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Valiut¨ santykis
1 USD — 2.76 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3, 8)
•L. Apanavičienės skiltis
(p. 3, 8)
•Po kruopelę statome Lie-
tuvos valstybingumo rūmą
(p. 4, 12)
•NY atidarytas lietuvių ba-
ras (p. 5)
•Laikas atkreipti dėmesį...
(p. 5)
•Lietuva 2030 (p. 7)
•JAV LB LISS žinios (p. 10)
•Tremtinių laiškuose – tra-
giška šalies istorija (p. 11)
•Spygliai ir dygliai II (p.
13)
•Ji atėjo į mūsų širdis (p.
14–15)

Sveikiname Valstybės dienos proga!

Marija Remienė.
Jono Kuprio nuotr.

Brangūs pasaulio lietuviai,

sveikinu Jus Valstybės dienos proga – pirmojo Lietuvos valdovo Mindaugo
karūnavimo diena.

Lietuvai brangus kiekvienas lietuvis, jo ryšys su gimtąja žeme. Mūsų, lie-
tuvių, nėra daug, bet mes stiprūs ir vieningi, puoselėdami savo kultūrą, di-
džiuodamiesi savo istorija ir paveldu, išlaikydami savo papročius ir kalbą,
taip įtvirtindami pasaulio lietuvio sąvoką – mūsų bendravimo pagrindą. Tik
visi drauge, sutelkę visas pastangas, galėsime sukurti klestinčią Lietuvą,
kurioje žmogus ir jo gerovė būtų didžiausia vertybė. Lietuva – tai mūsų jėga ir
mūsų ateitis. Tik visi kartu išliksime pasaulyje ir išsaugosime savo
nacionalinį oru-mą ir tapatumą.

Šiemet minime dar vieną iškilią istorinę datą – Žalgirio mūšio 600-ąsias
metines. Mūšio, kuris neleido sunaikinti Lietuvos ir įtvirtino ją tarp stiprių ir
galingų Europos valstybių. Mums brangi ir 20-ųjų atkurto valstybingumo me-
tinių data. Šį laikotarpį, kupiną išbandymų, mūsų tauta garbingai atlaikė ir
toliau stiprina Lietuvą, įtvirtindama ją Europos Sąjungoje bei pasaulyje.

Dirbkime Lietuvai, ir Lietuva tebūna kiekvieno mūsų širdyje.

Mieli pasaulio lietuviai, kur begyventume, susitelkime Lietuvos labui. Te-
gu džiaugiasi lietuvis, sutikęs lietuvį, tegu santarvė lydi mūsų veiksmus.

LR prezident∂s D. Grybauskait∂s sveikinimas

H. Clinton lankosi Ryt¨ Europoje ir Kaukaze
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Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. ELTA nuotr.

Čikaga, liepos 2 d. (,,Draugo”
info) – Širvintų rajono savivaldybės
taryba š. m. birželio 22 d. priėmė
sprendimą suteikti aktyviai lietuvy-
bės puoselėtojai, Draugo fondo tary-
bos pirmininkei, vienai dienraščio
leidėjų tarybos narių Marijai Remie-
nei Širvintų krašto garbės piliečio
vardą. Šis garbingas vardas jai sutei-
kiamas už lietuvybės puoselėjimą
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Šir-
vintų krašto garsinimą lietuvių bendri-
jose, už ypatingus nuopelnus ir iš-
skirtinį indėlį Širvintų krašto moks-
lo, kultūros, visuomenės gyvenimo
srityse ir altruistinę veiklą.

Garbės piliečio regalijos M. Re-
mienei bus įteiktos liepos 17 d. iš-
kilmingame Širvintų rajono savival-
dybės tarybos posėdyje, skirtame Šir-
vintų miesto 535 metų sukakčiai pa-
minėti.

M. Remienei suteiktas
Širvint¨ krašto garbès

pilieçio vardas
Vilnius, liepos 2 d. (BNS) – JAV

valstybės sekretorė Hillary Clinton
pradėjo kelionę po Rytų Europos ir
Kaukazo regioną, kurios metu kalbės
ir apie šiltėjančius JAV bei Rusijos
santykius.

Liepos 2 d. H. Clinton atvyko į
Ukrainą. Vėliau ji skris į Lenkiją ir į
Kaukazo regioną. Tai yra pirmasis H.
Clinton apsilankymas Ukrainoje nuo
prezidento Viktor Janukovič pergalės
Ukrainos prezidento rinkimuose.

Kelionės tikslas yra paaiškinti
susiklosčiusius šiltesnius santykius
tarp Washington ir Maskvos. JAV ir
Rusijos santykiai dar labiau atšilo po
to, kai Dmitrij Medvedev, Rusijos pre-
zidentas, praėjusią savaitę lankėsi JAV.
Pasak specialistų, santykių neaptemdė
netgi Rusijos šnipų JAV suėmimas.

Washington tikslas, anot Phil
Gordon, padėjėjo-sekretoriaus Euro-
pos ir Eurazijos reikalams, yra pati-
kinti Rytų Europos šalis, kad joms

nereikia apsispręsti, kokiu kelius jos
turėtų eiti – prorusišku ar proameri-
kietišku. Kadangi ryšiai tarp JAV ir
Rusijos atšilę, tai nėra poreikio rink-
tis, kuria šalimi sekti.

Kijeve H. Clinton dalyvaus JAV
ir Ukrainos strateginės partnerystės
komisijos atidaryme bei susitiks su V.
Janukovič, užsienio reikalų ministru
Konstantin Griščenka, taip pat nevy-
riausybinių organizacijų nariais, ne-
priklausomos spaudos vadovais.

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) –
Šventasis Tėvas Benediktas XVI pri-
ėmė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bar-
tulio atsistatydinimą iš Lietuvos ka-
riuomenės ordinaro pareigų ir nauju
kariuomenės ordinaru paskyrė Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos gene-
ralinį sekretorių monsinjorą Gintarą
Grušą. Vyskupas nominatas bus kon-
sekruotas rugsėjo 4 d. Vilniaus arki-
katedroje.

Mons. G. Grušas gimė 1961 m.
rugsėjo 23 d. Washington, DC, JAV.
Augdamas lietuviškoje šeimoje, įsi-
traukė į tautinę ir katalikišką išeivių
veiklą. Aktyviai dalyvavo Los Ange-
les Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
gyvenime, Ateitininkų federacijos
veikloje, buvo Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjungos pirmininku ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos
nariu.

Prieš stodamas į seminariją bai-
gė matematiką ir informatiką Uni-
versity of California, Los Angeles,
dirbo susivienijime IBM. Dvasines
studijas pradėjo Pranciškonų univer-
sitete Ohio valstijoje, vėliau išvyko į

Romą – po dvejų metų Popiežiškoje
Šv. Bedos kolegijoje 1992 m. Vilniuje
buvo įšventintas diakonu ir paskirtas
popiežiaus Jono Pauliaus II apašta-
liškosios kelionės į Lietuvą komiteto
generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į
Romą, tęsė studijas gyvendamas Po-
piežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijoje, teologijos bakalauro laips-
nį įgijo Popiežiškajame šv. Tomo Ak-
viniečio universitete. 1994 m. Vil-
niaus arkikatedroje arkivysk. Audrio
Juozo Bačkio įšventintas kunigu.
Tais pačiais metais išrinktas Lietu-
vos Vyskupų Konferencijos generali-
niu sekretoriumi. Grįžęs į Romą tęsė
studijas Popiežiškajame šv. Tomo
Akviniečio universitete, čia įgijo baž-
nytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–
2003 m. buvo Vilniaus šv. Juozapo
kunigų seminarijos rektoriumi, iki
šiol dėsto šioje seminarijoje kanonų
teisę. Nuo 2002 m. eina Lietuvos Vys-
kupų Konferencijos generalinio sek-
retoriaus pareigas. 2003 m. G. Gru-
šui buvo suteiktas Šventojo Tėvo ka-
peliono – monsinjoro – titulas. Moka
anglų, italų ir prancūzų kalbas.
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu
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Lietuvos prezidentės Dalios
Grybauskaitės pranešimas, jog
tradicinio priėmimo Preziden-
tūroje liepos 6-ąją nebus dėl
ekonominės padėties šalyje, nu-
liūdino ne vieną į iškilmingą pri-
ėmimą besiruošusį politiką, vi-
suomenės veikėją ir kiekvienais
metais vis gausėjantį būrį dra-
bužių kūrėjų, kirpėjų bei visų tų,
kurie ypač šią savaitę būtų dir-
bę be atokvėpio, gražindami
būsimo priėmimo dalyvius. Vi-
siems jiems prezidentė pasiūlė
apie balius pasvajoti tik nuo
2014–ųjų, kai valstybė ims atly-
ginti vienai iš skurdžiausių šalies
gyventojų grupių – pensinin-
kams. Kaip praneša Lietuvos ži-
niasklaida, pernykštis priėmi-
mas, surengtas kadenciją baigu-
sio prezidento Valdo Adamkaus,
mokesčių mokėtojams kainavo
apie 250,000 litų. Nemažas kąs-
nis, skirtas tik vienai iškilmingai
popietei.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

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

Čikagos sendraugių kino klubas vasarą atosto-
gaus. Apie rudens seansus bus paskelbta vėliau.

Link
Kongreso

www.ateitis.lt

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rug-
pjūčio 6–8 d. Vilniuje. Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d., vyks
stovykla Berčiūnuose, skirta kongreso daly viams susidrau-
gauti ir Kongresui pasiruošti. Visą informaciją apie Kongresą
ir prieškongresinę stovyklą bei registraciją į šiuos renginius
galite rasti interneto tinklalapyje www.ateitis.lt/node/393.
Išeivijos ateitininkai labai laukiami — registruokimės!

Registracija į Ateitininkų kon gresą 

Sendraugių ateitininkų stovykla-I
,,Kas tas artimas?”

liepos 25–rugpjūčio 1 d. DAINAVOJE

Nors jau visos vietos užimtos, visuomenė yra
kviečiama atvykti į stovyklą pasiklausyti paskaitų.

PROGRAMA:

Pirmadienį, liepos 26 d. 10:00 v. r. Juozas Križinauskas  –
,,Gvatemalietiška svajonė” • 4:30 v. p. p. Kristina Wayne, JD – ,,Al-
ternatyvūs konflikto sprendimo būdai: tarpininkavimas”

Antradienį, liepos 27 d., 10:00 v. r. Seselė Ignė Marijošiūtė –
,,Praraja ar viens prie vieno?” • 4:30 v. p. p.  Vitas Sirgėdas –
,,Kelionė per Bibliją” 

Trečiadienį, liepos 28 d., 10:00 v. r. dr. Andrius Kazlauskas   –
,,Inteligentiškumas/arogantiškumas — nevykęs, bet dažnas deri-
nys” • 4:30 v. p. p Alė Lelienė – ,,Lyme Liga — Naujoji Epidemija”

Ketvirtadienį, liepos 29 d., 4:30 v. p. p. Ses. Ignė Marijo-
šiūtė  – ,,Šeimyniškumas — o kur modelis?”

Penktadienį, liepos 30 d., 10:00 v. r. Paulius Majauskas – ,,Kas
ta kompanija — ar mūsų investicijos gali pakeisti pasaulį?” • 4:30
v. p. p. Gabrielė Gailiūtė – ,,Nerijos Putinaitės ‘Nenutrūkusi styga:
prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje’ pristatymas”

Šestadienį, liepos 31d., 10:00 v. r. Antanas Saulaitis, SJ –
,,Kas tas artimas?”

Šimtmečio kongresas — puiki proga duoti ar atnaujinti atei-
tininko įžodį. Kaupkitės, ryžkitės ir ruoškitės!

Mielieji buvę studentai, raginame apsispręsti ir nelikti amži-
nais ,,studentais”. Drąsiai parodykime Kongreso metu, kad ir
šiais laikais žmonės drąsiai apsisprendžia UŽ Dievą, UŽ
Tikėjimą, UŽ Bažnyčią ir UŽ Lietuvą!

Pasiruoškime ir surenkime šventę Ateitininkijai, Lietuvai,
Bažnyčiai ir sau rugpjūčio 7 dieną, duodami įžodį šv. Mišių
metu Kongrese!

Ką man reiškia būti ateiti nin -
ku? Pirma reikia žinoti, kas
yra ateitininkas. Atei tininkai

yra organizacija, kilusi iš lietuvių ka -
talikų jaunimo. Atei tininkų tikslas
yra auklėti ir skatinti jaunuolius tap-
ti geromis asmenybėmis – išlavinto
proto, tvirtos valios ir jautrios šir-
dies.

Man būti ateitininku reiškia la -
bai daug, nes ateitininkų principai
mano gyvenimui duoda kelią į iš-
silavinimą ir draugystę. Kata likiš -
kumas man rodo, kad visada reikia
tikėti Dievą ir niekada neprarasti
vilties ar tikėjimo. Mane tai tobuli-
na, nes traukia arčiau prie Dievo ir
Jo tikėjimo. Kata likiškumas mane veda į gerąją pusę, kai
reikia padaryti gerą darbelį be jokio paprašymo. 

Tautiškumas mano gyvenime irgi yra labai svarbus.
Tautiškumas mano širdyje yra susijęs su dviem šalimis – Lie-
tuva ir Amerika. Aš esu gimęs Lietuvoje ir suprantu, ką reiš-
kia saugoti savo šalį nuo priešų. Amerikoje mano šeima dar
laikosi tų pačių tradicijų, kaip ir gyvendama Lietuvoje. Aš
negaliu sakyti, kad tik Lietuva duoda tautiškumo jausmą.
Čia, Amerikoje, jaučiuosi saugus, didžiuojuosi šia stebuklin-
ga šalimi.

Visuomeniškumas man atidaro duris į geresnį pasaulį,
parodo, kad jeigu aš vienas pakeičiu, kaip aš gyvenu, tai ir ki-
ti eis paskui mane. Visuomeniškumas sako, kad reikia gyven-
ti jaučiant atsakomybę už savo darbus ir elgesį, jog visiems
rodytum tokią pačią pagarbą ir meilę. Visi esame žodžio ,,vi-
suomeniškumas” dalis, ir aš tikiu, jeigu visi dirbtų kartu, vis-
kas būtų geriau ir ramiau.

Inteligentiškumas yra gal net pats svarbiausias princi-
pas. Jis mus visus veda į priekį. Būti inteligentiškam reiškia
nebūtinai mokėti visas kalbas arba žinoti, kaip išspręsti ma-

tematikos uždavinį. Ne, inteligentiškumas dar leidžia daryti
protingus sprendimus, būti draugiškam, sąmoningam ir ži-
noti, kada kitiems reikia rodyti pagarbą ir meilę net jeigu tai
yra sunku. Inteligentiškumas mums nurodo, kad reikia turė-
ti gerą protą, bet dar svarbiau – kaip jį panaudoti.

Šeimyniškumas – tai paskutinis principas. Šeimynišku-
mas liepia mylėti ir rūpintis savo šeima, rodyti jai pagarbą.
Būti šeimyniškam nėra lengva, nes kartais sunku klausyti
tėvų ir nesipešti su sese arba broliu. Šeimyniškumas suteikia
žmogui atsakomybės jausmą savo šeimoje ir parodo, kad, jei
mandagiai elgiesi, kiti atsakys tuo pačiu. Jeigu esi ramus ir
gerai elgiesi, tėvai tave supras, o jeigu ne – bars. 

Visi penki principai moko mane pažinti pasaulį, žmones,
padėti jiems, taip pat įsilieti į visuomeninę veiklą, skatina
mane išlikti tikru lietuviu ir padeda pasirinkti teisingus
sprendimus.

Vilius Vyšniauskas yra Los Angeles kun. Stasio Ylos mok-
sleivių ateitininkų kuopos narys. Straipsnis parašytas
ruošiantis duoti moksleivio ateitininko įžodį. 

Ką man reiškia
būti ateitininku?
Vilius Vyšniauskas

Po moksleivio ateitininko įžodžio davimo š. m. gegužės 23 d. Los Angeles Šv. Kazimiero
bažnyčioje (iš kairės): klebonas kun. Tomas Karanauskas, naujasis MAS narys Vilius Vyš-
niauskas, kuopos globėjas Vytas Bandžiulis. Vėliavą laiko Indrė Vyšniauskaitė.  

Vitos Vilkienės nuotr.

Įžodis Ateitininkų kon greso metu

Stipendininkai
Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba ir Ateitininkų šalpos
fondas paskyrė stipendijas studentams ir moksleiviams, vyk-
stantiems į  XVI Ateitininkų federacijos kongresą. Stipen -
dininkai yra Vilija Aleksaitė, Matas Čyvas, Vaiva La niaus -
kaitė, Miglė Staniškytė, Raimundas Kazlauskas ir Monika
Mikulionytė.
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Liepos 4-ąją 
gyvensime daina

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Atrodo, dar taip neseniai VIII Dainų šventės Čikagoje uždarymo iš-
kilmėse vyriausioji meno vadovė muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė ir
organizacinio komiteto pirmininkas Audrius Polikaitis lyg esta-

fetės lazdelę perdavė IX Dainų šventės organizavimą torontiškiams – vy-
riausiajai meno vadovei muzikei Daliai Skrinskaitei-Viskontienei ir orga-
nizacinio komiteto pirmininkams Pauliui ir Rasai Kurams, o jau krau-
namės lagaminus vykti į Kanadą.

Po 32 metų pertraukos torontiečiai ruošiasi priimti svečius. ,,Hershey
Centre” į darnų chorą susilies 249 vaikų, 288 jaunuolių ir 579 suau-
gusiųjų balsai! Vieningai dainuos tie, kurie kažkada čia, šiapus Atlanto,
pradėjo kurti Dainų šventės tradicijas, naujoji jaunimo karta, užaugusi
emigracijoje, ir gausus būrys dar neseniai čia, į Šiaurės Ameriką, atvyku-
siųjų. Liepos 4 d. daina gyvens ir į šią gražią šventę susirinks iš Airijos,
Lenkijos, Vokietijos ir, žinoma, iš Lietuvos atkakę dainininkai. 

Ne paslaptis – daina padeda žmogui gyventi, pratęsia vis atsinauji-
nantį kultūros vyksmą, padeda ugdyti moralines vertybes. Lietuvis nuo
mažens myli dainą, tad nenuostabu, kad ir atvykęs į svetimą šalį jis nuo
pat pradžių ėmėsi tęsti lietuviškas dainų švenčių tradicijas. Lietuvių
išeivijoje pirmosios dainų šventės Stasio Šimkaus pastangomis įvyko 1916
m. 1939 m. New York pasaulinėje parodoje buvo surengta Juozo Žilevi-
čiaus vadovaujama lietuvių dainų šventė (dalyvavo 59 chorai, per 3,000
dainininkų). 1946 m. Viurcburg (Vokietija) būta net lietuvių pabėgėlių
stovyklų chorų dainų šventės (dalyvavo apie 400 dainos mėgėjų).

1949 m. iš Vokietijos į Šiaurės Ameriką atvykę gyventi lietuviai taip
pat būrėsi į chorus, galvojo apie dainų šventes. Jau 1953 metų rugpjūčio
20 d. Čikagoje vykusiame Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK)
Vargonininkų sąjungos seime kilo sumanymas rengti dainų šventę. Deja,
tie planai neišsipildė. Tačiau žmonės nenuleido rankų. 

1955 metų vasario 6 d. buvo sukviestas muzikų ir organizacijų atsto-
vų susirinkimas, jo metu sudarytas 15 asmenų plenumas. Buvo suburtas
vykdomasis Dainų šventės komitetas: Alice Stephens – pirmininkė,
Vytautas Radžius ir Justas Kudirka – vicepirmininkai, Juzė Daužvardienė
– patarėja, Juozas Kreivėnas, Agnė Jasaitytė ir Elena Blandytė – sekreto-
riai, Albinas Dzirvonas – iždininkas, Vladas Būtėnas – spaudos reikalų
vadovas. Tų pačių metų liepos 16 d. bendrame Dainų šventės komiteto
posėdyje su JAV Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos valdyba buvo
sutarta, kad Dainų šventę globos JAV LB Čikagos apygarda. Garbės diri-
gentu buvo pakviestas prof. J. Žilevičius. Šventėje dalyvavo 34 chorai (apie
1,200 dainininkų). Šventė vyko ,,Chicago Coliseum” auditorijoje.

Pasibaigus šventei muzikos kritikas Vladas Jakubėnas žurnale
,,Aidai” rašė: ,,Programa buvo rūpestingai išmokta. Jungtinio choro dai-
nos skambėjo gryna intonacija. Nepasitaikė nė vieno jaučiamo detonavi-
mo. Būta tik vieno kito ritminio netikslumo. Dalyvavo jungtinis choras,
rinktinis mišrus choras, moterų ir vyrų chorų grupės. Koncerto dieną vėsi
vasara staiga pasikeitė – termometras peržengė 100 laipsnių F. Dirbtinio
vėsinimo neturinčioje salėje kaitra buvo neįsivaizduojama. Visi bilietai
buvo išparduoti. Moralinis pelnas – JAV ir Kanados lietuviai įvykdė didelį
darbą, kurio pasisekimas pakels mūsų savigarbą ir įkvėps mums daugiau
noro palaikyti ir ugdyti tautinę kultūrą.”

Iki šiol Amerikos žemyne surengtos aštuonios šventės – 1656, 1961,
1966, 1971, 1978, 1983, 1991 ir 2006 metais. Visos jos vyko Čikagoje, iš-
skyrus 1978 m., kuri vyko Toronto.

Net Sibiro šalčiai nenutildė lietuviško dainavimo. 1952 m. Igarkos
lietuviai tremtiniai, dainų mėgėjai, susibūrė į chorą ir 1953 m. birželio
mėnesį Igarkoje surengė Dainų šventę. Choras sudainavo keletą lietu-
viškų dainų, šventėje pasirodė tautinių šokių šokėjai ir dūdų orkestras.

Nukelta į 8 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    
KELKIS, BRANGUS JAUNIME, IR

DRĄSIAI EIK SU KRISTUMI

Brangus Lietuvos jaunime,
nuoširdžiai sveikinu Jus, atvyku-

sius iš visų šalies kampelių į susitikimą,
kuriam aktyviai ruošėtės. Jaunimo
dienų vėliava – Kryžius, keliavęs per
parapijas, kvietė jus keltis ir eiti paskui
Tą, kuris jums sako: Sek paskui mane
(Lk 9, 59). Drąsiai galiu sakyti, kad šio
susitikimo šeimininkas ir organizato-
rius yra Jėzus, kuris sukvietė jus savo
meile ir ištikimybe, paliudyta Kryžiaus
pergale.

Ar mes pažįstame Jėzų? Apie Jį
kalbama daug daugiau ir ilgiau negu
apie bet kokią žvaigždę. Ar Jis yra roko
operos „Superstar” veikėjas? Ar Jis
„Da Vinčio kodo” autoriaus herojus?
Gal Jis maištininkas ir revoliucionie-
rius? Brukte brukami žmogiškos vaiz-
duotės pagimdyti personažai vardu
„Jėzus” rodo, kad visuomenė nėra
abejinga Jėzui Kristui. Tačiau mūsų
kultūra, užuot Jo ieškojusi ir juo se-
kusi, nori susikurti „Jėzų” pagal savo
skonį ir poreikius. Taip atrodo saugiau
ir paprasčiau – ką žmogus susikuria, tą
jis gali ir valdyti. 

O kas iš tikrųjų yra Jėzus Kristus?
Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nie-
kas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik
per mane (Jn 14,6) – apie save sako Jė-
zus. Jaunimas ieško savo ypatingo ke-
lio. Kiekvienam iš jūsų svarbu suvokti:
kam esu sukurtas? Ką turiu daryti? Ką
rinktis? Ar kas nors gali atsakyti į šiuos
gyvybiškai svarbius mano gyvenimo
klausimus?

Jėzus eina susitikti su kiekvienu
Jūsų, nes Jis vienintelis žino atsaky-
mus ir trokšta jais pasidalyti. Prisimin-
kite Evangelijos jaunuolį, kuris sutikęs
Jėzų paklausė: Gerasis Mokytojau, ką
turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį
gyvenimą? (Mk 10, 17)? Jėzus nuo jo
nenusisuko, nepasiuntė jo studijuoti ar
pas mokslo žinovus, nepasakė: pats su-
sirask atsakymą, – visų pirma Jėzus
meiliai pažvelgė į jį (Mk 10, 21). (...)

Kristaus meilės neapriboja net mū-
sų nuodėmės. Tačiau nuodėmė uždaro
mūsų pačių širdis ir neleidžia priimti
Dievo gerumo. Nesąlyginė meilė, mums
iki galo parodyta ant kryžiaus, atsklei-
džia mūsų begalinę vertę ir tai, kad esa-
me sukurti dideliems dalykams. Myli-
mas žmogus yra pajėgus pranokti savo
ribotas galimybes, nes meilė, kuri kyla
iš jos Šaltinio Dievo, visada yra beribė.
Kristaus meilė yra visos žmonijos egzis-
tencijos atrama ir krikščioniško gyve-
nimo versmė. Meilės kelias, kuriuo eiti
kviečia Kristus, yra tikras, teisingas ke-
lias, kuris niekada nenuvilia ir nepa-

klaidina.
Meilės kelias atveria vartus tiesai,

tačiau esame gundomi nusukti žvilgsnį
nuo akinančio jos švytėjimo. Daugybė
netikrų pranašų šiandien bando įpiršti
jiems naudingą „tiesą”. Dažnas pasime-
ta šiame netikrų vertybių turguje, ku-
riame siūloma „tiesa” pagal kiekvieno
asmeniškų norų mastelį. Ar ne apie to-
kią „tiesą” ironiškai klausė Kristaus
Pilotas: O kas yra tiesa? (Jn 18, 38).
Jam tiesa buvo jo aukšta vieta visuo-
menėje, patogus ir turtingas gyveni-
mas.

Visai kitoks Kristaus gyvenimas.
(...) Jėzui tikra tiesa yra kur kas dides-
nis dalykas už patogų, ramų, bet nuo-
bodų gyvenimą. Tiesa negali būti kieno
nors nuosavybė, ji visuomet mus pra-
noksta. Tiesa verčia perlipti siaurus in-
teresus ir atiduoti savo gyvenimą Dievo
karalystei. Karalystei, kurioje kiekvie-
nas yra brangus, vertingas ir mylimas,
nes kiekvienas – Dievo vaikas, sukurtas
pagal Jo atvaizdą ir pakviestas dalytis
dieviškuoju gyvenimu. Tiesa gimsta per
santykį su Dievu ir kitais žmonėmis.

Kodėl tuomet pasaulyje taip stinga
tiesos ir meilės? Kodėl tiek daug nelai-
mingų ir pasimetusių žmonių? Minėtas
Evangelijos jaunuolis, staiga apsispren-
dęs sekti Jėzų, lygiai greitai atsisakė
savo pasiryžimo, vos tik Viešpats pa-
prašė palikti savo santaupas ir turtą,
leidžiantis į tikėjimo kelionę. Juk ke-
liauti susikrovus ant pečių turtus yra
labai nepatogu...

Argi nepanaši daugelio šių dienų
jaunuolių elgsena? Žmonės bijo gyveni-
mo iššūkių, bijo nesaugumo, bijo pra-
rasti darbą, sveikatą, šeimą. Mes nuolat
susirūpinę, štai kodėl, užuot gyvenę, tik
egzistuojame. Esame nusiteikę visuo-
met visko baugintis, nuolat laukti, kad
atsitiks blogiausia, visą laiką drebėti.
Jei nėra aiškaus pavojaus, baimė jį iš-
randa; jei pavojus realus, nerimas jį dar
padidina. Jėzus mus bara dėl tokio ne-
rimo, sakydamas: nesirūpinkite rytdie-
na, nes rytojus pats pasirūpins savimi.
Kiekvienai dienai gana savo vargo (Mk
6,24). Tai reiškia – susikaupkite ir pa-
darykite šios dienos sprendimus bei
darbus. Baimė pavagia gyvenimo
džiaugsmą, drąsias svajones ir galimy-
bes, todėl išsivaduokite nuo jos.

Jūsų jaunystė yra didžiųjų Dievo
dovanų pažinimo metas. Dovanų, kurio-
mis Dievas jus apipylė iš savo gerumo ir
meilės, kurias suteikė, idant kartu su
juo kurtumėte pasaulio gėrį. Šių laikų
palaimintasis Jurgis Frasati, kuris mi-
rė sulaukęs vos          Nukelta į 8 psl.

Kardinolas Audrys J. Bačkis
Homilija, sakyta Lietuvos jaunimo dienose Panevėžyje 2010 m. birželio 27 d. 

Lietuvos jaunimo dienos sulaukė dalyvių iš visų šalies kampelių.
Nuotr. iš www.jaunimodienos.lt

Lietuvos vyčių choras 1978 metų Dainų šventėje, vykusioje Toronto mies-
te.                                         Lino Meilaus nuotr. Iš ,,Draugo“ archyvų
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Netrukus pasikeitimai laukia dar
vienos Lietuvos Respublikos atstovy-
bės Jungtinėse Amerikos Valstijose –
šių metų liepos 16 d. baigiasi amba-
sadoriaus Audriaus Brūzgos ka-
dencija. Jį šiose pareigose pakeis bu-
vęs Užsienio reikalų ministerijos
(URM) sekretorius Žygimantas Pavi-
lionis. Prieš išvykstant ambasado-
riaus paprašėme pasidalinti mintimis
apie laiką, praleistą JAV atstovaujant
mūsų šaliai. 

– Praėjo daugiau nei 3 metai
nuo Jūsų paskyrimo į šias pa-
reigas. Kadencijos pradžioje po-
kalbyje su ,,Draugu” sakėte, kad
,,darbo užteks visiems”. Kokiais
nuveiktais darbais galite pasi-
džiaugti, ko nespėjote padaryti?

– Galiu pakartoti tuos žodžius ir
dabar – tie klodai yra ir gilūs, ir pla-
tūs. Tuo įsitikinęs ne tik aš, bet ir kiti
ambasados žmonės. Mes pamažu,
kad ir po kruopelę statome rūmą, ku-
rį galime pavadinti Lietuvos valsty-
bingumo įtvirtinimu. Savo darbe iš-
skirčiau tris pagrindines sritis, ker-
tinius stulpus, ant kurių ir statomas
šis rūmas. Visų pirma – Lietuvos su-
vereniteto, saugumo stiprinimas, pa-
laikant artimą ryšį su JAV, antra
kryptis – ekonominės gerovės tvirti-
nimas. Lietuvai reikia išeiti į plates-
nius vandenis, ieškoti didesnių rinkų,
pasižvalgyti ir už Atlanto. Per pasta-
ruosius metus teko pasistūmėti ne
tik plėtojant prekybos ryšius, bet ir
bendradarbiaujant technologijų sri-
tyje. Trečia kryptis –  Lietuvos ryšių
su išeivija stiprinimas, kas čia,
Jungtinėse Valstijose, yra ypač svar-
bu. Mūsų savasties bendrumas tu-
rėtų padėti išlaikyti ryšius su Lie-
tuva, su mūsų tautiečiais. Na, o ką
mums pavyko  nuveikti, turbūt spręs
kiti.

Krizė palietė ir ambasadą  – nu-
kentėjo ekonominė pusė, sumažintas
darbuotojų skaičius. Tačiau turime
būti supratingi – biudžeto apkarpy-
mai juntami visose srityse. Ateityje
ketinama prekybos atstovybę įkurti

atskirai nuo ambasados, svarstoma
galimybė vieną  atstovybę turėti Či-
kagoje, kitą – Silicio slėnyje (Silicon
Valley). Tuomet turėtume tvirtesnį
ekonominį stuburkaulį.

– Kaip keitėsi santykiai tarp
Lietuvos ir JAV per pastaruosius
trejetą metų?

– Man dirbant ambasadoriumi
susiklostė gana įdomios politinės ap-
linkybės – keitėsi valdžia ir Lietu-
voje, ir Jungtinėse Valstijose. Be abe-
jo, keičiantis valdžiai pereinamasis
laikotarpis nėra lengvas, tačiau mes
nepametėme neblogai praminto tako
tarp Washington ir Vilniaus ir dabar
stovime gana tvirtai. Dabartinis JAV
prezidentas Barack Obama  daug kuo
skiriasi nuo savo pirmtakų,  jis prag-
matiškesnis, linkęs matyti kitokius
problemų sprendimų būdus. Jis va-
dovaujasi nuostata, jog pasaulį reikia
pradėti keisti nuo savęs. B. Obama
teigia, kad  pirmiausia reikia mums
patiems pasitvarkyti namuose, tik
tuomet bus galima imtis vadovau-
jančio vaidmens pasaulyje. Tikiu, kad
Jungtinės Valstijos išlaikys pirmau-
jančią vietą pasaulyje. Be abejo, JAV
turės varžovų – Rusiją, Rytų valsty-
bes. Galima teigti, kad Lietuva, ben-
dradarbiaudama su JAV, turi tvirtą
pagrindą, eame vienijami bendrų įsi-
pareigojimų. Be to, mus jungia ir ke-
lios tarptautinės organizacijos, viena
jų – NATO.

– Ypač pastaruoju metu ne-
mažai dirbama stiprinant ekono-
minius šių dviejų šalių ryšius.
Kokius darbus LR ambasada Wa-
shington, DC gali išvardyti šioje
srityje?

– Šita Lietuvos Vyriausybė turi
labai aiškų strateginį tikslą iki 2012
metų pristatyti Lietuvą kaip šalį, im-
lią naujovėms. Premjero, ūkio ir fi-
nansų ministrų apsilankymų Jungti-
nėse Valstijose tikslas – pristatyti
Lietuvos galimybes. Po pastarojo
apsilankymo dvi stambios bendrovės
– IBM ir ,,Western Union” – ateina į

Po kruopelę statome 
Lietuvos valstybingumo rūmą

Audrius Brūzga gimė 1966 m.
rugsėjo 23 d. Kazlų Rūdoje. Mokėsi
Šiauliuose, įgijo vidurinį išsilavinimą.
Įstojęs į Vilniaus universitetą, baigė
Filologijos fakultetą, anglų kalbos ir
literatūros studijas, įgijo filologijos
diplomą. Vėliau studijavo Union Col-
lege (New York valstijoje, JAV). 1991
m. pradėjo diplomatinę tarnybą LR
užsienio reikalų ministerijoje. Pra-
džioje – Konsuliniame skyriuje, Vals-
tybinio ir diplomatinio protokolo
tarnyboje, Vakarų Europos šalių sky-
riuose, vėliau – diplomatu LR amba-
sadose Izraelyje ir Didžiojoje Brita-
nijoje. 2002 m. vasario 15 d. buvo pa-
skirtas nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Suomijoje, kur nuo
2002 m. iki 2007 m. vadovavo LR am-
basadai. Baigęs ambasadoriaus ka-
denciją, tarnybą tęsė LR URM Afrikos,

Azijos ir Okeanijos departamente, ten jis ėjo ambasadoriaus ypa-
tingiems pavedimams pareigas. 2004 m. balandžio 24 d. buvo suteik-
tas nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas. 2007 m. vasario
27 d. paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėms Valstijoms ir
Meksikai. A. Brūzga vedęs, žmona Imsrė Sabaliūnas-Brūzgienė yra
Amerikos lietuvė, kilusi iš Ann Arbor, MI, kartu augina sūnų Lauryną ir
dukrą Simoną.

Lietuvą. Tai iš tiesų bus stambūs
strateginiai centrai, iš kurių veikla
bus plėtojama visame regione. Dar
deramasi su pora Jungtinių Valstijų
bendrovių. Galime pasidžiaugti, kad
tampame patrauklūs stambiamjam
kapitalui.

– Nemažai JAV įsikūrusių
lietuvių dalyvauja JAV Lietuvių
Bendruomenės gyvenime. Kaip
vertinate šių dienų JAV LB veik-
lą? Kokią jos ateitį matote?

– Čia gyvena tikrai gyvybinga
lietuvių bendruomenė, esate stiprūs,
dvasingi, turite puikią kultūrą, tradi-
cijas, papročius. Tuo turime džiaugtis
ir didžiuotis. Tačiau privalome pri-
pažinti, kad nėra paprasta visa tai
išlaikyti keičiantis kartoms, kintant
ekonominėms sąlygoms, emigracijos
motyvams.  Tai natūralus procesas,
gula kitas klodas, gal jie mažiau ben-

drauja. Iš čia išsivežu daug gražių
prisiminimų, ypač šiltai prisimenu
susitikimą su senaisiais Vyčiais, apsi-
lankymą Rosaline miestelyje, Wa-
shington valstijoje. Ten gyvenantys
ketvirtos, penktos kartos lietuviai
susidomėjo savo šeimų istorija, sie-
kiančia net XIX amžių. Buvo surastos
senelių nuotraukos, jų dainos įrašy-
tos į kompaktinę plokštelę, susi-
domėta lietuvių kultūra. Galima
vardyti ir daugiau gražių lietuvišku-
mo apraiškų pavyzdžių. Be abejo,
politiniai emigrantai, vadinamieji dy-
pukai, išsiskiria savo aktyvumu – jie
įkūrė lietuvių bendruomenes, organi-
zacijas. Dabar vadinamieji trečiaban-
giai buriasi į bendruomenes tuo pačiu
pagrindu, tačiau jie ne visada nori
perimti senąsias susigulėjusias tradi-
cijas, kuria kitokį, bet vis dėlto lie-
tuvišką paveldą. Esu įsitikinęs, jog
siekiant išsaugoti lietuvišką tapatybę
reikia dirbti visiems kartu, čia ne-
mažas vaidmuo tenka ir ambasa-
dai.

– Kas pasikeitė panaikinus
vizų režimą? Ar tai turėjo įtakos
lietuvių atvykimui į Jungtines
Valstijas? Ar dažnai mūsų tau-
tiečiai pažeidžia bevizio režimo
reikalavimus?

– Panaikinus vizų režimą nukrito
varžymai, skyrę mūsų šalį nuo laisvo
pasaulio. Tam reikėjo įvykdyti gana
griežtus imigracinio režimo reikala-
vimus – palaukti, kol sumažėjo pažei-
džiančiųjų šio režimo reikalavimus
skaičius.  Turėjo įtakos ir sumažėjęs
keliaujančiųjų į Jungtines Valstijas
srautas. Įsigaliojus beviziam režimui
nesulaukiame pranešimų apie pasi-
taikančius pažeidimus, jie paprastai
siunčiami, jeigu pažeidimai būna daž-
nesni. Reikia prisiminti, kad kitų
poelgis daro įtaką ir kitų žmonių ga-
limybėms. Turime jausti atsakomybę
už visus.

– Ar dažnai, dirbant ambasa-
doriumi, tekdavo pagelbėti į bė-
dą pakliuvusiems mūsų pilie-
čiams? Su kokiais prašymais
dažniausiai kreipdavosi lietu-
viai? 

Nukelta į 12 psl.
Birželio 20 d. Amerikos karininkų klube Fort Myer Washington Lietuvių Bendruomenė atsisveikino su LR ambasado-
riumi A. Brūzga ir jo šeima.                                                                                                  Algio Luko nuotr. 
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Visiems gerai pažįstama Ke-
zių šeima tiesiog negali būti be veik-
los. Ir kuo jos daugiau, tuo geriau.
Aktyvūs New York Lietuvių Bend-
ruomenės veikėjai, ,,Vytis Tours”
agentūros, kuri jau veikia aštuonioli-
ka metų,  savininkai šį kartą pasuko
prie maisto ir svetingumo srities,
atidarydami naują lietuvišką barą-
restoraną New York ,,The Avenue
Bar and Grill”. Pasmalsaukime, ką
apie tai mano vienas iš baro sumany-
tojų ir savininkų Rimas Kezys.

– Kaip sugalvojote atidaryti
barą? Ar seniai apie tai mąstėte?

– New Yorke jau neliko nė vieno
restorano-baro, kurio savininkai bū-
tų lietuviai. Manome, kad atėjo lai-
kas tą trūkumą  atitaisyti.  

– Kiek laiko užtruko įgyven-
dinti šią svajonę? 

– Apsisprendėme gana greitai.
Tačiau nuo to laiko, kai nupirkome
pastatą, iki atidarymo praėjo dveji
metai.  Visą vidų reikėjo išgriauti, pa-
statyti naujus šaldytuvus, virtuvės
įrangą, baldus ir pan.  Be to,  daug bė-
dų turėjome su miesto valdžia, kol iš-
gavome visus leidimus.

– Kodėl miesto valdžia neno-
rėjo išduoti leidimo? Ar buvo
kažkokių kitokių problemų?   

– Negaliu sakyti, kad valdžia
nenorėjo duoti leidimo atidaryti barą.
Ji tiesiog terorizavo mus, reikalauda-
ma visokių pataisymų, pakeitimų pa-
gal miesto įstatymus. Be to, reikalin-
gų pakeitimų neleido atlikti iš karto,
reikėjo daryti vieną po kito, ir taip
nusidriekė savaitės ir mėnesiai. Kas
turi reikalų su valdžia, tas žino, kaip
ilgai viskas užtrunka. Gauti paprastą
leidimą kartais reikia laukti mėne-
siais. Taip buvo ir mūsų atveju.

– Kodėl vietą pasirinkote
Queens, o ne Manhattan? Nema-
note, kad čia būtų daugiau lan-
kytojų?

– Queens įsigyti tokį pastatą ir
pradėti verslą yra gerokai pigiau
negu Manhattan. Jei viskas gerai
seksis, tuomet gal atidarysime resto-
raną–barą ir Manhatten.

– Kodėl atidarėte būtent ba-
rą, o ne, tarkim, kokį restoraną
ar kavinukę?

– „Avenue” yra ir baras, ir resto-
ranas. Iš tikrųjų jis žinomas kaip
,,sports bar”. Jame yra penkiolika 40
colių  televizijos ekranų.

– Ar baro pavadinimą patys
sugalvojote? Kodėl pasirinkote
„The Avenue Bar and Grill?”

– Pavadinimą sugalvojome patys.
,,Avenue” išsirinkome todėl, kad mū-
sų baras yra tos apylinkės pagrindi-
nėje gatvėje – Myrtle Avenue.  Apy-
linkės žmonėms pavadinimas ,,Ave-
nue” yra labai priimtinas ir savas.

– Ar nebaisu turėti tokį vers-
lą? 

– Visai nebaisu. Jei būtų baisu,
nebūtume jo pradėję.

– Koks yra Jūsų baro pagrin-
dinis patiekalas, užkandis? Ko-
kių siūlote gėrimų?

– Turime gana gausų restorano
valgiaraštį.  Populiariausias patieka-
las – mėsainiai (hamburgers).  Gėri-
mai, kaip visur, – standartiniai. Ne-

trukus sekmadieniais pradėsime
rengti susiėjimus lietuviams. Tuomet
darysime ir cepelinų pietus. Mūsų vi-
rėjai jau mokosi, kaip pagaminti ska-
nius cepelinus.

– Kaip manote, ar baro atida-
rymas pasisekė? Kiek maždaug
atvyko žmonių?

– Baro atidarymas buvo labai
sėkmingas.  Atėjo gana daug žmonių.
Buvo pilnas ne tik baras, bet ir greti-
mos salės. Labai džiaugiamės dėl to.

– Kaip žmonės apie Jus suži-
no?

– Daugiausia žinia sklinda asme-
niškai tarp žmonių.  Taip pat infor-
muojame internete, bažnyčios biule-
teniuose ir kitur. Užsidarius ,,Dar-
bininkui”, vietinės spaudos, deja, ne-
turime.

– Ar turite kokių nors ypatin-
gų ateities planų, susijusių su
šiuo verslu? Kokių?

– Labai ypatingų planų kol kas
neturime. Tikimės, kad šį mūsų už-
mojį lydės sėkmė.

– Ar į barą gali ateiti tik lie-
tuviai, ar laukiami ir kitatau-
čiai? (Juokauju.)

– Visi laukiami ir bus mielai pri-
imti: lietuviai, kitataučiai, seni, jau-
ni, vyrai ir moterys.

– Nuo kokio amžiaus įleidžia-
mi lankytojai? Ar tikrinama as-
mens tapatybė (ID)?   

– Sunkus klausimas. Žinoma,
jeigu nori gerti alkoholinius gėrimus,
būtinai turi būti 21-erių, tačiau pa-
valgyti kartais ateina ir šeimos su
mažais vaikais.

– Ką dar norėtumėte pridurti
„Draugo” dienraščio skaityto-
jams? Galbūt baro darbo laiką,
adresą ar kitokios informaci-
jos? 

– Baras atidarytas pirmadieniais
– šeštadieniais nuo 11:30 val. r. – 2
val. p. p.  Sekmadieniais nuo 12 val.
p. p. – 12 val. r.

Restoranas atidaromas 11:30
val. r., dirba iki 9 val. v. pirmadieniais
– trečiadieniais, 11:30 val. r. – 10:00
val. v., ketvirtadieniais – šeštadie-
niais ir nuo 12 val. p. p. – 9 val. v. sek-
madieniais. Baro adresas: 71–22
Myrtle Ave. Glendale, NY 11385; tel.
347-725-3853; el. paštas avenuebarn-
grill@aol.com. Labai kviečiu visus
apsilankyti!

Kalbino Jurgita Raškevičiūtė

New York mieste atidarytas 
naujas lietuvių baras 

ANN CHARLES
Specialiai „Draugui“ 
iš JT bùstinès New York

2011 m. rugsėjo 17 d. Lietuva
kartu su Estija ir Latvija minės 20-ies
metų sukaktį joms tapus Jugtinių
Tautų (JT) narėmis. Nepaisant dvie-
jų nuostabių pokyčių ir kaitos de-
šimtmečių, vienas dalykas New York
mieste įsikūrusioje JT būstinėje ne-
pasikeitė – kaip ir kiekvienais metais,
yra paminima Antrojo pasaulinio
karo pabaiga. Bet šiemet metais Lie-
tuvos Respublikos ambasadrius Da-
lius Čekuolis tai pabandė pakeisti. 

Kaip rašoma š. m. gegužės 8 d.
,,The New York Times” straipsnyje,
skirtame 65-ajai Antrojo pasaulinio
karo pabaigos sukakčiai paminėti,
,,Rusijos Prezidentas Medvedev pri-
pažino, kad Stalin įvykdė masinius
nusikaltimus prieš savo paties tau-
tą”. Straipsnio autorius rašo, jog
,,milijonai žmonių buvo nužudyti ka-
lėjimuose, priversti stoti į kolūkius,
partija buvo valoma iš vidaus, tre-
miamos ištisos etninės grupės”. 

Tai gal ir nebus anokia „naujie-
na” trijų Baltijos kraštų žmonėms,
kurie daugiau nei 50 metų kentėjo
nuo sovietų okupacijos. Tačiau JT
būstinėje NY, nors nacių fašizmo nu-
sikaltimai, įskaitant holokaustą, bu-
vo iškelti į dienos šviesą, sovietų ko-
munistų padaryti nusikaltimai liko
nepastebėti. 

Lietuvos ambasadorius D. Če-
kuolis, LR nuolatinės misijos prie JT
vadovas, savo gegužės 6 d. pranešime
specialioje Generalinės Asamblėjos
sesijoje paminėti 65-ąsias Antrojo
pasaulinio karo pabaigos metines
teigė, jog ,,karas buvo pergalė prieš
agresiją ir fašizmą”, tačiau tuo metu,
kai viena Europos dalis šventė per-
galę, ambasadoriaus pasaulio dalis
kentėjo po žiauria sovietinio komu-
nizmo priespauda. Tik 1990 metais
Lietuva atgavo nepriklausomybę ir
pradėjo eiti demokratijos keliu.

Ambasadorius D. Čekuolis taip
pat pabrėžė, jog Antrojo pasaulinio
karo pabaigos minėjimas privalo
apimti sąžiningą ir išsamią diskusiją
apie to karinio konflikto priežastis ir

ilgalaikes pasekmes: ,,Iš tiesų istorija
privalo būti tokio galvojimo dalis, sie-
kiant užtikrinti, kad tikros pamokos
būtų išmoktos iš kruviniausių istori-
jos puslapių.” Jis teigė, jog ,,tiek
nacių, tiek Stalino totalitarinio reži-
mo veiksmai privalo būti diskutuoja-
mi”.

Ambasadorius D. Čekuolis baigė
pranešimą sakydamas, jog ,,mūsų
pareiga yra išsaugoti gyvus atsimi-
nimus apie milžinišką karo kainą,
kurios prireikė grąžinant laisvę ir de-
mokratiją, o karo aukų atminimas
turi mus visus skatinti padvigubinti
savo pastangas, siekiant užtikrinti
laisvę ir orumą, kad tokios tragedijos
jau niekada nepasikartotų”.

Turint omeny, jog JT priklauso
192 valstybės narės, o buvusios So-
vietų Sąjungos įpėdinė iki šiol teigia,
kad Baltijos šalys niekada nebuvo
okupuotos, neturėtų stebinti, jog
knyga ,,Antikomunistinis kongresas
ir tribunolo procesas” (,,Anti-Com-
munist Congress and Trbunal Pro-
ceedings”), padovanota JT Dag Ham-
marskold bibliotekos, JT būstinėje
NY taip pat liks nepastebėta. Ši 1,006
puslapių knyga buvo išspausdinta
2002 m. ,,Ramonos” leidykloje Vil-
niuje, bendradarbiaujant su Komu-
nizmo nusikaltimų tyrimo fondu
(Communism Crimes Research Foun-
dation).

Tiesos ir susitaikymo vardan vi-
sos JT Generalinės Asamblėjos narės
laimėtų iš tokios diskusijos, paremtos
faktais, išdėstytais čia minimoje kny-
goje, ir kitais dokumentais, ne tik
apie Lietuvą, bet ir kitas dvi Baltijos
šalis – Estiją ir Latviją bei daugelį
kitų komunizmo nusikaltimų palies-
tų kraštų: Albaniją, Baltarusiją,
Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Čeki-
jos Respubliką, Čečėniją, Vokietiją,
Vengriją, Italiją, Izraelį, Japoniją,
Kazachstaną, Kirgiziją, Moldovą,
Lenkiją, Rumuniją, Rusiją, Slovakiją,
Švediją, Ukrainą ir JAV.

Ar ne pats laikas JT atkreipti dė-
mesį ne tik į nacių, bet ir į sovietinio
komunizmo nusikaltimus?

Vertė 
Dalia Cidzikaitė

LAIKAS ATKREIPTI DĖMESĮ IR Į
SOVIETINIO KOMUNIZMO

NUSIKALTIMUS
Ambasadoriaus Daliaus Čekuolio kalba apie fašizmo ir

komunizmo nusikaltimus Jungtinėse Tautose

Lietuvos ambasadorius, LR nuolatinės misijos prie JT vadovas Dalius Čekuolis
kalba JT Generalinėje Asamblėjoje.                      Evan Schneider/JT nuotr.

www.theavenuebarandgrill.com
nuotr.



Brangūs tautiečiai,

Visame pasaulyje švenčiame Valstybės – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo – dieną ir esame Žalgirio mūšio 600-ųjų
metinių išvakarėse. Tai yra Lietuvos valstybingumo simbolių ir mūsų
tautos istorijos didybės pripildytas metas.

Nuoširdžiai tikiu, kad šie kertiniai Lietuvos istorijos įvykiai mums
visuomet išliks atrama stiprinant savastį šiandienos pasaulyje.

Visus pasaulio lietuvius kviečiu liepos 6-ąją vieningai giedoti
„Tautišką giesmę” ir tegul Žalgirio mūšio didybė ir protėvių žygdar-
biai mus įkvepia telktis, puoselėti tarpusavio ryšius ir kartu kurti
Ateities Lietuvą.

Širdingai sveikindamas šių iškilių švenčių proga, linkiu tvirtybės,
tikėjimo savimi ir vieni kitais, tikėjimo mūsų Tėvyne Lietuva.

Nuoširdžiai Jūsų,
Audronius Ažubalis,

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras
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Seime vyksta Žalgirio m∆šio 
minèjimo renginiai

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) – Vo-
kietijoje, Hiutenfelde, prasidėjo šeš-
tasis Europos lituanistinių mokyklų
sąskrydis ,,Draugystės tiltas”, kuria-
me dalyvauja apie 200 tautiečių iš
įvairių Europos šalių. Į šį sąskrydį
susirinko lituanistinių mokyklų mo-
kytojai, mokiniai ir jų tėvai, lietuvių
bendruomenių atstovai. 

Šių metų sąskrydyje, kuris truks
iki sekmadienio, dalyvauja tautiečiai
iš Airijos, Belgijos, Italijos, Jungtinės
Karalystės, Lietuvos, Liuksemburgo,
Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos.
Renginyje aptariami užsienyje gyve-
nančių lietuvių vaikų ir vaikų iš miš-
rių šeimų švietimo klausimai, dalija-
masi pedagoginio darbo patirtimi,

plėtojami Europos šalių lietuvių
bendruomenių ryšiai, siekiama reng-
ti ir įgyvendinti bendrus projektus. 

Šiuo projektu norima pritraukti
moksleivius rinktis lietuvių kalbos
pamokas, suteikti jiems progą geriau
pažinti Lietuvą, jos istoriją ir tradici-
jas, tapti aktyviais lietuviškų organi-
zacijų nariais. ,,Draugystės tilto” or-
ganizatoriai – Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės nariai, lituanistinių
mokyklų pedagogai, Hiutenfeldo Va-
sario 16-osios gimnazijos mokytojai,
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
atstovai. Prie organizacinio darbo
prisideda ir Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenė, renginį remia Lietu-
vos užsienio reikalų ministerija. 

Išeivijos jaunimas susipažins 
su šiuolaikine Lietuva

Vilnius, liepos 2 d. (Lietu-
viams.com) – Airijos skrydžių bend-
rovė „Ryanair”, kuri turi bazę ir Kau-
ne, svarsto apie skrydžius, kuriuose
keleiviams būtų pasiūlytos stovimos
vietos. Tokiu atveju bilieto kaina bū-
tų tik penki svarai (21 Lt). 

Bendrovės vadovas Michael
O’Leary, pasakodamas apie mokamus
tualetus trumpųjų skrydžių lėktu-
vuose, atskleidė ir kitus įmonės pla-
nus. Jis teigė, kad bendrovė tariasi su
lėktuvų gamintoja „Boeing” dėl „ver-
tikalių sėdynių”, kurias pasirinkę ke-
leiviai už bilietą galėtų mokėti nuo 4

iki 8 svarų (17–34 Lt). 
„Kitas pakeitimas, kurį mes pla-

nuojame, tai panaikinti dešimt pas-
kutinių sėdynių eilių. Taigi lėktuve
liks 15 sėdynių eilių ir 10 stovimų ei-
lių”, – sakė jis. 

Esą stovimos vietos su „vertika-
liomis sėdynėmis” bus įrengtos apie
250 bendrovės lėktuvų. Planuojama,
kad bandomieji skrydžiai bus atlikti
kitąmet. Tuo tarpų Jungtinės Kara-
lystės civilinės aviacijos agentūros at-
stovas teigė, kad planai prasilenkia
su saugumo reikalavimais. 

Lenkai apdovanojo Just. Marcinkeviçiû
Varšuva, liepos 2 d. (ELTA) –

Lenkijos autorių teisių gynimo sąjun-
ga šių metų apdovanojimą už lenkų
literatūros vertimus į užsienio kalbą
skyrė lietuvių poetui, vertėjui
Justinui Marcinkevičiui. Apdovanoji-
mas iškiliam lietuvių poetui skirtas
už Adomo Mickevičiaus kūrinių ver-
timus į lietuvių kalbą.

Per apdovanojimo iškilmes  at-
siųstame padėkos laiške Just. Mar-
cinkevičius prisipažino: ,,Ne sykį yra
tekę atsakinėti į skaitytojų klausi-
mus: koks jūsų mylimiausias poetas?
Nė kiek neabejodamas lig šiol ir žo-
džiu, ir raštu atsakinėju: Adomas
Mickevičius. Yra šitoje senoje ir pas-
tovioje mano meilėje kažko graudaus
ir senamadiško – kaip ir kiekvienoje
pastovioje meilėje. Pasaulį dažnai su-
drebina nauji poetiniai manifestai ir

skambūs vardai, naujos, viena už ki-
tą modernesnės poetinės mokyklos.
Žinau, suprantu, kad poezija, kaip ir
visa kas, privalo judėti, vystytis, galiu
susižavėti vienu ar kitu įspūdinges-
niu poetiniu blykstelėjimu, bet tikrai
myliu tiktai Jį – galingąjį Adomą.”

Lenkijos autorių teisių gynimo
sąjunga šioje srityje apdovanojimus
teikia jau daugiau kaip trisdešimt
metų, tačiau pirmą kartą jis skirtas
lietuvių autoriui.

Apdovanojimų iškilmėse, vyku-
siose birželio 30 dieną Varšuvoje, są-
jungos būstinėje buvo pagerbti dar
aštuoni autoriai už laimėjimus vaiz-
duojamųjų menų, šiuolaikinės muzi-
kos, choreografijos, populiariosios
muzikos propagavimo, vertimų iš už-
sienio kalbų į lenkų kalbą ir kitose
srityse.

Vokietijoje prasideda lituanistiniû�
mokyklû sâskrydis

Vilnius, liepos 2 d. (ELTA) – Lie-
pos 2 d. Seime buvo atvirų durų va-
landos. Lankytojai galėjo apžiūrėti
Seimo kanceliarijos Ryšių su visuo-
mene skyriaus surengto vaikų ir jau-
nimo kūrybos konkurso ,,Žalgirio
mūšiui – 600” laureatų darbų parodą.
Taip pat surengta Vytauto Didžiojo
karo muziejaus paroda ,,Lietuvos ka-
rys Žalgirio mūšyje”. Joje – XIV–XV
a. Lietuvos karių ginkluotė, pirmą
kartą pristatomi visi Žalgirio mūšio
panoramos eskizai (šeši paveikslai,
kurių bendras ilgis beveik 10 metrų).
Šiuos paveikslus praėjusio amžiaus
pradžioje nutapė tėvas ir sūnus Janas
ir Tadeušas Stykos, o 4-ajame dešimt-
metyje įsigijo Vytauto Didžiojo karo

muziejus. 
Parodoje taip pat rodoma Vytau-

to Didžiojo karo muziejui padovano-
ta Jano Mateikos paveikslo ,,Žalgirio
mūšis” siuvinėta kopija.

Parlamento svečiai gali kasdien
apžiūrėti Laimos Kriukelienės istori-
nių paveikslų parodą, skirtą 600-
osioms Žalgirio mūšio metinėms. Pa-
grindinis kūrinys parodoje – darbas
,,Žalgirio mūšis”. Kaip pagarbos žen-
klą Lietuvos praeičiai menininkė pri-
stato ir kitus darbus istorine tema,
tarp kurių – ,,Netimero krikštas”,
,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
I Statuto priėmimas”, ,,Lietuvos is-
torijos puslapiai”.

„Ryanair” planuose – stovimos vietos lèktuvuose

Vilnius, liepos 2 d. (Lietu-
viams.com) – Liepos 5 dieną Kaune
prasidės vasaros kursai „Refresh in
Lithuania”, skirti studentiško am-
žiaus lietuvių išeivijos atstovams. Dvi
savaites kursų dalyviai ne tik moky-
sis lietuvių kalbos, bet ir susipažins
su Lietuvos istorija, kultūra, sociali-
ne, ekonomine bei politine padėtimi.
Šie kursai – Vytauto Didžiojo univer-
siteto (VDU) socialinio projekto, pa-
vadinto „Pasaulio lietuvių akademi-
ja”, dalis. 

„Manome, kad pasaulio lietuvių
jaunimui reikalingi švietimo centrai,
kurie, be universalaus ir šiuolaiki-
nius reikalavimus atitinkančio išsila-
vinimo, galėtų padėti gaivinti lietu-
vių tapatybę ir imunitetą. Tiek šie
kursai, tiek ir kiti Pasaulio lietuvių
akademijos projektai – tai galimybė
suburti pasaulyje išsibarsčiusius lie-
tuvius, padėti išlaikyti išsisklaidžiu-
sios tautos dalies ryšį su Tėvyne, su-
pažindinti juos su šiuolaikine Liet-
uva”, – sakė Lietuvių išeivijos institu-
to vadovas prof. Egidijus Aleksand-
ravičius. 

Pirmą kartą organizuojamų kur-
sų dalyviai lankys lietuvių kalbos pa-
mokas, klausysis Lietuvos ir išeivijos
istorijos, kultūros ir meno paskaitų,
dalyvaus diskusijų klubuose. Pažintį
su šalimi praturtins ekskursijos į mu-
ziejus ir kitas žymias Lietuvos vietas,

įvairūs meno renginiai, apsilankymai
valstybės institucijose. Visiems daly-
viams bus išduoti VDU vasaros kursų
diplomai. Vasaros kursus organizuoja
Vytauto Didžiojo universitetas ir Lie-
tuvių išeivijos institutas, juos globoja
Lietuvos Respublikos Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė.

Lietuvių kalbą, kuri daugeliui iš-
eivijoje augusių jaunų žmonių buvo
girdima tik iš senelių ir tėvų lūpų, o
kasdienybėje beveik nevartojama,
teks prisiminti kiekviename žingsny-
je. „Ši kalba jiems buvo dirbtinė,  da-
bar jie pamatys, kad čia visi visur kal-
ba lietuviškai, Lietuva egzistuoja, –
sakė projekto kordinatorė Vida Bag-
donavičienė. – Lietuvą jiems teks pa-
žinti ne tik iš istorijos vadovėlių,
mums svarbu, kad jaunimas pama-
tytų, kad čia gyvena toks pat jauni-
mas, populiarūs tie patys aprangos
stiliai, tokia pati bendravimo virtua-
lioje erdvėje kultūra. Norisi, kad jie
užmegztų ryšius – tuomet Lietuva iš-
siplečia ir tampa didesnė.”

Iš Amerikos jau atskrido pirmieji
penkiolika būsimų kursų klausytojų
– abiturientų ir baigiamųjų klasių
moksleivių. Kadangi Amerikoje po-
puliari savanorystė, jie kurį laiką pa-
dirbės Vilniaus sutrikusio intelekto
vaikų raidos centre, Antanavilių sene-
lių namuose, Santariškių ligoninėje.

Kai kurie vyresni išeiviai skun-
džiasi, kad jaunimas nėra toks akty-
vus kaip jie, tačiau V. Bagdonavičie-
nė įsitikinusi: nors dabartiniai išeivi-
jos jaunuoliai ne taip dažnai reiškiasi
tradicinėse šventėse, bet yra gerokai
aktyvesni naujose srityse, ypač vir-
tualioje erdvėje. Ji linkusi tikėti, kad
kai kurių vasaros kursus pasirinku-
sių jaunuolių gilesnė pažintis su Lie-
tuva prasidės pasirinkus studijas ku-
rioje nors iš čia esančių mokslo įstai-
gų.  

Atvirų durų valandomis Seime netrūko lankytojų.                           
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.
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B. Obama patvirtino grieñçiausius
apribojimus Iranui

Premjeras A. Kubilius îsitikinês, kad Lietuva 
pajègi nugalèti varñydamasi pasaulyje

ekonomikoje. Matau Lietuvą kaip
valstybę, kuri remiasi sumaniomis
technologijomis ir protu. ,,Tam  tu-
rimos visos galimybės. Žinoma, kad
šią viziją įgyvendintume, turime keis-
tis ne tik mes, esantys valdžioje, bet
turi keistis ir visuomenės mąstymas
bei daug kitų dalykų”, – sakė premje-
ras A. Kubilius. 

Šalis pasiryžusi keistis

„Džiaugiuosi, kad vis daugiau
inovacijų ir aukštųjų technologijų
bendrovių vadovų kaip geriausią vie-
tą kurti savo moderniausius paslaugų
centrus iš viso pasaulio pasirenka bū-
tent Lietuvą. Tai rodo, kad esame pa-
jėgūs nugalėti pasaulinėje konkuren-
cijoje dėl talentų ir aukštųjų techno-
logijų pritraukimo bei sudaryti ge-

riausias sąlygas investicijoms”, – da-
bartinę padėtį užsienio investicijų
srityje įvertino A. Kubilius.  

Pasak ministro pirmininko, Lie-
tuva ir jos žmonės pastaraisiais me-
tais patyrė daug esminių permainų.
Imlūs lietuviai tapo NATO, Europos
Sąjungos, Pasaulio prekybos ir dau-
gelio kitų svarbių pasaulinių organi-
zacijų ir institucijų nariais ir visatei-
siais atstovais. Šiuo metu Lietuvoje
vyksta būtinos valstybės moderniza-
vimo permainos, kai kurios – sudė-

tingos ir skaudžios. Tačiau besikei-
čianti, veržli šalis yra pasiryžusi kur-
ti inovatyvią Lietuvą, kuri turi visas
galimybes artimiausiu metu tapti
moderniu Šiaurės regiono aukštųjų ir
informacinių  technologijų paslaugų
centru. 

„Mes tikrai galime labai daug pa-
siekti. Bet reikia labai aiškiai matyti
pagrindinius iššūkius, žinoti, ką tu-
rime keisti savo ekonomikos, švieti-
mo politikoje, ugdyti kūrybinę visuo-
menę ir žmonių gebėjimą nebijoti
varžytis pasaulyje”, –  ambicingus už-
davinius vardijo A. Kubilius. 

Tiki, kad protai grįš

„Tokios investicijos ne tik suku-
ria naujas darbo vietas Lietuvoje, di-
dina Lietuvos paslaugų eksportą, bet
ir leis Lietuvai padaryti proveržį per-
einant prie aukštą pridėtinę vertę ku-
riančios ekonomikos. Žinau, kad pas-
kui ‘Barclays’, IBM, ‘Fermento’,
‘Western Union’ investicijas eilėje
laukia nemažai kitų garsių bendro-
vių. Per jų sukuriamas modernias
darbo vietas į Lietuvą grįš ir laikinai
į kitas šalis išvykę mūsų specialistai.
Tokių pavyzdžių jau yra ir esu tikras,
kad jų su kiekviena investicija dau-
gės”, – atsakydamas į klausytojo
klausimą, ar įmanoma suvaldyti emi-
graciją, atsakė premjeras A. Kubilius. 

„Viskas su Lietuva yra gerai. Su-
siduriame su iššūkiais, turime įveikti
savo vidinius, iš praeities ateinančius
kompleksus, bet turime visas gali-
mybes būti čia, regione, labai sėkmin-
ga šalimi, gebančia varžytis pasaulu-
je”, – apibendrino Lietuvos ministras
pirmininkas. 

LSE yra vienas geriausiai pasau-
lyje vertinamų universitetų sociali-
nių, politikos ir ekonomikos mokslų
srityse. Universitetas įkurtas 1895
metais. Šią aukštąją mokyklą baigė
arba joje dėstė 15 Nobelio premijos
laureatų, tarp absolventų – dešimtys
Didžiosios Britanijos ir kitų šalių po-
litikų, aukštas pareigas įvairiose ins-
titucijose einančių žmonių, visuome-
nės veikėjų. 

Š. m. birželio 22 d. Londone vyko
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
(PLEF) konferencija, kurios tikslas –
suburti įtakingiausius lietuvius vers-
lininkus ir padėti pritraukti investici-
jas į perspektyvias pradedančias Lie-
tuvos aukštųjų technologijų įmones
(vadinamuosius „start-ups”).

Pateikė sėkmingų verslo istorijų

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius pradėjo šią konferenciją. Sa-
vo įžanginėje kalboje Lietuvos prem-
jeras pristatė investavimo galimybes
inovatyvioje Lietuvoje. Forumo tema
– „Moderniųjų technologijų inovaci-
jos ir investicijos: nuo vietinio prie
globalaus”. Kalbėdami žinomi ekono-
mikos sričių specialistai, verslininkai,
jau turintys investavimo Lietuvoje
patirties, pabrėžė du dalykus – Lie-
tuvoje yra daug talento ir galimybių,
o ši Vyriausybė vykdo patrauklią ir
nuoseklią investicijų politiką, pirme-
nybę teikdama aukštųjų technologijų ir
informacinių technologijų (IT) sričiai.

Premjeras pristatė taip pat kal-
bėjo apie konkrečias pasaulyje plėto-
jamo lietuvių verslo sėkmės istorijas.
Pasak A. Kubiliaus, naujos technolo-
gijos suteikia galimybes peržengti
valstybių sienas ir tapti sėkmingoms
net ir nedidelėms bendrovėms. Be
sėkmingų lietuvių moderniųjų IT ir
ryšių technologijų tarptautiniuose
vandenyse istorijų, ministras pirmi-
ninkas pasidžiaugė ir užaugusiomis,
sėkmingai investicijas pritraukian-
čiomis pasaulinių biotechnologijų,
medicinos technologijų bendrovėmis,
augančiu Lietuvos žaliųjų technologi-
jų sektoriumi. 

Forumo konferencijose dalyvavo
per 250 verslo atstovų iš įvairių pa-
saulio šalių, žymių pasaulinių bend-
rovių IBM, ,,Barclays”, ,,Microsoft”,
,,Get Jar”, ,,Sicor Biotech” (TEVA

Group), ,,Nordic Ventures Partners”,
,,Angels Den”, kitų sėkmingai dir-
bančių bendrovių atstovai bei di-
džiausi pasaulyje privataus kapitalo
ir verslo angelų investuotojai.

Ministras pirmininkas A. Kubi-
lius, su oficialia Vyriausybės delegaci-
ja dalyvavęs PLEF, taip pat skaitė pa-
skaitą garsiojoje Londono ekonomi-
kos ir politikos mokslų mokykloje
(LSE). Premjero paskaitos apie Lie-
tuvos galimybes per ateinantį dvide-
šimtmetį klausėsi perpildyta LSE
universiteto auditorija. 

Kokia bus Lietuva po 20 metų?

A. Kubilius pristatė ,,Lietuvos vi-
zijos 2030” esmę ir pažymėjo, kad
strategijos tikslas – išvystyti kuo pla-

tesnį dialogą su Lietuvos visuomene,
kitose šalyse gyvenančiais lietuviais,
mūsų šalies draugais bei kaimynais ir
išsamiai aptarti, kokioje Lietuvoje
mes norime ir galime gyventi. 

„Strategijos kūrimas susietas su
noru sukurti ambicingą viziją, kokia
Lietuva galėtų būti po 20 metų, sten-
giantis įžvelgti pagrindines galimy-
bes ir svarbiausius iššūkius. Aš Lie-
tuvą po 20 metų matau kaip vieną iš
labai stiprių Šiaurės Baltijos regiono
šalių, sugebančią varžytis pasaulinėje

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius kalba PLEF konferencijoje Londone. 
LR Vyriausybės nuotr.

Washington, DC, liepos 2 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama pasirašė teisės aktą, pagal ku-
rį Iranui bus taikomi iki šiol griež-
čiausi Washington apribojimai. 

Pasak prezidento, šiuo žingsniu
siekiama pažaboti Teherano galimy-
bes finansuoti savo branduolinę prog-
ramą ir sugriežtinti šiitiškos respub-
likos izoliaciją. Šios priemonės kartu
su apribojimais, kuriuos paskelbė
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
ryba ir Europos Sąjunga (ES), turi
apriboti Irano galimybes importuoti
naftos produktus, tokius kaip benzi-
nas ir reaktyvinių variklių degalai,
taip pat sugriežtinti apribojimus nau-
dojimuisi tarptautinės bankininkys-
tės sistema. 

,,Šiais ir kitais apribojimais
smogsime į širdį Irano galimybėms fi-
nansuoti ir vystyti branduolines prog-
ramas”, – B. Obama sakė prieš pasi-
rašydamas naujuosius apribojimus. 

,,Rodome Irano vyriausybei, kad
jos veiksmai sukelia pasekmių. Jeigu
ji nesiliaus, spaudimas toliau stiprės,
o jos izoliacija gilės, – pridūrė JAV va-
dovas. – Neturėtų būti jokių abejo-
nių: Jungtinės Valstijos ir tarptau-
tinė bendruomenė pasiryžusi neleisti
Iranui įgyti branduolinių ginklų.” 

JAV Kongresas praėjusią savaitę
patvirtino šį įstatymą, kuris vadina-
mas griežčiausiais iki šiol paskelb-
tais vienašališkais JAV apribojimais
šiitiškai respublikai. 

JT jau ketvirtą kartą paskelbė
apribojimus Iranui, kuriais siekiama
nubausti Teheraną, atsisakantį su-
stabdyti urano sodrinimą. Irano pre-
zidentas Mahmoud Ahmadinejad at-
sakydamas pareiškė sustabdysiantis
derybas dėl branduolinės programos.
Tikimasi, jog dėl naujų JAV apriboji-
mų užsienio bendrovės bus priverstos
rinktis – bendradarbiauti su Iranu
arba Jungtinėmis Valstijomis. 
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com
Atkelta iš 3 psl.     dvidešimt ketve-
rių, pasakė: Noriu gyventi, o ne gyva-
lioti. Kristus kviečia jus, brangus jau-
nime, tikram gyvenimui. Nesvarbu,
kiek metų Jums skyrė Viešpats keliauti
šios žemės keliais, nesvarbu, kokią pro-
fesiją pasirinksite ar kokį pašaukimą
priimsite. Visi šie keliai veda į amžiny-
bę. Svarbu tik viena – kad jūsų gyve-
nime nepristigtų Kristaus artumo, kad
nepaliktumėte Jo užribyje.

Nebijok! Kelkis ir eik! Tai Jaunimo
dienų šūkis, o drauge – Kristaus ragi-
nimas. Tai yra Jo meilės žodžiai, ku-
riuos Jis mums, sako nuo kryžiaus. Ne-
bijok, juk matai kokia didelė mano mei-
lė tau. Aš padariau viską, kad tu būtum
laimingas, kad tu turėtum gyvenimą,
aš esu ne tik tavo kelias, bet ir to kelio
palydovas, idant tu turėtum gyvenimą,
kad apsčiai jo turėtum, idant tavo
gyvenimas skleistųsi tiesoje, kuri tau
neleis paklysti, kuri veda tave į tikslą.

Ar išdrįsite atsakyti Kristui į šį Jo
kvietimą? Ar išdrįsite pasirinkti Kristų
savo gyvenimo bendrakeleiviu? Ar iš-
drįsite priimti Jo pašaukimą? Nebijo-
kite įsipareigoti ir atiduoti savęs iki ga-
lo. Jaunuolis, kuris nedrįsta dovanoti
savęs kilniam tikslui, kuris bijo atsi-
duoti savo pašaukimui, užsidaro į baisų
kalėjimą, kuriame maitinasi sūnui
palaidūnui tekusiu kiaulių jovalu ne-
drįsdamas ateiti prie Viešpaties puotos
stalo. (...)

Kelkis, eik susitikti su Kristumi,
kuris tavęs ieško. Priimk Jo dovano-
jamą malonę, dėl kurios tikėjimas yra
ne dogmų ir įstatymų rinkinys, bet
Bažnyčios lobyną pripildanti gyva Die-

vo Dvasia. Ji jauna, energinga, drąsi,
užkrečianti troškimu pasirinkti Kristų
ir Jo dovanojamą gyvenimą. Šis gyveni-
mas yra neatsiejamas nuo Bažnyčios,
Petro laivo, kuris atlaikė tūkstant-
mečių išbandymus ir toliau sklendžia
pasaulio vandenyse į Amžinybės laimės
uostą. Prancūzų poetas Peguy rašo:
Laivui plaukiant, jo sukeltos bangos
sklinda į visus šonus, o jam praplaukus
dingsta. Tačiau visą laiką bangos pra-
sideda nuo laivo smaigalio. Nors šian-
dien Bažnyčia – puolama bei nemylima,
tačiau ji yra tas laivas, kurį vairuoja
Šventoji Dvasia. Šiuo laivu Kristus kvie-
čia drauge su juo plaukti į gyvenimo
kelionę. Nebijokite Bažnyčios narių ne-
tobulumo, lai jis neužgožia Visuotinės
Bažnyčios šventumo ir Jos motiniškos
globos bei meilės, kurią užtikrina Baž-
nyčios Vadovas ir Galva Kristus. (...)

Noriu jus padrąsinti – mylėkite
Kristų ir Jo Bažnyčią, prisidėkite, kad ji
taptų gyvesnė, jaunesnė, dinamiškesnė.
Nebijokite įsipareigoti ir atsiduoti Die-
vo karalystės plėtimui žemėje. Nepa-
mirškite tos nuostabios bendrystės dva-
sios, kurią išgyvenate šiomis dienomis,
ir sugrįžę į savo namus, parapijas ieš-
kokite būdų gyventi tikėjimu, nepali-
kite Kristaus vieno. Belskitės į kleboni-
jų, vienuolynų, įvairių katalikiškų orga-
nizacijų ir judėjimų duris, kad jie pa-
dėtų jums gyventi Kristaus Kūno ben-
drystės dvasingumu (...).

Kelkis, brangus jaunime, ir drąsiai
eik su Kristumi, kuris yra tavo kelias,
tiesa ir gyvenimas.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

KELKIS, BRANGUS JAUNIME, IR
DRĄSIAI EIK SU KRISTUMI

,,Nebijok! Kelkis ir eik!” – toks Jaunimo dienų šūkis. 
Nuotr. iš www.jaunimodienos.lt

Atkelta iš 3 psl.
Lietuvoje pirmą kartą Dainų

šventė surengta Kaune 1924 m. rug-
pjūčio 23–25 d. Žemės ūkio ir pramo-
nės parodos metu. Tada ji buvo vadi-
nama „Dainų diena”. Šventės suma-
nytojas buvo Juozas Žilevičius. Taip
taip, tai tas pats J. Žilevičius, pa-
kviestas būti garbės dirigentu pirmo-
joje Dainų šventėje Čikagoje. Pirmo-
joje ,,Dainų dienoje” dalyvavo 77 cho-
rai (3,000 dainininkų), klausėsi
50,000 klausytojų. Taip prasidėjo iki
šiol tebesitęsiančios didžiosios Dainų
šventės Lietuvoje. Tačiau iki jų buvo
eita jau prieš tai – 1895 m. gruodžio 2
d. Vydūnas (V. Storosta) įsteigė Tilžės
lietuvių giedotojų draugijos šventę,
1899 m. kompozitorius J. Naujalis
įkūrė slaptą ,,Dainos” draugiją, 1910–
1911 m ruošiami „Klojimų vakarai”
ir t. t. Tai didžiųjų Dainų švenčių pra-
džia. Dainos mylėtojų Lietuvoje ne-
sustabdė ir sovietmetis. Keitėsi tik
švenčių pavadinimai, pamažu prie jų

prisidėjo šokėjai, liaudies ansamb-
liai. 

2003 m. lapkričio 7 d. UNESCO
Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir
šokių švenčių tradiciją ir simboli-
ką pripažino Žmonijos žodinio ir ne-
materialaus kultūros paveldo šedev-
ru.

,,Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
‘Atsiliepk daina’, įvykusi 2006 metų
liepos 1–2 dienomis Čikagoje, įrodė,
kad ir po 50-ties metų išeivijoje yra
gyva dainų švenčių tradicija, kad,
Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
išeivijoje būtina tęsti lietuvišką veik-
lą, norint ir toliau išlaikyti ir vystyti
tėvų ir senelių atvežtą ir paliktą tur-
tą: kalbą, muziką, dainą. (...) Išeivija
savo istoriją paženklino veiklos gyvy-
bingumu ir džiugios ateities ženklu.
50 metų skambėjome daina, vėliau
atsiliepėm daina, ir toliau gyvensime
daina”, – įsitikinę IX Dainų šventės
organizatoriai. Tad lrytoj dar kartą –
gyvenkime daina!

Liepos 4-ąją gyvensime daina
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 065 atsakymai

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Vertikaliai:
1. Dunojus. 2. Biblija. 3. Žala. 4. Dior. 5. Atjauta. 6. Švitras. 8. Alėja. 9.

Pinta. 13. Ikona. 14. Oslas. 19. Rungtis. 20. Alachas. 21. Lubinas. 22. Pama-
rys. 23. Draugas. 24. Lajus. 26. Alpės. 32. Kilpa. 33. Sakai. 34. Dobilas. 35.
Utopija. 37. Obuolys. 38. Abzacas. 40. Kaltė. 41. Iždas. 45. Nota. 47. Zoro.

Horizontaliai:
7. Mužikas. 10. Lietuva. 11. Alkis. 12. Ropliai. 14. Orkaitė. 15. Kojotas. 16.

Tuoj. 17. Tian. 18. Arena. 22. Panda. 25. Albumas. 27. Žarną. 28. Varlė. 29.
Achilas. 30. Puota. 31. Eglės. 32. Kadagys. 35. Usnis. 36. Sauso. 39. Mont. 42.
Boba. 43. Pradžia. 44. Liepsna. 46. Izaokas. 48. Atgal. 49. Varjetė. 50. Arvydas.

Kryžiažodžio atsakymas: Sultinga slyva.

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

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

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

* Darbšti, energinga moteris iš
Lietuvos ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Labai geros reko-
mendacijos. Pageidautina Boston
mieste ar jo apylinkėse. Tel. 617-312-
9498.

* Vaikinas ieško bet kokio darbo.

Turi rekomendacijas, vairuotojo pa-
žymėjimą, kalba angliškai. Tel. 708-
336-8896.

* Sąžininga, darbšti, komunikabili
moteris bus rūpestinga slaugė jūsų
motinai, auklė jūsų vaikui Tel. 815-
603-9052, kalbėti lietuviškai, rusiš-
kai, lenkiškai.

* Išnuomojamas 3 mieg., 2 vonių
namas Lombard miestelyje. Yra rū-
sys, garažas, didelis gražus kiemas.
Tel. 708-355-1152.

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

PASLAUGOS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 064 išsprendė 
ir mums atsakymus at siun tė:

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

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

www.draugas.org
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JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

Atrodo, kad iki rudens naujojo
Švietimo įstatymo LR Seime priimti
nepavyks. Šis projektas, kuriuo būtų
tobulinama Lietuvos švietimo siste-
ma ir įstatymas teisiškai suderina-
mas su naujaisiais Mokslo ir studijų
bei Biudžetinių įstaigų įstatymais,
užstrigo nesusikalbant politikams.
Ką naujo Švietimo įstatymas įneštų į
šalies švietimo sistemą ir kodėl šis
projektas užstrigo, klausiame LR Sei-
mo Švietimo, mokslo ir kultūros ko-
miteto pirmininko Valentino Stun-
džio.

– Kas lėmė naująją Švietimo
įstatymo redakciją? Kodėl turi-
me jį keisti?

– Daug aplinkybių ir daug veiks-
nių lėmė, kad būtų parengta ši Švie-
timo įstatymo redakcija. Projekto
Seime laukėme jau labai seniai. Tam
tikro nerangumo parodė Švietimo ir
mokslo ministerija ir įstatymo rengė-
jai. Pagrindiniai keitimo veiksniai yra
teisiniai. Pirmiausia įstatymas sieja-
mas su apskričių reforma, nes apskri-
tys atliko tam tikras švietimo srities
funkcijas: švietimo priežiūros ir at-
skirų įstaigų steigėjo. Antra, Švieti-
mo įstatymo redakciją lėmė naujasis
Mokslo ir studijų įstatymas. Švietimo
įstatymą turėjome suderinti su Moks-
lo ir studijų įstatymo pagrindinėmis
nuostatomis, pavyzdžiui, dabar galio-
jančiame įstatyme yra vartojama
„aukštesniojo išsilavinimo” sąvoka,
kurios jau seniai nėra nei praktikoje,
nei teorijoje. Trečias veiksnys, vėlgi
teisinis, yra naujasis Biudžetinių
įstaigų įstatymas, kurį reikėjo  įtrauk-
ti į naują Švietimo įstatymą. Iš šio įs-
tatymo ateina daug naujų sąvokų,
kurios senajame įstatyme nebuvo
vartojamos. Šios  teisinės aplinkybės
– pačios pamatinės, dėl kurių priva-
lome turėti naują Švietimo įstatymo
redakciją. Be to, į naują redakciją
įterpiamos ir Specialiojo ugdymo
įstatymo nuostatos. 

– Kas naujo įvyktų švietimo
sistemoje, priėmus šį įstatymą?

– Pirmiausia būtų įteisinama
nauja bendrojo ugdymo mokyklos rū-
šis – progimnazija. Ši mokykla teiktų
pagrindinio ugdymo pirmojo koncen-
tro programą ir pradinio ugdymo pro-
gramą. Tai būtų mokykla iki aštuo-
nių klasių.  Tokių mokyklų laukia kai
kurios savivaldybės, kurios aktyviai
tvarkė švietimo įstaigų tinklą. Dar
viena naujiena yra ta, kad mes fik-
suojame šio tinklo tvarkymo pama-
tinius principus. Ypač atkreipiame
dėmesį į nuostatą, kad privaloma tar-
tis su bendruomenėmis. Dažniausiai
bendro ugdymo mokyklų steigėjai yra
savivaldybės. Bendruomenės turi

būti girdimos, su jomis reikia disku-
tuoti, tartis, ieškoti išeičių. Trečias,
visiškai naujas, dalykas yra nauja
švietimo priežiūros samprata. Pagal
dabar galiojantį įstatymą švietimo
priežiūra yra tam tikra biurokratinė
sistema, kuri prižiūri teisės aktų,
nustatančių švietimo ir mokyklų
veiklą, įgyvendinimą ir vykdymą. Ši
sistema būdingesnė sovietinei klasi-
kinei mokyklai. Mes siūlome mo-
dernią švietimo priežiūrą, kurios
paskirtis – švietimo kokybė ir švieti-
mo programų prieinamumas. Dar
vienas, ypač aptariamas, klausimas
yra neformalusis ugdymas. Komitete
sutarėme sakydami, kad reikia at-
skirti tą neformalų ugdymą, kurį tei-
kia menų, muzikos ar sporto mokyk-
los, nuo neformalaus ugdymo, kurį

teikia įvairūs – būrelių, klubų ir kitų
formų – švietimo paslaugų teikėjai.
Papildomo ugdymo įstaigos bijo, kad
jos nebūtų suvienodintos su būreliais
ir panašaus pobūdžio užimtumo
teikėjais.

– Ar Lietuvos švietimo siste-
moje atsiras dvi atskiros nefor-
malaus švietimo ir neformalaus
ugdymo sąvokos? 

– Patikslinčiau – mes kalbame
apie formalųjį ugdymą papildantį ug-
dymą. Įdomi sąvoka, ir nors ją kai kas
kritikuoja, ji padeda atskirti esminius
dalykus ir išsaugoti tradicinę ugdymo
sistemą. Politikai kol kas neaptarė
pačios bendrojo ugdymo mokyklos są-
vokos keitimo. Iki šiol buvo kalbama
apie bendrojo lavinimo mokyklą, o
mes keičiame ją į bendrojo ugdymo
mokyklą. Lavinimas yra siauresnė
kategorija negu ugdymas. Šiose sąvo-
kose yra tam tikra švietimo filosofija,
švietimo paradigma, ugdymas labiau
atitinka humanistinio švietimo prin-
cipus. Taip pat nustatome, kad nebe-
liks vidurinių mokyklų, kaip sovieti-
nės sistemos  palikimo. Tai kelia kai
kurių politikų  pasipriešinimą. Vidu-
rinėje mokykloje vyksta ugdymas nuo

ALDONA
GINTAUTAITÈ

priešmokyklinės programos iki bran-
dos atestato įteikimo. Šiuo atveju
mes siūlome gimnaziją, kuri gali teik-
ti visų rūšių – priešmokyklinio, pra-
dinio, pagrindinio ir vidurinio – ugdy-
mo programas. Vidurinė mokykla
pagal dabartinį suvokimą reikštų tą
mokyklą, kuri teikia tik vidurinio ug-
dymo programą, praktikoje yra ki-
taip. Taip pat supaprastinamos įvai-
rios procedūros, tokios kaip mokyklų
nuostatų, strateginių planų tvirtini-
mas ir t. t. Tai yra perduodama vyk-
domajai savivaldybės valdžiai. Iki šiol
tai turėjo daryti savivaldybės tary-
bos. Paprastai procesas užtrukdavo
ilgai ir ne visada pasiteisindavo. 

– Šis reikalingas Lietuvos
švietimo sistemai projektas pa-

vasario sesijoje Seime jau nebus
priimtas. Kodėl jis užstrigo?

– Aplinkybės yra gana aiškios.
Pirmiausia yra nesutarimų dėl kon-
krečių, naujai teikiamų nuostatų.
Viena iš šių nuostatų, daugiausia
diskusijų kėlusi ir Seimą padalijusi į
dvi puses, yra susijusi su privačių mo-
kyklų ūkio finansavimu. Dabar Lie-
tuvoje galioja principas, kad, nepai-
sant mokyklos priklausomybės – ar ji
valstybės, savivaldybės, ar privati
mokykla, – ji vis tiek gauna mokinio
krepšelį, lėšas ugdymui. Į šį krepšelį
įeina pedagogų atlyginimai ir viso
proceso aprūpinimo lėšos. Įstatymo
projekto rengėjai siūlo, kad privačios
mokyklos gautų iš valstybės iždo ir
ūkio lėšas. Po svarstymo Seimas ne-
pritarė įstatymo rengėjų  pasiūlymui.
Jai nepritarė ir Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas. Mūsų argumen-
tas buvo paprastas: jeigu yra steigė-
jas, tai steigėjas privalo turėti tam
tikrų įsipareigojimų. Jeigu valstybė
įsteigė mokyklą, tai ji turi ją išlaikyti
skirdama lėšų ir ūkiui. Jeigu savival-
dybė yra steigėja, ji turi mokyklą
išlaikyti ir skirti finansavimą ūkio
išlaidoms. Taip pat ir privatus fizinis
ar juridinis asmuo privalo skirti ūkio

lėšas. Prieštaraujančiųjų nuostata
yra ta, kad nesvarbu steigėjas, o svar-
bu vaikas. Pinigai eina paskui mokinį
– ne tik krepšelis, bet ir ūkio lėšos.
Šiuose argumentuose logikos yra. 

Reikia susitarimo, bet yra ir ide-
ologinių skirtumų. Naujos nuostatos,
susijusios su mokyklomis, kuriose
mokoma tautinių mažumų kalba –
lenkų, rusų ir t. t., – taip pat kelia
įtampą. Seimas ir komitetas pritarė,
kad tokiose mokyklose pagal pagrin-
dinio ugdymo programą du dalykai
turi būti dėstomi valstybine kalba, o
pagal vidurinio ugdymo programą –
trys dalykai. Taip pat turi būti suvie-
nodinamas mokinių pasiekimų pa-
tikrinimas. Jis negali būti skirtingo
lygio ar skirtis tarp mokyklų. Visuo-
menė turi būti vientisa. Švietimas
turi suteikti visiems vienodas sąlygas
įsigyti tų sugebėjimų, kurių reikia to-
liau projektuoti savo akademinę kar-
jerą ir studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Dėl šių nuostatų taip pat
kilo politinių audrų. 

– Ko, Jūsų manymu, trūksta,
kad būtų  pasiektas susitarimas?
Kaip bus susitarta?

– Įstatymas bus keliamas į ru-
dens sesiją, ir iki to laiko ieškosime
sutarimo. Plečiant valstybės finansi-
nius įsipareigojimus, reikia pakanka-
mai aiškių saugiklių, kurie užtikrin-
tų, kad privačių mokyklų steigimosi
schema būtų skaidri ir suprantama
visuomenei, kad minėta schema ne-
taptų valstybės lėšų privatizavimo
būdu. Taip pat teks ieškoti saugiklių,
kurie apgintų šeimas. Turi būti tam
tikri  reikalavimai, apibrėžiantys,
kiek tokiu atveju privati mokykla gali
apmokestinti savo paslaugas. Valsty-
bė ir savivaldybė negali apmokestinti
paslaugų, o privati mokykla gali. Tad
jeigu mokykla gauna iš valstybės vi-
sus pinigus, ji neturi teisės reikalauti
pinigų iš šeimos. Jeigu vaikas – prio-
ritetas, kurkime nediskriminacines
sąlygas. Saugiklių paieška būtų vie-
nas iš būdų susitarti. Taisyti mokyk-
lų tinklo organizavimo principą taip
pat būtų labai svarbu. Lietuvos demog-
rafinė padėtis yra tokia, kad vaikų
kasmet dar bene trejus metus mažės
apie 20,000. Tai rodo, kad dabartinis
mokyklų tinklas galės patenkinti ug-
dymosi poreikius, todėl turi būti
aiškūs  reikalavimai, kada, randantis
privačioms pastangoms, steigėjas tu-
rėtų jai pritarti.  Reikalavimų paieš-
ka būtų susitarimo reikalas. Prieši-
ninkai sako, kad katalikiškų mokyk-
lų tiek ūkio, tiek ugdymo lėšas finan-
suoja valstybė, pamiršę, kad sutartis
su Šventuoju Sostu tai saisto. Antra,
kai buvo pasirašoma ši sutartis, ne-
buvo mokinio krepšelio, taip pat ūkio
ir ugdymo lėšos nebuvo atidalintos.
Todėl sutartyje buvo prisiimtas įsi-
pareigojimas finansuoti katalikiškas
mokyklas, ir jos gauna visas lėšas.
Taigi, priekaištavimas dėl katalikiš-
kų mokyklų finansavimo nėra argu-
mentas, nes veikia kitas principas –
tarptautinė sutartis. 

– Dėkoju už pokalbį.

V. Stundys: labai reikalingas Švietimo įstatymas stringa

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V. Stundys.
LR Seimo nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Neseniai Lietuvoje paminėtos
tragiškos sukaktys – prieš 70 metų,
1940-ųjų birželio 15 dieną, Sovietų
Sąjunga, sulaužydama tarptautines
sutartis ir pasiųsdama apie 150 tūks-
tančių raudonarmiečių, okupavo Ne-
priklausomą Lietuvos Respubliką –
prasidėjo 50 metų trukusi Lietuvos
okupacija. Po metų, 1941-ųjų birželio
14–18 dienomis, prasidėjo didieji ša-
lies gyventojų trėmimai į Sibirą, tru-
kę iki pat 1953 metų.

Minint šias datas, Vilniuje, Lie-
tuvos Sąjūdžio būstinėje, Gedimino
prospekte, buvo atidaryta paroda
„Tai neturi pasikartoti”, Vilniaus
arkikatedroje aukotos Mišios „Už
Tautą ir Tėvynę”, nuo Katedros iki
Lukiškių aikštės surengtos eitynės,
čia vyko mitingas, skirtas sovietinės

okupacijos ir Lietuvos piliečių genoci-
do pradžios 70-mečiui paminėti.

Daug įsimintinų renginių visą
birželio mėnesį vyksta ir kituose ša-
lies miestuose. Daugelio miestų ge-
ležinkelio stotyse surengti minėjimai,
kurių metu prisimintos tremtys, kai
gyvuliniai vagonai pajudėjo Sibiro
link. Varėnos rajono Ūtos kaime, prie
buvusios pasienio užkardos, įamžin-
tas pirmosios 1940 metų sovietų įsi-
veržimo į Lietuvą aukos – pasieniečio
sargybos viršininko Aleksandro Ba-
rausko atminimas. 

Seimo Kovo 11-osios salėje vyko
tarptautinė konferencija „1940 metai
Baltijos šalyse: geležinė uždanga
nusileidžia” Baltijos šalių okupacijai
ir aneksijai paminėti.

Minint šias tragiškas sukaktis,
Marijampolės Tauro apygardos parti-
zanų ir tremties muziejuje pradėta
rodyti unikali paroda, kurioje – lietu-
vių laiškai artimiesiems į tremtį ir
laiškai, kažkada iš Sibiro siųsti į
Lietuvą, nors tokių nėra išlikę labai
daug. Visus šiuos laiškus surinko
kaunietis kolekcionierius Juozas
Urbonas.

J. Urbonas tremties laiškais su-
sidomėjo prieš keletą metų, kai ati-
džiau patyrinėjo savo artimųjų susi-
rašinėjimą su tremtiniais Sibire. Su-
sidomėjęs tais laiškais, jis ėmė jų
ieškoti, rinkti ir tyrinėti. Išblukę,
dažnai nudegintu degtuku ar net
krauju rašyti laiškai daug papasakojo
apie lietuvių gyvenimą Sibire, nors
tuometė cenzūra nemažai laiškų eilu-
čių išskutinėdavo, užtušuodavo, iš-
karpydavo atskiras jų eilutes.

Laiškų kolekcininkas kartu su
Marijampolės muziejaus direktoriu-
mi Justinu Sajausku parengė parodą

Tremtinių laiškuose –
tragiška šalies istorija

Mieli ir brangūs Lietuvos žmonės, 
tautietės ir tautiečiai,

nuoširdžiai sveikinu visą mūsų tautos ir valstybės bendruomenę su
gražia istorine švente – Mindaugo karūnavimo diena.

Liepos 6-oji dar kartą primena gilią mūsų protėvių praeitį, iš-
skirtines istorines datas, svarbiausius įvykius, didžiąsias asmenybes, se-
niai tapusias Lietuvos ir lietuvybės simboliais, tvirčiausiais mūsų tau-
tinės sąmonės pamatais. Tačiau ar šiandien mes žinotume apie didžiuo-
sius valdovus ir svarbiausias kovas, jei už jų nebūtų stovėję tūkstančiai
žmonių, kurie rėmė savo valdovus, o svarbiausia – savo tautą ir valsty-
bę – mintimis, žodžiais ir darbais? Atsakydami į šį klausimą kartu at-
sakome, kokia kiekvieno iš mūsų vieta istorijoje, kokia mūsų kasdienio
triūso prasmė ir vertė.

Tautą ir valstybę, istoriją ir jos tęstinumą kuria tūkstančiai žmonių,
kartų kartos – visi, per amžius laikę save Lietuvos žmonėmis, lietuvių
tautos žmonėmis. Šiandien – mūsų eilė dirbti šį darbą, todėl tautines
vertybes, gautas kaip vertingiausią protėvių palikimą, kaip svarbiausią
tautinės atminties dalį, turėtume suvokti ir kaip pareigą. Pareigą
pasitarnauti savajai tautai, jos tradicijoms, jos dabarčiai ir ateičiai.

Nuoširdžiai linkiu to visiems Lietuvos žmonėms, nepriklausomai
nuo jų amžiaus, pažiūrų ar šiandieninės gyvenimo vietos. Būkime arti-
ma ir vieninga tauta ne tik savo tautinėmis ir dvasinėmis šaknimis, bet
ir savo įsipareigojimais, savo ištikimybe Lietuvai ir lietuvybei.

Sveikinu visus Lietuvos žmones, visus, kurių mintis ir darbus lydi
tikėjimas savo gimtąja šalimi, savo tauta, savo Lietuva, ir linkiu pačios
geriausios kloties šias vertybes saugant, gausinant ir perduodant atei-
ties kartoms.

Irena  Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė

Parodos rodiniai.                                                      A. Vaškevičiaus nuotr.

Iš vagono Marijampolėje išmestas laiškas.

„Lietuvių tremtinių paštas 1940–
1960”, kuri jau pabuvo Lenkijoje bei
Nyderlanduose, ten už temos aktua-
lumą pelnė sidabro apdovanojimus.
Dabar ši paroda rodoma Marijam-
polėje, vėliau pasieks ir kitus šalies
miestus.

Laiškai rašyti ne tik popieriuje,
kurio labai trūko – juos ištremti lietu-
viai rašydavo ant atvirukų, ant
išsivežtų šeimos nuotraukų. Jie buvo
rašomi net beržo tošyje – keletas to-
kių laiškų yra išlikę iki mūsų dienų.
J. Sajauskas pasakoja, kad tokie laiš-
kai iš tremties buvo rašomi iki 1945
metų, o artimieji, Lietuvoje gavę
aiškus, ant kurių nebuvo pašto žen-
klų, turėdavo sumokėti nemažus
pinigus už pristatymą. 

Yra išlikę ir laiškų, kurie buvo
parašyti jau vagonuose ir važiuojant
išmesti  pro langus, tikintis, kad kas
nors laiškus ras ir pristatys adre-
satams. Vieną tokių laiškų, rašytą
tremties dieną 1951 metų rudenį ir
išmestą Marijampolėje, ties Beržų
gatve, saugo Marijampolės muziejus. 

Rašyti laiškus cheminiu pieštuku
buvo draudžiama. Lietuviai tremti-
niai laiškus turėdavo rašyti rusiškai,

kad juos galėtų perskaityti cenzoriai.
Pasitaikydavo, kad lietuvių rašytus
laiškus skaitydavo latviai ar atvirkš-
čiai, jie tai, ko nesuprasdavo, tiesiog
užbraukydavo, kad nebūtų galima
perskaityti.

J. Sajauskas pasakojo, kad iš at-
galinio adreso, kai nurodomas tik
pašto dėžutės numeris, buvo galima
spręsti, jog laiško autorius yra kali-
namas lageryje, – jie neturėjo tiksles-
nių adresų. Laiškai dažnai buvo as-
meninio pobūdžio, kai kurie – ir be
pašto ženklų, ir be vokų. Kartais arti-
miesiems į tremtį buvo siunčiama ir
popieriaus, ir vokų iš Lietuvos, tačiau
ir čia ne visada tų vokų buvo galima
nusipirkti.

Parodoje yra ir pačių pirmųjų
pokario vokų, iš laiškų puikiai galima
nustatyti geografiją, kur buvo atsi-
dūrę tėvynę priversti palikti lietuviai.
Yra ir dar Nepriklausomoje Lietuvoje
išleistų vokų, taip pat pradžioje ir
pašto ženklai dar buvę lietuviški, bet
netrukus juos pakeitė spausdinti
Sovietų Sąjungoje. Tad ši įdomi paro-
da puikiai atskleidžia skaudžią tautos
tremties istoriją. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

PASLAUGOS

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

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

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

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

Aš galiu
padėti
Jums...

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

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

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

SIÙLO DARBÂ

SUPERVISOR, Janitorial, experienced
to supervise aircraft cleaning –

O’Hare $35k.+benefits, bonuses.
Send resume to 

prodirect@ymail.com or 
fax 1-630-355-2455

PLANNER, (coordinating cleaning
crews) strong EXCEL knowledge and

office experience – O’Hare
$33K/y+benefits. Send resume to

prodirect@ymail.com or 
fax 1-630-355-2455

Atkelta iš 4 psl.
– Mūsų šalies piliečiai dažniau

kreipiasi į konsulus, tačiau dirbant
ambasadoje tekdavo ir man pačiam
pagelbėti  lietuvaičiams. Prisimenu
neseną atsitikimą, kai prieš mėnesį
Puerto Rico buvo sulaikytas Lietuvos
laivas. Tuomet amerikiečiai pateikė
kaltinimus dėl tariamai pažeistų
ekologinių reikalavimų. Mes mėgi-
nome padėti, kad reikalas būtų kuo
geriau ir greičiau išspręstas. Susi-
siekėme su lietuve, gyvenančia Puer-
to Rico.  Ji sutiko pašnekėti su jūrei-
viais, pastarieji užtikrino, kad jiems
nieko netrūksta. Dirbant diplomati-
nėje tarnyboje tenka improvizuoti,
kad turėtume didesnę pasirinkimo
galimybę.

– Esate sakęs, kad ,,migracija
yra gyvas ir pulsuojantis daly-
kas”. Kaip apibūdintumėte šių
dienų migraciją, vykstančią tarp
Lietuvos ir JAV?

– Raginau ir raginsiu, kad lietu-
viai nenusigręžtų nuo Lietuvos, o
Lietuva jų neatstumtų. Turime pa-
daryti viską, kad mūsų tautiečiai,
turintys galimybių ir noro, sugrįžtų į
Lietuvą. Reikia sudaryti galimybes
visiems kurti Lietuvą, jos gerovę,
nereikia leisti, kad įsivyrautų prieš-
prieša tarp išeivijos ir Lietuvoje gyve-
nančiųjų. 

Turime pripažinti, kad daug kas
priklauso nuo ekonominės padėties
Lietuvoje – ten turėtų sumažėti ne-
darbas, atsigauti šalies ūkis. Sukurta
nemažai programų, skatinančių su-
grįžti į Lietuvą. Protų susigrąžinimo
programa, išeivijos studentų stažuo-
tės – šie projektai  skatina žmones
grįžti į Lietuvą, reikia pasinaudoti
sudarytomis galimybėmis. Tačiau vi-
sų pirma būtina, kad jaustumės esan-
tys viena tauta ir  be pykčio  kurtume
ateitį. Yra ne vienas gražus ir rei-
kalingas pavyzdys, kai į Lietuvą grįž-
ta užsienyje išsilavinimą ir patirties
įgiję žmonės. Būna, kad lietuvaičiai,
pabuvę tėviškėje, ją iš naujo pamilsta
ir grįžta ten.

– Ar dažnai skaitote čia,
Jungtinėse Valstijose, leidžiamą
spaudą? Kokia Jūsų nuomonė
apie ją?

– Be abejo, skaitau. Lietuviškų
leidinių čia, išeivijoje, yra gana nema-
žai. Vienas jų – ,,Draugas”, kuris
skaitomas ne tik čia, Amerikoje, bet
ir Lietuvoje. Ypač dabar, kai dien-

raštis turi internetinį puslapį, nors
man pačiam daug smagiau vartyti
šlamantį popierinį laikraštį. ,,Drau-
go” stiprybė – turinys, rimti ir įdo-
mūs straipsniai, sugebėjimas neiti
lengvesniu keliu spausdinant pramo-
ginio turinio straipsnius. Džiugu, kad
atsiranda žmonių, čia kuriančių ir
lietuvišką televiziją. Linkiu žiniask-
laidos bitutėms sėkmės tenkinant
lietuvių bendruomenės poreikius,
tačiau nepamirštant ir amerikietiš-
kos. Ir ateityje žadu skaityti išeivijos
spaudą.

– Ar jau aišku, kur toliau ves
diplomatinio darbo kelias? Kar-
tu išvyksta ir Jūsų šeima. Kaip ji
sutiko žinią apie laukiančias
permainas? 

– Grįžtame į Lietuvą, ten tęsiu
tarnybą Užsienio reikalų ministerijo-
je, kur dirbau ne vienus metus. Mūsų
šeima jau 8 metus praleido užsienyje,
tai iš tiesų yra nemažai.  Žmona Ims-
rė yra Amerikos lietuvė, Michigan
valstijoje gyvena jos tėvukai ir sesuo
su šeima. Be abejo, nebus lengva
palikti Ameriką, tačiau dirbant diplo-
matinį darbą jau ne pirmą sykį tenka
keliauti į kitą šalį. Guodžia tai, kad
grįžtame į tėvynę, o Amerikoje lan-
kysimės, kada tik bus galimybės.
Nemaži pokyčiai laukia ir vaikų, bet
tai jie priima kaip savotišką nuotykį.
6 metų sūnus Laurynas ir 7,5 metų
dukra Simona yra gimę Suomijoje,
bet užaugę ir sustiprėję čia,  Ame-
rikoje. Jie klausia, kur jų tikrieji na-
mai, nes teko gyventi ne vienoje vie-
toje. Mes jiems sakome, kad tas butas
Vilniuje, kuriame kasmet praleis-
davome vasaras, bus mūsų namai.
Džiaugiamės, kad mūsų vaikai lankė
Kristijono Donelaičio lituanistinę
mokyklą Washington mieste. Esame
dėkingi mokytojams, mokyklos vado-
vybei, ne tik padėjusiems mūsų
vaikams išmokti lietuviškai skaityti,
rašyti, bet ir įskiepijusiems lietuviš-
kumo supratimą. Ši mokykla švenčia
gražią 50 metų sukaktį, ji išleidusi ne
vieną lietuvaičių kartą. Tai yra gra-
žus  mūsų tautos kultūros ir paveldo
židinys.

Atsisveikindamas ambasadorius
padėkojo visiems, su kuriais teko
bendrauti, susitikti, ir palinkėjo
mums likti tvirtiems bei susiglaudu-
siems.

Kalbino Loreta Timukienė

Po kruopelę statome 
Lietuvos valstybingumo rūmą

Washington, DC vieši LR ministras pirmininkas Andrius Kubilius, 2010 metai.
Ingos Lukavičiūtės nuotr. 
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Spygliai irSpygliai ir
dygliai IIdygliai II

BANGOS
Prieš 100 metų pirmoji banga 
dainavo –

Kas rymo prie lango nakties tylumoj?
Kas ašaras lieja karčiąsias,
Kas trokšta išgirsti kur nors tolumoj
Lakštingalos giesmes graudžiąsias?

Taip dainavo lietuviai „Draugo” gimimo
laiku. Jų vaikai ir vaikaičiai kalbėjo lietu-
viškai.

Antroji banga –

„Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus.
Svetima padangė nemaloni, ne,
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne...”

Deja, svetima padangė jau maloni, o tė-
viškę brangią regiu ne tik sapne.

Mūsų vaikai dar kalba lietuviškai, o vai-
kaičiai?

Trečioji banga –

Tikrų, tikrų tikriausiai
Tu kalbi kaip senis,
Ten mano tėvynė,
Kur geriausias penas.

Ir su vaikaičiu nesusikalba močiutė, likusi
Lietuvoje...

E.  Barškėtienė

PAVYDUOLIAI
Lietuviškas anekdotas

Pagavo lietuvis auksinę žuvelę, o ta ir
sako jam:

– Prašyk, ko nori, visko duosiu, tik žinok,
kad tavo kaimynui duosiu dvigubai...

Susimąstė žmogus ir, kiek patylėjęs, sako:
– Išdurk man vieną akį...

BLOGO GYVENIMO
METODIKA

Kaip išlaikyti ir ugdyti blogą nuotaiką

Blogas gyvenimas nėra toks paprastas da-
lykas kaip galėtų atrodyti. Neįmanoma gyve-
nimo subloginti per dieną ar savaitę. Tai yra
ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis me-
todikos ir disciplinos. Bloginant gyvenimą ne-
galima atsipalaiduoti, nes visos pastangos gali
nueiti perniek ir tada vėl reiktų pradėti iš pra-
džių. Svarbiausias žingsnis bloginant gyveni-
mą yra įsikrauti tiek blogos energijos iš pat
ryto, kad jos užtektų visai dienai.

Štai pratimai, kurie turėtų jūsų dieną su-
gadinti:

1. Kiekvieną rytą prabudęs pakartokite
sau ,,man yra blogai”. Kartoti reikia bent 10
kartų. Kartojant negalima juoktis. Bandykite
įsivaizduoti, kaip jums iš tikro blogai.

2. Vonioje prieš savo atvaizdą veidrodyje
keletą kartų pakartokite ,,aš negražus(-i)”, ,,aš
storas(-a)”, ,,aš nevykėlis(-ė)”.

3. Prieš išeidami iš namų pamėtykite daik-
tus, kad susidarytų netvarkos įspūdis. Netvar-
ka – nedidelis naudingas akcentas bloginant
gyvenimą.

4. Pagalvokite, kad jūs esate vertas(-a)
bent jau dvigubai didesnės algos/stipendijos/
pašalpos/pensijos ir kad nieko negalit padaryti,
nes aplink vien sukčiai.

5. Pagalvokite, kad yra kaimynas/gimi-
naitis/draugas, kuris uždirba/turi/gauna už jus
daugiau, bet yra to nevertas. Tai sukels netei-
sybės jausmą, kuris yra labai geras gyvenimo
blogintojas.

6. Jauskitės nusipelnęs dovanų. Nesvarbu,
ar iš valdžios, ar iš turtingesnio kaimyno/gi-
minaičio/draugo. Kadangi dovanų niekas šiaip
sau nedalina, tai šiuo atveju galėsite jaustis la-
bai blogai. Jums juk neduoda pelnytų dovanų!

7. Norėkite ko nors brangaus. Pasirinkite
kokį daiktą, kelionę ar ką panašaus, ko nelei-
džia jūsų finansinė padėtis. Jokiu būdu neieš-
kokite būdų to daikto ar kelionės gauti pigiau
ar pakeisti kuo kitu. Tada galite nesijausti blo-
gai!

8. Paskaitykite laikraščius. Labiausiai tin-
ka ,,Lrytas” ir ypač jo 5 puslapis, ,,Respub-
lika” ir ,,Stilius”. Jei nėra šių laikraščių, tinka
ir kiti. Frazes ,,valdžia nesirūpina”, ,,korupcija
visur”, ,,banditai siautėja”, ,,gyvenimas blo-
gas” perskaitykite po kelis kartus.

9. Nesidomėkite pasaulio naujienomis ki-
tais kanalais, ten gali būti ir gerų žinių. Tai
gali sugadinti visą blogumą. Lietuviškuose
dienraščiuose visa medžiaga yra jau paruošta
pagal blogo gyvenimo metodiką, tad jų skaity-
mas gyvenimo bloginimo procesui tik padeda.

10. Galvokite, kad Lietuva yra žuvęs rei-
kalas, o visi lietuviai yra nevykėliai, sukčiai,
vagys ir banditai. Pagalvokite, kad ir jūs esate
lietuvis(ė). Turėtumėte jaustis visiškas nevy-
kėlis ir kaip toks turėtumėte nenorėti nieko
daryti.

11. Galvokite, kad viskas yra beviltiška ir
nieko nedarykite, išskyrus būtiniausius gam-
tinius ir finansinius reikalus.

12. Stenkitės kuo daugiau norėti, ir kuo
mažiau galvoti, kaip kažką padaryti.

13. Pagalvokite, kad tai yra tryliktas punk-
tas, kad jau beveik penktadienis ir kad beveik
jau 13 diena, 13 valanda ir 13 minučių. Juk kai
pagalvoji, tai gyvenimas toks sunkus, neteisin-
gas ir blogas... Nėra jokios perspektyvos. Visi
tik serga ir miršta. O jei gimsta, tai irgi juk į
ašarų pakalnę ateina kankintis.

O vargeli, vargužėli... Lietuvėlėje išvargę,
mes kankiniai kankiniausi; ašarėles kibirėliais
liejam ir kelio nematom. Paliudykim: gyveni-
mas bus vis blogesnis, o po to bus pasaulio
pabaiga.

Karalienė Mikalda, Nostradamusas,
Ali Baba ir Stasys gi išpranašavo.

Amen.

JUOZAS ERLICKAS

Manęs dažnai klausia: 
kas Lietuvoj bus, kai emigruos

visi Lietuvos gyventojai?

Bus gerai.
Tik reikėtų paprašyti, kad kaimynai – len-

kai ar baltarusiai – prižiūrėtų tuščią Tėvynę. 
Palikt be priežiūros nevalia – gali arabų

prilįst, o dar su sprogmenimis ims žaist... Užtat
labai svarbu geri santykiai su kaimynais. Ret-
karčiais paskambintume: ,,Kaip ten mūsų lau-
kai ir kloniai? Ak, sausra... Tai palaistykit... Ar
Žirmūnai dar nesugriuvo? Parenovuokit lais-
valaikiu... Sakot, Valdovų rūmuose vėl vaidena-
si? Pakrapykit švęstu vandenėliu...”

Bet gal dar geriau – išnuomoti Lietuvą ki-
nams? Lietuva brangi... Gal pavyktų išnuomot
už tokią sumą, kad nė vienam lietuviui nė už-
sieny nebereikėtų dirbt?

O jeigu reikėtų, tai užsidirbę – gal po de-
šimties ar dvidešimties metų – grįžtume ir vis-
ką pradėtume iš naujo.

Bet jei svetur mums patiks, gali būti, kad
Lietuvos valstybės Lietuvoj ir nebekursim. Lie-
tuva liks kaip vasarnamis, kur šiltuoju metų
laiku atvažiuosim pailsėt, pažvejot... 

Po to vėl grįšim į airijas, amerikas... Ir lauk-
sim naujų smagių atostogų.

Sezono metu Lietuvoj turėtų veikt kinų res-
toranai, ministerijos, diskotekos, departamen-
tai... Ir būtinai – Lietuvos Seimas! Aišku, kaip
pramogų parkas, kur kiekvienas lietuvis galėtų
pavaldyt valstybę. Žaidėjai pasiskirsto į dvi
komandas: vieni balotiruojasi, kiti renka. 

Išrinktieji keturias paras valdo Lietuvą,
paskui žaidėjai keičiasi vietom. Viskas kaip de-
mokratinėj šaly, tik pagreitintai. Kad žaidimas
būtų dar įdomesnis, skelbiami referendumai,
pirmalaikiai rinkimai ir t. t.

Galėtų būt ir paprastesnių pramogų, tar-
kim – daugiadienės žiedinės pedofilų ir proku-
rorų lenktynės aplink Kauną...

Žuvų akvariumai apleistose kiaulidėse...
O jei pasamdyt būrį kinų ir ant jų atlikt

lietuviškas sveikatos ir švietimo reformas...
Galimybių yra, tik reikia galvą pasukt.
O svarbiausia – nekartokime senų klaidų.

Jei grįžę vėl imtume čia neva rimtai dirbt, tai
vėl atsirastų tokių reiškinių kaip nedarbas, var-
gas... Vėl imtume nekęst Lietuvos, bėgt lauk...

Lietuva lietuviams negali ir neturi būti
darbo vieta.
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Misijos dalyvių ,,miegamasis”.

INDRÈ TIJÙNÈLIENÈ

Gražu, kad būtent birželio mėne-
sį ateitininkių korporacija ,,Giedra”
paminėjo Sibiro kankinę Adelę Dir-
sytę! Nors Lietuva vos ne kas mėnesį
mini kokį nors tragišką įvykį, tačiau
1941 m. baisiojo birželio mūsų tautos
trėmimai visam laikui įrėžė neužgy-
domą žaizdą.

Antrojo pasaulinio karo koš-
marai vienaip ar kitaip palietė beveik
kiekvieną lietuvį. Tarp nacių ir ko -
munistų, koncentracijos stovyklose ir
Sibiro taigose, nuo pasaulio paslėp-
tuose lageriuose – visur buvo lietu-
vių, neliko nenukentėjusių, neišdras -
kytų šeimų. Gamtai puošiantis pava -
sa rio žiedais, gyvenimo pavasario
sulaukusiems jaunuoliams teko eiti į
miškus. Tauta skendo ašarų ir kraujo
liūne. Motinoms teko matyti išnie-
kintus lavonus, kūdikiams mirti ba-
du, seneliams dusti vagonuose, ledy-
nuose maitinamiems sūdytos žuvies
li kučiais kęsti troškulį, neapsakomai
kankinamiems netyčia išduoti myli -
mą žmogų... Toks gėlių aromate skęs-
tantis birželis.

1927 m. Lietuvoje įkurta ateiti -
ninkių korporacija ,,Giedra” neužge-
so ir tęsia kultūrinę visuomeninę
veiklą. ,,Korp! Giedros” obalsis „Į
kalnus, į vir šūnes” papildo atei-
tininkų obalsį „Viską atnaujinti
Kristuje” ir skatina savo gyvenime su
Kristaus pagalba siekti idealų, pri-
imti Kristaus meilę savyje ir ją
skleisti aplinkoje.

Daug metų giedrininkės įteikia
kun. dr. Juozo Prunskio premiją
pasižymėjusiai krikščioniškų idealų
įgy vendinimu moteriai Lietuvoje.
2010 m. premija buvo įteikta Birutei
Žemaitytei, kuri net žiauriausiais
okupacijos laikais skleidė  Dievo žodį.
Dirbdama ligoninėje ji rūpinasi ne tik
sergančiųjų fiziniu išgijimu, bet ir
stengiasi gydyti juos dvasiškai.

Šįmet veiklioji ,,Korp! Giedra”
valdyba (pirm. Rita Venclovienė, vice-
pirmininkė Raminta Marchertienė,
sek retorė dr. Ramunė Račkauskienė
ir iždininkė Rūta Kilienė) nepasi -
tenkino vien premijos skyrimu, bet
Lietuvių dailės muziejuje (PLC, Le -
mont, IL) surengė dail. Giedrės Žum-
bakienės meno parodą, o birželio 27
d. Pasaulio lietuvių centro (Lemont,
IL) didžiojoje salėje Adelės Dirsytės
minėjimą.

Pirmąsyk  Adelės Dirsytės var-
das nuskambėjo 1959 m. Putnam iš -
leidus Sibiro maldaknygę „Marija,
gelbėk mus”. Jos asmenybė, rūpini-

masis kitais, krikščioniškas atlaidu-
mas sa vo kankintojams („Tie vargšai
nežino, ką daro”), jos meilė Tėvynei,
jos pasiaukojimas Dievui ir Marijai
plačiai atsiskleidžia ir jos laiškuose.

Minėjimą pradėjo pirm. Rita
Venc lovienė, kurios kruopštumas,
ati dumas, nuoširdus atsidėjimas ir
už krečianti energija neša sėkmę
kiek vienam jos užmojui. Rita primi-
nė, kad šįmet ateitininkai šven čia
savo 100 metų jubiliejų. Ta proga su-
organizuotas ir A. Dirsytės minėji-
mas, tuo norint pagerbti ne tik ateiti -
ninkus, bet ir visus Sibiro kankinius.

A. Dirsytės tėvai buvo ūkininkai,
augino 3 mergaites ir 3 berniukus.
Adelė gimė 1909 m., baigė Kėdainių
gimnaziją, 1940 m. – Vytauto Di-
džiojo universiteto Teologijos-filosofi-
jos fakultetą. Studijuodama univer-
sitete įstojo į Birutės draugovę (vė-
liau vadinosi Ateitininkų korpora -
cija), kurios šūkis buvo: „Tikėjimas,
viltis ir meilė”. Įsidarbinusi Lietuvių
katalikių moterų draugijoje ji rūpi -
nosi našlaičiais, vargšais, jų šeimo -
mis. Rašė į žurnalus „Moteris”,
„Nau joji Vaidilutė”. Sovietams už -
drau dus katalikiškas organizacijas,
Dirsytė persikėlė į Vilnių ir dėstė vo -
kiečių kalbą Salo mėjos Nėries mer -
gai čių gimnazijoje. Jos kryžiaus ke -
liai prasidėjo 1946 m. kovo 6 d., kai
buvo suimta ir nuteista 10 metų ka -
lėti lageryje. Išsekusi po Sibiro kan -
čių  Adelė Dirsytė mirė 1955 metais
Chaba rovsk nežinomomis aplinky-
bėmis.

Dr. Romualdo Kriaučiūno prane-
ši mą „Adelė Dirsytė grįžta į mūsų

JI ATĖJO Į MŪSŲ ŠIRDISJI ATĖJO Į MŪSŲ ŠIRDIS

tarpą!” skaitė Vida Gilvydienė. Dr.
Kriaučiūnas patvirtino prof. Onos
Voverienės teigimą, jog A. Dirsytė
simbolizuoja lietuvių tautos dvasios
stiprybę, jos gebėjimą išsaugoti am-
žinąsias mūsų tautos dvasines ver-
tybes – tikėjimą, meilę savo Tėvynei,
pareigas ir ištikimybės jausmą jai,
kultūrą, tradicijas ir papročius, vie -
nybę, gailestingumą ir atjautimą ne-
laimėje, troškimą šviestis ir mokytis.
Ji atrado jėgų likti dvasiškai nesu-
žlugdyta, baisiausiomis sąlygomis iš-
saugojo viltį.

Maldaknygės „Marija, gelbėk
mus” įvade tėvas Leonardas, OFM
ra šo, kad joje A. Dirsytė atskleidžia
mums didžiosios dvasios gelmes,
atsidėjimą Viešpaties valiai, meilę
artimui, neišskiriant priešo. Arki -
vyskupas Sigitas Tamkevičius sako,
kad ši maldaknygė – tai paminklas
krikščioniškai Lietuvai, išugdžiusiai
nuostabios sielos žmonių.

Raminta Marchertienė skaitė A.
Dirsytės likimo draugių liudijimus.
Suimta būdama 16 metų Danutė Ulo-
zaitė prisiminė ramią, santūrią A.
Dirsytę, kurios „išsilavinimas, erudi-
cija, gyvenimo patirtis spinduliavo jos
akyse, žodžiuose, elgesyje”. Buvusi
mokytoja Ada mokėjo nuraminti,
paguosti, įkvėpti viltį.

Suimta už ryšius su partizanais
24 m. Eleonora Vizbaraitė pasakojo,
kad lagerio administracija, paste-
bėjusi, kad ši moteris – „tai šviesulys
mūsų juodame gyvenime”, pradėjo
Adelę kviesti „pokalbių”. Po tokių
tardymų A. Dirsytė susirgo. Jos lan-
kytojos pamatė ant staliuko duonos

gabalėlį ir vandens. Adelė tą duoną
ati davė joms sakydama: „Mer gaitės,
jūs dirbate, tad jums duonelė reika-
linga, o aš negaliu dirbti, tad ir val-
gyti man nebūtina.”

Su dideliu jautrumu režisierė,
ak torė Giedrė Griškėnaitė-Gillespie
atliko savo sukurtą monospektaklį
pa gal A. Dirsytės laiškus. Ak torė pui-
kiai perteikė kankinės išgy venimus,
domėjimąsi kitais, rūpestin gus pa-
mokymus jauniesiems ir neprarastą
dvasios skaidrumą. Dažnai A. Dirsytė
cenzūruojamuose laiš kuose iš Sibiro
rašydavo, kad jai vis kas gerai, nieko
netrūksta. Dėkodavo už siuntinius,
pasigesdavo laiškų, pa sakojo susir-
gusi šiltine. Adelė džiau gėsi per
Kūčias turėtu obuoliu ir man darinu,
kisieliumi iš giros... Naktimis dirbo
plytų fabrike. 1953 m. ji  rašo apie
„didžiojo vado” mirtį, ir primena, kad
jos „tarnyba” tęsis iki 1955 m.
gruodžio 2 dienos: „Mano die nos
pilkos – negaunu laiškų.” „Tė vynei
reikia energingų darbščių vy rų.” Ji
mini, kad jos plaukai silpni, kad dau-
gelio dantys jau išbyrėjo, tačiau ne-
praranda vilties, ruošiasi Velykoms:
„Atliksim bendrą susi kau pi mą.”

Vida Gilvydienė skaitė ištraukas
iš Zinos Viščiūtės prisiminimų: „Pa-
lūžo mūsų mokytoja. Ji buvo išvežta į
izo liatorių, kur laikomos pamišusios
moterys.” Kai Z. Viščiūtė ją aplankė,
A. Dirsytė kalbėjo, kad buvusi kažko-
kiuose šaltuose požemiuose, žiau rūs
tardytojai jai nupešė pusę plau kų.
Galvoje buvo matyti šašų. A. Dirsytė
sakė: „Pasimelsk Dievo Motinos lai-
mingos man mirties.” Pakeliui į Lie-

,,Korp! Giedra” valdybos pirmininkė
Rita Venclovienė su popietės svečiu
kun. dr. Kęstučiu Trimaku.

Šauniosios ,,Korp! Giedra” moterys, suruošusios Adelės Dirsytės minėjimą.                                        
I. Gelūno nuotrauka

Muzikinę programą atliko Žara, Zigmas ir Mantas Kisieliai.
Indrės Tijūnėlienės nuotraukos

Aktorė Giedrė Griškėnaitė-Gillespie
atliko savo sukurtą monospektaklį
pa gal A. Dirsytės laiškus.

Dovas Lietuvninkas popietėje grojo
gitara.
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Îvairenybès

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

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

1-773-523-0440  

tuvą 1955 m. A. Dirsytė mirė... Už-
geso žvakė...

Jaunieji ateitininkai Žara, Man-
tas ir Zigmas Kisieliai popietės nuo-
taiką paryškino jautriai smuikų trio
pagrodami „Canon in D” (Pachelbel)
ir Maironio „Eina garsas” (pagal K.
Petrauską). Dovas Lietuvninkas, pri-
tardamas sau gitara, padainavo „Šla-
ma šilko vėjas”, „Viešpaties leliją” ir
„Kai verkiančio smuiko”.

Kilnios didvyrės prisiminimas
buvo baigtas visiems giedant „Marija,

Marija”.
Įteikdama gėlę Rita Venclovienė

padėkojo popietės garbės svečiui kun.
dr. Kęstučiui Trimakui, išvertusiam
A. Dirsytės maldaknygę į anglų kalbą
ir skatinančiam A. Dirsytės beati-
fikaciją.

Skirstėmės pavaišinti ne tik gied-
rininkių gausiais užkandžiais, bet ir
dvasiškai at giję, pasistiprinę, per
Adelę Dirsytę pažinę „Dievo meilės
sal dumą”. Ji atėjo į mūsų širdis!

2013-uosius siūloma paskelbti 1863 metų
sukilimo metais

2013-ieji turėtų būti paskelbti
1863 metų sukilimo metais. Tai nu-
matantį Seimo nutarimo projektą
įregistravo parlamento pirmininkė
Irena Degutienė ir užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis.

Anot jų, tokiu būdu reikėtų pa-
minėti 1863 metų sukilimo 150-ąsias
metines ir jo istorinę bei kultūrinę
reikšmę Lietuvai, taip pat kaimy-
ninėms valstybėms. 1863 metų suki-
limas – svarbi Lietuvos europinės is-
torijos dalis, istorinė ir kultūrinė
jungtis su Lenkija ir Baltarusija.

,,Šio įvykio reikšmė sovietinės
okupacijos metais buvo sumenkina-

ma ir iškraipoma, tad artėjantis ju-
biliejus suteikia galimybę objekty-
viaipažvelgti į istoriją, iš naujo įver-
tinti sukilimo reikšmę to meto poli-
tiniame kontekste”, – rašoma aiški-
namajame rašte.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad
2013 metais Lietuva pirmininkaus
Europos Sąjungai, todėl ,,sukilimo
jubiliejaus paminėjimas būtų gera
proga išsamiai pristatyti svarbų
Lietuvos istorijai įvykį, sudarytų ga-
limybę organizuoti bendrus rengi-
nius su kaimyninėmis valstybėmis”. 

BNS

A † A
ALGIRDAS MYKOLAS

BRAZAUSKAS

Tautos Fondo vadovybė reiškia pagarbą Pirmojo At-
gautos Nepriklausomos Lietuvos Prezidento Algirdo
Brazausko atminimui.

Tautos Fondas įvertina Prezidento Algirdo Brazaus-
ko nuopelnus, kad pirmas atskyrė Lietuvos komunistų
partiją nuo Rusijos, jo žodis lėmė, kad Lietuva būtų pri-
imta į Europos Sąjungą ir NATO, o Arkikatedra sugrą-
žinta Bažnyčiai.

Lietuva neteko istorinės  asmenybės, reto tvirtumo ir
protingumo žmogaus.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
Tautos Fondo tarybos pirmininkė

Buvusiam JAV LB Cape Cod apylinkės pirmi-
ninkui

A † A
inž. ALGIRDUI DAPKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai REGINAI,
dukrai  AUŠRAI, sūnums KĘSTUČIUI ir ANDRIUI
su šeimomis.

JAV LB Cape Cod apylinkė

Vaškinių figūrų muziejuje atidengta 
D. Cameron statula

Londono Madame Tussauds mu-
ziejuje liepos 1 d. buvo atidengta
premjero David Cameron natūralaus
dydžio vaškinė figūra, kurią entu-
ziastingai apžiūrėjo kūdikio besilau-
kianti vyriausybės vadovo žmona
Samantha. ,,Jie atliko neįtikėtiną
darbą, tai nuostabu. Jis atrodo toks
tikras. Jis visiškai toks pat kaip rea-
lybėje”, – sakė ji lankydamasi muzie-
juje.

Vaškinę figūrą, kuri kainavo 150
tūkstančių svarų, gamino 20-ies spe-
cialistų grupė. Muziejuje ji pasirodė
nepraėjus nė dviem mėnesiams po D.
Cameron vadovaujamos konservato-

rių pergalės visuotiniuose rinkimuo-
se.

Keista, tačiau Tony Blair pakei-
tusio Gordon Brown figūros Madame
Tussauds muziejuje taip ir neatsira-
do. G. Brown vyriausybei vadovauti
pradėjo 2007 metais, partijoje taria-
mai suorganizavęs perversmą ir nu-
stūmęs T. Blair.

,,Mes gaminame visų išrinktų
premjerų vaškines figūras, o G.
Brown nebuvo išrinktas”, – sakė
muziejaus vadovas Edward Fuller,
paklaustas, kodėl muziejuje nėra G.
Brown figūros.

BNS

A. Hepburn išrinkta gražiausia praėjusio 
šimtmečio moterimi

Kino dievaitė Audrey Hepburn
išrinkta gražiausia praėjusio amžiaus
moterimi.

1961 metų filmo ,,Pusryčiai pas
Tifani” (Breakfast at Tiffany’s)
žvaigždė milijonams yra tapusi kerin-
čio stiliaus etalonu. Ją prisimenantys
kino žiūrovai mano, kad aktorė buvo
gražiausia iš visų praėjusio šimt-
mečio gražuolių, rodo apklausos re-

zultatai.
Antrojoje vietoje, apklausos daly-

vių nuomone, yra grupės ,,Girls
Aloud” atlikėja Cheryl Cole, o trečio-
joje – ekrano legenda Marilyn Man-
roe. Ketvirtąją vietą žiūrovai atidavė
Angelina Jolie, o penktoji, TV kanalo
QVC žiūrovų sprendimu, atiteko
Grace Kelly.       

BNS

Egipto archeologai atidengė 
slaptą faraono kapo tunelį

Po 23 metus trukusių paieškų
archeologai surado slaptą tunelį, ve-
dantį į daugiau nei prieš 3 tūkstan-
čius metų Egiptą valdžiusio faraono
Seti I kapavietę, birželio 31 d. pra-
nešė Kultūros ministerija.

Egipto aukščiausiosios senovės
paminklų tarybos vadovo Zahi Ha-
wass vadovaujama archeologų grupė
,,šio tunelio ieškojo daugiau nei dvi-
dešimt metų Vakarų Kranto nekropo-
lyje” Luksore, pietinėje Egipto dalyje,
sakoma Faruq Hosni pareiškime.

Pasak Z. Hawass, dar trejus me-
tus užtruko išvalyti 174 metrų tunelį.
Jame archeologai rado keramikos
šukių ir statulėlių fragmentų. Tune-

lis buvo paruoštas papuošimui ir
išpaišytas eskizais, jame taip pat rasti
architekto nurodymai tunelį kasu-
siems darbininkams, sakė Z. Hawass.

,,Pastumkite durų staktą ir pra-
platinkite praėjimą”, – skelbia iki
mūsų dienų išlikęs architekto užra-
šas ant netikrų durų. ,,Atrodo, kad
Seti I mėgino pastatyti slaptą kapa-
vietę kapavietėje”, – sakė Z. Hawass.

Seti I buvo vienas garsiausių
Senovės Egipto valdovų ir įspūdingas
karo vadas. Jo kapas Karalių slėnyje
yra didžiausias iki šiol archeologų
slėnyje atrastas statinys, tačiau mok-
slininkams dar reikia įminti ne vieną
jo mįslę.                                    BNS
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Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Su 200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys, iš viso 7,000 dol., Oakland, CA;
Irena Leonas-Kriaučeliūnienė, garbės narė, iš viso 5,900 dol., Burr

Ridge, IL.
Su 175–100 dolerių:
Laima Jarašūnienė, garbės narė, iš viso 1,560 dol., Santa Monica, CA;
Sigita Žemaitienė, garbės narė, iš viso 2,200 dol., Cicero, IL;
Aniceta Januškienė, garbės narė, a+a Antano Januškos septynerių

metų mirties sukakčiai atminti, iš viso 2,200 dol., Milton, MA.

DRAUGO FONDAS SVEIKINA visus ,,Draugo“ skaitytojus,
švenčiančius liepos 4-ąją – JAV nepriklausomybės dieną, ir liepos 6-
ąją – Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.
Džiaukimės, gyvendami laisvėje JAV ir Tėvynėje. 

Draugo fondas dėkoja rėmėjams už aukas, už lietuviškos spaudos įverti-
nimą.

Rūpinkimės, kad ,,Draugas” taptų ne tik mūsų laikraščiu, bet daugelio
lietuvių kasdieniniu draugu.

Čekius rašykite: Draugas foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629.

Švenčių proga Draugo fondą pasveikino nuolatiniai garbės rėmėjai, at-
siųsdami dosnias aukas.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir neįga-
liems vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Jonas ir Ona Treškos $25; a.
a. Onos Paulienės atm. Vincas Lukas
$25, Jūratė Zelba $25; tęsiant mer-
gaitės metinę paramą William Saun-
ders $90; Ona Julija Gylienė $100;
Liudas ir Dalia Šleniai $50. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba

(630) 243-6435.

• Pagerbdama a. a. Severino
Krutulio atminimą pagerbiant, Liu-
cija Krutulienė su šeima „Saulutei”
atsiuntė $440, kuriuos suaukojo: K.
Motušis, J. R. Mozoliauskai, A. Kriau-
čiūnas, A. D.  Vitkus; L. V. Garbon-
kus, A. S. Damijonaitis, H. R. Juch-
nevičius, M. Norušis, A. E. Paulikas,
R. R. Fabijonas. „Saulutė” dėkoja už
aukas ir reiškia nuoširdžią užuojau-
tą a. a. Severino Krutulio šeimai ir
artimiesiems.

�Algirdas V. Dapkus po sunkios
ligos 2010 m. liepos 1 d. pabaigė savo
žemiškąją kelionę. Apie laidotuves
bus pranešta vėliau. 

�Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad pirmadienį, liepos 5 d., re -
dakcija nedirbs. Nebus išleistas ant -
ra dienio laikraščio numeris.

�Prisijungdamas prie pilietinio
sumanymo „Lietuva, Tėvyne mūsų”
Lie tuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje maloniai kviečia tau-
tiečius liepos 6 d., antradienį, susirinkti
restorane „Kunigaikščių užeiga” (6312
S. Harlem Ave., Summit, IL 60501) ir 9
val. v. sugiedoti Lietuvos himną. 

�Jauna pia nistė, res pub likinių
bei tarptautinių konkursų laureatė
Gabrielė Le lytė liepos 10 d., šešta -
dienį, 5 val. p. p. kviečia į fortepijo -
ninės muzikos popietę, kurioje išgir-
site L. van Beet ho ven, F. Chopin, M.
K. Čiurlionio ir kitų kompozitorių
kūrinius. Koncertas vyks Lietuvių
dai   lės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont.

�Profesionalus Čikagos archi -
tektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietu-
viškai liepos 11 d., sekmadienį, 4:30
val. p. p. plaukiantiesiems pačiu
gražiausiu laivu ,,Chicago First La-
dy” Čika gos upe ir Michigan ežeru.
Laive veiks baras. Vietų skaičius lai-
ve ribotas. Bi lietus galite užsisakyti
tel.: 708-207-8406; 708-785-8080
arba el. paš tu: altv@comcast.net ar
kariledalia@yahoo.com. 

�Liepos 11 d. 12 val. p. p. JAV LB
Lemonto valdyba kviečia visus į Va -
saros šventę Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Susirinkime visi į būrį pa -
silinksminti, pasidžiaugti vasaros tei -
kiamais malonumais. Koncertuos
Lon dono karališkosios muzikos aka -
demijos studentas akordeonistas
Mar tynas Levickis, linksmins ir  sma-
giai šokti kvies Rasa Zubreckaitė.
Vaišinsimės čia pat kepamais šašly -
kais, skaniausiais ,,Smilgos” cepeli-
nais. Gaivinsimės iš statinės pilsto-
mu įvairių rūšių alumi. Didelių ir ma -

žų laukia staigmenos – pupų mai šų
mėtymas, piešiniai ant asfalto, spor to
rungtys, šokių konkursai, ga lėsite
išmėginti savo laimę loterijoje. No-
rintieji reklamuoti savo verslą ar
rankdarbius prašomi kreiptis tel.
630-673-3384.

�Prisidėdami prie pilietinio sam-
būrio „Lietuva, Tėvyne mūsų”, Lie-
tuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas New York ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Manhattan apylinkė
maloniai kviečia tautiečius Valstybės
– Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo – dieną susirinkti sugiedoti
Lietuvos himno. 2010 m. liepos 6 d.,
antradienį, 8 val. v. New York, Su-
sivienijimo lietuvių Amerikoje patal-
pose (307 W 30th Street, New York,
NY 10001). Renginio metu – kuklios
vaišės, auka 10 dolerių. 

�Philadelphia lietuviai kviečia į
lietuvišką šventę ,,Lietuviais esame
mes gimę!”, kuri  vyks Estų na muose
(4 Cross St. & Ve te rans Hwy. Jack-
son,  NJ  08527) liepos 10 d. nuo 3 val.
p. p. Šventės dalyviai paminės Min-
daugo karūnavimo dieną ir Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines. Vėliau vyks
ir Joninių linksmybės. Įėjimas – 10
dol. Jonai, Rasos ir Mindaugai bei ma-
žieji dalyviai bus įleidžiami nemoka-
mai. Daugiau informacijos gausite el.
paštu lietuviskabendrija@yahoo.com

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos
stovykla vietės tinklalapyje www.ne
ringa. org/meno.html. Norinčiuosius
dalyvauti prašome iš tinklalapio išsi-
spausdinti registracijos lapą ir už-
pildytą, išsiųsti nurodytu adresu.

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel. 973-377-8148.

�IX  Dainų šventės Toronto, Cana -
da būstinės nu meris 416-679-7784 ext.
5249 #. Pagrindinis informacijos cen -
t ras bus įsikūręs ,,Marriott Airport”
vieš butyje, 901 Dixon Rd., Toronto,
ON M9W 1J5, Canada.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Iš kairės: PLA direktorė Skirmantė Miglinienė, University of Turku doktorantas
Johnatan L’Homedieu, LTSC bendradarbė dr. Enata Skrupskelytė ir Budrio fo-
toarchyvo vedėjas Jonas Tamulaitis. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lankėsi Suomijos Turku uni-
versiteto doktorantas Johnatan L’Homedieu. Svečio studijų sritis – Amerikos
ir Lietuvos politinių ir diplomatinių santykių istorija, taigi jam buvo labai
naudingi Pasaulio lietuvių archyvo (PLA) Amerikos lietuvių tarybos fonde
esantys dokumentai. Ypač J. L’Homedieu domėjosi JAV valstybės departa-
mento ir išeivijos lietuvių diplomatų susirašinėjimu bei Pabaltiečių jungtinio
komiteto veiklos medžiaga. 

KKLLAAIIDDOOSS  AATTIITTAAIISSYYMMAASS
Vienos Raimundo M. Lapo straipsnį apie Aliciją Rugytę palydinčios nuo-

traukos (,,Draugas”, 2010 m. birželio 26 d., p. 10) prierašas turėtų būti: ,,Či-
kagos aukštesniosios mokyklos vyresnioji klasė Šv. Jurgio parapijos salėje,
1955 metai. Viduryje – mokyklos direktorė A. Rugytė.”

Atsiprašome straipsnio autoriaus ir skaitytojų.
Redakcija


