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Vilnius (ELTA) – Krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė, bir-
želio 15 d. susitikusi su JAV Pennsyl-
vania nacionalinės gvardijos vadu
gen. mjr. Wesley Craig pažymėjo, kad
JAV karių dalyvavimas Lietuvoje ir
Baltijos šalyse vykstančiose pratybo-
se – matoma ir praktinė Lietuvos ir
JAV solidarumo išraiška. Ministrė pa-
dėkojo už JAV karių dalyvavimą šią
savaitę vykusiose tarptautinėse pra-
tybose ,,BALTOPS 2012” ir pakvietė
dalyvauti kitais metais Lietuvoje vyk-
siančiose pratybose ,,Steadfast Jazz
2013”. Susitikime dalyvavusi JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne E. Derse tei-
gė, jog JAV jūrų pėstininkai labai tei-
giamai įvertino pratybose dalyvavu-
sių Lietuvos karių profesionalumą.

Po susitikimo krašto apsaugos
ministrė JAV ambasadoje Vilniuje
dirbančiam pulkininkui leitenantui
Stephen Timmons, atsakingam už
Lietuvos kariuomenės ir JAV Penn-
sylvania nacionalinės gvardijos ben-
dradarbiavimą, įteikė krašto apsau-
gos sistemos medalį ,,Už nuopelnus”.

JAV Pennsylvania nacionalinės
gvardijos vadas su darbo vizitu Lie-
tuvoje lankosi birželio 11–16 d. Pag-
rindinis viešnagės tikslas – aptarti
galimą tolimesnio dvišalio bendra-

darbiavimo plėtojimą ir kryptis.
Viešnagės metu JAV atstovai taip pat
susitiko su Lietuvos kariuomenės
vadu gen. leit. Arvydu Pociumi, ka-
riuomenės Jungtinio štabo viršinin-
ku, Karinių oro pajėgų vadu, lankėsi

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijoje, Divizijos generolo
Stasio Raštikio Lietuvos kariuome-
nės mokykloje Kaune ir Mechanizuo-
toje pėstininkų brigadoje ,,Geležinis
vilkas” Rukloje.

Švietimo 
mainai tarp JAV 

ir Lietuvos

Žmogaus protas yra versmė visokių minčių, kurios paskui, pa tekusios į mi-
nias, pasklinda į platųjį pasaulį, ima žmoniją valdyti. Žmo gaus valia yra toji jė-
ga, kuri, arba telkdama ir vienydama aplink save kitus žmones, juos stumia pir-
myn, arba, atgal juos vesdama, gali laimę arba nelaimę žmonijai suteikti.  

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė susitiko su JAV Pennsylvania nacionalinės
gvardijos vadu generolu majoru Wesley Craig.                                                       ELTA nuotr.

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) –  Lietuvos ambasados JAV
ir Lietuvos garbės konsulės Phi-
ladelphia mieste Kristos Bard kvieti-
mu birželio 11–13 d. Lietuvoje apsi-
lankė JAV Villanova University Vers-
lo mokyklos atstovai. Vieno iš Villa-
nova University vadovų ir Marketin-
go bei viešosios politikos tyrimo
centro direktoriaus prof. John Kuzop
vadovaujamai JAV delegacijai su-
rengti susitikimai su Lietuvos verslo
mokyklomis – Vilniaus universiteto

Tarptautinio verslo mokykla ir Tarp-
tautine vadybos mokykla (ISM). JAV
atstovai taip pat susitiko su viešosios
įmonės „Investuok Lietuva” atstovais,
Baltijos Agroverslo instituto prezi-
dentu prof. Raimundu Lopata, apsi-
lankė Vilniuje kuriamame mokslo ir
technologijų parke su aukštųjų tech-
nologijų laboratorijomis ir mokslinių
tyrimų centrais ,,Saulėtekio slėnyje”.  

Susitikimuose su Vilniaus aukš-
tųjų verslo mokyklų vadovais aptar-
ta galimybė parengti bendradarbiavi-

mo sutartis su Villanova University
Verslo mokykla, siekti JAV verslo
studentų ir su Villanova University
bendradarbiaujančių verslininkų vi-
zitų į Lietuvą. 

Penktame pagal dydį JAV mieste
įsikūręs Villanova University paten-
ka į dvidešimt geriausių JAV univer-
sitetų, o Villanova University Vady-
bos ir viešosios politikos centras 2011
metais buvo pripažintas vienas ge-
riausių tokio pobūdžio mokslo tiria-
mųjų institutų JAV.  

JAV universitetai domisi bendradarbiavimu su Lietuva

Birželio 7 d. JAV ambasadoje
Vilniuje įvyko priėmimas,
skirtas ASSIST švietimo mai-
nų programos dalyviams pa-
gerbti. Renginio metu grįžę
iš JAV moksleiviai dalinosi
savo patirtimi su mokiniais,
išvykstančiais į Jungtines
Valstijas pagal ASSIST prog-
ramą. 2012–2013 akademi-
niais metais net 6 Lietuvos
moksleiviai turės progą mo-
kytis mokyklose JAV.

JAV amb. Lietuvoje nuotr.
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Truputis daugiau nei mėnuo liko
iki vasaros olimpinių žaidynių, vyk-
siančių Londone liepos 27–rugpjūčio
12 dienomis. Tai bus pirmasis miestas,
kuriame olimpinės žaidynės vyks tre-
čią kartą – olimpiados šiame mieste
vyko 1908 ir 1948 metais. Tai, kad artė-
ja šis neeilinis įvykis, jaučiame ir skai-
tydami spaudą, ir žiūrėdami televizo-
rių. Lietuvai olimpiadoje atstovaus
50–60 sportininkų. Džiugina kai kurie
priešolimpiniai lietuvių pasirodymai –
toli diską mėto Virgilijus Alekna, plau-
kimo takelyje laurus skina Rūta Meilu-
tytė, vilčių teikia irkluotoja Donata Viš-
tartaitė, puikiai dviratį mina Simona
Krupeckaitė. Tačiau dar dėl dalyvavi-
mo žaidynėse nėra tikri mūsų krep-
šininkai, kurių liepos 2–8 dienomis
laukia atrankinės varžybos Venesue-
loje. Amerikiečių sukurta kompiuteri-
nė programa spėja, kad šiose žaidy-
nėse lietuviai iškovos penkis medalius
– du sidabro ir tris bronzos. Ar pasi-
teisins kompiuterio pranašavimai, liko
laukti neilgai. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis Airijos sostinėje
Dubline birže-
lio 10 d. prasi-

dėjo tarptautinis Eu-
charistinis kongresas
tema „Eucharistija:
vienybė su Dievu ir
vienas kitu”. Eucha-
ristinių kongresų tik-
slas – gilinti Eucharis-
tijos vaidmens Bažnyčios ir kiekvie-
no tikinčiojo žmogaus gyvenime
supratimą. Ypač svarbi Eucharisti-
nių kongresų reikšmė dabartiniame
sekuliariame pasaulyje, kai tikėji-
mas bandomas išstumti iš viešojo gy-
venimo į užribį, tarsi jis būtų tik pri-
vatus kiekvieno asmens reikalas.
Eucharistijos šventė vyko ir Kaune,
jos metu iškilminga eisena miesto
gatvėmis pagerbėme Eucharistijoje
esantį Jėzų Kristų.

Evangelijoje pagal Morkų išsa-
miai pasakojama apie Eucharistijos
įsteigimą. Jėzus paprašė mokinių pa-
ruošti Velykų vakarienę, joje „pa-
ėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą,
ją laužė ir davė mokiniams, tarda-
mas: „Imkite, tai mano kūnas!” Pa-
ėmęs taurę, sukalbėjo padėkos mal-
dą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis
jiems tarė: „Tai mano kraujas, San-
doros kraujas, kuris išliejamas už
daugelį” (Mk 14, 22–24). Taip Jėzus
įvykdė Nekruvinosios aukos aktą,
kurį po kelių dienų pakartos kruvinu
būdu, prisiimdamas nukryžiavimą
už mūsų nuodėmes.

Šis Evangelijos pasakojimas apie
duonos ir vyno perkeitimą į Jėzaus
kūną ir kraują mus nukelia į kiek
anksčiau įvykusį duonos padaugini-
mo stebuklą, po kurio Jėzus kalbėjo
apie Dievo duoną, nužengiančią iš
dangaus ir duodančią pasauliui gy-
vybę (plg. Jn 6, 33). Žmonių prašomas
duoti jiems šitos duonos, Jėzus kal-
bėjo: „Aš esu gyvenimo duona, nu-
žengusi iš dangaus. Kas valgys tą
duoną – gyvens per amžius. Duona,

kurią aš duosiu, yra mano kūnas už
pasaulio gyvybę” (Jn 6, 51).

Šiandien švenčiama Švč. Kris-
taus Kūno ir Kraujo šventė skatina
mus atnaujinti savo tikėjimą į Eu-
charistijos slėpinį, paties Viešpaties
Jėzaus Kristaus paliktą mums, kad
visuomet būtume pajėgūs pasirinkti
tik tai, kas užtikrintų laimingą gyve-
nimą dabar ir per visą amžinybę.

Ne tik kunigas su šventu virpu-
liu turi artintis prie Mišių altoriaus;
panašiai Mišiose turi dalyvauti kiek-
vienas tikintis žmogus. Jei Mozė iš
liepsnojančio dykumos krūmo išgir-
dęs Viešpaties balsą parpuolė veidu
ant žemės, tai kokiais jausmais mes
turime persiimti Mišių konsekraci-
jos metu, atsidurdami Viešpaties
artumoje ir Komunijos metu priim-
dami Jėzų Kristų kaip Dievo duoną?

„Eucharistinė Auka savaime
kreipia į mūsų, tikinčiųjų, artimą su-
sivienijimą su Kristumi per Komu-
niją: mes priimame jį patį, tą, kuris
už mus save paaukojo, priimame jo
Kūną, kurį jis už mus atidavė ant
kryžiaus, jo Kraują, kurį jis išliejo už
daugelį ‘nuodėmėms atleisti’ (,,Ec-
clesia de Eucharistija”, 16).

Eucharistija mums ne tik prime-
na amžinojo gyvenimo viltį, bet ją ir
teikia. Dėl to tuojau po konsekracijos
celebrantui paskelbus: „Tikėjimo
paslaptis”, atsakome: „Mes skelbia-
me, Viešpatie, tavo mirtį ir išpažįs-
tame tavo prisikėlimą, laukdami ta-
vęs ateinant.” Eucharistija tikrai
laiduoja kūnų prisikėlimą laikų pa-
baigoje: „Kas valgo mano kūną ir ge-

ria mano kraują,
tas turi amžinąjį
gyvenimą ir aš jį
prikelsiu paskuti-
niąją dieną” (Jn 6,
54).

Labai svarbus
yra Eucharistijos
socialinis matmuo.
Kai per Eucharis-

tinį kongresą į pagrindines Mišias
susirenka šimtai tūkstančių, kartais
milijonai žmonių iš visų pasaulio,
akivaizdžiausiai pajuntama, kad per
Eucharistiją visi yra suvienijami ne
tik su Dievu, bet ir į vieną didelę šei-
mą, nes visi yra išgelbėti Jėzaus Kris-
taus Kūno ir Kraujo kaina. Visi tam-
pame broliai ir seserys vieni kitiems.

Panašiai ir mes, ateidami sekma-
dienį bendruomeniškai švęsti Eucha-
ristijos savo parapijos bažnyčioje,
turėtume išgyventi suvokimą, kad ne
tik Dievas yra su mumis, bet ir mes
patys nesame vieni kitiems svetimi.
Esame broliai ir seserys, nes maiti-
nami ta pačia dangaus Duona. Šis
suvokimas ypač reikalingas šian-
dien, kai tarp žmonių yra apsčiai
susipriešinimo.

Šv. Eucharistija ir šv. Mišios – tai
tikėjimo paslaptis, kurioje Dievas
yra nebe tolimas, bet artimiausias ir
brangiausias mūsų bičiulis. Todėl
kai norime Dievui už ką nors labai
padėkoti, tai geriausiai padaryti per
šv. Mišias. Kai norėsime Dievą atsi-
prašyti už savo kaltes, dalyvaukime
Mišiose. Kai norėsime ko nors svar-
baus Dievą paprašyti, tai darykime
taip pat per šv. Mišias. Niekada nebū-
name taip arti savo Viešpaties, kaip
dalyvaudami šv. Mišiose.

Švč. Jėzaus Kristaus Kūno ir
Kraujo šventėje atnaujinkime ne tik
savo tikėjimą į Eucharistijos paslap-
tį, bet ir pasiryžimą kiekvieną kartą
eiti į Mišias kaip į Velykų šventę,
kurioje susitinkame su mirusiu už
mus ir prisikėlusiu Viešpačiu.

Dangaus duona
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Gegužės 18 d.
prie Pasaulio
lietuvių cent-

ro, Lemont, vykęs pi-
ketas (rengėjų pava-
dintas ,,Tyliąja akci-
ja”) susilaukė skirtin-
gų (,,Drauge” daugiau-
sia nepalankių) ver-
tinimų. Vieni akciją
pavadino visų lietuvių gėda ir čia pat
atsiprašė ir už tuos, kurie piketavo, ir
už tuos, kurie nepiketavo, įskaityda-
mi ir save. Dar kiti piketą Lemont
įvardijo demagogijos pergale ir juoda
dėme Čikagos lietuvių padangėje. 

Pasirodo, ,,Tylioji akcija” prie
PLC tebuvo generalinė repeticija –
,,Draugo” žiniomis, birželio 25 d., pir-
madienį, Čikagos Daley Plaza vyks
renginys – akcija ,,Už teisingumą”.
Internetu platinamoje žinutėje rašo-
ma, jog ,,akciją rengiame Mes – tai mes
visi kartu, kuriems rūpi Lietuva!” 

Čikagos miesto vadovybės pa-
prašyti trumpai apbūdinti būsimo pi-
keto tikslus, rengėjai nurodė, jog bir-
želio 25 d. bus protestuojama prieš
žmogaus ir vaiko teisių pažeidimus
(ir seksualinį vaiko išnaudojimą) bei
nusižengimus žodžio laisvei Lietuvo-
je. Įdomus sutapimas – praėjusią sa-
vaitę Washington, DC lankęsis Algir-
das Paleckis, šią savaitę Lietuvos
teismo pripažintas kaltu dėl sovieti-
nės agresijos neigimo, taip pat ameri-
kiečius viliojo žadėdamas papasakoti
apie žodžio laisvės Lietuvoje pažei-
dimus. Apie tai daugiau skaitykite
birželio 9 d. ,,Drauge”. 

,,Tikimės sulaukti žiniasklaidos

susidomėjimo šiais klausimais, – ra-
šo akcijos rengėjai. – [Galvojame], jog
tai paskatins Lietuvos valdžią iš-
spręsti šias problemas teisingu, są-
žininingu ir skaidriu būdu.” 

Daley Plaza piketuotojai žiniask-
laidos, praeivių ir Čikagos svečių dė-
mesį bandys patraukti plakatų įvai-
rove, kuriuose siūloma parašyti to-
kius šūkius kaip ,,Lithuanian Govern-
ment – Stop Sex Trafficking of  Dei-
mante Kedyte!”; ,,Stop Human Rights
Violations in Lithuania”; ,,STOP KGB
Run Pedophilia Rings in Lithuania!”;
,,Save Deimante Kedyte from the
Pimp!”; ,,Truth and Justice!” ir kt.

Dar nėra išblėsę prisiminimai,
kai Daley Plaza, reikalaudami Lietu-
vai laisvės ir nepriklausomybės, su
trispalvėmis rinkosi Čikagos ir jos
apylinkių lietuviai. Praėjus daugiau
nei 20 metų, toje pačioje vietoje ir vėl
būriuosis JAV lietuviai – tik šį kartą
jie reikalaus teisingumo Lietuvoje.
Taip, piketais ir mitingais pagarsėju-
si miesto aikštė (kiek mažiau nei
prieš mėnesį joje skandavo protestuo-
tojų prieš NATO viršūnių susitikimą
minia) dar kartą taps ir Čikagos lie-
tuvių istorijos dalimi.

Retas Lietuvos politiniu ir visuo-

meniniu gyvenimu
bent kiek besido-
mintis JAV lietuvis
nesutiks, jog padė-
tis su teisėtvarka ir
teisingumu Lietu-
voje išties yra pras-
ta. Ir kad Garliavos
istorija tik dar kar-
tą pirštu skaudžiai

bedė į šalies teisėsaugos neįgalumą
ir tai, jog su tokia teisine sistema Lie-
tuvos valstybė (ir žmonės) ilgiau gy-
venti negali ir nenori. 

Tačiau nuomonės, kaip vertinti
tiek pačios Garliavos įvykius, tiek
būdus, kaip tą teisinę sistemą keisti,
skiriasi. Štai vienas internete pasi-
sakęs JAV lietuvis mano, jog ,,tokios
akcijos JAV [,,Tylioji akcija” ir pla-
nuojama akcija ,,Už teisingumą”]
diskredituoja Lietuvą kaip valstybę
pasaulio akyse. Jas galima rengti tik
Lietuvoje”. Todėl jis ragina Čikagos
lietuvius tokiame renginyje nedaly-
vauti. Neabejoju, jog tokiai nuomo-
nei pritariančių atsirastų ir daugiau,
tarp kurių būtų ir tie, kurie vadovau-
jasi lietuviška patarle, jog savo neš-
varius marškinius viešumoje nedera
skalbti. 

Tiesą pasakius, ,,Tyliosios akci-
jos” rengėjai gavo pylos ir susilaukė
smerkiančios kritikos ne už tai, kad
pasitikdami ir išlydėdami Lietuvos
Respublikos prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę reikalavo teisingumo Lie-
tuvoje, bet už tai, kaip jie elgėsi. Dau-
gelio nuomone, gegužės 18 d. piktuo-
tojai, bandę kūnais užstoti preziden-
tės automobilį,    Nukelta į 12 psl.

Kita piketuotojų stotelė
– Daley Plaza
DALIA CIDZIKAITĖ
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NUOMONės, KOMENTARAI

Didysis vokiečių poetas, rašyto-
jas ir filosofas Wolfgang Goet-
he yra pa sakęs, kad visuome-

nei yra pavojingas aktyvus kvailys,
kuris, net ir nežino damas, nori ,,veik-
ti”; bet daug pavojingesnis visuome-
nei yra demagogas. Demagogas nesi-
ima nagrinėti ar spręsti esančių
problemų, tam jis neturi reikiamo in-
telekto, bet jis sugeba pasinaudoti
esančia sumaištimi ir suvedžioti ki-
tus žmones. Lygiai kaip sovietų kom-
partija, jis turi su ras ti  ,,kaltininką”
ir jam primesti vi są atsakomybę už
skriaudas žmo nėms ir tada, mikliai
naudodamasis kilniomis idėjomis ir
šūkiais, sukurs tyti lengvatikius į
,,tvar kos ir teisin gumo” akcijai.

Prieš keletą metų Lietuvoje buvo
iškilęs ,,ubagų karalius” Vytautas
Šus tauskas, kuris, sutelkęs būrį savo
pasekėjų Kaune, juos keliais autobu-
sais atvežė į Vilnių protestuoti prieš
labdarai telkiamas lėšas ,,Vienos val -
so” po kylio metu. Pagal Šustaus ką,
toks pokylis vargingo žmonių gyve-
nimo laikais buvo lygus pasity čio -
jimui iš vargšų žmonių. Šus tausko
suorganizuoto protesto  dėka pokylio
rengimas ir lėšų labdarai telkimas
buvo nu trauktas, o to įvykio organi-
zatorius išgarsėjo.

Tai atsitiko beatsikuriančioje
Lietuvoje, kur žmonės, paveikti plūs-
tančių iš Vakarų demokratijos ir
lygybės šūkių, sunkiai suvokė savo
teises ir pareigas. Deja, panašus įvy -
kis įvyko š. m. gegužės 18 d. Lemont,
sutinkant Lietuvos pre zidentę. Atro -

do, kad kartais lietuviš kų įstaigų tar-
nautojai ir vadovai ne sugeba nor-
maliai atlikti savo parei gų. ,,Gėda,
gė da, gėda!” – šaukė pro tes tuo tojai,
puldami prezidentės au to mobilį, o
tos gė  dos ta proga, pasirodo, buvo
verti vi si to įvykio dalyviai – LR gen.
konsulatas Čikagoje, prezidentė ir
pro testuotojai.

Pagal ,,Amerikos lietuvį”, į kvie -
čiamųjų sąrašą nebuvo įtraukta Re -
gina Narušienė, viena iš žymiausių
Amerikos lietuvių veikėjų. Prezi den -
tė, aišku, galėjo ir turėjo pareigą
susitikti ir bent porą žodžių pasakyti
suburtiems protestuotojams – ,,run-
ke  liams”. Jau prieš išvykimą iš Lie -
tuvos prezidentė turėjo viešai pa -
reikš ti, ką ji pasakė kviestiesiems
ats tovams Lemont, kad ji, kaip prezi-
dentė, neturi teisės keisti nepriklau-
so mų teisėjų sprendimus, o turi juos
vykdyti. Toks viešas pareiškimas bū -
tų išleidęs orą iš jau kuris laikas pu-
čiamo Kedy tės istorijos baliono. Šioje
supainiotoje byloje nėra aiškių nusi-
kaltėlių, o tik abiejų pusių nepilnai
pagrįsti šauksmai ir šūkiai prieš ne-
teisybę. Prie viso to pri sidėjo ir nepa-

prastai bloga teisė sau gos ir teismų
veikla Lietuvoje ir žmonių pa sipik-
tinimas tuo.

,,Draugo” redakcija taip pat neįs -
tengė atsispirti neprisijungusi prie
su kelto šurmulio ir viename iš savo
numerių (gegužės 26 d.) paskelbė Li-
gijos Tautku vie nės komentarą ,,’Ty-
lioji ak cija’ Lemont”. 

Tai bent straip s nis! Tokiu straip-
sniu bū tų ga lėjęs pasidžiaugti ir so-
vietų agit pro pas. Viename paragrafe
autorė rašo, kad ,,viskas įvyko spon-
taniškai (paryškinta mano – J. T.),
bet ki tuose paragra fuose ji kalba,
kad ,,Po kovo 23 d. įvy kių (...) iki šir-
dies gel mių ir ašarų sujaudinti (...)
rašė me, pasirašinėjo me net po kelio-
mis peticijomis”. 

Tame pačiame ,,Draugo” pusla -
py je apie tą įvykį Alexander R. Do-
mans kis rašo, kad ,,[ambasadorius]
Pavi lio nis kvietė demonstracijų vado-
vus atei ti ir dalyvauti renginyje bei
susitikime pa teikti savo klausimus
prezidentei”. Šis epizodas Tautkuvie-
nės straipsnyje paverstas jau vi siškai
kitokiu įvykiu: ,,žmones kal binęs suši-
lęs, su kramto mąja guma bur noje LR

ambasadorius (...), siekdamas ’nugesin-
ti’ mūsų akciją, pasiūlė pa kviesti vieną
mūsų atsto vą į vidų, kad ten ‘galėtų
užduoti klau si mus’. Jokiu būdu nega-
lėjome priimti šio pasiūlymo”.

Iš šio komentaro aišku, kad autorė
pripažįsta tik savo pačios ,,tiesą”, visa
kita yra melas, kaip ir prezidentės po-
sakis, kad ,,Gar lia vos įvy kiuose abi
pusės yra kaltos”. Stebė tina, kad net
bulvarinis Čikagos ,,Ai das”, kuris savo
puslapiuose mielai skelbia įvairius
straips nius, šitame šurmulyje pasirodė
santūresnis už ,,Draugą”. 

Tautkuvie nės dėka lietuviška veik-
la Amerikoje įgavo juodą dėmę, ku rios
nebus galima išplauti. Bet, kaip pran -
cūzai mėgsta sakyti, ,,C’est la vie”
(Toks – gyvenimas).  

Demagogijos pergalė
Lemont

JERONIMAS TAMKUTONIS

Jau atšventėme ar bent prisimi -
nėme Motinos dieną ar dienas.
Lietu voje ji minėta gegužės 5-

ąją, Meksikoje – gegužės 10-ąją, o JAV
– gegužės 13-ąją. Pra ėjus porai dienų
po Motinos die nos, šioje skiltyje ra-
šiau apie dar mažai kam žinomą
Tarptautinę šeimos die ną, šįmet iš-
puolusią gegužės 15 d. Da bar sulau-
kėme Tėvo dienos, kuri šiais metais
JAV švenčiama birželio 17 d. 

Tėvo diena yra ar turėtų būti
dau giau nei dar vien proga kuo dau-
giau ,,Hallmark” parduoti sveikini-
mo atvirukų. Tai proga prisiminti ir
išryškinti mažėjantį tėvo vaidme nį
šeimoje ir visuomenėje. Beveik ket-
virtadalis vaikų JAV negyvena su sa-
vo biologiniu tėvu. Taip buvo 2006 m.
ir šis skaičius, deja,  didėja. Taip pat
pakartotinai randama, kad tėvai yra
nepamainomi savo vaikų auklėji me,
švietime, sveikatos palaikyme ir dau-
gelyje kitų socialinių veiksnių.  Jų
nebuvimas veikia neigiamai ir nere-
tai turi įtakos vai kų patiriamam
smurtui, uždarbiui, narkomanijai,
ištvirkavimui ir nėštumui. Didėjan-
tis skyrybų procentas nusiaubia ne
tik šeimas, bet ir visuomenę. Dažnai
tai reiškia tėvo pašalinimą ar pasi-
šalinimą iš vaikų auklėjimo. 

Tėvo įvaizdis populiariose televi -
zijos laidose ir filmuose yra su kari -
katūrinamas, net pašiepiamas. Neju -
čio mis į tą srautą patenka ir patys tė -
vai. Tėvo-vaiko santykių nesuartina
tėvo darbas, reikalaujantis daug lai -
ko, energijos ir sveikatos. Tai saky-
damas nesiilgiu senų laikų, kada tė -
vas buvo ne tik šeimos galva, bet daž-
nai ir jos  tironas. Tėvystė nėra žmo -
nos ar vaikų dominavimas, bet nuo -
lankus pasiaukojimas ir tarnaujantis
vadovavimas.

,,Būti tėvu pirmiausia reiškia
tar nauti gyvenimui ir augimui, – kal-

bėjo popiežius Benediktas XVI prieš
trejetą metų Šv. Juozapo, tėvų globė-
jo, dienos proga. – Kristaus vardan,
Šv. Juozapas išgyveno persekiojimą,
tremtį ir su tuo susijusį skurdą. Jis
turėjo apsigyventi toli nuo savo gim-
tinės. Vienintelis atpildas jam bu vo
buvimas su Kristumi.” Popie žius taip
pat pastebėjo, kad Šv. Juoza po gili
pagarba ir rūpestis Marijai lieka
gražiu pavyzdžiu visiems vyrams.
Šv. Juozapas  Mariją ne tik gerbė, bet
ir mylėjo. Šv. Juozapas parodė, kad
yra įmanoma mylėti be valdymo. 

Viename ,,Our Sunday Vi sitor”
(OSV) savaitraščio veda ma jame  pri-
siminta, kad sociologai ir šventieji
jau kuris laikas teigia, kad meilė, pa-
garba ir prisirišimas, kurį vyras ro-
do savo žmonai, yra viena svarbiau-
sių  sąlygų ne tik laimingos šeimos
sukūrime, bet ir mylinčių, sveikų
vaikų auginime. Vaikų auklė ji mas
tebėra svarbi tėvo pareiga.  

Prieš keletą metų OSV leidykla
išleido lanks ti nuką, kuriame išvar-
dinta dešimt kataliko tėvo savybių.
Primenama, kad buvimas kataliku
tėvu yra ne tik didelė privilegija, bet
ir atsakomybė. Siūloma iš išvardintų
savybių pasi rinkti bent keletą ir jas
pritaikyti sa vo tėvystėje.

1. Šventadienį švęsk! Daugelyje
šeimų motina yra ,,tikėjimo puoselė-
toja”. To neužtenka. Vaikai stebi ir
mato, kas vyksta. Jie mato, kai pa -

moks lo metu tėvas nekantriai vis žiū -
ri į savo laikrodį, nes jam rūpi netru -
kus prasidėsiančios krepšinio rung-
tynės per televiziją. Vaikai taip pat
ma to ir girdi, kaip tėvas bažnyčioje
kar tu su kitais pamaldžiai gieda. 

2. Išmokinkite vaikus tikėjimo.
Ugdyti vaikų tikėjimą gali būti sudė -
tinga, nes reikalas eina apie pojū-
čiais nepatiriamą realybę. Palygini-
mai su molekulėmis, mikrobais, tam-
siomis sky lėmis erdvėse gali padėti
tikėjimo savoką suprasti geriau. Tai
realybė, ne prieinama penkiems mū-
sų pojūčiams.  

3. Neužmirškite atlaidumo. Susi -
tai kymo sakramentas yra beveik uni -
kalus katalikams. Katalikiškumas
skatina mūsų atsakomybę ir pabrė-
žia  neribotą Dievo atlaidumą. Atsa-
ko my bė reikalauja prisipažinti ki-
tiems, įs kaitant ir savo vaikus, kai
klystame ir prašyti jų atleidimo.  

4. Būkite dosnūs. Dosnumas nė ra
tik katalikų požymis. Tėvų rodo mas
dosnumas bus vaikų pastebėtas. Tai
bus skatinanti pamoka artimo meilės
tarnyboje. Tegul vokelį su auka baž-
nyčioje įmeta vaikai. Jiems paūgėjus,
tegul prideda auką ir nuo savęs. 

5. Žaiskite ir džiaukitės. Galima
pa  pasakoti, vaidinti, dainuoti ir žais -
ti tinkamus žaidimus, kurie skatina
Dievo supratimą, meilę artimui, pa -
gar bą gyvenimui. 

6. Temato meldžiantis. Leidėjų

drau gija Amerikoje sugalvojo šūkį –
,,Temato skaitant!” Tai galima pritai -
kyti ir maldai – ,,Temato Jus mel-
džian tis!” Temato vaikai ir visi kiti
jus mel džiantis prieš valgant, prieš
gu lant, meldžiantis su kitais. Tai stip-
rina ryšį su Tvėrėju ir jo tvariniais. 

7. Nereikia visko žinoti. Kodėl
mirš tame? Kas yra siela? Kas yra
Trejybė? Nevisuomet turite aiškų at -
sakymą į vaikų keliamus klausi mus.
Ieškant atsakymų, venkite vai kus
siųs ti pas jų motiną – geriau kar tu
tuos klausimus nagrinėkite ir ieš -
kokite atsakymų. 

8. Garbingumas. Garbinamos po -
puliaros kultūros žvaigždės dažnai
siūlo savo sukurtą moralės supra-
timą, kuris nesiderina su katalikų ti -
kėjimo tiesomis. Vietoj paklu sus mi-
niai ir tapus vaikų žai dimo partne-
riais, čia yra puiki proga tėvams likti
tėvais ir vaikams padėti suvokti skir-
tumą tarp populiarumo ir moralinio
garbingumo.

9. Esate girdėję apie žymius spor -
tininkus, kurie lai mėję demonstra-
tyviai dėkoja Die vui. Verta dėkoti
Dievui už turi mus sugebėjimus, bet
nereikėtų vertinti tik kai kuriuos
pasiekimus spor te. Su gebė jimas ra-
šyti, dainuoti ar pra si muš ti matema-
tikoje nėra men kesni už sportinius
pasiekimus. 

10.  Laikykitės tradicijų. Tai gali
bū ti kaktos patepimas pelenais, roži -
nio kalbėjimas, novenos, Kryžiaus
keliai ir kt. Tai katalikiškos tradici-
jos, keliaujančios iš kartos į kartą.
Jos mums suteikia ramybę, tęstinu -
mą ir jausmą, kad priklausome kaž -
kam daugiau ir plačiau. Katalikai
nie  kada neturėtų jaustis vieniši, nes
jie nėra nei vieni, nei vieniši.

Džiugios Tėvo dienos visiems tė -
vams ir jų vaikams! Pridėję mamas
gauname nedalijamą šeimą!

Tėvas  –  išminties 
ir stiprybės šaltinis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LAIŠKAI 

MIRŠTANTI SPAUDA

Buvo laikai, kai visi griebėme
spaudą į rankas ir skaitydavome ją
su meile. Laikas bėga ir mes, bran-
ginę spaudą, baigiame iškeliauti į
Anapus. Laikraščiai turi prisitaikyti
prie besikeičiančio laiko keisdami
savo turinį. Dabar juose randame tik
,,sun kius” straipsnius. Nėra leng ves -
nio tu  rinio kaip novelės, juokai, afo -
rizmai ir t. t. Liūdni straipsniai mū -
sų kasdieninį gyvenimą, kuris ir taip
yra pilkas, daro dar liūdnesnį.

Stasys Prakapas
Toronto, Canada
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Čikagos Lietuvių Rotary klubui – jau ketveri

Birželio 6 dieną, suėjo 4 metai,
kai buvo pripažintas ir įregist-
ruotas Čikagos lietuvių Rota-

ry klubas (oficialiai – Rotary Club of
Chicagoland Lithuanians). Darbų
sūkuryje data praėjo tyliai, nepaste-
bėta, nepaisant to, tai yra geras lai-
kas truputį stabtelėti ir apžvelgti
Klubo veiklą, nuveiktus darbus bei
su jais supažindinti mūsų lietuviš-
kąją bendruomenę, į kurią Klubas
yra labai orientuotas.

Ketveri metai žmogaus gyveni-
me yra labai trumpas laiko tarpas –
kūdikystė ir ankstyva vaikystė, ta-
čiau visuomeninės organizacijos ar
klubo gyvenime tai jau pakankamai
ilgas laiko tarpas, kupinas veiklos,
įvykių, pokyčių, augimo, tradicijų
kūrimo. Lietuvių Rotary klubas šį
brendimo kelią nuėjo garbingai, ak-
tyviai ir turiningai dirbdamas. Susi-
tvarkęs su visais kasdienio gyveni-
mo iššūkiais, jis po truputį pereina į
brandžios veiklos etapą.

Klubo žvilgsnis – į Lietuvą ir
vietos lietuvių bendruomenę

Truputis statistikos. Pradėjęs
kurtis 1997 metų rudenį, Lietuvių
Rotary klubas 1998 m. birželio 6 d.
tapo visaverčiu ,,Rotary” organizaci-
jos nariu, priklauso Čikagos ir piet-
vakarinių priemiesčių apygardai
6450, t. y. apygardai, kurioje prieš 106
metus ir gimė ,,Rotary” organizacijos
idėja. Šiuo metu Lietuvių klubas turi
26 narius, iš kurių viena yra moteris.
Klubas norėtų tarp savo narių matyti
daugiau moterų, tad jos yra labai
laukiamos ir kviečiamos. Pagal ,,Ro-
tary” tradiciją, Klubo susirinkimai
vyksta kiekvieną savaitę ketvirta-
dienio vakarais ir trunka 1–2 valan-
das. 

Per šiuos veiklos metus mūsų
Klubas jau spėjo finansuoti ir įgy-
vendinti keletą tarptautinių ir vie-
tinių projektų, nukreiptų į Lietuvą
arba į mūsų vietos lietuvių bendruo-
menę. Mes taip pat dalijamės patirti-
mi ir padedame amerikietiškiems
klubams vykdyti tarptautinius pro-
jektus, bendradarbiaujame su kitais
mūsų apygardos klubais, Rotary klu-
bais Lietuvoje, Brandermill klubu
Virginia valstijoje, aukojame pinigus
Rotary Foundation bei ,,Rotary End
Polio Now” fondui.  

Kasmetinis Klubo renginys –
golfo savaitgalis

Pagrindinis Klubo viešasis ren-
ginys – rudeninis golfo savaitgalis
(Golf  Fundraiser) – jau tapo gražia
tradicija lietuvių bendruomenėje,

populiarinančia golfo žaidimą ir kas-
met sutraukiančia vis didesnį daly-
vių skaičių. Šį rudenį turnyras bus
rengiamas jau ketvirtą kartą. Džiu-
gu, kad šis renginys kiekvienais me-
tais Klubui padeda surinkti vis dau-
giau ir daugiau lėšų, skiriamų įvai-
riems bendruomenei ir Lietuvai nau-
dingiems projektams finansuoti.

Pirmo golfo renginio metu 2009
metais pavyko surinkti apie 10,000
dol. dolerių, antrojo renginio rezul-
tatas buvo apie 12,000 dol., o pernykš-
čio trečiojo golfo savaitgalio metu
surinkta apie 14,000 dol. Taigi Klubui
pavyko per trejus metus įvairiems
labdaros projektams surinkti apie
36,000 dol.

Kaip Klubas tuos pinigus išlei-

do? Turiu iš karto pabrėžti, kad Lie-
tuvių Rotary klubas labdaros projek-
tams išleido daug daugiau pinigų, ne-
gu surinko. Ir  tai pavyko padaryti
pirmiausia dėl visų Klubo narių pa-
siaukojančios veiklos, laisvanoriško
darbo, asmeninio dosnumo, Klubo
projektų rėmimo bei Rotary Founda-
tion paramos kai kuriems projektams.

Pirmas projektas kuklus, 
bet sėkmingas

Pirmas projektas, kuriame Klu-
bas išbandė savo jėgas, buvo skirtas
paremti lietuvišką Montessori vaikų
darželį/mokyklėlę Pasaulio lietuvių
centro patalpose, Lemont. Projektas
buvo įgyvendintas 2000 metais – mo-
kyklėlei nupirkta baldų bei įrangos.
Visam projektui skirta 1,500 dol. Pro-
jekto sėkmė Klubą paskatino dides-
niems projektams. Kitas projektas
buvo skirtas lietuviškoms šeštadie-
ninėms Čikagos apylinkių mokyk-
loms paremti. Klubas organizavo
mokyklinių vadovėlių rinkimo vajų
Lietuvoje, surinktas knygas atga-

SAULIUS JANUŠONIS beno ir išdalino visoms pagrindi-
nėms lietuviškoms mokykloms. Ne-
skaitant daugybės valandų Klubo
narių laisvanoriško triūso, šis pro-
jektas Klubui kainavo apie 4,000 dol.,
daugiausia gabenimo išlaidoms ap-
mokėti.

Trejus metus trukusį projektą
vainikavo sėkmė

Kitas didžiulis projektas, kurio
Klubas ėmėsi ir prie kurio dirbo
ištisus trejus metus, dėl kurio ir buvo
pradėtos organizuoti rudeninės golfo
žaidynės, tai tarptautinis projektas
paremti vaikus Lietuvoje, sergančius
cukriniu diabetu. Diabetas yra baisi
liga, kai keletą kartų per dieną, o kar-

tais ir naktį, vaikams reikia leisti
insuliną. Tas nuolatinis badymas
adata kankina ir vaikus, ir tėvus. No-
rint to išvengti, galima naudoti insu-
lino pompas. Tačiau tokios pompos
yra brangios ir dauguma tėvų Lie-
tuvoje neįstengia jų nupirkti. 

Džiugu, kad Klubo trejų metų
darbas buvo vainikuotas sėkme ir
šių metų kovo-balandžio mėnesiais,
padedant Kauno Rotary klubui bei
Kauno klinikinei ligoninei, buvo įgy-
vendintas. Per trejus metus projekto
vertė išaugo iki maždaug 38,000 dol.
sumos, į Lietuvą buvo nugabenta ir
padovanota 16 insulino pompų, spe-
cialiai pritaikytų mažiems vaikams.
Tai vienas didžiausių tarptautinių
projektų mūsų Rotary apygardoje,
įvykdytų per pastaruosius penkerius
metus, ir didžiulė parama Lietuvos
vaikams, sulaukusi didelio Lietuvos
žiniasklaidos dėmesio. Džiugu, kad
tai pavyko padaryti mūsų mažam ir
dar jaunam Klubui. Tai pavyzdys,
kaip, nuoširdžiai dirbant kartu, gali-
ma nuveikti didelius darbus. 

Klubas labai dėkingas visiems,
kurių parama ir dalyvavimas padėjo
šį projektą įgyvendinti ir taria nuo-
širdų ačiū: pirmiausia visiems visų
mūsų golfo žaidynių dalyviams, be
kurių geranoriškumo ir paramos
projektas nebūtų prasidėjęs; Klubo
nariams, aukojusiems savo pinigus ir
laiką; Kauno Rotary klubui; Kauno
klinikoms ir jų gydytojams; Darien
Rotary klubui; Westmont Rotary klu-
bui; Rotary apygardos 6450 vadovy-
bei; Rotary Foundation; visiems, pri-
sidėjusiems prie šio projekto sėkmės. 

Mūsų Klubo narys Linas Kli-
mavičius, dalyvavęs oficialiose lab-
daros įteikimo iškilmėse Kauno kli-
nikose, grįžęs Klubo nariams sakė:
,,Ten turėjome būti visi, visas Klu-
bas. Neįmanoma perteikti tų jausmų,

to nuoširdaus vaikų džiaugsmo, tėvų
laimės ašarų ir dėkingumo, kuris ten
buvo. Sunku papasakoti, kaip pasi-
keičia vaiko gyvenimas, įtaisius jam
tą mažytę insulino pompą. Tai reikia
pamatyti.”

Tęstinis lietuviškos bibliotekos
projektas PLC

Lietuvių Rotary klubas labai
džiaugiasi pagaliau užbaigęs tokį di-
delį projektą ir jau galvoja apie nau-
jus. Kitas, antras pagal dydį ir apimtį
Klubo projektas yra skirtas vietos
lietuvių bendruomenei. Tai, tikiuosi,
jau daugumai žinomas lietuviškų
knygų bibliotekos atidarymas PLC,
Lemont. Šis projektas yra tęstinis ir
bus vykdomas tol, kol gyvuos bib-
lioteka. 

Projektui jau išleista apie 15,500
dol. Pinigai buvo skirti patalpų
remontui, patalpų nuomai, darbuoto-
jo išlaikymui, knygų surinkimui,
atgabenimui, surūšiavimui, ženkli-
nimui ir kompiuterizavimui. Dabar
biblioteka jau turi apie 10,000 įvairių
lietuviškų knygų, lentynos yra nuo-
lat papildomos naujomis. Džiugu,
kad biblioteka naudojasi vis daugiau
ir daugiau žmonių, jos populiarumas
auga.

Kiti projektai ir veikla

Lietuvių Rotary klubas taip pat
remia žiniomis ir finansiškai Bran-
dermill Rotary klubo (VA) ir vieno iš
Kauno Rotary klubų vykdomą pro-
jektą Kauno klinikų Vaikų reabili-
tacijos centrui paremti. Centrui bus
nupirkta ir nusiųsta reabilitacinė
įranga, skirta vaikų po įvairių ligų ir
traumų judėjimui atstatyti.

Lietuvių Rotary klubas taip pat
kiekvienais metais aukoja 3,000–
4,000 dol. Rotary Foundation ir ,,Ro-
tary End Polio Now” fondui, mažes-
nėmis sumomis prisideda prie kitų
mūsų apygardos klubų vykdomų pro-
jektų, dalyvauja visuose apygardos
bendruose renginiuose, kitų klubų
renginiuose ir šventėse, remia PLC,
kitas lietuviškas organizacijas ir
renginius. 

Lietuvių Rotary klubas per ket-
verius savo veiklos metus įvairiems
labdaros projektams ir paramai išlei-
do apie 76,000 dol. savų ir surinktų
lėšų, neskaitant narių paaukoto laiko
ir neatlyginamo darbo valandų. Daug
tai ar mažai, spręskite jūs, skaityto-
jai. Tačiau esmė yra ne skaičiuose.
Esmė yra ta, kad mes, kartu veikda-
mi, po truputį galime nuveikti dide-
lius darbus, o padėdami kitiems tuo
pačiu padedame ir sau – augame, to-
bulėjame kaip asmenybės, kaip visa-
verčiai lietuvių ir savo gyvenamosios
vietos bendruomenės nariai. Žymiai
didesnę vertę turi ne skaičiai, o tai,
kas slypi už jų: Klubo narių, kitų ro-
tariečių, pagalbininkų, rėmėjų neat-
lyginamas darbas, laikas, sumany-
mai, pasišventimas, komandos dar-
bas bendraminčių būryje, tikslo sie-
kimas ir pasiekti rezultatai, įgyven-
dinti projektai. Visa tai mums, ro-
tariečiams, suteikia gyvenimo pras-
mę ir pilnatvę, skatina tobulėti pa-
tiems ir tobulinti visuomenę, kurioje
gyvename.

Saulius Janušonis – ,,Rotary”
apygardos 6450 Assistant Governor,
vienas iš Lietuvių Rotary klubo įkū-
rėjų, pirmasis Klubo prezidentas.

Paramos įteikimas Montessori mokyklėlei Lemont – pirmasis Čikagos lietuvių Rotary
klubo projektas.

Kauno klinikų Vaikų reabilitacijos centre šių metų gegužę. Kairėje – straipsnio autorius.
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Kun. Donald S. Petraitis, MIC,
buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo kunigų marijonų
vienuolijos gen. vyresnysis ir pasku-
tinis šv. Kazimiero provincijos vyres-
nysis, mirė šių metų birželio 12 d.
University of  Massachusetts Memo-
rial Hospital, Worcester, MA.

Gimęs 1937 m., t. Petraitis užau-
go globojamas marijonų ir seselių ka-
zimieriečių, kurios tarnavo Our La-
dy of  Vilna parapijoje. T. Petraitis
pasirinko Marijonų vienuoliją – ben-
druomenę, kurią nuo išnykimo iš-
saugojo ir atnaujino Palaimintasis
Jurgis Matulaitis, ir į marijonus įsto-
jo 1956 m. liepos 16 dieną. Po studijų
St. Procopius College (dabar Bene-
dectine University) jis toliau forma-
vosi kaip kunigas Marian Hills semi-
narijoje, Clarendon Hills, IL. T. Pet-
raitis kunigo įžadus davė 1964 m. ge-
gužės 9 d. Po įžadų jis iš karto pra-
dėjo dirbti mokytoju marijonų mo-
kykloje – Marianapolis Preparatory
School, Thompson, CT. 1970 m. tapo
šios mokyklos direktoriumi. 

1975 m. išrinktas gen. vikaru,
persikėlė į Romą. Jis ne tik 9 metus
ėjo gen. vikaro pareigas, bet nuo 1984
m. buvo ir vienuolijos gen. vyresny-
sis. 1993 m. grįžęs į Čikagą, t. Petrai-

tis buvo paskirtas eiti provincijos
vyresniojo pareigas. Jas ėjo iki 2006
m., kuomet susijungė dvi Amerikos
provincijos. Paskutinius trejus savo
gyvenimo metus t. Petraitis gyveno
Marian Residence, Thompson, CT.

Kun. Petraitis suvaidino svarbų
vaidmenį, eidamas Marijonų vienuo-
lijos gen. vyresniojo pareigas. Jam
teko našta vadovauti vienuolijai,
vykstant milžiniškoms politinėms
permainoms Rytų Europoje ir Sovie-
tų Sąjungoje, kur gyveno ir dirbo

Atsisveikinant su kun. D. Petraičiu, MIC

Kun. Donald S. Petraitis, MIC.

Bruce Murray, žymus erdvių
JAV mokslininkas, 1976–1982
m. vadova vęs garsiajai Jet

Propulsion Labora to ry (JPL), savo
1989 m. knygos „Jou r  ney into Space”
pabaigoje taip rašo:  „erdvių tyrinėji-
mai parodė geriausius iš mūsų [tech-
nologus]”. „Drau ge” ir angliškuose
pranešimuose jau skaitėme apie Al-
girdo Avižienio 2012 m. apdovanoji-
mą prestižiniu Eckert-Mauchly žy-
meniu ir pinigine premija. Su moks-
liniais pripažinimais ir ap dovano-
jimais dažnai vėluojamasi, tad dau-
gelis  jau seniai žinojo, kad da bar ap-
dovanotas Avižienis buvo tik rai vie-
nas iš tų „geriausiųjų”.  

Jo įnašai erdvių technologijoje, o
vėliau – ir čia, Žemėje, plačiai papli-
tusių kompiuterių naudojime, glūdi
klaidoms atsparių kompiuterų archi -
tek tūroje. Kompiuterijoje jis sukūrė
naują mokslo šaką, taip pat jai pasiū -
lė visur priimtą anglišką terminą
„Fault-Tolerant Computing”. Apsiri -
bo jus „Draugo” skaitytojui supranta-
ma, atleiskite, „virtuvine kalba”,
atsirado reikalas, kad tam tikri
skaičiavimo ar duomenų manipulia-
vimo nukrypimai nepasmerktų toli

skriejančio erd vėlaivio misijos. Taip
gimė Avižie nio įdiegtas ir ištobulin-
tas STAR („Self-Testing and Repai-
ring”; lietuviš kai – save tikrinantis ir
pataisantis) kompiuteris, su kurio
konstrukcija du vad. ,,Voyager JPL”
erdvėlaiviai 1977 m. išskrido į toli-
mąsias erdves. Abu šiandien jau yra
prie Saulės sistemos ribos, po 35 me-
tų nuo paleidimo tebeveikia.  (Atstu-
mai tokie dide li, kad radijo signa-
lams tarp Žemės ir erdvėlaivio reikia
pusdienio laiko...) Dar reikia pami-
nėti, kad šiam užda viniui išspręsti
Avižienis išdirbo ir spe cialią skai-
čiavimo techniką, da bar vadinamą
„Avižienio algoritmu”.  

Apie šio apdovanojimo svarbą
bei svorį kalba pats apdovanojimo pa -
va dinimas – „Eckert-Mauchly Award”.
Šie du mokslininkai 1947 m. sukūrė
pirmąjį bendrojo naudojimo kompiu-
terį. Savaime suprantama, kad šalia
atvertos šakos vystymo, sa vo moks-
liniais darbais Avižienis nuolat ro-
dėsi ir keliose kitose kompiute rių to-
bulinimo srityse, visuomenėje bei
akademiniame pasaulyje. Lietu viai
neužmirš, kad, atkuriant Lietu vos
Nepriklausomybę, jis darbavosi Vy -
tauto Didžiojo universiteto atkūri me,
buvo pirmuoju jo rektoriumi.  

Jo neeilinius profesinius pasie -
ki mus liudija gausūs atžymėjimai.
Su pasigėrėjimu matant naujausią
Avi žie nio apdovanojimą, būtina at-
sukti kalendorių  į 1953–1960 m.  Tuo
metu Ur bana-Champaign, IL esančia-
me University of  Illinois studijavo
per 50 lietuvių studentų, tarp jų – ir
Avižie nis. Universitetas garsėjo stip-
ria in ži nerijos mokykla, tarp lietu-
vių išug džiu sia net keturis pasauli-
nio masto mokslininkus – Avižienį,
Romualdą Kašu bą (jo vardu pavadin-
ta Northern Illinois University audi-
torija), Arvydą Klio  rę (2011 m. jam
įteikta pasižymė jusio mokslininko
premija Lietuvoje) ir Romualdą Vis-
kantą (iš dviejų milijonų moks linin-

ANTANAS DUNDZILA

Tarp tikrai geriausiųjų 

A. Avižienis skautų stovykloje, 1963 m.  
G. Peniko nuotr.

Gilinantis į tikimybių teoriją... prie pokerio. Viršuje, kairėje, – A. Avižienis, Los Ange-
les,1956 m.                                                                             A. Dundzilos archyvo nuotraukos

Viduryje – dvi žvaigždės: trečia iš dešinės – kino aktorė  R. Kilmonytė, ketvirtas iš dešinės –
A. Avižienis, Los Angeles, CA 1966 m. L. Briedžio nuotr.

kų sąrašo jis vienas iš pirmoje 500
gru pėje cituojamų darbų autorių).
Tai ir gi savotiškas pasiekimas šiai

institucijai bei savose profesinėse
disciplinose geriausiais pripažin-
tiems mūsų vi suo menės nariams.

daug vienuolijos narių. Jis palaikė
ryšį su Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos
marijonais, kurie į Marijonų vienuo-
liją įstojo slapta. Būdamas gen. vy-
resniuoju, jis rūpinosi tų vienuolijų
dvasine ir materialine gerove. Kun.
Petraitis taip pat buvo atsakingas už
vadovavimą toms bendruomenėms
po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1989
m., Baltijos šalims, Ukrainai, Balta-
rusijai ir Kazachstanui paskelbus
apie savo nepriklausomybės atkūri-
mą. Tais neramiais permainų laikais
vienas didžiausių kun. Petraičio rū-
pesčių buvo dvasinė ir apaštalinė pa-
rama marijonų bendruomenėms.

Kun. Petraičiui taip pat teko
garbė rengti Pal. Jurgio Matulaičio
beatifikacijos iškilmes lietuviams
ypatingais metais – jiems švenčiant
krikščionybės 600 metų Lietuvoje
sukaktį. Ir galiausiai, t. Petraitis su-
rengė ir vadovavo istoriniam 1993
metų marijonų suvažiavimui – Ge-
neral Chapter of  Marian Fathers, į
kurį pirmą kartą nuo 1939 m. atvyko
visos vienuolijos atstovai.  

T. Petraitį atsiminsime kaip ku-
nigą, kuris visą savo gyvenimą rodė
gilų tikėjimą Dievo gerumu ir apvaiz-
da, atminsime jį ir kaip drąsų žmogų,
niekada nenustojusį skatinti savo

bendruomenės narius, šiems susi-
dūrus su sunkumais. Jis tai darė pa-
sitelkęs itališką posakį – corragio e
avanti (turėkite drąsos ir ženkite į
priekį). 

Birželio 15 d. National Shrine of
the Divine Mercy Stockbridge, MA
buvo meldžiamasi už mirusįjį, atsi-
sveikinama su juo. Birželio 16 d. bus
laikomos laidotuvių šv. Mišios, ku-
rias koncelebruos Marijonų vienuo-
lijos gen. vikaras iš Romos kun. Jo-
seph G. Roesch, MIC, homiliją skai-
tys provincijos vyresnysis kun. Ka-
zimierz Chwalek, MIC.

T. Petraičio palaikai bus pervežti
į Čikagą, kur birželio 20 d., trečia-
dienį, nuo 8:30 val. r. vyks atsisveiki-
nimas. Šv. Mišios bus laikomos Sese-
lių kazimieriečių namų koplyčioje
(2601 W. Marquette Road, Chicago, IL
60629; tel. 773-776-1324) 10 val. r. 

Kun. Petraičio palaikai bus pa-
laidoti Šv. Kazimiero kapinėse, mari-
jonams skirtoje dalyje. Po laidotuvių
Ses. kazimieriečių namuose vyks
atminimo pietūs.

Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo kunigų marijonų

vienuolijos info
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Detroit Aušros Vartų kuopos nauji nariai

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Kviečiame visus į Sendraugių 2 stovyklą Dainavoje. Šioje stovykloje kartu stovyklauja visi šeimos nariai – nuo šviesiapūkio kūdikėlio iki žila-
barzdžio senelio. Kviečiami ir suaugę pavieniai asmenys; labai laukiami ir ne ateitininkai, norintys kultūringoje, krikščioniškoje aplinkoje paatostogauti.  Šių metų sto-
vykla vyks nuo birželio 24 iki liepos 1 d. Dainavoje. Jau užsiregistravo apie 30 šeimų, bet yra dar vietos ir neapsisprendusiems. Registruokitės el. paštu sendrau-
giai2@gmail.com paprašant registracijos formos. Jei turite klausimų, galite skambinti Ritai Bieliauskienei tel.  708-829-8338.
Nuotraukoje:  2011 m. Sendraugių 2 stovyklos dalyviai. Tauro Bublio nuotr.

Stovyklos
jaunimui
Skubėkite registruotis!
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 gim-
naziją.

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

Š. m. birželio 10 d., po šv. Mišių Detroit Dievo Apvaizdos parapijoje trys jaunučiai priėmė ateitininkų jaunio
įžodį:  Adomas Anužis, Miglė Orentaitė ir Stasys Orentas.  Juos paruošė JAS globėjos Daina Anužienė ir Vida
Orentienė, egzaminą vedė Alma Jankienė.  Sveikiname naujus Detroit „Aušros Vartų“ JAS narius.
Nuotraukoje iš k.: parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas, Adomas Anužis, Miglė Orentaitė, Stasys Orentas, Vida Oren-
tienė ir Alma Jankienė.                                                                                                                                             Pauliaus Jankaus nuotr.

Susitikime
Šokių šventėje
Boston mieste • birželio 29–liepos 1d.

Ateitininkai kartu su skautais kviečia visus
Šokių šventės dalyvius ir svečius į pabendra-

vimo kambarį

,,Jaunimo centras”
Priėmimo kambaryje bus proga susitikti su seniai ma tytais
draugais, pasivaišinti ir artimiau susipažinti su jaunimo
organizacijomis.

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

Visus maloniai kviečia Š. Amerikos ateitininkų valdyba ir
Lietuvių skautų sąjungos pirmija

STOVYKLŲ METAS

Ateitininkų
sendraugių savaitė

2012 rugpjūčio 4–11 d.

Kennebunkport, Maine
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje

Visi, ir ne ateitininkai, kviečiami dalyvauti 
pavieniui ar su šeimos nariais.

Programa

rugp. 4, šešt., 8 val. v. dr. Frances Covalesky-Kava-
liauskaitės rečitalis (fortepijonas); Savaitės atidarymas.

rugp. 5, sekm., 10 val. r. Lietuvos Respublikos gen.
konsulo NY Valdemaro Sarapino pokalbis ,,Mūsų visų
sutelktomis pastangomis – į modernią pasauliui bei
naujovėms Lietuvą.” • 8 val. v. dr. Andriaus Kazlausko
pokalbis ,,Inteligen tišku mas”.

rugp. 6,  pirm., 2  val. p. p. Sporto šventė, vadovas
Aleksas Lileika • 8 val. v. Dalios ir Sauliaus Dzikų radi-
jo laida ,,ATEITIS”;  Julijos Banionienės pokalbis apie
Lietuvos religinę architektūrą.

rugp. 7, antr., 8 val. v. Laužas, žvakių nešimas prie
Liurdo šventovės.

rugp. 8, treč., 8 val. v. Kristupo Staknio ir Dariaus
Shuberto rečitalis (fortepijonas).

rugp. 9, ketv., 8 val. v. Rašytojos Laimos Vincės
Sruoginytės pokalbis.

rugp. 10, penkt., 8 val. v. Solistų  Danutės Mileikienės
ir Antano Meilaus koncertas. Savaitės uždarymas.

Savaitės kapelionas – kun. Aurelijus Gricius, OFM. 
Šv. Mišios lietuvių kalba sekmadienį, 12 val. r.,

šiokiadieniais – 8 val. r.  

Kasdien valgykloje – ilgametės vasarvietės 
šeimininkės Aldonos paruošti pusryčiai ir vakarienė

Planuojama organizuoti golfininkų, žuvautojų iškylas ir
ekskursiją laivu. Kas domisi, rašykite:

dėl golfininkų iškylos   
Frank Shea — fdshea@comcast.net

dėl žuvautojų iškylos 
Lou Lengyel —  ljl721@hotmail.com

dėl ekskursijos laivu  
Marie Lileika — mbrownelileika@gmail.com

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę Shea:
ltltax@hotmail.com tel. 914-433-7766.

Dėl vietų vasarvietėje rašyti: 
info@franciscanguesthouse.com arba 

skambinti vasarvietės raštinėn  tel. 207 967-4865.



jau nuo ilgametės veiklos pavargo,
tačiau nėra jų kuo pakeisti”. 

Vis dėlto, prabėgus dar 40 metų,
matome, kad organizacija tebegyvuo-
ja. Kitąmet žaidynes planuojama su-
rengti stambesniame Amerikos lietu-
vių telkinyje. ŠALFASS kviečia visus
šiapus Atlanto gyvenančius sportui
neabejingus lietuvius aktyviai jung-
tis prie ŠALFASS ir dalyvauti stam-
biausios išeivijoje sporto mėgėjų Są-
jungos organizuojamose varžybose.
Dabartinis ŠALFASS Centro valdy-
bos pirmininkas L. Misevičius mano,
kad ŠALFASS liepsna tikrai neprige-
so ir dar ilgai liepsnos. 

ŠALFASS ateities vizija 

Kaip žinome, visuomeninės or-
ganizacijos gyvuoja didžiąja dalimi
vien tik fanatikų, pasišventėlių ir
visą savo laisvalaikį tai veiklai auko-
jančių žmonių dėka. Tokių žmonių
ŠALFASS istorijoje buvo ne vienas –
tai a. a. Algirdas Bielskus (kuris gen.
Centro valdybos sekretoriumi išdir-
bo pusę amžiaus), Rimantas Dirvo-
nis, dr. Donatas Siliūnas iš Amerikos
pusės, Audrius Šileika ir Rimas Mie-
čius iš Kanados. Deja, dėl vienokių ar
kitokių priežasčių šių žymių asme-
nybių Sąjungos Centro valdyboje ne-
bėra ir viskas pamažu užgriuvo ant
neseniai iš Lietuvos atvykusiųjų
bei jau užjūryje gimusiųjų pečių.

ŠALFASS išgyvena kartų kaitą, šie-
met tai pasijuto ypač stipriai. Į Lie-
tuvą ką tik išvykus gyventi pasku-
tinius penketą metų Rytų apygardai
vadovavusiam Žilvinui Bubliui,
Centro valdyboje atsivėrė dar viena
spraga. Tačiau tikimasi, kad galbūt
sugrįžęs į Lietuvą Ž. Bublis padės
ŠALFASS palaikyti glaudesnius ry-
šius su Krepšinio federacija, Lietu-
vos tautiniu olimpiniu komitetu,
Kūno kultūros ir sporto departamen-
tu. L. Misevičius sako, kad ŠALFASS
galėtų oficialiai įteisinti savo Valdy-
bos atstovavimą Lietuvoje, kaip tai
planuoja padaryti JAV Lietuvių
Bendruomenė ir Lietuvių Fondas. 

Jackson miestelyje vykusioje 62-
osios ŠALFASS sporto šventės susi-
pažinimo vakaronėje dalyvavo JAV
LB Krašto Valdybos pirmininkas Vy-
tautas Maciūnas ir Lietuvių Fondo
valdybos pirmininkas Arvydas Ta-
mulis. Su jais L. Misevičius diskuta-
vo ne tik apie visų trijų organizacijų
veiklą ir prasmę, bet ir apie bendrus
ateities projektus.

Sąjungos Centro valdybos pir-
mininkas įsitikinęs, kad svarbiausia
išeivijos veikloje – neatitrūkti nuo

Lietuvos, kuo artimiau bendradar-
biauti su mūsų etninėje tėvynėje
esančiomis organizacijomis ir sporti-
ninkais. Todėl jau dabar L. Misevi-
čius pakvietė išeivijos lietuvius kuo
gausiau dalyvauti ateinančių metų
vasarą Klaipėdoje vyksiančiose Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėse (dau-
giau informacijos apie tai artimiau-
siu metu bus paskelbta ŠALFASS tin-
klalapyje www.salfass.org). 

JAV sporto archyvo likimas

Turbūt niekas pastaruoju metu
nesukėlė tiek daug triukšmo Šiaurės
Amerikos lietuvių spaudoje, šnekant
apie ŠALFASS veiklą, kaip šios orga-
nizacijos archyvų likimo klausimas.
Prieš porą metų Anapilin iškeliavus
Sąjungos patriarchui A. Bielskui, 6
dešimtmečius jo kauptas ir puoselė-
tas archyvas turėjo būti perkeltas į
tinkamesnes patalpas (kaip žinia,
pastaraisiais metais didžioji dalis tų
dėžių gulėjo Cleveland Lietuvių klu-
bo sandėlyje ir privačių asmenų na-
mų rūsyje). Tuo metu ŠALFASS ne-
turėjo jokio pasiūlymo iš čia, už At-
lanto, esančio Lituanistikos tyrimų
ir studijų centro ar iš kitų lietuvių
įkurtų archyvų užjūryje. Per praė-
jusių metų ŠALFASS suvažiavimą,
vykusį Cleveland, OH, buvo pateik-
tas Kaune esančio Lietuvos Sporto
muziejaus                 Nukelta į 13 psl.

DRAUGAS 72012 BIRžELIO 16, ŠEŠTADIENIS

Aikštelėje susitiko ,,Geležinis vilkas” ir ,,Lituanica”.

Čikagos ,,Lituanicai” – vėl auksas!
Rimo Gedeikos nuotr.

Žaidynių programa ir rezultatai

Gegužės 25–27 d. vyko jau 62
kartą organizuojamos di-
džiausios išeivijoje  Šiaurės

Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) sporto
žaidynės. Pirmą sykį ŠALFASS is-
torijoje kasmetinės žaidynės vyko
pietinėje New Jersey dalyje, šalia
Atlanto vandenyno paplūdimių (gre-
ta visoje Šiaurės Amerikoje išgarsė-
jusio ,,Jersey Shore”). Stambiausią
metų sporto šventę organizavo New
Jersey ,,Liepsnos” sporto klubas ir
prieš porą metų įsikūrusi JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Centrinio NJ
apylinkė. Kadangi palyginus nese-
niai vyko keletas kitų didesnių lietu-
vių krepšinio turnyrų Rytų pakran-
tėje (ŠALFASS senjorų pirmenybės,
tradicinės LR ambasados taurės var-
žybos Washington), 62-osiose žaidy-
nėse dalyvavo kiek mažesnis koman-
dų skaičius – 14 vyrų ir 4 moterų.
Varžybų puošmena tapo vyrų ,,A”
baigiamosios rungtynės, kur nugalė-
tojas paaiškėjo tik pratęsus rungty-
nių laiką, ypač nedideliu skirtumu
kovą dėl aukso medalių laimėjo da-
bartiniai ČLKL čempionai Čikagos
,,Lituanica” vyrai, dvikovoje įveikę
pirmą sykį į finalą prasibrovusius
Texas ,,Senus krienus” (62:61). Mote-

rų turnyre niekas neprilygo varžybų
šeimininkėms, Centrinio New Jersey
,,Vėtrai”, kuri kovoje dėl aukso nu-
galėjo vos šešiese atvykusią Toronto
,,Aušrą” 48:26. Gaila, kad NJ žaidy-
nėse nesulaukta pernykščių čempio-
nių – Toronto ,,Vyties”. Vyrų ,,B” var-
žybose jau kelinti metai stipriausi –
Čikagos ,,Lituanica” pirmosios ko-
mandos krepšininkai, ir šiemet ne-
palikę vilčių finale savo varžovams,
Pietų NJ ,,Lietuvių” komandai
(66:46). Vyrų ,,C” lygyje antrus metus
iš eilės pirmą vietą užėmė Ottawa
,,Rezistencijos” jaunimas. 

Yra kuo pasidžiaugti

ŠALFASS varžybų geografija
sėkmingai plečiasi – dar prieš pen-
ketą metų turbūt niekas nebūtų pa-
tikėjęs, kad pagrindines žaidynes bū-
tų galima surengti mažame lietuvių
telkinyje Worcester, MA (pernai ten
vyko 61-oji sporto šventė) ir pieti-
niame NJ, kur pokario laikotarpiu
beveik visai nebuvo į Ameriką at-
vykusiųjų DP kartos lietuvių. Senjo-
rų krepšinio čempionatą pirmąkart
istorijoje organizavo Palm Beach, FL
lietuviai. Atsiranda naujai įsikūru-

sių lietuviškų sporto klubų (tokių
kaip Texas ,,Krienai”, Pietų NJ ,,Lie-
tuviai”, Long Island, NY ,,Švytu-
rys”), kurie jau kelinti metai akty-
viai dalyvauja ŠALFASS organizuo-
jamuose turnyruose. Į žaidynių NJ
organizacinio komiteto darbą įsi-
traukus didelei krepšinio mėgėjai
Rasai Hayes, šiemet moterų koman-
dų turnyras tapo kaip niekada gausus. 

Gražiai bendradarbiaujama su
diplomatinio korpuso atstovais iš Lie-
tuvos. Turbūt pirmą sykį ŠALFASS
varžybų istorijoje visas krepšinio
turnyro varžybas Neptune City, NJ
įdėmiai stebėjo ir LR gen. konsulas
New York Valdemaras Sarapinas su
žmona Vyte. Pasisekė ir Estų namuo-
se Jackson Lakewood (NJ) vykusi
ŠALFASS sporto šventės dalyvių va-
karonė, kurios programos ,,vinis” bu-
vo lengvojo roko grupė ,,Biplan”  iš
Lietuvos. Didžiulį organizacinį dar-
bą apsiėmė JAV LB Centrinio NJ apy-
linkė, vadovaujama Rasos Miliūtės. 

ŠALFASS liepsna tikrai 
neprigeso 

Praėjusiais metais neįvyko į žai-
dynių programą įtrauktos plaukimo,
stalo teniso varžybos, o šiemet  šį
liūdną sąrašą papildė tinklininkai,
šachmatininkai ir jauniai krepši-
ninkai. Lauko teniso turnyrą vis dar
planuojama surengti vėliau, t. y. va-

saros pabaigoje New York mieste.
Tikimasi, jog pavyks surinkti pajė-
giausius Šiaurės Amerikos lietuvių
tenisininkus, į JAV žada atvykti ir
praeityje stipriausiu Lietuvos lauko
teniso žaidėju buvęs Rolandas Mu-
raška.

Šį pavasarį Rytų pakrantėje su-
ruošta kaip niekad daug lietuviškų
krepšinio turnyrų, todėl manoma,
kad galbūt ne tiek daug noro beliko
kitoms sporto šakoms, kadangi jose
dažniausiai dalyvauja tie patys spor-
tininkai. Vis dėlto ŠALFASS vadovai
nemano, kad tai – nesustabdomas
,,skrydis” žemyn. Panašių sunkumų
ŠALFASS istorijoje buvo ir vos at-
šventus organizacijos 20-metį – 1971
m. gruodžio mėn. Kanados lietuvių
dienraštis ,,Tėviškės žiburiai” rašė,
kad Šiaurės Amerikos lietuviškų
sporto klubų organizacinę veiklą
apėmusiai krizei įveikti reikia rim-
tos talkos. Tų metų gruodį vykusia-
me metiniame suvažiavime Detroit,
MI, tvirtinta, kad ,,labai norėtųsi
matyti gausesnį dalyvių skaičių,
ypač iš jaunųjų tarpo, nes beveik
kiekvieno sporto klubo vadovai,
valdybos yra sudarytos iš buvusių
vyresnio amžiaus sportininkų, kurie

ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso 
Apie 62-ąsias ŠALFASS žaidynes pasakoja šios organizacijos Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius

Dėl kamuolio kovoja ,,Vėtra” ir ,,Aušra”.

LORETA TIMUKIENĖ
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Organizuojama kelionė lėktuvu palaikyti Lietuvos krepšinio rinktinę kon-
trolinėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžiosios Britanijos rinktines, kurios susitiks
Houston, TX. Išskrendame birželio 27 d., grįžtame birželio 30 d. Pirminė kelionės
kaina 600–700 dol. Tel. pasiteirauti: 708-243-7547 (po 6 val. v.).

Istorinės „French Open” varžybos  

Pirmadienį Prancūzijoje baigėsi
šių metų antrasis didžiojo kirčio tur -
nyras „French Open”, kuriame isto-
rinę pergalę iškovojo Rafael Nadal.

Baigiamosiose varžybose susi-
tiko du pajėgiausi planetos tenisi nin -
kai: serbas Novak Djokovic ir is -
panas Nadal. Šie du sportininkai di -
džiojo kirčio turnyrų baigiamosiose
rungtynėse susitiko ketvirtą kartą iš
ei lės. Pergalės atveju Djokovic būtų
tapęs vos ketvirtuoju tenisininku,
lai mėjusiu visus keturis didžiojo
kirčio turnyrus ir tai būtų padaręs
laimėjęs keturis kartus iš eilės. Vis
dėlto pergalę pasiekė Nadal, laimėjęs
rekordi nį septintą „French Open” ti-
tulą.

Tarp moterų „French Open” titu -
lą pirmąkart karjeroje laimėjo rusė
Maria Sharapova, 6–3, 6–2 nugalėjusi
italę Sara Errani. 

Birželio mėnesio paskutinę sa -
vai tę Londone prasidės trečiasis šių
metų didžiojo kirčio turnyras –
„Wimb ledon Championships”.

„Lituanicos“ futbolininkų pergalė

Birželio 10 d. Oak Brook vyku-
siose „Metropolitan” lygos I divizijos
pridėtinėse futbolo rungtynėse „Li-
tuanicos” vyrų komanda pasiekė di-
džiausią šio sezono pergalę, įveikda-
ma SC „Serbska” vienuolikę net 6:0
(3:0). Varžovai šį kartą nesudarė pil-
nos komandos (žaidė dešimtyje), tad
ir tokį aukštą rezultatą lietuviams
buvo lengviau pasiekti. 

Prieš tai sekmadienį vykusiose
rungtynėse „Lituanica” buvo įveiku-
si „Moravą” irgi gana aukštu rezul-
tatu 5:2. Atrodo, „Lituanicos” futbolo
komanda atsigauna ir, reikia manyti,
rudenį bus rimta varžovė kitoms pir-
moje divizijoje žaidžiančioms ko-
mandoms. Kaip teigė klubo pirmi-
ninkas Virgilijus Marčinskas, „Li-
tuanicai” pavasario rate dar reikės
sužaisti dvejas rungtynes. 

Kadangi I divizijoje rungtyniau-
ja tik 7 komandos (o „Major” divizijo-
je – 10), norint suvienodinti rungty-
nių skaičių su „Major” divizija, šiuo
metu vyksta persižaidimai. Su kuo
„Lituanica” žais kitą sekmadienį, ra-
šant šias eilutes dar nebuvo žinoma. 

Veteranai žaidžia gerai

Buvę „Lituanicos” vienuolikės
futbolininkai, nenorėdami turėti rei-
kalų su komandos treneriu Linu
Jakovlevu, dabar žaidžia pirmeny-
bėse 30 ar vyresnių žaidėjų lygoje. 

Ši lietuvių vienuolikė praėjusį
šeštadienį nugalėjo „Green-White”
veteranų komandą 5:1 ir stovi pirmo-
je lentelės vietoje. Jeigu ji laimėtų
dar du susitikimus, tai pirma vieta
jau būtų užtikrinta. 

Buvusio ilgamečio „Metropoli-
tan Soccer” lygos prezidento lenko
Joe Zyrda pareigas perėmė graikų
kilmės Steve Siomos. Atrodo, kad va-
dovų pasikeitimas gali išeiti į naudą
pačiai lygai. 

Kaip sako „Lituanicos” klubo
pirmininkas Marčinskas, klubo va-
dovybė daro viską, kad komandoje
žaistų daugiau stipresnių žaidėjų, o
jai vadovautų gabus treneris. 

Lietuviai futbolininkai, norintys
žaisti „Lituanicos” komandoje, turė-
tų kreiptis į V. Marčinską tel. 630-209-
6259. Be to, komandai reikia ir dau-
giau lėšų, todėl ieškoma ir Klubo rė-
mėjų. 

PAUL TRIUKAS

Simas Juodviršis viduryje ant aukščiausios pakylos.

EDVARDAS ŠULAITIS

Zubraus komanda liko be ,,Stanley Cup” 

Antrą kartą savo karjeroje NHL
,,Stanley Cup” baigiamajame rate
žai dusio Dainiaus Zubraus komanda
nesugebėjo nu galėti ir tapti čempi-
one. Šeštose serijos iki keturių perga-
lių rungtynėse Zubraus ko manda
,,New Jersey Devils” pra lai mėjo net
1:6, o seriją 4–2 laimėjo ir pirmąkart
taurę klubo istorijoje iškovojo „Los
Angeles Kings”.

Pirmos rungtynės vyko New Jer -
sey, tačiau ten pergalę šventė Los An -
geles komanda. Antros rungtynės,
kaip ir pirmosios, nukelia vo į pra-
tęsimą, kur vėl pergalę 2:1 šventė

„Kings”. Trečiose rungtynėse ,,Kings”
padėjo namų sienos – komanda šven-
tė pergalę net 4:0. 

Vis dėlto „Devils” neketino pasi-
duoti ir buvo pasirengusi nustebinti.
Ketvirtąsias rungtynes 3:1 laimėjo
Zubraus atstovau jama New Jersey
komanda. Penk tosios rungtynės vėl
neužbaigė kovos – jas rezultatu 2:1
laimėjo „Devils”. Ke liaujant į šeštą-
sias rungtynes, „Kings” persvara
kiek ištirpo – 3:2.

Laimėję šeštąsias rungtynes 6:1,
„Kings” klubas šventė pirmą savo ti-
tu lą klubo istorijoje. Naudingiausiu
žaidėju išrinktas Los Angeles ko-
mandos vartininkas Jonathan Quick.

Rafael Nadal.

PAUL TRIUKAS 

Kuklus JAV futbolo rinktinės  pasirodymas 

Birželio 12 d. JAV futbolo rinkti -
nė, žaisdama išvykoje Šiaurės Vi-
durio Ame ri kų bei Karibų salų zonos
2014 m. Pa saulio taurės varžybos,
prieš Gva te malo futbolo komandą
sužaidė lygiosiomis 1:1 ir pelnė tik
vieną tašką. JAV  rinktinės  naudai
įvartį pel nė Clint Demspey (40 mi-
nutę), tačiau už Čikagos ,,Fire” žai-
džiantis Marco Pappa rezultatą išly-
gino (83 minutę). JAV futbolo rinkti-
nė pasaulinėje kva lifikacijoje yra 28-
oje, o Gvatemala – 85-oje vietoje.

Tai buvo antrosios JAV rinktinės
rungtynės, pirmose amerikiečiai

įvei kė Antigua ir Barbuda salos fut-
bolininkus.

Po antradienio susitikimo ,,A”
gru pės komandos rikiuojasi taip: 1.
JAV (4 taškai), 2. Jamaika (4 taš kai),
3. Gvatemala (1 taškas) ir 4. A. ir B. (1
taškas).

Visos  komandos yra sužaidusios
po dvejas  rungtynes. Iš jų tik dvi pa -
teks į baigiamąjį ratą. Amerikiečiai
stovi pirmoje vietoje, nes turi geresnį
įvarčių santykį (4:2) nei Jamaika
(2:1).

Iš viso JAV zonoje yra 3 grupės:
,,B” grupei priklauso Meksika, Costa
Rica, El Salvador, o ,,C” – Honduras,
Kuba, Panama ir Kanada.

EDVARDAS ŠULAITIS

Amžius V. Aleknai netrukdo

Nors vieną geriausių Lietuvos
sportininkų Virgilijų Alekną jau sle-
gia 40 metų našta, šį sezoną jis vėl ro-
do gerus rezultatus. Birželio 9 d.
Prancūzijoje vykusiose stambaus
masto tarptautinėse „Meeting Lille
Metropole” lengvosios atletikos var-
žybose jis užėmė pirmą vietą. Lietu-
vis čia net 5 kartus diską nuskraidino
už 68 metrų ribos. Jo geriausias rezul-
tatas šioje serijoje buvo 69,04 m,
atnešęs lengvaatlečiui aukso medalį. 

Antroje vietoje gerokai atsilikęs
buvo jo aršus varžovas estas Gerd
Kanter (66,05 m). Bronza pasipuošė
turkas Ercument Olgundeniz (65,18
m), ketvirtas liko Przemyslaw Czaj-
kowski iš Lenkijos (63,91). Toliau sekė
trys prancūzai, iš kurių geriausias
buvo Jean Auriokom (tik 59,55 m).

Virgilijus visus sporto mėgėjus

nustebino ir birželio 5 d. pietryčių
Šveicarijoje esančiame Belincono
mieste surengtose lengvosios atleti-
kos tarptautinėse varžybose. Jis ant-
ru mėginimu pasiekė geriausią asme-
ninį sezono rezultatą – 68,79 m ir pel-
nė aukso medalį.

Paskutinį kartą Alekna diską už
68 m. ribos buvo nusviedęs tik 2009
metais. Taigi šie metai Virgilijui pa-
tys sėkmingiausi per trejus metus,
kas yra geras ženklas besiruošiant
Londono olimpiadai, kuri lietuviui
jau bus paskutinė. Beje, yra beveik
tikra, kad olimpiados atidaryme Alek-
na neš Lietuvos trispalvę. 

Kitų lietuvių geri pasirodymai

Šveicarijoje neblogai disko meti-
me pasirodė lietuvis A. Gudžius, ku-
ris 63,19 m rezultatu pagerino savo
asmeninį pasiekimą ir užėmė trečią
vietą. 

Šuolių į aukštį rungtyje auksas
atiteko lietuvaitei Airinai Palšytei
(1,88). 

Tarptautinėse varžybose Prancū-
zijoje Lietuvos atstovė Zinaida Sen-
driūtė pasekė Aleknos pėdomis ir taip
pat iškovojo auksą. Jos rezultatas –
62,61 m.

Kiek anksčiau vykusiose lengvo-
sios atletikos varžybose Olandijoje
Alekna ir Sendriūtė iškovojo sidabro
medalius. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Virgilijus Alekna.

Europos kartingų čempionas – lietuvis

Praėjusią savaitę Vokietijoje lie -
tuvis Simas Juodviršis tapo Euro pos
kartingų čempionu. Kartingų KZ2
kla sėje važiavęs lietuvis aplenkė net
130 varžovų. 

Italijos „Energy”  komandai ats -
to  vaujantis Juodviršis pusfinalyje iš
de šimtosios vietos pakilo į pirmąją ir
už sitikrino pirmą vietą baigiamaja -

me važiavime. Juodviršis nuo pat
pradžios atitrūko nuo visų varžovų ir
šventė pergalę, atitrū kęs daugiau nei
2,6 sekundėmis nuo artimiausio per-
sekiotojo.

Lietuvis už savęs paliko lenkty -
ni ninkais garsėjančių valstybių – Vo -
kie tijos, Didžiosios Britanijos, Pran -
cū  zijos ir Rusijos – dalyvius. Antras
liko vokietis Michele Di Martino, tre -
čias – jo tautietis Marvin Meindorfer.

PAUL TRIUKAS 
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Lietuva mini A. Vaičiulaičio 20-ąsias mirties metines
Apie Antaną Vaičiulaitį

Antanas Vaičiulaitis gimė 1906
m. birželio mėn. 23 d. Didžiųjų Šelvių
kaime prie Vilkaviškio. Jis studijavo
lietuvių ir prancūzų literatūras Teo -
logijos-filosofijos fakultete Lietuvos
universitete Kaune, o po to dar tęsė
prancūzų literatūros studijas Gre -
noblio universitete ir Sorbonoje.
1934–1935 metais buvo gimnazijos
mokytojas Kaune, 1938–1940 m. dir-
bo Eltoje ir taip pat skaitė paskaitas
Vytauto Didžiojo universitete. 

1940 m. pradėjo dirbti Lietuvos
diplomatinėje tar ny boje, Lietuvos
ambasadoje Romoje. Po kiek laiko
jam teko emigruoti j JAV. Kurį laiką
mokė JAV karinių pajėgų kalbų mo-

kykloje. 1947– 1951 me tais dėstė prancūzų kalbą University of Scranton. Nuo
1951 m., ištisus 25-erius metus dirbo „Ame rikos balse” New York, vėliau Wa-
shington, DC.

Mirė 1992 m. liepos 22 d. Washington, DC. 1999 m. Antanas Vaičiulaitis
perlaidotas Vilkaviškyje.

A. Vaičiulaitis redagavo ,,Ateitį”, ,,Studentų žodį”, ,,Aidus”. Parašė kritinę
studiją ,,Natūralizmas ir lietuvių literatūra” (1936). Kartu su Juozu Ambraze-
vičium ir Jonu Grinium parengė vadovėlį ,,Visuotinės literatūros istorija”, II d.,
(1932).

Pirmieji Antano Vaičiulaičio pasirodymai spaudoje buvo jo eilėraščiai ir
pasakojimai. Pirmoji knyga – 1932 m. išleistas apsakymų rinkinys vaikams
,,Vakaras sargo namely”, jo vienintelis romanas ,,Valentina” atspausdintas
1936 m., išeivijoje pakartotas 1951 m. Išleido apsakymų ir poezijos rinkinius,
dvi kelionių knygos (beje, A. Vaičiulaitis buvo didis keliautojas, savo kelionių
memuarus vertinęs net labiau už grožinę kūrybą). Jis  yra pateikęs puikių ver-
timų į lietuvių kalbą. A. Vaičiulaičio kūryba pasižymi estetiniu kūrinio formos
tobulumu, žodžio taiklumu, humanistine pasaulėjauta.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvoje minimos rašytojo An-
tano Vaičiulaičio 20-osios mir-
ties metinės. Antanas Vaičiu-

laitis buvo įvairiapusiška asmenybė,
kurio gyvenimu ir kūryba visada bu-
vo galima pasikliauti. ,,A. Vaičiulai-
tis niekada nerašė siekdamas kokių
kasdieniškų politinių tikslų, nerašė
dėl populiarumo, vienadienės sen-
sacijos, savo kūryba niekada nesiekė
ir teismukai moralizuoti, pamokyti
skaitytoją. Kūryboje jam visada rū-
pėjo esminiai būties klausimai ir
grožis”, – ,,Nemune” (2006.06.22) rašė
dr. Giedrius Viliūnas.

A. Vaičiulaitis dažnai nuro do -
mas kaip aukštosios literatūros pra-
dininkas Lietuvoje. Gebėjimas atlai -
ky ti istorijos sukrėtimus ir neatsi -
sakyti dvasinės kultūros idealų, ne
kiekvienam to laiko rašytojui buvo
įveikiamas, daugelis neatlaikė. Jis
buvo žmogus, pilietis, patriotas tiek
tarnaudamas savo tautai, kultūrai
nepriklausomoje Lietuvoje, tiek 1940
m. diplomatinėje tarnyboje Italijoje,
toks jis liko ir Amerikoje, išeivijoje,
būdamas žurnalistas, informacijos
centro darbuotojas, kultūros veikė-
jas. Tas atsispindi ir jo kūryboje.
Žmo gaus orumas, garbė, gebėjimas
atleisti, įsiklausyti ir suprasti kitą
Vaičiulaičiui nebuvo tušti žodžiai.
Ati džiau pavartę jo knygas ir dau-
giau susipažinę su rašytojo kūryba
iš kart atkreipia į tai dėmesį. Šalia
viso to rašy tojui taip pat rūpėjo me -
nas, gėris ir grožis.

Kas be ko, kai kuriuose A. Vai -
čiu laičio kūriniuose galima rasti ir
rimties, ir skausmo. Rašytojas – taip
pat žmogus, ir negali išvengti skaus-
mo, netekimų,  juos tenka tiesiog pri-
imti. Tačiau net ir perskaitęs tokius
rašytojo kūrinius, suprati, kad rašy-
tojo kūryboje garsiausiai skamba
žmo giškos meilės, didžioji būties jė -
gos styga. Net vėlyvųjų metų nove-
lės gaivios, jaunatviškos, stiprios ir
džiugios. 

,,A. Vaičiulaitis turi viską, ko
rei  kia, kad jį pavadintume didžiu ra-
šytoju. Jis – gilus, įvairiapusis, meis -
triškas, su niekuo nesupainiojamas.
Nors nėra parašęs tokių didelių vei-
kalų, kaip L. Tolstoj ar F. Dos to jevs-
kij, tačiau neabejotinai yra pa sau-
linio lygio rašytojas, lietuvių lite ra-
tūros klasikas”, – teigia Mykolo Ro -

merio universiteto prorektorius dr.
Giedrius Viliūnas.

2006 m. Lietuvoje plačiai buvo
pa minėtas rašytojo šimtmetis, o šių
me tų birželį per Lietuvą ritasi Vai -
čiulaičio 20-ųjų mirties metinių pa -
mi nėjimų banga. Birželio 19 d. Mai -
ronio lietuvių literatūros muziejuje,
Kaune vyks vakaras, skirtas rašyto-
jo, vertėjo, redaktoriaus A. Vaičiu -
laičio 20-osioms mirties metinėms at -
minti. Vakare dalyvaus rašytojo duk -
ros Danutė Vaičiulaitytė Nourse ir
Al dona Vaičiulaitytė DeBold, Išeivių
li teratūros skyriaus vedėja Virginija
Pap lauskienė, aktorius Petras Vens -
lo vas. Fortepijonu gros Beata Ving -
rai tė, renginį ves rašytoja Aldona Ru -
seckaitė. 

Birželio 21 d. Rašytojų klube, Vil -
niuje vyks jau devintasis Antano Vai -
čiulaičio literatūrinės premijos įtei -
kimas. Pirmoji premija buvo įteikta
1995 m. Romualdui Granauskui už
novelę „Su peteliške ant lūpų”.

Vaičiulaičio (1906–1992) litera tū -
rinė premija įsteigta ir pirmą kartą
įteikta prieš 17 metų Vilniaus peda-
goginio universiteto Lituanis tikos
fakulteto Lietuvių literatūros kated-
rai ir Lietuvos rašytojų sąjungos
mėnraščio „Metai” redakcijai suta-
rus skatinti šiuolaikinę lietuvių no-
velistiką. Premijos sumanytojai –
lietuvių literatūros tyrinėtojas bei
kritikas Albertas Zalatorius ir rašy-
tojo žmona, premijos mecenatė Joana
Vaičiulaitienė. Po jos mirties premiją
remia trys Vaičiulaičių dukterys:
Joana, Aldona ir Danutė Vaičiulai-
tytės.

Premija teikiama kas dveji metai
už geriausią novelę, skelbtą Lietuvos
rašytojų sąjungos mėnraštyje „Me-
tai”. 

Jos laureatais be minėtojo R.
Granausko yra tapę tokie žinomi Lie-
tuvos rašytojai kaip Juozas Aputis,
Rimantas Šavelis, laikraščio ,,Drau -
gas” Kultūros priedo redaktorė Re -
nata Šerelytė, Petras Dirgėla, Danutė
Kalinauskaitė, Bitė Vili maitė, Vidas
Morkūnas. Tad lieka laukti birželio
21-osios, kai bus paskelbtas šių metų
laureatas. 

Birželio 22 d. Vilkaviškio rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje –
konkurso ,,Gimtoji žemė tavęs ilgisi
ir savo širdyje tavęs didžiai pasigen-
da” laureatų apdovanojimas. Kon -
kursas vyko dviem etapais 2012 m.

Leidinyje ,,Antanas Vaičiulaitis. Archy -
vai” pirmą kartą pristatomas rašytojo,
ver tėjo, literatūros kritiko A. Vai čiu -
laičio (1906–1992) rinkinys, esantis
Mai ronio lietuvių literatūros muzie juje.
Sudarė Virginija Paplaus kienė.  Kau nas,
2006. 230 p.

gegužės-birželio mėnesiais. Pirmąjį
etapą organizavo rajono mokyklos.
Iki 2012 m. birželio 8 d. mokyklose
įvertinti darbai buvo pateikti Vilka -
viškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriui. Konkurse galėjo dalyvauti
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ben-
drojo lavinimo mokyklų, neformalio-
jo ugdymo įstaigų mokiniai, pavie -
niai asmenys, suaugusieji. I–III vie -
tas laimėję (atskirose grupėse) darbų
autoriai apdovanojami Švietimo, kul -
tūros ir sporto skyriaus, Vilkaviškio
krašto muziejaus, Suvalkijos (Sūdu -

vos) regioninio kultūros centro ir
Vil kaviškio rajono savivaldybės vie -
šo sios bibliotekos padėkos raštais,
laimėjimais ir Danutės, Joanos ir Al -
donos Vaičiulaityčių įsteigta premi-
ja. Konkurso darbai bus rodomi
Vilkaviškio rajono savivaldybės vie -
šojoje bibliotekoje surengtoje parodo-
je, skirtoje A. Vaičiulaičiui.

„A.Vaičiulaitis lietuvių litera -
tūroje ir ne tik literatūroje, bet aps-
kritai Lietuvos kultūros ir lietuvių
gyvenime yra žmogus, kuris niekada
nėra palinkęs prie kokių nors efek-
tingų, staigių, pelningų, gudrių da-
lykų.

Tai žmogus, kuris turėjo Dievo
ar gimimo duotą turtą, kurį labai
dosniai ir nuosaikiai dalino. Tai žmo-
gus, kuriuo galima visada remtis – ir
jo kūryba, ir jo gyvenimu”, – sakė A.
Vaičiulaičio „sielos giminaitis” J.
Aputis, dar tolimais 1979 m. vienas
pirmųjų sutikęs į Vilnių atvykusį ra-
šytoją. Deja, jau ir pats J. Aputis iške-
liavo Amžinybėn.

„Mums, o gal ir jums, labai bran-
gu, kad per Antano Vaičiulaičio kū -
rybą lietuviškas žodis gyvuoja lais -
voj Lietuvoj”, – sveikinant aštuntąją
Vaičiulaičio premijos laureatę rašy-
toją Bitę Vilimaitę  nuoširdžiai sakė
rašytojo dukra D. Vaičiulaitytė Nour-
se.  Manau, visiems svarbu ir bran-
gu, kad išsibarstę po  visą pasaulį
lietuviai įvairiais keliais sugrįžta į
Lietu vą. Džiugu, kad rašytojo pavar-
dė, sovietmečiu  išbraukta iš literatū-
ros vadovėlių ir švietimo programų,
pagaliau grįžta ten, kur ir turėjo
būti, o A. Vaičiulaičio literatūrinė
pre mija tampa vis labiau reikšmin-
ga. 

Sandra Bacevičiūtė (d.), Vilkaviškio rajono mokinių meno darbų konkurso ,,Gimtoji
žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasigenda” II vietos laimėtoja. Mokytoja
Diana Maksimavičienė. Laimėjimas Antano Vaičiulaičio 105-jų gimimo metinių pami-
nėjimo kūrybos konkurse.                                                                       www.sudavos.lt nuotr.
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Kova dėl kalbos ir parlamentarizmo 
krizė Ukrainoje

Ukrainos Aukščiausiojoje Ra-
doje užvirė žūtbūtinė kova dėl
įstatymo projekto, kuris, jeigu

būtų priimtas, suteiktų rusų kalbai
regioninės, o faktiškai – antrosios
valstybinės kalbos statusą. Muštynės
tarp valdančiosios Regionų partijos
(projekto sumanytojos) ir opozicinio
Julija Tymošenko bloko atstovų buvo
karštos, o vienas opozicijos parla-
mentaras net pažadėjo atnešti į Radą
bombą ir ją susprogdinti, nes „nėra
jėgų kentėti šio okupantų pasityčioji-
mo iš Ukrainos”. 

Projektas buvo paruoštas jau se-
niai, kai dar prezidentas V. Januko-
vyč atrodė prorusiškas ir tarsi bandė
įvykdyti savo pažadą prorusiškiems
Ukrainos rinkėjams. Tačiau vėliau
tema prigeso, prasidėjo žaidimai su
Europa, ir štai dabar (tuo metu, kai
politinės įtampos šalyje ir taip lyg
užtenka) kalbos klausimas vėl iškilo.
Ko siekiama?

Valdžios tikslas gana aiškus. Ar-
tėja rudens rinkimai į Aukščiausiąją
Radą, o Regionų partijos vieta verti-
nimų lentelėje krinta (atitinkamai
auga opozicijos populiarumas), ir tai
nėra nuostabu. Tai, kad valdžios par-
tija praranda net tradicinio rinkėjo
ištikimybę, yra nulemta jos priešta-
ringų žingsnių vidaus (pensijų per-
tvarka, mokesčių kodeksas ir t. t.) ir
beveik katastrofos užsienio (krizė
santykiuose tiek su Europa, tiek su
Rusija) politikoje. Tad reikia gelbėti
padėtį ir rusų kalbos sureikšmini-
mas turėtų neabejotinai pamaloninti
Rytų Ukrainą, kuri, kaip teigiama,
pavargo nuo nacionalizmo.

Opozicija, žinoma, yra prieš. Iš
dalies ji taip elgiasi, nes orientuojasi
į nacionalistiškai nusiteikusius rin-
kėjus (suprask – Vakarų Ukrainą). Ir
vis dėlto vienareikšmiškai pasakyti,
kaip turėtų būti išspręstas antrosios
valstybinės (ar regioninės) kalbos
klausimas, sunku. Šiuo atveju Uk-
rainą galima lyginti, pavyzdžiui, su
Latvija ir Estija. Jeigu žiūrėtume į
problemą europietiškai (o Kijevas no-
ri taip atrodyti), dvikalbystės pasi-
rinkimas atrodo visai adekvačiai. Ta-
čiau reikia pripažinti, kad praktikoje
viskas yra sudėtingiau, nes oficiali
Ukrainos rusifikacija akivaizdžiai
apsunkintų jos pastangas sukurti uk-
rainietiškos valstybės (o ne Rusijos
kolonijos) pagrindus. Todėl į Rados
pirmininką Vladimir Litvin krei-
pėsi grupė mokslininkų, teisės gynė-
jų ir parlamento deputatų. Jų pareiš-
kime rašoma: „Jeigu šis įstatymo
projektas bus priimtas ir įgyvendin-
tas, ukrainiečių ir kitų nacionalinių
Ukrainos mažumų kalbinės teisės
bus pažeidinėjamos vis labiau, gali
prasidėti šalies federalizacijos proce-
sas, kils rimta grėsmė valstybės vien-
tisumui.”

Turbūt objektyviausiai šiuo at-
veju skamba Kijevo politinių tyrimų
ir konfliktologijos centro direkto-

riaus (vieno žinomiausių Ukrainos
politikos ekspertų) Michail Pogre-
binski nuomonė. Jo manymu, tai,
kad ukrainiečių kalbai reikia apsau-
gos, yra gryna tiesa. Tačiau eksper-
tas pažymėjo, kad ir rusų kalbai rei-
kia pagalbos Vakarų Ukrainoje. O
valdžia, užuot ieškojusi kompromiso,
kelia sumaištį, o ne rimtai sprendžia
problemą.

Kaip sakė ukrainiečių politolo-
gas Sergej Gaidaj, „žaidimas dėl kal-
bos – nusigręžimas nuo dabartinių
Ukrainos problemų. Kalbos proble-
ma nėra pagrindinė Ukrainoje, yra

daugybė daug svarbesnių problemų.
Kalbos batalijos Aukščiausiojoje Ra-
doje – tai kova už rinkėjus, kuriems
kalbos klausimas turi principinę
reikšmę. Tačiau tokių rinkėjų daug
mažiau negu tų, kuriuos domina že-
mo gyvenimo lygio, nedarbo, val-
džios korupcijos ir verslo sąlygų Uk-
rainoje problemos. Parlamente įvy-
kusi kova dėl kalbos – tai kova už rin-
kėją, bet dėl to pralaimi ir valdžia, ir
opozicija.”

Didesnė dalis opozicionierių iš
tikrųjų labiau kovoja ne už ukrainie-

tišką tapatybę, o prieš „regionalų”
bei V. Janukovyč režimą ir už savo
populiarumą. Ligi šiol jie aktyviai
žaidė J. Tymošenko kaip politinės ka-
linės (kas tikrai tiesa) korta. Dabar
atsirado dar vienas koziris, nepasi-
naudoti juo būtų tikrai neprasminga,
kad ir kaip destruktyviai tai beatsi-
lieptų bendrai padėčiai šalyje.

Galiausiai, vos pasprukęs nuo
įsikarščiavusių deputatų V. Litvin
pareiškė, kad muštynės parlamente
parodė, jog „parlamentarizmas vals-
tybėje yra galutinai sugriautas”. To-
dėl Rados vadovas pasiūlė priimti po-

litinį sprendimą dėl Rados paleidimo
ir pirmalaikių rinkimų (jau savotiš-
ka Ukrainos tradicija) paskelbimo.

Politologas ir sociologinės tarny-
bos „Ukrainos barometras” direkto-
rius Viktor Neboženko tokį V. Litvin
raginimą įvertino kaip populistinį.
„Tai mojavimas rankomis ore”, – pa-
žymėjo ekspertas, pridūręs, kad eili-
niams ukrainiečiams apskritai nusi-
spjaut į tai, kas vyksta Radoje, nes
vyksta Europos futbolo čempionatas.
Pagaliau, V. Neboženko teigimu, par-
lamento vadovas kalbėjo žinodamas,
kad niekas paleisti Rados jam neleis,

ir rinkimai įvyks tada, kada ir turėtų
įvykti. „Tai ‘mažųjų gulbių šokis’.
Tiek iš vienos, tiek ir iš kitos pusės.
Jokių abejonių, rinkimai įvyks nu-
matytu laiku. Prezidento administ-
racija ne tam atšaukė rinkimus Kije-
ve, kad surengtų anksčiau laiko rin-
kimus į Aukščiausiąją Radą. Jiems
niekas nepasiruošęs: nei opozicija,
nei valdžios partija”, – konstatavo po-
litologas.

Taigi tokiomis aplinkybėmis ne-
nuostabu, kad „regionai” parlamento
vadovo siūlymui nepritarė ir pasiūlė
pačiam V. Litvin, kuris nesugeba su-
valdyti padėties, pasitraukti iš parei-
gų. Tai, kad valdantieji nenori rinki-
mų dabar, visiškai suprantama: opo-
zicija, nors ir nevieninga, bet „ant
bangos”, o jie pasigirti skambiomis
pergalėmis negali. Žinoma, galima
būtų surizikuoti ir įstoti į Rusijos
siūlomą Muitų sąjungą (ypač europi-
nio spaudimo ir Ukrainos nepaisy-
mo/atskyrimo fone), tai iš karto su-
mažintų Ukrainai energetinių ištek-
lių (pirmiausia gamtinių dujų) kai-
nas ir pradžiugintų prorusiškai nu-
siteikusius ukrainiečius. Tačiau to-
kiam žingsniui dabartinis šalies eli-
tas šiuo metu, atrodo, yra nepasiruo-
šęs, nors santykiai su ES ir aklavietė-
je. Jis apskritai yra sutrikęs ir neži-
no, ką daryti. Todėl ir griebiasi šiau-
do kalbos įstatymo pavidalu. Atrodo,
bandys eiti iki galo. Pavyzdžiui, Re-
gionų partijos atstovas parlamente
Jurij Boldyrev pažymėjo, kad V. Lit-
vin tiesiog neleido balsuoti ir baigė
posėdį, nors paremti kalbos įstatymo
projektą buvo pasiruošę 230 deputatų
(iš viso jų – 450). O opozicija šaukia
žmones į barikadas, aiškindama, kad
„parlamentas gali virsti sistemine
grėsme Ukrainai”.

Apskritai „oranžinė revoliucija”
paveikė Ukrainą ir jos politinę siste-
mą. Šalis jau kurį laiką gyvena su-
maišties sąlygomis (V. Janukovyč ža-
dėtas stabilumas greitai baigėsi) ir
valdžiai akivaizdžiai nesiseka suval-
dyti padėties. Priešingai, ji tik daro
vis daugiau klaidų, taip savo ranko-
mis didindama įtampą valstybėje ir
žlugdydama savo rinkimines galimy-
bes. Tokiame kontekste priešlaikiniai
rinkimai nėra išeitis, nes iš principo
nematyti kokybiškai naujos politikos
požymių. 

Vadim Volovoj – Geopolitinių stu-
dijų centro ekspertas, politikos moks-
lų daktaras.

Geopolitika.lt

Apskritai „oranžinė revoliucija” paveikė Uk-
rainą ir jos politinę sistemą. Šalis jau kurį laiką
gyvena sumaišties sąlygomis (V. Janukovyč ža-
dėtas stabilumas greitai baigėsi) ir valdžiai aki-
vaizdžiai nesiseka suvaldyti padėties. 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

VADIM VOLOVOJ
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Lietuva prašys užsienio žinovų 
nustatyti sovietų okupacijos žalą 

Gdanskas (ELTA) – Lenkijoje ir
Ukrainoje vykstančio 14-ojo Europos
futbolo čempionato (,,Euro-2012”)
antro turo rungtynėse C grupėje bir-
želio 14 d. nugalėtojos vardą ginanti
pasaulio čempionė Ispanijos rinktinė
4:0 (1:0) sutriuškino Airijos futboli-
ninkus. Rungtynės vyko Gdanske
(Lenkija).

Kitas C grupės rungtynes birže-
lio 14 d. Italijos ir Kroatijos koman-
dos sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0). Is-
panai ir kroatai turi po keturis, ita-
lai – tris taškus. Airiai per dvejas
rungtynes taškų nepelnė. Jie jau
nebeturi jokių galimybių patekti į
kitą etapą. Paskutiniame ture susi-
tiks Ispanijos ir Kroatijos bei Italijos
ir Airijos komandos.

JAV pasiūlys migrantų amnestiją

Lietuva susitarė su Švedija ir Estija dėl
atstovavimo išduodant Šengeno vizas

Frontininkas A. Paleckis pripažintas kaltu 
dėl sovietinės agresijos neigimo

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama paragino
žurnalistus pasidomėti jo atlikta ana-
lize, kurios taikiniu tapo respubliko-
nų siūlomas planas dėl mokesčių,
biudžeto ir jo deficito – planas, kuris
kol kas buvo išdėstytas tik apytik-
riais terminais.

Prezidentas sakė, kad jo varžo-
vas Mitt Romney ir kiti respubliko-
nai nori išlaikyti mokesčių lengva-
tas, priimtas ankstesnio šalies vado-
vo George W. Bush administracijos,
,,ir prie to pridėti dar 5 trln. mokes-
čių mažinimą”, apkarpyti biudžeto
išlaidas 1 trln. dol. ir sumažinti biu-
džeto deficitą.

B. Obama nuomone, respubliko-
nų skaičiavimuose nesueina galai:
jie negalėtų sumažinti deficito ir ma-
žinti mokesčių, neatsisakydami es-
minių federalinių išlaidų ir nepanai-
kindami mokesčių lengvatų viduri-
niajai klasei – tokių, kokios taikomos
paskolų nekilnojamajam turtui įsi-

gyti palūkanoms.
Pasak prezidento, respublikonai

neįvardijo konkrečių biudžeto išlai-
dų mažinimo priemonių, tačiau per-
spėjo, jog jeigu būtų atliktas karpy-
mas, kurį jie siūlo, ,,10 mln. koledžų
studentų netektų vidutiniškai po
1,000 dol. finansinės pagalbos; 200,000
vaikų prarastų galimybę įgyti anks-
tyvąjį išsilavinimą pagal programą
‘Head Start’. Taip pat būtų skirta ma-
žiau lėšų medicinos ir mokslo tyri-
mams; milijonai žmonių negautų
naudos iš sveikatos apsaugos siste-
mos pertvarkų, kurias respublikonai
nori atšaukti, taip pat įvyktų didelių
pokyčių sveikatos apsaugos progra-
mose ‘Medicaid’ ir ‘Medicare’, kurio-
mis irgi naudojasi milijonai žmonių”.

,,Karpymai šioje biudžeto dalyje
būtų gilesni, nei mums yra tekę ma-
tyti dabartiniais laikais, – pridūrė
jis. – Tai yra būtent tai, ką jie patei-
kia kaip savo planą.”

Argentina reikalauja Folklendų salų

sPORTAs

Vilnius (Delfi.lt) – Vyriausybės
sudaryta speciali komisija dėl sovie-
tų okupacijos padarytos žalos atlygi-
nimo ketina kreiptis pagalbos į už-
sienio žinovus. Komisija po poros sa-
vaičių turi pateikti veiksmų planą. 

Lietuva nuolat siūlo svarstyti
klausimą dėl žalos, tačiau Rusija ne-
sileidžia į kalbas. Nukentėjusieji ne-
tiki, kad kada nors sulauks Rusijos
atsiprašymo ar finansinio žalos atly-
ginimo.

Lietuvos politinių kalinių ir

tremtinių sąjungos pirmininkas Po-
vilas Jakučionis sakė, kad kreipia-
masi į tokius užsienio žinovus, kurie
turi patirties derantis dėl žalos atly-
ginimo. „Turime omenyje Balkanus,
Afrikos kai kurias valstybes, kur vy-
ko genocidas, kuris buvo pripažin-
tas”, – sakė jis ir vylėsi, kad suspės
nuveikti darbus iki liepos pirmos,
kad nereikėtų prašyti darbo laiko
pratęsimo. Taip pat komisija Vyriau-
sybės prašo papildomų lėšų, kurių
prireiks specialistų darbui apmokėti.

Lietuvoje ir toliau mažės gyventojų

JAV prezidentas kritikuoja savo varžovo planus               

Washington, DC (BNS) – Nele-
galūs imigrantai, kurie į JAV atvyko
būdami vaikai, galės gauti leidimą
dirbti užsienyje ir nebus deportuoti,
pranešė Tėvynės apsaugos departa-
mentas. Pagal naują nuorodą 16–30
metų asmenys, kurie JAV gyveno
penkerius metus, mokosi ar baigė vi-
durinę mokyklą, ar priklauso JAV
kariuomenės veteranams bei nėra

prasikaltę, bus pasiūlyta amnestija
dėl deportacijos. Be kita ko, jie galės
kreiptis dėl leidimo dirbti užsienyje.

Tėvynės apsaugos departamento
sekretorė Janet Napolitano teigė, kad
įstatymai dėl deportacijos buvo su-
kurti ne tam, kad ,,aklai būtų vykdo-
mi, neatsižvelgiant į kiekvieno atvejo
išskirtines aplinkybes”.

Buenos Aires (BNS) – Argenti-
nos prezidentė Cristina Fernandez
de Kirchner reikalauja, kad Didžioji
Britanija pradėtų derybas dėl Folk-
lendų salų suvereniteto. Per 30-ąsias
Folklendų salų, kurios priklauso
Jungtinei Karalystei, išlaisvinimo
nuo Argentinos okupacijos metines
prezidentė C. F. de Kirchner sakė kal-
bą Jungtinių Tautų (JT) Dekoloniza-
vimo komitete. Ji teigė, kad Argenti-
nos reikalavimai yra pagrįsti istoriš-
kai ir geografiškai. 

Jungtinės Karalystės ministras
pirmininkas David Cameron sakė,
kad derybų nebus. Birželio 14 d. Folk-
lendų salos paminėjo 30-ąsias išlais-
vinimo nuo 74 dienas trukusios Ar-

gentinos okupacijos 1982 metais.
C. F. de Kirchner sakė, kad Mal-

vinų salos, kaip jas vadina Argenti-
na, priklauso Pietų Amerikos žemy-
no plokštei ir negalima teigti, kad bū-
damos už 14,000 kilometrų jos yra
Jungtinės Karalystės teritorijos da-
lis. Pasak prezidentės, Argentina
prašo tik pasikalbėti apie salų suve-
renitetą.

JT komiteto susitikime dalyvavę
du Folklendų salų įstatymų leidžia-
mojo organo nariai sakė, kad salų gy-
ventojai turi teisę patys nuspręsti dėl
savo suvereniteto. Vienas iš jų teigė,
kad Argentina nori gauti daugiau te-
ritorijų, bet taip elgtis negalima leis-
ti.

Ispanas Fernando Torres pelno pirmą
įvartį per rungtynes su airiais. EPA nuotr.

Vilnius (ELTA)– Birželio 15 d.
įsigalioja Lietuvos ir Švedijos užsie-
nio reikalų ministerijų susitarimas
dėl abipusio atstovavimo išduodant
Šengeno vizas, pagal kurį Lietuva
pradeda atstovauti Švedijai išduo-
dant Šengeno vizas Almatoje (Ka-
zachstanas), Švedija Lietuvai – Čilėje
ir Gvatemaloje.

Taip pat įsigalioja Lietuvos ir Es-
tijos vyriausybių susitarimo dėl at-
stovavimo išduodant Šengeno vizas,
sudaryto Taline 2009 m., pakeitimas.
Jo pagrindu Lietuva pradeda atsto-
vauti Estijai išduodant Šengeno vi-
zas Tilžėje (Rusija) ir Gardine (Balta-

rusija), Estija Lietuvai – Sidney
(Australija) ir Pskove (Rusija). Šiuo
metu Lietuva jau atstovauja Estijai
išduodant Šengeno vizas Jerevane
(Armėnija), Kaliningrade (Rusija) ir
Almatoje.

Panašius susitarimus Lietuva
yra sudariusi su Austrija, Belgija,
Danija, Graikija, Latvija, Norvegija,
Nyderlandais, Prancūzija, Slovėnija,
Slovakija, Vengrija, Vokietija ir Is-
panija. Šiuo metu Lietuvai yra atsto-
vaujama 62 valstybėse įvairiuose pa-
saulio regionuose. Lietuva atstovau-
ja kitoms Šengeno valstybėms 14-oje
šalių.

Vilnius (ELTA) – 2010–2030 m.
gyventojų skaičius Lietuvoje mažės
daugiau nei 14 proc. Pagal depopulia-
cijos mastą Lietuva liks antroje vie-
toje Rytų Europoje, nusileisdama tik
Latvijai, kuri iki 2030 m. neteks beveik
penktadalio visų šalies gyventojų.

Strateginių rinkos tyrimų įmo-
nės ,,Euromonitor International”
duomenimis, 2030 m. Lietuvoje gy-
vens 2,85 mln. gyventojų. Lyginant su
2010 m., kuomet šalyje gyveno 3,33
mln. gyventojų, žmonių skaičius su-
mažės 14,2 proc. Iki 2030 m. pagal de-
populiacijos mastą Latvija beveik 4
kartus viršys Rytų Europos vidurkį. 

Per ateinančius 20 metų Lietu-
voje, kaip ir kitose Europos valstybė-

se, bus pastebimas gyventojų senėji-
mas. Vidutinis gyventojų amžius Lie-
tuvoje 2030 m. pasieks 43,5 metų, t. y.
4,2 metais daugiau nei 2010 m. Kitose
Rytų Europos šalyse depopuliacijos
mastas bus mažesnis. 

Pasak ,,Euromonitor Internatio-
nal” duomenų analizės vadybininkės
Ramunės Verikaitės, tokiai gyvento-
jų skaičiaus kaitai įtakos turės ne tik
besitęsianti emigracija, bet ir mažė-
jantis gimstamumas bei išaugęs mir-
čių skaičius.

Lietuvoje populiacija buvo di-
džiausia 1992 m., kuomet šalyje gy-
veno 3,7 mln. gyventojų, tačiau jau
nuo 1993 m. gyventojų skaičius ėmė
sparčiai kisti. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos teismas birželio 12 d. panaiki-
no išteisinamąjį nuosprendį ir pripa-
žino Socialistinio liaudies fronto pir-
mininką Algirdą Paleckį kaltu dėl so-
vietinės agresijos neigimo. Įžeidžia-
mo pasakymo ,,saviškiai šaudė į sa-
vus” autorius A. Paleckis turės su-
mokėti 10,400 litų baudą.

Teismas pažymėjo, kad A. Palec-
kio pasakyti žodžiai negali būti verti-
nami kaip nuomonė, – tai yra tyčia
viešai paskleista neteisinga informa-
cija. Šių metų pradžioje Vilniaus
miesto 1-asis apylinkės teismas, ne-
radęs nusikaltimo požymių, buvo iš-
teisinęs dėl sovietų agresijos neigimo
kaltintą frontininką A. Paleckį. Šis
teismas A. Paleckio kalbas, jog ,,sa-
viškiai šaudė į savus”, buvo pripaži-
nęs nuomone ir atmetęs prokurorų
siūlymus nuteisti vieno iš sovietų
Lietuvos komunistų vadovo anūką.
Išnagrinėjęs bylą, teismas buvo pa-
daręs išvadą, kad surinktais įrody-

mais nėra nustatyta, kad pasisakyda-
mas radijo laidoje kaltinamasis A.
Paleckis neigė ir menkino 1991 m.
sausio 11–13 d. Lietuvos Respublikos
teritorijoje SSRS vykdytos agresijos
prieš LR gyventojus metu įvykdytus
labai sunkius nusikaltimus. 

Apklaustas teisme A. Paleckis
savo kaltės nepripažino, paaiškino,
kad laidoje diskutuodamas su politi-
kos apžvalgininku Alvydu Medalins-
ku pasakė, kad ,,saviškiai šaudė į sa-
vus”, tačiau neminėjo nei agresijos,
nei Sovietų Sąjungos, nei aukų. Jis
pasakė, kad šaudė ne tik tarybiniai
kariai, ir tai sakydamas rėmėsi rašy-
tiniais šaltiniais, buvusio Krašto ap-
saugos departamento vadovo Aud-
riaus Butkevičiaus prisipažinimu,
Vytauto Petkevičiaus liudijimais
knygoje ,,Durnių laivas”.

A. Paleckio išteisinimas – pir-
mas sprendimas Lietuvos teismų is-
torijoje dėl Sovietų Sąjungos įvykdy-
tos agresijos neigimo.



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  

www.draugas.org

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

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

DF direktorių tarybos posėdis
Užbaigus Draugo fondo 2012 m.

pavasario vajų ir paruošus 2012 m.
pusmečio finansinę ataskaitą, š. m.
birželio 13 d. įvyko DF tarybos po-
sėdis. 

Priėmus praėjusio posėdžio pro-
tokolą ir šio posėdžio darbotvarkę, po
tarybos pirmininkės pranešimo vi-
siems rūpėjo sužinoti DF finansinę
padėtį. DF iždininkas, be jokio užmo-
kesčio, profesionaliai tvarko iždą ir
visada kruopščiai paruošia ataskai-
tą. DF vajaus įnašų kasmet mažėja.
Šį pavasarį skelbtas vajus iždą pa-
pildė 18,173 dol. Nuo DF įsikūrimo
pradžios iki 2012 m. birželio 5 d.
,,Draugui” buvo išmokėta 2,152,793
dol. Iždininkas pateikė skaičius ir
kreivę, kaip mažėja Draugo fondo
lėšos: 2007 m. DF turėjo 815,147.70 dol.
kapitalo, 2009 m. – 600,690.29 dol., 2011
m. – 526,096.34 dol., 2012 m – 511,902.48
dol. Šiais – 2012 metais – iki birželio
mėn. ,,Draugui” išmokėta 58,240 dol.

Peržvelgus esamą finansinę pa-
dėtį, ,,Draugo” ateitis neatrodo gerai.
Be Draugo fondo laikraštis negali
gyvuoti. Draugo fondo nariai iš-
reiškė susirūpinimą, prašydami
,,Draugo” leidėjų peržiūrėti laikraš-
čio biudžetą ir net pageidavo suma-
žinti laikraščio laidas nuo 3-jų iki 2-
jų ar tik vienos per savaitę, sumaži-
nus redakcijoje darbuotojų skaičių. 

Pirmininkė pabrėžė, kad su kiek-
viena mirtimi prarandama prenu-

merata. Naujai atvykusiems ir dipu-
kų subrendusiai atžalai lietuviškas
laikraštis yra svetimas. Dauguma jų
dar leidžia savo vaikus į lituanistines
mokyklas, bet namuose vyrauja ne
lietuvių kalba. Visiems svarbi pro-
fesinė karjera bei šeimos ateitis.
Jauniems daug lietuviškų žodžių jau
yra nesuprantami, nors jie ir baigia
lituanistines mokyklas. Apie tai
buvo gana plačiai diskutuota, todėl
telieka susitaikyti su vykstančiu nu-
tautėjimu.

Kartą per metus šaukiamas vi-
suotinis DF narių suvažiavimas.
Šiais metais DF narius į suvažiavimą
nutarta kviesti š. m. lapkričio mėn.
11 d., šeštadienį,  Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre. Asmuo, paauko-
jęs DF 200 dol., gauna vieną balsą,
tampa DF nariu, gali dalyvauti suva-
žiavime, balsuoti ar tapti direktorių
tarybos nariu. Be to, buvo nutarta
š. m. spalio mėn. skelbti DF rudens
vajų.

Posėdžio pabaigoje buvo išreikš-
tas prašymas, kad kiekvienas ,,Drau-
go” skaitytojas, jei jam yra nors kiek
svarbus šis laikraštis, prisidėtų prie
laikraščio gyvavimo. Taip pat visus
skaitytojus kviečiame užpildyti ,,Drau-
go” leidėjų anketą ir ją atsiųsti ad-
ministracijai adresu: 4545 W 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

Marija Remienė

Kita piketuotojų stotelė – Daley Plaza
Atkelta iš 2 psl.    peržengė padoru-
mo ribą ir parodė nekokį savo pilie-
tiškumo lygį.

Neringos Venckienės šalininkų
JAV nuomone, Lietuvoje rengiamos
akcijos ir lieka vidiniu valstybės
reikalu, todėl jie tikisi, jog JAV val-
džia, atkreipusi į juos dėmesį, padės
kovoti už teisingumą Lietuvoje. Tad
naujoji JAV lietuvių emigracijos ban-
ga ,,atranda” pirmųjų – grynorių ir
dypukų – bangų išbandytus veikimo
būdus (laiškų, peticijų rašymas JAV
politikams ir žymiems žmonėms, pi-
ketai, mitingai ir kt.) bei kelius. 

Kaip praneša akcijos ,,Už teisin-
gumą” rengėjai, leidimas piketuoti iš
miesto valdžios jau gautas. Tad akci-
ja įvyks, net jei po Joninių šventės,

kuri vyks išvakarėse, į miesto aikštę
atvyks vos keli plakatais apsi-gin-
klavę, už teisingą Lietuvą kovojantys
ir pirmadienio rytą darbus metę tau-
tiečiai. 

Mažai yra vilčių, kad šį kartą ak-
cijoje dalyvaus Lietuvos prezidentė
ar kitas už susidariusią padėtį Lie-
tuvoje galintis atsakyti valdžios ats-
tovas (nebent bilietą į Čikagą su-
skubs nusipirkti svetur gyvenančių
lietuvių balsų siekiantis politikas,
žadantis dalyvauti spalio mėn. Seimo
rinkimuose), tad ir piketuotojų elge-
siu nebus pagrindo ir reikalo piktin-
tis. Nors, kaip moko dar viena lietu-
viška patarlė, neperšokęs griovio,
niekada nesakyk ,,op”!

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



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
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

A sleepaway camp on a private Catholic boarding school campus

Marianapolis Prep School in 
�ompson, CT hosts kids ages 9-14 
on its 150 acre campus. Participants 
choose from activities in athletics, 
visual arts, and performing arts. 
All campers enjoy special events: 

Water World, Carnival, Color Wars, 
Halloween, dances, and more.

Space is limited! Enroll now. 

Preview Week: July 2-6  $550
Session A: July 8-20    $1600
Session B: July 22-August 3    $1600
International prices:   please call

Contact us at campstonewall@marianapolis.org.
Visit us at www.marianapolis.org/camp_stonewall

Atkelta iš 7 psl.  (jo direktoriaus
Prano   Majausko pasirašytas) prašy-
mas ŠALFASS archyvus persiųsti į
Kauną. Tokiam siūlymui iš esmės
pritarė dauguma organizacijos Val-
dybos narių. Tačiau norint rasti
kompromisą su kai kuriais vyres-
niais Sąjungos nariais, išreiškusiais
nepasitenkinimą tokiu sprendimu,
archyvo persiuntimas į Lietuvą buvo
atidėtas. Vėliau spaudoje pasirodė
daug įvairių su Šiaurės Amerikos lie-
tuvių sporto istorija susijusių asme-
nų pasisakymų, išsivystė diskusija
seniausios ir stambiausios užjūrio
lietuviškos sporto mėgėjų Sąjungos
archyvinės medžiagos klausimais. Po
netrumpos pertraukos labai padidėjo
susidomėjimas ŠALFASS veikla,
šiandien apie šiuos archyvus žino ir
galutinio sprendimo nekantriai lau-
kia ne tik buvęs organizacijos Centro
valdybos primininkas, Lietuvos pre-
zidentas Valdas Adamkus, bet ir da-
bartinė Lietuvos sporto valdžia, ke-
liolika suinteresuotų institucijų Lie-
tuvoje ir išeivijoje. 

L. Misevičius sakė nuoširdžiai
tikįs, kad galutinis Valdybos sprendi-
mas bus vienbalsis ir atitiks užjūryje
gyvenančių ir mėgėjiškai sportinei
veiklai daug metų atidavusių garsių
žmonių nuomonę, taip pat nenuvils
išeivija aktyviai besidominčiųjų Lie-
tuvoje.                     

Ar pavyks ŠALFASS sulaukti
šimtmečio? 

Lapkričio viduryje visi Šiaurės
Amerikos lietuvių sporto klubų ats-
tovai ir ŠALFASS nariai bus kviečia-
mi į metinį Sąjungos suvažiavimą,
kuris tradiciškai vyksta Cleveland
Lietuvių namuose. Bus aptartos šio
sezono Sąjungos organizuotos varžy-
bos, iškilusios problemos, iššūkiai ir
ateities planai. Pagrindiniu klausi-
mu visuomet tampa ateinančių metų
žaidynių vieta ir laikas, kitų mažes-
nio masto turnyrų ir atskirų sporto
šakų pirmenybių planavimas.

2013 m. birželio pabaigoje–liepos
pradžioje Klaipėdoje rengiamos IX
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės,

kuriose istoriškai didžiausias dele-
gacijas siunčia JAV ir Kanados lietu-
viai. L. Misevičius sakė galįs užtik-
rinti, kad tiek ŠALFASS, tiek organi-
zacijai priklausantys užjūrio lietu-
viški sporto klubai padarys viską,
kad ir ateinančių metų žaidynės
netaptų nemalonia išimtimi. 

Kalbėdamas apie stambiausios
išeivijoje lietuviškos sporto mėgėjų
Sąjungos ateitį, jos vadovas  prisimi-
nė prieš keletą metų vieno Valdovų
rūmų Vilniuje atstatymo komiteto
vadovų išsakytus žodžius: ,,Mūsų
mintyse Valdovų rūmai jau pastatyti
ir niekam nevalia jų sugriauti.” L.
Misevičius prisiminė ir neseniai LF
50-mečio minėjimo pokylyje   šios
organizacijos Tarybos pirmininko
Rimanto Griškelio pasakytus žo-
džius: ,,Jei kas norite užsisakyti stalą
LF 100-mečio pokyliui, pasirūpinkite
tuo jau dabar, kol dar galime pasiū-
lyti tokį garbingiausioje vietoje.”
Kaip žinia, į LF 50-mečio šventę Či-
kagoje pateko toli gražu ne visi
pageidavusieji, tad, kaip juokavo
ŠALFASS Centro valdybos pirminin-
kas, lygiai tas pats laukia užjūrio
lietuvių ir ŠALFASS 100-mečio iškil-
mėse.

Paruošta pagal 
Dainiaus Ruževičiaus

interviu

Medaliais nugalėtojus apdovanoja LR
gen. konsulas NY  V. Sarapinas.

ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso 

IEŠkO DARBO

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik sa-
vaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs doku-
mentai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-
674-1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros

darbo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813.

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

* 2 studentai iš Lietuvos, atvykę pagal ,,Work &
Travel USA” programą, ieško bet kokio darbo va-
sarai iki rugpjūčio 25 d. Tel. 331-213-1052.
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LIETUVIų FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2012 m. gegužės mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $4,275.00 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($175).
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,980); Kuolas, Augis, WA ($340); Razma
MD Jr., Antanas G., IL ($3,180); Savickienė, Daiva, CA ($440).
Butkevičius, Rimantas ir Elga, MI ($40); Gerdvilytė-Coleman, Violeta, NY
($40); Paalksnis, Edmundas ir Jolanta, MI ($50); Šalčiūnas, Jeronimas,
($340); Velo Berkovic, Nicolas,  ($290); Zic, Maria, NY ($20).
Astras, Antanas, MI ($55); Kairienė, Birutė, IL ($125); Lattimer, Daniel ir
Ruth Ann, (IN) ($25).
Juelis, Albert, CA ($30).
Alksninis, Vytautas ir Irena, CT ($160); Dundzila, Antanas, FL ($2,450); Mi-
kulionis, Linas ir Rūta, MI ($75); Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI ($1,025);
Ultrup, David ir Shirley, MI  ($50).
Jonaitis, Vytautas ir Romaine, MI ($1,665).
Bureika, Rita M., CA ($400); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita, MI ($960); Ka-
minskas, Dr. Jonas, FL ($300); Kliorys, Rita, OH ($125); Kriaučiūnas, Dr.
Romualdas, MI ($3,700); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($6,500); Marks,Vida
ir Danny, IL ($100); Nakas, Kęstutis, IL ($100); Plečkaitytė, Ona, IL ($100);
Razma, Dr. Antanas ir Alė A., IL ($15,825); Reivydas, Kęstas ir Audra, CA
($700); Rugienius, Algis ir Liuda, MI ($2,585); Šmulkštys, Aldona, IL ($1,550);
Trečiokas, Vytautas ir Ramutė, CT ($300); Variakojis, Vidmantas ir Aldona,
CA ($100).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($4,850).
Radzevičienė, Dr. Snieguolė, IN ($1,300).
Lembertas, Vitalis, CA ($3,560).
Bliudžius, Algis, CA ($510).
Singleton, Nijolė, CA ($2,200).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a. a. Jonas Jonynas (CT) (aukojo:
Alksninis, Vytautas ir Irena, CT; Trečiokas, Vytautas ir Ramutė, CT);  a. a.Vytautas
Kamantas (MI) (aukojo: Astras, Antanas, MI; Butkevičius, Rimantas ir Elga, MI;
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL; Jonaitis, Vytautas ir Romaine, MI; Kliorys, Rita,
OH; Kriaučiūnas, Dr. Romualdas, MI; Lattimer, Daniel ir Ruth Ann, IN; Mikulionis,
Linas ir Rūta, MI; Paalksnis, Edmundas ir Jolanta, MI; Radzevičienė, Dr. Snieguolė,
IN; Razma, Dr. Antanas ir Alė A., IL; Rugienius, Algis ir Liuda, MI; Šmulkštys, Al-
dona, IL; Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI; Ultrup, David ir Shirley, MI); a.a.
Charles Latvis  (NY) (aukojo: Zic, Maria, NY, pagerbdama Winifred Latvis tėvelio
atminimą); a.a. Povilas Stelmokas (IL) (aukojo: Marks, Vida ir Danny, IL).

Nauji LF nariai ir kandidatai: Ona Plečkaitytė, IL; Kęstutis Nakas, IL; Vidmantas
ir Aldona Variakojis, CA; Albert Juelis, CA.

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas 2 mieg. kambarių vasar-

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

.

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.

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

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

Pastoviam darbui reikalingas
patyręs darbininkas, prižiūrėti

daugiabutį namą. Privalo turėti
savo įrankius ir automobilį. 
Tel. 708-699-9062, Vytas.

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

Reikalinga slaugytoja
prižiūrėti senelį ir gyventi kartu

vakariniame priemiestyje.
Turėti rekomendacijas. 

Tel. 312-343-2210

SIŪLO DARBą
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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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

A†A
Kun. Donald Petraičiui, MIC 

mirus, reiškiam gilią užuojautą 
Tėvams Marijonams, giminėms ir artimiesiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ
ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 

A†A
Tėvui Donald Petraičiui, MIC 

mirus, reiškiam nuoširdžią užuojautą

Tėvams Marijonams, giminėms ir artimiesiems.

,,DRAUGO” Leidėjai ir Redakcija

Ilgamečiui lietuviško žodžio skelbėjui

A † A
PETRUI PETRUČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems,
draugams, bendradarbiams ir visai lietuvių visuo me -
nei.

Advokatas Jonas Gibaitis ir 
Vida Sakevičiūtė

A † A
PETRUI PETRUČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo gimines ir arti-
muosius. 

Vytenis Kirvelaitis
Audrius ir Vilija Kirvelaičiai su šeima 

A † A
MYLIMAI MAMAI

išėjus į Amžinybę, Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas New York nuoširdžiai užjaučia ištikimą
gene ralinio konsulato pagalbininkę, Tautos fondo val-
dybos pirmininkę LAIMĄ ŠILEIKIS-HOOD ir jos se-
sutę ALDONĄ MARIJOŠIUS.

PADĖKA

A † A
POVILAS STELMOKAS

Mylimas Vyras, Tėtis, Senelis ir Dėdė mirė 2012 m.
ge gužės 20 d. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią ir už
gausias aukas Lietuvos Skautybės fondui, ,,Vaiko Var -
tai į mokslą” organizacijai ir aukas šv. Mišioms.

Nuoširdus ačiū tėvui Antanui Saulaičiui, SJ už mal-
das koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir
apei gas kapinėse, Leonidui Ragui už nuoširdų atsi -
svei ki ni mą koplyčioje ir straipsnį, išspausdintą laik-
raštyje ,,Draugas”. 

Didelis ačiū karsto nešėjams: Raimundui No vak,
Jus tinui Novak, Andriui Novak, Andriui Erin giui,
Eric Barr, Tomui Trakiui.

Nuoširdi padėka D. Petkui už malonų patarnavimą.

Liūdinti šeima

A † A
VALERIJA ŠILEIKIENĖ

Mirė 2012 m. birželio 11 d., sulaukusi 96 metų.
Gyveno Floridoje, anksčiau daug metų gyveno New York.
Nuliūdę liko: vaikai Laima Šileikytė-Hood, Aldona Ma rijošie-

nė, Audronė Statkienė, Rimantas Šileikis, septyni anūkai ir sep-
tyni proanūkai.

Nuliūdusi šeima

A † A
KUN. DONALD S. 
PETRAITIS, MIC

Mirė 2012 m. birželio 12 d. Worchester, MA.
Gimė 1937 m. rugpjūčio 13 d. Čikagoje.
Gyveno Thompson, CT, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: sesuo Diane Driscoll ir tėvai marijonai.
A. a. kun. Donald buvo sūnus a. a. Stanley ir a. a. Bernice Pet -

raitis.
A. a. kun. Donald bus  pašarvotas trečiadienį, birželio 20 d.

nuo 8:30 val. r. iki 10 val. ryto  Sisters of  St. Casimir Motherhou-
se, 2601 W. Marquette Rd., Čikagoje, kur 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mi šios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazi-
miero kapinėse.

Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

� 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.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 20
d., 2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur matysite įdomų biografinį fil -
mą apie ypatingą Lietuvos moterį – ra -
šy  toją, dramaturgę, menininkę, poetę
Jur  gą Ivanauskaitę.

� 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 10 d. Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
buvo paminėta Gedulo ir Vilties diena. Minėjimą ruošė  Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapija kartu su JAV LB Marquette Park ir artimųjų vietovių
apylinke.

Minėjimą pradėjome gedulingoms šv. Mišioms, kurias atnašavo kun.
Jaunius Kelpšas. Parapijos choras, vadovaujamas Jūratės Lukminienės, gra-
žiai giedojo gedulingas giesmes, o kun. J. Kelpšas pasakė tai progai skirtą pa-
mokslą.

Po šv. Mišių parapijos salėje visų laukė parapijos darbštuolių paruoštos
vaišės. Meninę programą atliko  Algirdas Motuza ir Loreta Janulevičiūtė. Jie
dainavo savo kūrybos dainas, skirtas šiai progai, deklamavo eilėraščius. Mi-
nėjimą baigėme bendra daina. 

Aušrelė Sakalaitė
JAV LB Marquette Park apylinkės pirmininkė

Grupė Gedulo ir Vilties dienos paminėjimo Marquette Park apylinkėje organizato rių ir
dalyvių  (iš kairės): Regina Paulavičienė, kun. Jaunius Kelpšas, Valentina Gu dienė, Biru-
tė Mickevičienė,  Aurelija Dobrovolskienė, solistas ir kompozitorius Al girdas Motuza,
solistė Loreta Janulevičiūtė, apylinkės pirmininkė Aušrelė Sa kalaitė, Janina Juoza, An-
gelė Leščinskienė, Vilė Kilikauskienė ir  Emilija Kantienė.

Marquette Park apylinkės archyvo nuotr.

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 šventę
būtinai atsitiks koks nors įdomus nuotykis. Tad mūsų skaitytojos ir ,,Draugo” ben-
dradarbės Ramunės Kubiliūtės pasiūlymu kviečiame skaitytojus, važiuojančius į šven-
tę ar joje dalyvaujančius, ,,apsiginkluoti” fotoaparatais, rašymo priemonėmis ir nepa-
tingėti aprašytą įvykį ar sustabdytą akimirką, kurią patyrėte keliaudami šokių šventės
keliu ar išgyvenote pačioje šventėje, atsiųsti mūsų laikraščio redakcijai. Rašinius ir fo-
tonuotraukas siųskite paštu: ,,Draugo” redakcijai, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL
60629 arba el. paštu  dalia.cidzikaitė@gmail.com; redakcija@draugas.org

,,Lėtūno”  (vadovė Nijolė Pupienė) šokėjai iš Čikagos ruošiasi kelionei į Boston.
Jono Kuprio nuotr.

Visi keliai veda į Boston...

Birželio 11–13 d. Lietuvoje vyko penktasis Lietuvos Respublikos Garbės konsulų suva-
žiavimas, kuriame dalyvavo beveik 100 konsulų iš daugiau kaip 50 valstybių. Šiuo metu
Lietuva turi 170 garbės konsulų 74 šalyse. Daugiausiai jų yra JAV – aštuoniolika,
Italijoje ir Norvegijoje – po aštuonis, Vokietijoje – septyni, Danijoje – šeši. Daugiau kaip
pusė suvažiavimo dalyvių atvyko iš Europos valstybių. Suvažiavimai Lietuvoje rengia-
mi nuo 2001 metų.
Birželio 12 d. LR garbės konsulai iš Amerikos susitiko su JAV ambasadore Lietuvoje
Anne E. Derse (viduryje su gėlėmis).                                                      Jono Prunskio nuotr. 


