš su-
teikdama galimybę vartotojams nau-
dotis šia paslauga, imasi ypatingų
priemonių, siekdama apsaugoti nuo-
traukose matomų žmonių ir jų turto
privatumą. Prieš nuotraukas įdedant
internete visų nuotraukose matomų
žmonių veidai ir automobilių nume-
riai yra suliejami taip, kad jų nebūtų
galima įžiūrėti. ,,Google Maps Street
View” projektas vykdomas nuo 2007
m. ir šiuo metu apima daugiau kaip
40 šalių bei regionų. 

M. Romney surinko daugiau lėšų nei B. Obama
Kryžių kalnui – Vyriausybės dėmesys

New York (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki-moon, praėjus dviem die-
noms po pasirodžiusių pranešimų
apie naujas žudynes, pareiškė didelį
nusivylimą dėl smurto Sirijoje. B. Ki-
moon teigė, jog yra mažai įrodymų,
kad Sirijos vyriausybė vykdo JT ir
Arabų Lygos pasiuntinio Kofi An-
nan taikos planą.

Aktyvistų teigimu, už vyriausy-
bę kovojančios pajėgos birželio 6 d.
nužudė 78 žmones. Tačiau vyriausy-
bė tvirtina, kad teroristai nužudė 9
civilius. Tikimasi, kad įvykio vietą
netrukus pasieks JT stebėtojai. Bir-
želio 7 d. stebėtojai, bandydami pa-
tekti į gyvenvietę, buvo apšaudyti ir
priversti atsitraukti. Pasak BBC ko-
respondento, būtina, kad stebėtojai
išsiaiškintų, kas iš tikrųjų įvyko, nes
pateikiamos visiškai priešingos įvy-
kių versijos.

Valstybinė Sirijos televizija rodo
vaizdus, kuriuose matyti žuvę vai-
kai, ir kaltina opoziciją 9 žmonių nu-

žudymu bei bandymu sukelti tarp-
tautinį įsikišimą. Opozicijos aktyvis-
tai teigia, kad žudynės, kurias įvykdė
vyriausybę palaikančių kovotojų
grupė ,,Shabiha”, buvo gerokai di-
desnės. Anot aktyvistų, vyriausybės
pajėgos pašalino daugybę žuvusiųjų
kūnų, kai JT stebėtojai bandė patekti
į gyvenvietę.

,,Google” automobiliai pradėjo filmuoti
Lietuvą.                                           ELTA nuotr.

Washington, DC (BNS) – JAV
Kongreso komitetas nusprendė, kad
reikia bausti Rusijos pareigūnus už
žmogaus teisių pažeidimus. Kongre-
so užsienio reikalų komitetas balsavo
už teisės aktą, pagal kurį su 2009 m.
mirusio advokato Sergej Magnicki
mirtimi susijusiems rusams nebebus
leidžiama išduoti JAV vizų ir bus
įšaldytas jų turtas. 

JAV prezidento Barack Obama
administracija jau taiko vizų apribo-
jimus kai kuriems galimai su S. Mag-
nicki mirtimi susijusiems rusams,
bet jų pavardės neskelbiamos. Rusi-
jos pareigūnai ne kartą perspėjo, kad
šis dokumentas pakenks JAV ir Ru-
sijos santykiams. Priėmus šį teisės
aktą, asmenų, kuriems taikomi apri-

bojimai, sąrašas būtų paviešintas ir
praplėstas, įtraukiant kitus žmogaus
teisių Rusijoje pažeidėjus. Be to, są-
raše esantiems žmonėms būtų už-
drausta atlikti banko operacijas JAV
įstaigose. Prieš balsuojant dėl teisės
akto visam Kongresui, jam pritarti
turi dar du komitetai. 

S. Magnicki 2008 m. buvo įkalin-
tas dėl vengimo mokėti mokesčius
bei sukčiavimo ir mirė nelaisvėje. Jo
kolegos teigia, kad kaltinimus sufab-
rikavo policijos tyrėjai, kuriuos ad-
vokatas apkaltino iš valstybės pavo-
gus 230 mln. JAV dol. Paties Krem-
liaus žmogaus teisių taryba 2011 m.
nusprendė, kad S. Magnicki tikriau-
siai buvo mirtinai sumuštas.

JT generalinis sekretorius B. Ki-moon pa-
reiškė nusivylimą dėl įvykių Sirijoje. 

EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos televi-
zijos žiūrovai neliko abejingi projek-
to ,,Misija Sibiras’12” paramos akci-
jai-koncertui, kvietusiam prisiminti
Sibire likusius tautiečius ir palaikyti
šią vasarą į Chakasiją vyksiantį jau-
nimą. Porą valandų trukusio para-
mos koncerto metu jaunimo pilietiš-
kumo ir patriotiškumo ugdymo ini-
ciatyvai paaukota beveik 60,000 litų.

Pasak Lietuvos jaunimo organi-

zacijų tarybos, rengiančios projektą
,,Misija Sibiras”,  šiemet jaunimo ini-
ciatyvą palaikė ne tik gausus būrys
atlikėjų, grupių, visuomenininkų,
įrašytame sveikinime projekto pras-
mę ir svarbą pabrėžė ir prezidentė
Dalia Grybauskaitė. LRT Didžiojoje
studijoje susirinko per 300 svečių, ste-
bėjusių paramos koncertą. Jie turėjo
galimybę perduoti simbolinę žinutę į
Lietuvą negrįžusiems tautiečiams. 



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠiRDieS iR KRAUjAGYSliŲ liGOS

ChiRURGAi

ViDAUS liGOS 

benDRA PRAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, mD
AKIų LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, mD
SUSAn T. LYOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GeRKlĖS liGOS 

StUbURO iR SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREW J. YU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

D R A U G O
F O N D A s

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

ATOSTOGOS, ATOSTOGOS!
Prasideda atostogų metas. Galvojame, kur ir kaip užsitarnautas atosto-

gas praleisti. Tačiau Draugo fondas neatostogauja: dirba ir rūpinasi,  kaip
išlaikyti laikraštį, sumokėti tarnautojams algas, pašto bei spaustuvės išlai-
das. DF nori pasveikinti ,,Draugo” skaitytojus, kurie prisimena savo ištikimą
laikraštį ir prieš išeidami atostogų atsiunčia labai reikalingą paramą.

Ateinantį rudenį Draugo fondas švęs 20-ties metų jubiliejų. Idėja steigti jį
gimė marijonų provincijolui kun. Viktorui Rimšeliui, kuris prieš 30 metų
pastebėjo nepakankamą rūpestį išeivijos lietuviška spauda. Jis rašė prof. An-
tanui Maceinai: ,,Atrodo, kad mes kultūriškai sužlugsime čia tremtyje (išeivi-
joje) greičiau, negu Lietuvoje komunizmas.  Mūsų karta dar išlaikys spaudą,
bet po mūsų nematome, kaip ir  kas ja rūpinsis. Greičiausiai niekas, nes nie-
kas nemokės rašyti. Grįžkime į anuos lietuviškuosius laikus, kai mūsų sene-
liai ir senelės galėjo dar šiek tiek skaityti – bent maldaknyges – bet nemokėjo
rašyti. Taip ir mūsų ‘akademinė’ jaunoji karta. Auga lietuviškųjų analfabetų
karta, kaip tad ji galėtų išlaikyti spaudą!” Istorija kartojasi.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai ir rėmėjai! Visi kartu, jei ne rašytu žodžiu,
bent aukomis palaikykime savo ištikimą laikraštį. Kiekvienas suraskime
bent porą naujų prenumeratorių. Sugrąžinkime tuos, kurie laikraščio atsi-
sakė dėl kažkokių priežasčių. Rūpestis ,,Draugu” yra kiekvieno  mūsų – lietu-
vio – reikalas.

Dėkojame visiems aukotojams. Jūsų dėka ,,Draugas” aplanko Jus 3 kar-
tus per savaitę.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Pavasario vajaus aukotojai
Su 500 dolerių:
Viltis Jatulienė, garbės narė, iš

viso 1,500 dol., Woodland Hills, CA
Su 300 dolerių:
Dr. Mary Z. Daugėla, garbės na-

rė, iš viso 1,500 dol., Washington, DC
Su 100 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 8,805 dol., Piedmont,
CA

Mindaugas ir Violeta Gedgaudai,
garbės nariai, iš viso 3,400 dol., Ne-
whall, CA

Vytautas Mažeika, garbės na-

rys, iš viso 3,100 dol., Colbert, CA
Stasys ir Emilija Kazlauskai, iš

viso 800 dol., Arlington, MA
Emilija Pakštienė, iš viso 600

dol., Chicago, IL
Su 50–25–15 dolerių:
Audronė Bernatavičienė, iš viso

50 dol., Westcheser, IL
Aldas Kriaučiūnas, iš viso 225

dol., West Lafayette, IN
Genovaitė Karsokas, iš viso 211

dol., Cleveland, OH
DF taryba nuoširdžiai dėkoja

visiems aukotojams.

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

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 sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

RImA • masažai: atpalaiduojantis,
stiprusis, gydomasis, karštų akmenų,
• Ausų valymas žvakėmis • micro-
dermabrasion – odos atnaujinimas

Tel. 630-677-2142
www.massagebyrema.com

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

,,DRAUGĄ” užsiprenumeruoti 
galima ir internete www.draugas.org



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DRAUGAS 2012 BIRžELIO 9, ŠEŠTADIENIS 13

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 6 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: SEMIRAMIDĖ.

,,Surašymas” Nr. 5 teisingus atsakymus mums atsiuntė: 
Gražina Santoski, Chicago, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Regina Kazlauskas, Lemont, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,

Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-1168.

* Moteris, turinti dokumentus, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
JAV valstijoje. Patirtis. Tel. 917-932-5736.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Buitinė anglų kalba. Tel. 773-397-5970.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu lietuvių šeimoje. Tel. 815-505-3437.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus In-
diana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Patirtis,
legalūs dokumentai. Siūlyti įvairius variantus In-
diana, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

* Reikalingas patyręs darbininkas, prižiūrėti dau-
giabutį namą ir tvarkyti kitus reikalus. Privalo turėti
savo įrankius ir automobilį. Tel. 708-699-9062,
Vytas.

* Moteris ieško (perka) darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-799-1148.

IŠnUOmOJA

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas 2 mieg. kambarių vasar-

namis netoli ežero, Union Pier,
MI. Tel. 630-484-5982

IEŠkO DARBO

.

kEPYkLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

“BAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

sPYGLiAi DYGLiAi

Tėvo ir vaiko pokalbiai
– Tėti, sapnavau, kad davei man šimtą litų..
– Ką gi, gali juos pasilikti.

* * *
– Tomuk, kiek yra Dievo įsakymų.
– Dešimt.
– O kas bus jei vieną sulaužysi?
– Liks devyni, manau.

* * *
– Tėveli, rytoj mokykloje tėvų susirinkimas. Tačiau toks neįprastas, tik

siauram ratui.
– Kaip suprasti?
– Dalyvausi tu, auklėtojas ir direktorius.

* * *
– Tėti, tu irgi vaikystėje lankei mokyklą?

– Žinoma, ir nepraleidau nė vienos pamokos.
– Mama, juk sakiau, kad man nėra prasmės gaišti laiko mokykloje.

* * *
Sūnus tėvui:
– Tėti, man jau aštuoniolika. Negi manai, kad aš per jaunas vairuoti tavo

automobilį?
– Tikrai ne, bet mano automobilis dar per jaunas, kad jį galėčiau patikėti

tau.
* * *

Darbo tiesos. Jei jums ketvirtą dieną iš eilės nesinori eiti į darbą – neky-
la abejonių, kad šiandien ketvirtadienis.

* * *
Valstybės tarnautojo malda: ,,Tėve mūsų, kuriam pavaldus net mūsų

viršininkas. Teesie mums lengva darbo diena, tenevargina mūsų vadovybė ir
mūsų valia būna tiek namuose, tiek darbe.

Duok mums poilsio šiandien ir teatleidžia vadovybė visus mūsų
prasižengimus, kaip ir mes atleidžiame jai niurzgėjimą ir švaistymąsi dar-
bais. Išgelbėk mus nuo viršvalandžių, neleisk mūsų pažeminti ir didink mūsų
atlyginimą, nes Tu viešpatauji visai tvarinijai. Amen.

* * *
– Brangioji, kas nors atsitiko – tu kalbėjai telefonu tik pusvalandį?

– Nesijaudink, ne ten paskambino – supainiojo numerius.

Bernardinai.lt
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Pakeliui į Petrą.

Aplankyti Jordanijoje esančią
Petros archeologinę vietovę,
garsėjan čią akmens statu-

lomis, išskaptuotomis uolose apie 200
m. prieš Kristų, – daugelio keliautojų
svajonė. Petra – pamirštas nabatėjų
miestas, dar vadinamas raudonąja
dykumų rože. Raus vas lyg rožė ir
senas kaip pusė pa sau lio amžiaus
Petros miestas buvo Na batėjos kara-
lystės ir Romos imperijai priklausiu-
sios Arabijos provincijos sostinė. Šis
miestas buvo sunkiai pa siekiamas,
tačiau tokia jo geografi nė padėtis
leido tapti klestinčiu karavanų ir
prekybos centru. 

Petrą Jordanijoje patogu pasiek-
ti iš Egipto. Šioje šalyje veikiančios
turizmo bendrovės tokią kelionę
siūlo už maždaug 300 dolerių. Dar
naktį autobusu išvykstama iš Egipto
kurortų, anksti ryte iš Sinajaus pu-
siasalyje esan čio Nuweiba uosto per
tris valandas laivu atvykstama į
Akaba – vie nintelį Jordanijos kara-
lystės uostą. Šios kelionės metu gali-
ma gėrėtis Saudo Arabijos bei Izra-
elio panora momis, nes čia netoli vie-
na kitos yra visos keturios valstybės.

Po labai kruopštaus pasų patik ri -
nimo ir kelių kontrolės postų  prasi -
deda maždaug 3 valandų kelionė į

Pet rą. Jordanija – 6 milijonus gyven-
tojų turinti šalis, kurios 75 proc. su -
daro dykumos. Šalis neturi savo naf -
tos ar dujų, ji gauna didelę paramą iš
Vakarų valstybių. Pakeliui į Petrą
ga lima gėrėtis įspūdingais dykumų
vaizdais, čia galima pamatyti ir ne -
mažai skurdžių beduinų gyvenvie-
čių. 

Vakarų pasauliui Petrą 1812 me -
tų rugpjūčio mėnesį surado šveica-
ras Johann Ludwig Burckhardt
(1784–1817). Tikėdamasis surasti pa-
simetu sį miestą, jis su vienu karava-
nu iš sirengė kelionėn iš Damasko į
Kairą. Išvykos metu šveicarui teko
apsimes ti musulmonu, norinčiu pa-
dėti auką ant Petroje palaidoto pra-
našo Arono, Mozės brolio kapo. Jeigu
Burckhardt tąsyk nebūtų apsimetęs
arabu, jam vargiai būtų pavykę
pasiekti savo ke lionės tikslą. Jis buvo
pirmasis euro pietis, įkėlęs koją į pas-
laptimi alsuojantį apgriautą miestą,
slypintį gilia me kalnų tarpeklyje, pro
kurį kadai se ėjo senasis vilkstinių
kelias. Dabar čia yra Jordanijos ka-
ralystės valdos.

Keliautojo Burckhardt dėka Va -
ka rų pasaulis sužinojo apie nabatėjų
karalystę ir uolose iškaltą jos sostinę
keistoje plokštikalnėje, iškilusioje
apie 915 metrų virš jūros lygio, iš
visų pusių juosiamoje aukštų kalnų.

Sukanka 200 metų, kai pasauliui vėl atsivėrė 
Petros Jordanijoje grožis

Lietuvių tautinių šokių instituto
pirmininkė Danguolė Varnienė su
,,Sambūrio" vadovu Tomu Mikuckiu ir
grupės šokėjomis.

ALGIS VAŠKEVIČIUS Pa tekti ten gali tik vienintele siaura
pe rėja. Nabatėjai (keletas klajoklių
ara bų genčių) čia atsikėlė antrajame
amžiuje prieš Kristų. Per trejetą
šimt mečių Petra (graikų kalba „pet-
ros” – uola, akmuo), Nabatėjos kara-
lystės sostinė, išaugo į svarbų preky-
bos mazgą – čia kryžiavosi net keli
kupranugarių vilkstinių keliai. Vie -
tos gyventojai uolose iškirto nuosta -
bių kapaviečių savo valdovams. Pa -
sak žinovų, šių kapaviečių išvaizdoje
ir puošyboje gražiai dera graikiški
bei rytietiški bruožai. 

1985 m. Petra paskelbta UNESCO
pasaulinio kultūros paveldo objektu,
o 2007 metų liepos 7-ąją įrašytas ant -
ruoju numeriu į 7 naujųjų pasaulio
stebuklų sąrašą. Įspūdingiausi ir žy -
miausi Petros objektai yra Siq – siau -
ras tarpeklis, vietomis susiaurėjan-
tis iki kelių metrų, vedantis prie
miesto vartų Al-Khazneh (lobyno).
Šis lobynas – tai apie 30 m aukščio
uolose iškaltas fasadas, Petros vizi-
tinė kortelė. Ši vieta pasirinkta neat-
sitiktinai – keliautojams išnyrant iš
tamsaus tarpeklio netikėtai prieš
akis iškylan tis lobynas pribloškia
savo didin gumu ir palieka neišdil-
domą įspūdį visam gyvenimui.

Iš geriausiai išlikusių Nabatėjos
laikų statinių minėtina 23 m aukščio
Faraono dukters tvirtovės šventykla,
pastatyta I amžiuje ir skirta aukš -
čiausiajam dievui Dušarui bei jo
motinai deivei al Uzai. Altorius prie-
šais šventyklą tikriausiai naudotas
ug nies apeigoms ir gyvuliams auko-
ti. Remdamiesi įrašais, kuriuos ap-
tiko atidengę užgriuvusias kolonas,
kasi nėtojai kitą, taip pat gana įspū-
dingą statinį pavadino Liūto ilčių
šventykla. Įspūdingas ir amfiteatras,
kur ga lėjo sutilpti apie 7,000 žiūrovų.
Šiuo metu beveik visos karalių kapa-
vietės yra daugmaž tinkamai sutvar-
kytos ir apsaugotos. Manoma, kad
dar bent treč dalis Petros lobių iki
šiol yra neatkasti.

Kiti galingi Petros simboliai –
įvai riausios kapavietės, iškaltos
uolo se ir pastatytos tiesiog ant že-
mės. Tačiau Petra – tai ne tik kapa-
vietės. Kadaise šiame mieste virė gy-
venimas, jame gyveno dešimtys
tūkstan čių gyventojų. Čia buvo šim-
tai nedi delių parduotuvių, miesto
gyventojai eidavo atsigaivinti prie
fontano. Van duo į miestą patekdavo
sumaniai įrengtais kanalais ir vamz-
džiais. Pet ros statytojai naudojo iš-
skirtinę, tik jiems būdingą statybos
techniką: fa sadai, kapavietės uolose
būdavo skaptuojami, statomi iš vir-
šaus į apačią.

I amžiuje po Kristaus Petros tur-
tai sužadino Romos pavydą, ir šalis
tapo Romos imperijos dalimi. Romė -
nai pritaikė architektūrinių nau-
jovių, tačiau klestėjimo šaliai neat-
nešė, nes karavanai patraukė kitais
keliais, ir Petra ėmė prarasti savo įta -
ką. Vėliau, VI amžiuje, miestas tapo
krikščioniškosios Bizantijos dalimi,
bet dėl dažnų žemės drebėjimų jo gy -
ventojai ėmė palikinėti miestą. Pas -
kutinės statybos čia vyko XII amžiu-
je, Kryžiaus karų metu, bet vėliau
gau sybėje urvų, šventyklų ir mauzo -
liejų iš rausvojo akmens gyveno tik
vietiniai beduinai. Visas likęs pasau -
lis Petrą pamiršo.

1984 metais Jordanijos valdžia iš -
keldino beduinus iš Petros urvų ir
statinių, ir miestas tapo pagrindine
šalies įžymybe. Čia plūste plūsta tu -
ristai iš viso pasaulio. Iškeldinti ir ci -
vilizuotuose namuose apgyvendinti
beduinai taip pat neliko nuskriausti.
Jie greit suvokė, jog turistai gali teik-
ti ne mažiau naudos negu auginamos
ožkos, ir verste užvertė šią vietą lan -
kančius turistus kioskeliais ir suve -
nyrais. Kilimėliai, peiliai, knygos,
atvi rukai, papuošalai, buteliukai su
spalvotu smėliu, akmens dirbiniai,
arbata ir daugybė kitų prekių – visa
tai siūloma egzotikos ištroškusiems
atvykėliams. 

Turistai gali naudotis ir egzotiš -
ko „vietos transporto” paslaugomis.
Jei nenori per karštį eiti apie 5 kilo-
metrus ten ir atgal, gali užsisėsti ant
spalvota gūnia papuošto kupranu-
gario arba nediduko asilėlio nugaros
ir joti, gėrėdamasis nepakartojamais
vaizdais. Dar gerokai prieš įėjimą į
tarpeklį turistų laukia arkliai su
brič komis. Jie gali nugabenti tiesiai
prie vieno iš pagrindinių Petros sta-
tinių – vadinamojo lobyno pastato,
vė liau sutartą laiką atvyks parvežti
atgal. Nors tokia kelionė įskaičiuota
į įėjimo bilieto kainą (bilietas į Petrą
kainuoja apie 70 dolerių), vežikai vis
tiek pageidauja bent  5 dolerių.  

Nabatėjai Petroje buvo pastatę
daug šventyklų, kurios, skirtingai
nuo nekropolių, yra ne iškirstos
uolo se, o stovi kaip atskiri statiniai.
Iki šiol Petroje yra išlikę apie 800
įspū dingiausių architektūrinių pa-
mink lų. Tačiau gyvenamiesiems
namams šio miesto gyventojai ypa-
tingos reikš mės neskyrė – jiems už-
tekdavo kuklios pastogės. Kai naba-
tėjų sosti nė prarado savo reikšmę,
miestas virto nekropoliu – paminklu
kažkada seniai gyvenusių darbščių
ir kūrybingų senovės gyventojų at-
minimui.

Petros amfiteatras.

Įspūdingiausias Petros statinys – lobynas.                                           A. Vaškevičiaus nuotr.
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

A † A
NIJOLĖ JANKUTĖ

UŽUBALIENĖ 
Mirė 2011 m. lapkričio 20 d. Aust-

ralijoje.
Atsisveikinimas įvyks pirmadie-

nį, birželio 18 d. nuo 9 val. ry to Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
10 val. ryto bus au koja mos šv. Mišios
už velionės sielą. Po Mišių a. a. Nijolė
bus pa lai dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti  atsi -
svei kinime ir laidotuvėse.

Nuliūdę duktė Dovilė ir Arvyd Zduobos 

Atkelta iš 10 psl.
Pirmininkavimas ESBO ir De-

mokratijų bendrijoms, pradėję veikti
Branduolinio ir Energetinio saugumo
centrai – tai tarptautinės bendruo-
menės pasitikėjimo Lietuva ženklai.
Didelė vertybė yra gera kaimynystė.
Tačiau tai nėra duotybė. Gera kai-
mynystė yra tada, kai ekonominis
bendradarbiavimas klesti, o šalių vi-
suomenės intensyviai bendrauja. Tai
turi būti mūsų atspirties taškas, ma-
tuojant kaimyninių santykių kokybę. 

Besikeičianti geopolitinė padėtis
ir šalies interesai reikalauja kūrybiš-
kos užsienio politikos ir išmaniosios
diplomatijos. Pirmenybę teikiu ne
ceremoniniams susitikimams ar iš-
kilmingoms deklaracijoms, bet kons-
truktyviam dialogui ir vertybiniam
interesų derinimui. Iš Lietuvos diplo-
matų tikiuosi indėlio būtent į tokią
užsienio politiką. 

Šiais metais išmaniosios diplo-
matijos prireiks kovojant už finansiš-
kai naudingą paketą Lietuvai naujoje
ES finansinėje perspektyvoje. O di-
džiausio pajėgų sutelkimo reikės po
metų prasidėsiančiam Lietuvos pir-
mininkavimui ES. Partijų susitari-
mas pirmininkavimą laikyti nacio-
naliniu uždaviniu išlieka. Jeigu neat-
siras pagundų keisti pirmininkavi-
mo svarbiausius tikslus, Lietuva šią
pareigą gali paversti naujomis gali-
mybėmis savo patikimumui įrodyti
ir nacionaliniams, ypač energeti-
niams projektams įgyvendinti.  

Pradėti turėtume nuo suvokimo,
kad tai – ne primestas darbas, kad
mes – visi Lietuvos žmonės – kuria-
me ES kartu su visais europiečiais.
Globalėjančiame pasaulyje naciona-

linio saugumo ir sutarimo reikalu
tampa ir tapatybės išsaugojimas. Kol
kas tai labiau rūpi tik patriotines dai-
nas, lino ir duonos kelius bei lietuviš-
ką knygą gaivinantiems entuzias-
tams ar už pašalpos dydžio algą dir-
bantiems bibliotekininkams.  O juk
sunkiausiomis akimirkomis gina-
mės unikaliomis pasaulyje lietuviš-
komis sutartinėmis, kuriose gal ir
užkoduota mūsų vienybė ir gebėji-
mas susitarti. Todėl pats laikas vals-
tybiniu lygiu apsispręsti ir dėl kul-
tūros paveldo apsaugos, ir dėl gimto-
sios kalbos puoselėjimo, ir dėl tinka-
mo kultūros finansavimo. 

Deramo dėmesio nesulaukia ir
brangiausias mūsų turtas – jauni
žmonės. Dėl nuolat pertvarkomos
švietimo sistemos geriausi Lietuvos
vaikai išvažiuoja ten, kur nebrangu,
aišku ir kokybiška. Tų, kurie jau ne-
tapatina savęs su Lietuva, grėsmin-
gai daugėja. Todėl kviečiu būsimą
Seimą ir Vyriausybę, pasinaudojus
Švietimo strategijos atnaujinimu, ap-
sispręsti ir susitarti dėl aiškių švieti-
mo krypčių ir dirbtinai, sulig kiek-
vienu rinkimų ciklu, jų nekaitalioti. 

Prieš pat parlamento rinkimus
Lietuvos olimpinė rinktinė keliaus į
Londono olimpines žaidynes. Kiek-
vienas neš tiktai trispalvę. Be jokių
politinių spalvų ar atspalvių. Sieks
pergalių Lietuvai, po vieną ar ko-
mandoje. Sutarkime ir mes, kad visų
pirma aukščiausiai nešime iškėlę ša-
lies ir mūsų žmonių interesus. Kad
dešine ar kaire kelio puse eisime ta
pačia kryptimi. Gali sportininkai,
įrodykime, kad galime ir mes! Dėko-
ju už dėmesį. 

Kalba sutrumpinta

LR prezidentės D. Grybauskaitės
metinis pranešimas A † A

PETRAS PETRUTIS
Mirė 2012 m. birželio 5 d.
Gimė 1924 m. liepos 4 d. Panevėžyje, Lietuvoje. 
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: sesuo Birutė Jasiukaitienė ir sūnėnas Raimun -

das Jasiukaitis Lietuvoje.
A.a. Petras bus pašarvotas pirmadienį, birželio 11 d. nuo 9

val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
pa lai dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi Lietuvos Dukterų draugija 

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

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

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

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net

Britanijos Didysis Benas dabar vadinsis
Elizabeth bokštu

Kaip praneša žiniasklaida, mi-
nint dabartinės karalienės valdymo
deimantinį jubiliejų, garsioji Didžio-
sios Britanijos parlamento varpinė
su laikrodžiu, vadinama Didžiuoju
Benu, bus pervardyta Elizabeth I
bokštu. 1897 metais panašiai buvo pa-
gerbta karalienė Victoria – pirmoji
Britanijos monarchė, valdžiusi il-
giau nei 60 metų. Tąsyk jos vardu bu-
vo pavadintas keturkampis bokštas

kitame Parlamento rūmų gale.
Įstatymų leidėjai pripažino, kad

Londono simboliu tapęs bokštas,
stūksantis virš XIX amžiuje pasta-
tytų neogotikinių Parlamento rūmų,
žmonių bus toliau vadinamas Di-
džiuoju Benu, tačiau jo oficialus pa-
vadinimas turėtų būti skirtas pa-
gerbti karalienę Elizabeth.

BNS
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

� JAV LB Lemont apylinkės taryba
kvie čia birželio 10 d. 10:30 val. r. į Ge -
dulo ir Vilties dienos paminėjimą PLC,
Le mont. Ši diena brangi kiekvienam lie -
tuviui, tad kviečiame gausiai dalyvauti.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 13
d., 2 val. p. p.  kviečia visus į PLC, Le -
mont skaityklą, kur filmų programa ir
Si biro nuotraukos bus skirtos Gedulo ir
Vilties dienai paminėti.  

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 17 d.,
10:30 val. r.  šv.  Mišiose paminėsime
Ge du lo ir Vilties dieną. Iš kil mingoje
eisenoje da lyvaus šaulių kuopos. Po pa-
maldų pa rapijos salėje Brighton Park
Lietuvių Ben d ruomenė ruošia pietus.
Vyks meninė prog rama. Kviečiame visus
dalyvauti.

� Gedulo ir Vilties dieną JAV LB Cicero
apylinkė minės birželio mėn. 17 d. po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių, Šv. Antano
parapijos kavinėje. Minėjime kalbės
buvęs partizanas ir Vorkutos politinis ka-
linys Povilas Vaičekauskas. Bus meninė
dalis ir vaišės.

� Centrinėje New Jersey apylinkėje,
Estų namuose (4 Cross&Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527) birželio 23 d. vyks
vasaros šventė-Joninės ,,Kur bėga Še šu -
pė, kur Nemunas teka”. Šventė prasidės
4 val. p. p. muge.  5 val. p. p. piešinių
kon kursas ,,Lietuva brangi”; 6 val.
v.  koncertas,   skirtas po eto Maironio
150-osioms gimimo metinėms pažy mė -
ti: programą atliks choras ,,Laisvė” iš
Philadelphia ir Centrinės NJ tautinių
šokių grupė ,,Viesulas”. 7 val. v.   Joni -
nių linksmybės. 9:30 val. v. dainininko

iš Lietuvos  Žilvino Žvagulio koncertas, o
nuo 11 val. v. iki 2 val. r. šoksime, dai -
nuosime prie laužo. Šventės metu veiks
kavinė ,,Papartėlis” ir karčema  ,,Bočių
užei ga”. Norintys prekiauti mugėje pra-
šomi skambinti tel: 732-531-1513 (Vi-
da) ar ba rašyti: crolit@optonline.com

�  Joninių dieną, birželio 24 d., jauni-
mo tautinių šokių grupė ,,Saulė” Lie -
tuvių klubo salėje, 4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714, po
pie tų (pietūs – 2 val. p. p.) atliks nuo-
taikingą programą. Jiems talkins pra -
moginių šokių grupė ,,Ritmas”. Pa ly -
dėsime ,,Saulės” šokėjus į XIV Lie tuvių
tautinių šokių šventę Boston, MA.

� Organizuojama kelionė lėktuvu pa lai -
ky ti Lietuvos krepšinio rinktinę kontro li -
nėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžio -
sios Britanijos rinktines, kurios susitiks
Houston, TX. Išskrendame birželio 27
d., grįžtame birželio 30 d. Pirminė ke -
lionės kaina 600–700 dol. Tel. pasi tei -
rauti: 708-243-7547 (po 6 val. v.).

� Boston lituanistinė mokykla skelbia
mokinių registraciją ateinantiems mok-
slo metams. Registracijos anketas bei
daugiau informacijos apie mokyklą
rasite: http://www.blsm.org. Dėl papil-
domos informacijos prašome kreiptis į
mokyklos vedėją Gailą Narkevičienę el.
paštu lietuviukalba@hotmail.com

� Vinco Krėvės lituanistinė mokykla
ieš ko entuziastingų, mylinčių vaikus ir
žinančių lie tuvių kalbą mokytojų 2012-
2013 mokslo metams. Darbas su dar -
želio,  pradinių klasių ir angliškai kal -
ban čiais vaikais. Mokslo diena – nuo 9
val. r. iki 1 val. p. p. sekmadieniais Šv.
Andriejaus parapijos patalpose (19th
and Wallace, Philadelphia). Kreiptis  į
mo  kyk  los direktorę Iriną Brusokienę tel.
484-557-7073.

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 3 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rinkosi žmonės, besidomintys
savo kilme ir šeimos istorija. Muziejaus Geneologijos skyriaus vedėja Karilė Vait -
kutė papasakojo apie muziejuje atliekamus genealoginius tyrimus. Genealogė
Karen Franklin paaškino, kaip pradėti savo giminės genealoginį tyrimą, naudojan-
tis dokumentais, gimimo ir mirties liudijimais, gyventojų surašymo duomenimis,
laivų keleivių sąrašais ir internetu.

Ji pateikė ilgą internetinių puslapių sąrašą (pvz. http://www.ancestry.com,
http://www.familysearch.org; http://www. jewish gen. org ir t.t.), kuriuose galima
surasti daug informacijos apie savo protėvius. Kartais savo šeimos genealoginį
tyrimą galima atlikti net neapsilankius archyvuose. 

Paskaitos pabaigoje keliems programos dalyviams Karen parodė, kaip inter-
nete ieškoti informacijos apie vietoves Lietuvoje, kur gyveno jų protėviai, atvyki-
mą į JAV ir atsakė į daugybę kitų klausimų.

Nuotraukoje: Stanley Balzekas, III, Karilė Vaitkutė, Robert Pine, Karen Franklin,
Stanley Balzekas, Jr., Irena Pumputienė.

Ritos Janz nuotr.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas praneša, kad  gegužės mėne -
sį aukojo: $3,440 – Mary, Mother of
God Parish (St. Joseph’s Parishio -
ners), Scranton, PA; $2,100 – Illinois
Tool Works Foundation, Matching
Gift Program – ,,matching” Algio
Kaz  lausko anksčiau atsiųstas aukas;
$1,000 – Walter J. Kleponis, Broo -
mall, PA – tėvelio a. a. August Klepo -
nis ir mamos a. a. Sofia Pugžlytės-
Kle ponis atminčiai; $300 – Petras P.
Pranis, Jr., Mc Allen, TX; $150 – Bi -
rutė ir Juozas Kasperavičiai, St. Pe -
tersburg, FL, Lietuvos Dukterų drau -
gija, Lemont, IL; $100 – Marija Šimo -
nis  – siunčia auką švenčiant vyro Jo -
no Šimonio  100 m. gimtadienį. Linki -
me sveikatos  ir gražių gyvenimo aki -
mir kų!

Lietuvos Našlaičių Globos ko mi -
tetas taria nuoširdų ačiū už aukas pa -
dedant globoti Lietuvos vaikus. Jūsų
nuoširdumas ir aukos yra labai ver -

tina mos!
Lietuvos Našlaičių Globos ko -

mitetas (Lithuanian Orphan Ca -
re), (Fed Tax ID # 35-412419), 2711
W. 71 st. St., Chicago, IL 60629,
tel.773-476-2655

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
stu dentams Lietuvoje. Aukojo: Gedas
ir Dana Sakai $300 Liudo Matuko 75-
to gimtadienio proga; Rūta Staniu lie -
 nė  $100 jos dėdės a. a. Jono Jo ny no
at  minimui; Russell E. Holmes $25;
Jo nas Monkeliūnas $20; Danguolė
Jur gutienė $360 metams paremti
mer gaitę su negalia. Labai ačiū.
,,Sau   lu tė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Free hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630)-243-7275 arba (630)-243-6435, el.
paštas: indretiju nelis@sbcglobal.net,
tinklala pis: www. sun lightorphanaid.
org

Palaimintojo J. Matulaičio minėjimo (atlaidų) ok tavos Marijampolėje
metu kviečiame jungtis į maldos už ligonius devyndienį (nuo 2012 m.
birželio 30 d. iki liepos 8 d.). Prašome intencijas (ligonio vardą, pavardę,
amžių, trumpą padėties įvardi ni mą) siųsti el. pašto adresu

vikcep@yahoo.com
Ses. Viktorija

Netrukus visi keliai ves į Boston, kur liepos 1 d. vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Organizatoriams kaip visada trūks vienos nakties, o keliaujantiems į šven-
tę būtinai atsitiks koks nors įdomus nuotykis. Tad mūsų skaitytojos ir ,,Draugo”
bendradarbės Ramunės Kubiliūtės pasiūlymu kviečiame skaitytojus, važiuo-
jančius į šventę ar joje dalyvaujančius, ,,apsiginkluoti” fotoaparatais, rašymo prie-
monėmis ir nepatingėti aprašytą įvykį ar sustabdytą akimirką, kurią patyrėte ke-
liaudami šokių šventės keliu ar išgyvenote pačioje šventėje, atsiųsti mūsų
laikraščio redakcijai. Rašinius ir fotonuotraukas siųskite paštu: ,,Draugo” redakci-
jai, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629 arba el. paštu  dalia.cidzikaitė@gmail.com;
redakcija@draugas.org

Mažiausieji ,,Grandies”  šokėjai iš Čikagos.                                      Jono Kuprio nuotr.


