
mokestinių apribojimų, o pajamos,
gautos pardavus programą, nėra ap-
mokestinamos kitų parduotuvių, pre-
kiaujančių aplikacijomis. „GetJar”
amerikiečių žurnalo „Time” įtraukta
į dešimtuką įmonių, kurių sukurtos
technologijos pakeis žmonių gyveni-
mą, ji taip pat apdovanota „Techno-
logijų pionieriaus 2011” vardu.

Kaune gimęs ir augęs I. Laursas
mokėsi šio miesto 20-ojoje vidurinėje
mokykloje, nors abitūros egzaminus
išlaikė JAV. 1995 m. Vilniaus univer-
sitete jis pradėjo studijuoti ekono-
miką, o po septynerių metų mokslus
nutraukė, taip ir neatidavęs magistro
darbo. Dabar jau klestintis versli-
ninkas prie kompiuterio pirmąkart
prisėdo būdamas vos ketverių. I.
Laurso tėvai buvo inžinieriai ir jau
tais laikais turėjo galimybę naudotis
kompiuteriais. Dar mokydamasis
mokykloje jis taip įgudo naudotis
kompiuteriu, kad pirmaisiais studijų

metais Vilniuje pragyvendavo kur-
damas interneto svetaines ir priva-
čiai mokydamas anglų kalbos. 2000
m.  su bičiuliais jis įsteigė mobiliųjų
žaidimų kūrimo bendrovę.

Aptarti Lietuvos ir JAV ekonominiai santykiai

Pagerbė komunizmo aukų atminimą
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Vilnius (,,Verslo žinios” info) –
Birželio 9 d. Europos verslo spaudos
sąjungos (EBP) generalinėje asam-
blėjoje Atėnuose technologijų ben-
drovės „GetJar” įkūrėjui Iljai Laur-
sui buvo įteiktas „Europos metų va-
dovo 2011” apdovanojimas. Europos
metų vadovas renkamas balsuojant
EBP nariams, tarp kurių yra tokie
leidiniai kaip „Financial Times”,
„The Wall Street Journal Europe”,
„Handelsblatt”. Tai pirmasis įmonės
vadovas iš Rytų Europos, gavęs šį
garbingą apdovanojimą.

Lietuvos verslininkas I. Laursas
buvo įvertintas už jo darbą kuriant
„GetJar”, kuri tapo didžiausia pa-
saulyje atvira mobiliųjų aplikacijų
platforma ir varžosi su tokiais milži-
nais kaip „Apple”, „Microsoft”,
„Google” ir „Nokia”. Nuo pastarųjų
„GetJar” skiriasi tuo, kad čia plati-
namos taikomosios programos nėra
suvaržytos techninių, komercinių,

Europos metų vadovu tapo Lietuvos verslininkas

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Birželio 9 d. Washington, DC Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis dalyvavo Komunizmo aukų memorialo fondo surengtame minėjime, kurio metu pagerbė
daugiau nei 100 milijonų pasaulio komunizmo aukų atminimą, padėdamas vainiką prie paminklo komunizmo
aukoms atminti.  

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Vilnius (ELTA) – Per pastaruo-
sius 20 metų įtvirtintas strateginis
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas
yra geras pagrindas dvišalės preky-
bos ir investicijų plėtrai, sakė užsie-
nio reikalų ministras Audronius
Ažubalis, birželio 10 d. sveikindamas
asociacijos ,,Amerikos prekybos rū-
mai” (American Chamber of  Com-
merce) susitikimo ir diskusijos apie
Lietuvos ir JAV ekonominius santy-
kius dalyvius. Šiemet minimas Lie-
tuvos ir JAV diplomatinių santykių

atkūrimo 20-metis.
Anot ministro, abiejų šalių pre-

kybinio ir ekonominio bendradarbia-
vimo galimybės dar nėra visiškai iš-
naudojamas. Šiuo metu JAV nėra
tarp 10 didžiausių Lietuvos prekybos
partnerių ir užsienio investuotojų.
,,Tikimės, kad Lietuvos prekybos
atstovybės Čikagoje atidarymas ir
pirmos po diplomatinių santykių at-
kūrimo JAV verslo misijos į Lietuvą
atvykimas rugsėjo mėnesį sustiprins
abiejų šalių ekonominius ryšius”, –

kalbėjo ministras.
JAV bendrovės ,,Kraft Foods”,

,,Philip Morris”, ,,Coca-Cola” ir kitos
buvo pirmosios, kurios pasirinko Lie-
tuvą verslo plėtrai. Į Lietuvą jau atėjo
paslaugų ir aukštąsias technologijas
plėtojančios JAV kapitalo įmonės
,,Thermo Fisher Scientific”, ,,Moog”,
,,Western Union”, IBM, ,,Computer
Sciences Corporation”, ,,Cisco”. Vyks-
ta pokalbiai su galimais investuoto-
jais iš JAV dėl Visagino atominės
elektrinės projekto įgyvendinimo.

• Prisiminti tikėjimo galią – 2
• Birželio dienoraščiai – 3
• Lietuvių katalikų religinei

šalpai – 50! – 3
• LR Seimo ir PLB komisijos

sesijai pasibaigus – 4, 14
• Lietuvybė San Francisco, CA

išsilaikys – 5 
• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6
• Nuostabūs A. Ulecko pasieki -

mai sporte – 7
• LUMA atsisveikina iki

rudens – 7, 13
• Sportas – 8
• Apžvalgos – 10
• Apgaulės nekilnojamojo turto

rinkoje – 12–13

Vilniuje „Arkos’’ galerijoje atidaryta paro-
da „Lie tu vai – su meile…’’ – 9 psl.

I. Laursas – pirmasis įmonės vadovas iš
Rytų Europos, gavęs garbingą EBP apdo-
vanojimą.



Po ilgų svarstymų Lietuvos Seimas
nutarė pailginti pensijos amžių iki 65
metų, jis pradės ilgėti nuo kitų metų. To-
kiu būdu 2026 m. ir moterys, ir vyrai mū-
sų šalyje išeitų į pensiją, sulaukę 65 metų.
Pensijos amžius paskutinį kartą keistas
1994 m., kai jis buvo pradėtas didinti nuo
55 metų iki 60 metų moterims ir nuo 60
iki 62,5 metų vyrams. Įstatymo prieši-
ninkai tvirtina, kad įsigaliojus naujai tvar-
kai dar daugiau šalies gyventojų nesu-
lauks pensijos amžiaus. Panašu, kad tuo-
se būgštavimuose dalis tiesos yra –  2008
m. duomenimis, vidutinė vyrų gyvenimo
trukmė Lietuvoje buvo 66,3 metų, mo-
terų – 77,6 m., tyrimai rodo, kad iki 2060
m. vyresnių nei  65 gyventojų mūsų šaly-
je padaugės nuo 16,2 proc. iki 31,2 proc.
Valdžios žmonės teisinasi, kad tokie
sprendimai priimami ir kitose Europos
Sąjungos šalyse. Taip, tai tiesa, bet įsta-
tymų leidėjai neturėtų pamiršti, jog mū-
sų šalyje sparčiai mažėja darbingo am-
žiaus žmonių, galinčių mokėti mokesčius
valstybei, jau dabar ,,Sodros” skyles lo-
pančiai skolintais pinigais.

Redaktorė Loreta Timukienė

Viešpats, prieš
žengdamas į
dan gų, kal-

bėjo mokiniams:
„Man duota visa val-
džia danguje ir že-
mėje. Tad eikite ir
padarykite mano
mokiniais visų tau-
tų žmones, krikšty-
dami juos vardan Tė-
vo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis
visko, ką tik esu jums įsakęs’’ (Mt 28, 18–20). Jėzus jau
sumokėjo nuodėmės kainą, jau sugrąžino mums per nuo-
dėmę pra rastą įsūnystę, dabar belieka neš ti į pasaulį ve-
lykinę žinią – mes esame išgelbėtieji Dievo vaikai.

Jėzus, prieš žengdamas į dangų, pažadėjo mokiniams:
„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos ga-
lybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Ju-
dėjoje bei Sa marijoje, ir lig pat žemės pakraščių’’ (Apd 1,
8). Apaštalų darbų knyga pasakoja, su kokiu užsidegimu
ir ti kė jimu po Sekminių apaštalai vykdė šį Mokytojo pa-
liepimą. Šitai darė ne tik jie, bet daugybė ištikimų Jėzaus
mokinių per 2000 metų Bažnyčios istoriją.

Susirinkome pagerbti vieno iš iš ti kimiausių ir uo-
liausių Jėzaus mo ki nių – palaimintojo popiežiaus Jono
Pauliaus II, kuris, skelbdamas Kris taus Evangeliją ir
stiprindamas ti kin čiųjų bendruomenes, apkeliavo visą
pasaulį. Prieš aštuoniolika metų rugsėjo 6 d. jis aplankė
Kauną ir čia, Santakoje, ant kalnelio, kurį dabar vadi-
name Popiežiaus kalneliu, aukojo šv. Mišias. Anuomet jis
kalbėjo: ,,Atsiųsk, Viešpatie, savo Dvasią ir atnaujink že-
mės veidą. Šis kreipinys itin svarbus šiuo metu, kai jūsų
že mės sūnūs ir dukterys, taip pat ir kaimyninės broliškos
tautos jaučia būtiniausią poreikį iš pagrindų at naujinti
savo visuomeninį, šeimų, asmeninį ir tautinį gyvenimą.’’ 

Jonas Paulius II kvietė Šven tojoje Dvasioje atsinau-
jinti kiekvieną tikintįjį. ,,Kiekvieno krikščionio pa šau-
kimas, – kalbėjo popiežius, – liu dyti Kristų visu savo gy-
venimu. Visų pirma liudyti Kristų asmeniniu gy venimu:
turime jį nuoširdžiai derinti prie Evangelijos, paklusti
visiems dieviškiems įsakymams, kiekvienu metu elgtis
taip, kaip moko Vieš pats.’’

Palaimintasis popiežius kvietė atsinaujinti šeimas.
Gyvenimas pa gal Evangeliją ypač svarbus sutuoktiniams
– mat šeima yra pirmoji „namų Bažnyčia’’, kur prasideda
nau josios kartos evangelizacija.

Jonas Paulius II ypač kvietė gy venti pagal Evangeliją
kunigus. Jis kalbėjo: ,,Šitai dar svarbiau kuni gams –
Dievo tautos ganytojams, sakramentiškai suvienytiems
su Kris tumi, Geruoju Ganytoju.’’

Palaimintasis Jonas Paulius II vertai yra vadinamas
didžiuoju po piežiumi, nes jo dvasinis palikimas Bažny-
čiai ir pasauliui yra milžiniš kas. Jo didybė yra ne tik
nuveikti darbai, bet ir tai, kad sugebėjo pastebėti net ir
pačius mažiausius, ypač tuos, kurie kentėjo. Kas mes, lie-
tuviai, buvome ir esame tarp didžiųjų pa saulio tautų? Ką
reiškia keli milijonai į Kristų tikinčių Lietuvos žmonių,

kai pasaulyje jų skai-
čiuojama milijardais?

Tuojau po savo
išrinkimo Jonas Pau-
lius II pasakė spar-
nuotą frazę, kad pusė
jo širdies priklauso
Lietuvai, kad jis nori
atvykti ir pa simelsti
prie Aušros Vartų Gai-
les tingumo Motinos.

Minint Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejų, Jonas Pau ius II
palaimintuoju paskelbė arkivys kupą Jurgį Matulaitį, dar
po metų Lietuvai padovanojo kardinolą Vin centą Slad-
kevičių, ilgus metus gyve nusį tremtyje. Aną rugsėjo 6-ąją
Jo nas Paulius II kalbėjo: ,,Noriu mūsų Švč. Motinos aki-
vaizdoje padėkoti Dievui Tėvui, Sūnui ir Šv. Dvasiai už
jūsų tikėjimą, kurį jūs išsaugojote ir apgynėte per sun-
kius laikus. Dėkoju už šį lietuvių tautos tikėjimą, už jūsų
Kunigų, jūsų Vyskupų, jūsų Kardi nolo tikėjimą, jis yra
didelis tikėjimo ir meilės Kristuje, Dievo tautos mei lės
liudytojas.’’

Popiežiaus apsilankymas Lietu voje ir Kaune buvo
reikšmingas ne tik Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvai. Tik
išlipęs iš lėktuvo Jonas Paulius II pabučiavo Lietuvos
žemę, tuo pagerbdamas visus, kuriuos ši žemė išaugino.
Čia pat, oro uoste, popiežius kal bėjo: ,,Atvykstu pas jus
tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos savo
garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje ir po
ilgo kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio sten-
giasi drąsiai žengti į prie kį.(...) Atkeliauju pas jus pir-
miausia kaip Ganytojas, tad trokštu padrąsinti toliau
kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą ir siekiančią kuo ge-
riau iš vystyti savo galimybes.’’

Jonas Paulius II buvo popiežius, labai suartinęs Lie-
tuvą su kaimynine Lenkija. Nuo tada užsimezgė draugiš-
ki, pagarbos vieni kitiems kupini santykiai. Būdamas
pas Viešpatį, jis ir toliau melsis ir laimins šias tautas, kad
jos gyventų vienybėje ir broliš kume. O mes, lietuviai ir
lenkai, gerbdami ir mylėdami šį didį popiežių, ne tolsime,
bet artėsime vieni prie kitų.

Prieš mėnesį Jonas Paulius II buvo paskelbtas palai-
mintuoju. Šią va landą vykstant ant popiežiaus Jo no Pau-
liaus II kalnelio Eucharistinei aukai, mes dėkosime Die-
vui už Lie tuvą mylėjusį popiežių ir jo beatifika ciją. Vi-
liuosi, kad jis nuolat primins daugeliui tai, kas žmogaus
ir krikš čionio gyvenime yra svarbiausia – kasdien atsi-
naujinti tikėjime ir mei lėje. Primins tikėjimo galią, taip
labai reikalingą mūsų laikmečio žmonėms.

Atsisveikindamas su Lietuvos žmonėmis čia, Kauno
Santakoje, pa laimintasis popiežius linkėjo: ,,Lin kiu jums,
kad šis tikėjimas visada būtų jūsų galia, kuria galė-
tumėte dvasiškai ir išoriškai atkurti savo tėvynę, savo
gyvenimą, savo lietuvišką ir krikščionišką tapatybę, Šv.
Bažnyčios, mūsų Motinos, Europos ir žmonijos labui. 

Palaimintojo Jono Pauliaus II pagerbimas Santakoje,
2011 m. birželio 4 d. Kaunas
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RUNCė DANDIERINAS GYVAS?

Po vienu ,,Drauge” birželio 2 d.
išspausdintu laišku, kurio tema –
Lab daros Fondas, ne privati, bet vi-
suo meninė organizacija, pasirašyta
ši taip: ,,Susimąstęs kanadietis, To-
ront o, Canada. Pastaba. Redakcijai
laiško autorius yra žinomas.’’ 

Visiškai neaišku, kokia nauda
skaitytojams žinoti, kad redakcija
sle pia vardą žmogaus, viešai pasisa -
kusio rimta visuomenine tema. Ypač,
kad slepiamas laiškininkas sakosi,
jog išsako ne vien savo nuomonę, bet
rašo dar ir už ,,ne vieną” (irgi neįvar -
dytą) torontietį. 

O gal tai visiškai nerimtas raš-
tas, ir tas ,,susimąstęs ka nadietis” iš
tikrųjų – tiktai linksmas šposinin-
kas, koks nors Runcė Dan dierinas,
Balys Pavabalys ar pan.? Jeigu taip,
tai būtų ne pro šalį ,,su simąsčiu-
siam” pasirinkti įdomesnį slapyvar-
dį nei ,,Redakcijai laiško autorius yra
žinomas’’.

Donatas Januta
San Francisco, CA

KAS YRA ANONIMINIS
RAŠINYS?

Prieš porą metų ,,Draugo’’ redak-
cija pranešė, kad daugiau anonimi -
nių rašinių nespausdins. Prieš kelias
savaites pasirodė laiškas, pasirašytas
tik inicialais su redakcijos prierašu,
kad autorius redakcijai žinomas. Ar
tai panaikina anonimiškumą? 

Atrodo, turi me reikalo su redak-
cijos ir anonimo sąmokslu prieš
skaitytoją. Juk laik raštis spausdina-
mas skaitytojui, o ne redakcijai. Tad
jei kas gėdijasi savo nuomonės, tegul
jos nerašo. Jei kas bijo nepopuliarią
nuomonę išsakyti, težino – čia niekas
už nuomonių skirtumą į Sibirą ne-
ištrems. Jei kam sa vas vardas ne-
patinka ir nori vadintis ,,Sąžine”,
gali teisme vardą pakeisti. Tad pa-
galiau atsikratykime visokių mand-
rybių ir, siųsdami savo rašinį į spau-
dą, jį pasirašykime arba iš viso ne-
rašykime.

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI

AŠ AbEjOjU

Daug metų, net šimtmetį pra -
lenkęs „Draugas”, žinomas kaip ka-
talikiš kos pakraipos laikraštis, lankė
visame pasaulyje išsibarsčiusius lie-
tuvius. Tai patvirtina ir ,,Drauge”
2011 m. gegužės 3 d. išspausdinta  po-
piežiaus Jono Pauliaus II didelė nuot-
rauka su žinute apie jo paskelbimą
palaimintuoju. 

Tačiau atvertus tos pačios dienos
„Draugo” antrąjį puslapį, randame
Gintaro Vi socko straipsnį „Kodėl gi-
nu bu vusį Rygos omo nininką”, ku-
riame jis rašo apie mums gerai at-
mintiną Medininkų žiaurų įvykį.
Skaitydami jį sužinome, kad omo ni-
ninkas rusas (bet Latvijos pilietis) ne
tik neigia, bet ironiškai šaiposi daly-
vavęs tose žudynėse, mat tam ne tu-
rima pakankamai įrodymų.

Skaitytojams peršama mintis ne -
sivarginti dėl kaltininkų ieškojimo.
Ar „Draugo” redakcija tinkamai pa -
sielgė, viešindama omonininko gy -
nėjo G. Visocko išvadas? Aš abejoju.

Leonas Venckus
Palatine, IL

Redakcijos žodis
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Antai, Prezidentė vetavo miškų įsta-
tymą, idant nebūtų sukčiavimo ir
mūsų miškuose Lietuvos pilietis

ga lėtų žiemą vasarą laisvai grybauti. 
Bet kiekvienas medalis turi dvi puses,

šis vetavimas – irgi. Pvz., Anykščiuose gy-
vena mano bičiulių pora Svieta ir Anato-
lijus Smertjevai, kurie įsigijo miško plote-
lį su pama tais Romaškonyse ir norėtų ten sta tyti
sveikatinimo paslaugas teikiantį kaimiško turiz-
mo statinėlį. Kokiu nors savanaudiškumu ar noru
apgauti šių žmonių neįtarčiau – per daug gerai
juos pažįstu. Jie – aktyvūs pi liečiai, visuomeni-
ninkai, vis dar bandantys gyventi Lietuvoje, sąži-
ningai užsidirbti duoną ir padėti kitiems. Beje, tu-
rintys galimybę išvykti į Vo kietiją, kur gyvena tė-
vai, ir gauti tos valstybės pilietybę. Jau treji metai
jie vis dar bando kaip nors gauti tuos leidimus ir
pradėti padėti Lietuvos žmo nėms, kurių pas Svietą
ir taip važiuoja tuntais. 

Taigi... Daug šnekama apie smul kaus verslo
atgaivinimą, apie nedarbą Lietuvos provincijoje.
Apie turiz mą – kaip vieną iš svarbiausių Lietu vos
šakų... Pastaruoju metu prade dama daug šnekėti
ir apie bendrumą – tarp valdžios ir piliečių... 

Gaila, kad žodžiai nuo darbų kitą syk skiriasi. 

II

Pavasario atostogų metu netoli Anykščių su
bičiuliais surengėme stovyklą vaikams – rašėme
pasakas, iliustravome jas, spausdinome knygą ir t.
t. Bet... buvo geras oras, vaikų bu vo padykusių ir

nulaikyti juos prie stalo buvo išties nelengva.
Netikėtai pradėjome kalbėti apie partizanus, skai -
tyti jų dienoraščius, dainuoti dainas, rengti nak-
tinius žygius – ir vaikai pasikeitė. Labai greitai ta-
po aktyvūs, sąmoningi ir pilietiški. At sisveikinant
vis prašė – sudainuokim dar sykį „Vosilkas”... 

Pasibaigus stovyklai šovė mintis, jog reiks ru-
deniop organizuoti rimtą partizanišką stovyklą –
su bunkerių kasimu, pasikviesti tikrų partizanų,
kad papasakotų ir parodytų, kas ir kaip. 

Regis, partizaniška tema yra pui kus raktas
atgauti save – sugrįžti į Lietuvą, pamilti ją, „prisi-
imti”, tapti atsakingu ir sąmoningu. Net didžiau si
chuliganai keičiasi po naktinių žygių. 

Gal dėl to – baiminantis, kad Lie tuvoje neuž-
augtų karta su stuburu – viešoje erdvėje dažnai ir
niekinamas partizanų atminimas. Geriau būkime
susisukę, nykūs, bejėgiai ir važiuo kim iš čia...

III

Taip ir norisi prisiminti generolo Žemaičio
paskutinius žodžius, ku riuos jis pasakė 1954 m.
birželio mėn. 7 d. teismo salėje, buv. Kapsuko ir  Go -
go lio gatvių kampe. 

J. Žemaitis pradėjo: ,,Aš, kaip ir kiti
mano bendraminčiai, laikau, kad Sovie-
tų Sąjungos ginkluotosios pajėgos įsibro-
vė į mano šalį. Šį sovietų vyriausybės
žingsnį aš laikiau netei sėtu ir todėl ma-
niau, kad neprivalau tarnauti sovietų ar-
mijoje, o neturėdamas kitų galimybių iš-
silaisvinti iš tarnybos sovietų armijoje,
aš, pasitai kius pirmai progai, išėjau iš
jos. Šiuos veiksmus aš nelaikau jokiu

nusikaltimu.
Visą pogrindžio veiklą, kurios da lyviu aš bu-

vau, nukreiptą prieš so vietų valdžią, aš laikau tei-
sėta veikla ir taip pat nelaikau jos nusikalstamais
veiksmais.

Noriu tik paaiškinti, kiek man teko vadovauti
kovotojams už Lietu vos laisvę, aš stengiausi, kad ši
kova įgautų humanistinį pobūdį. Jokių žvėrišku-
mų vykdyti aš neleidau.

Koks bus teismo nuosprendis, man aišku.
Aš manau, kad kova, kurią aš ve džiau beveik

devynerius metus, duos savo rezultatus.
Šiame teismo posėdyje aš pama čiau žmonių,

kurie išnaudoja galimy bes eiti lengvesniu keliu.
Būdamas sunkios dvasinės būklės, išmuštas iš

vėžių, tardymų pra džioje aš taip pat ėjau tuo keliu
ir padariau didžiausią kvailystę, dėl kurios pog-
rindžio judėjimui aš pridariau daug žalos. Dėl šios
priežas ties aš ir pasmerkiu save aukščiau siai
bausmei.

Aš džiaugiuosi, kad vėliau man pasisekė at-
sipeikėti ir sugrįžti į tei singą kelią.”

Vytautas V. Landsbergis – aktorius, režisierius
ir knygų autorius.
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Birželio dienoraščiai
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Tokia antrašte interneto svetai -
nėje http://lkrsalpa.org prisis-
tato Lietuvių katalikų religinė

šalpa (LKRŠ), šįmet švenčianti 50
metų nuo organizacijos inkorporavi-
mo 1961 m. kovo mėn. 2 d. New York
valstijoje. ,,Lie tuvių enciklopedijoje’’
rašoma, jog LKRŠ veikia nuo 1960 m.,
nors ,,Ku  nigų vienybė’’ Amerikoje
visada rūpinosi šalpa. Po Pirmojo
pasaulinio karo tuo tikslu buvo su-
daryta speciali komisija. 1942 m. bu-
vo sudarytas komi te tas padėti nuo
karo nukentėjusiems lietuviams.
1959 m. įkurta Lietuvių kunigų pa-
galbos komisija, vėliau ta pusi LKRŠ.
Tikslas – gelbėti ir ginti tikėjimo
reikalus Sovietų Sąjungos okupuoto-
je Lietuvoje, teikti pagalbą Lietuvos
bažnyčioms ir religiją pa laikantiems,
šelpti besirengiančius į dvasinį luo-
mą laisvame pasaulyje. Kuriant
LKRŠ, daugiausia pasidarbavo kan.
dr. J. B. Končius. Pirmieji dar binin-
kai buvo vysk. V. Brizgys, prel. J. Bal-
kūnas, jau minėtas kan. dr. J. B. Kon -
čius ir daug kitų dvasiškių. Įstaiga
1960 m. buvo atidaryta Brooklyn, NY,
vėliau perkelta į Maspeth, NY, kur
veikia iki šiol.

Minėtoje svetainėje rašoma, kad
LKRŠ įvairiais būdais padeda skelbti
Dievo žodį ir krikščioniškas vertybes
Lietuvoje. ,,Nuo idėjos, kilusios prieš
daugiau nei 50 metų, apie organizaci-
ją, kuri galėtų paremti sąžinės kali -
nių šeimas, stiprinti pogrindžio re-
ligi nę veiklą, kuri sovietinės oku-
pacijos laikotarpiu informuotų lais-
vąjį pa saulį apie lietuvių tautoje vyk-
domą religinį, kultūrinį, socialinį bei
tau tinį genocidą, atsiradimo, iki šių
die nų LKRŠ remia tautos pastangas
išsilaisvinti iš 50-ies metų sovietinės
vergijos paveldo ir krikščioniškos de -
mokratinės visuomenės Lietuvoje su -
formavimą.” Tai gana ilgas, gal net
per ilgas sakinys, kuriuo nusakyti
šios organizacijos tikslai ir pasieki-
mai. Po nepriklausomybės atkūrimo
LKRŠ stambiomis sumomis remia
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje stipri-
nimą, reli ginio auklėjimo bei sielova-
dos projektus, krikščionišką spaudą,

karita tyvinę ir evangelizacinę veik-
lą, ypa tin gą dėmesį skirdama jauni-
mo doros bei krikščioniškų vertybių
puoselėji mui.

Prieš metus Lietuvoje viešėjusią
LKRŠ atstovę Iloną Laucienę kalbino
Elvyra Kučinskaitė (jų pokalbis pasi -
rodė www.labdaryste.lt 2010 m. birže-
lio 23 d. laidoje). Pasikalbėjime prisi-
menama, kad nuo 1976 m. LKRŠ va -
dovavo kun. K. Pugevičius. Šiek tiek
vėliau pirmininko pareigas perėmė
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Pernai
reikalų vedėja buvo Vida Jankaus -
kienė. Mano žiniomis, dabartinis
LKRŠ pirmininkas yra kan. Algi -
mantas Bartkus. LKRŠ taryboje yra
15 žmonių, ši organizacija yra dvasi-
nin kų rankose. Pasauliečių taryboje
turi būti mažiau kaip pusė, nes bijo-
ma, kad jei jie taptų dauguma, lėšos
gali nukeliauti kitoms, ne Bažnyčios
reikmėms. Pasak I. Laucienės, LKRŠ
veikla kiek pakito – atėjus kun. K. Pu -
gevičiui, organizacija ėmė vadintis
Lietuvių informacijos centru, kur di-
desnis dėmesys buvo sutelktas į in-
formacijos sklaidą. ,,Labai svarbia
veiklos sritimi tapo ‘Kronikos’ plati-
nimas ir vertimas į daugybę kalbų,
jos siun tinėjimas po visą pasaulį”, –
sakė I. Laucienė. 

Anksčiau ar vėliau kalba nu -
krypsta į pinigus. ,,Kas yra pagrin-
diniai aukotojai?” – teiraujasi E. Ku -
činskaitė. ,,Aukoja asmenys. Yra to -
kių, kurie tai daro metai iš metų. Kai
kurie – labai mažas sumas, tačiau
nuo lat. Kai kurie skiria net savo pa -
likimus. Be to, Religinė šalpa yra
įtraukta į Amerikos valdžios remtinų
organizacijų sąrašą (…)”. Kalbėdama
apie paramą Lietuvai, pašnekovė pa -

minėjo, kad nuo gruodžio iki gegužės
Lietuvai pasiųsta daugiau nei pusė
milijono dolerių, o studentų stipendi-
joms – per 50,000 dol. 

Paklausta apie tarpukario kartos
bendradarbiavimą su nauja išeivių
banga, atsakovė lab ai diplomatiškai
pastebėjo, kad pastarieji dar turi
patys atsistoti ant ko jų. ,,Žinoma,
šios bangos mąstysena yra kita.
Mūsų bangos svarbiausias ir vienin-
telis gyvenimo tikslas buvo išsaugoti
lietuvybę ir padėti Lietu vai. (…)
Dabar yra kitaip”, – teigė LKRŠ ats-
tovė. 

Savo metiniuose pra nešimuose
LKRŠ nurodo išleistas sumas, tačiau
neteko pastebėti, kiek ižde būtų
pinigų. Internete radau, kad 2003 m.

pranešime valdžiai pranešta, kad
viso turėta 1,253.350 dol. Tų metų
įplaukos siekė šiek tiek daugiau nei
750,000 dol. Iš kitų nepatikrintų šal-
tinių girdėjau, kad dabar LKRŠ iždas
yra stambiai padidėjęs. 

Daugiau istorinės medžiagos
apie LKRŠ yra ,,Lietuvių enciklope-
dijos’’ papildomame tome (XXXVII).
Ten ra šoma, kad 1979 m. reikalų
vedėjo pa vaduotojomis atėjo dirbti G.
Damu šytė ir M. Skaibeikienė. 1980
įsteigtas LKRŠ padalinys – Lietuvių
informacijos centras. G. Damušytės
pastangomis Centras žymiai praplėtė
informacijos veiklą, užmegzdamas
ryšius su organizacijomis, ginančio-
mis žmo gaus teises. Tai ta pati Gintė
Da mušytė, kuri dabar yra Lietuvos
Respublikos ambasadorė Kanadoje.

Auksinės sukakties proga sveiki-
name Lietuvių katalikų religinės šal-
pos organizaciją. Daug buvo atlikta,
bet dar daug darbų laukia ateityje.
Šia proga prisimintini motinos
Teresos žodžiai: ,,Tai, ką darome, yra
tik lašas vandenyne, tačiau jeigu
nedarytume, vandenynui truktų vie-
no lašo.”

Lietuvių katalikų 
religinei šalpai– 50!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Labai svarbia veiklos sritimi tapo ,,Kronikos” platinimas ir vertimas į daugybę kalbų, jos
siun tinėjimas po visą pasaulį.



Su Gražvydu Supronu pirmą
kartą susitikome Denver (CO),
kur vyko JAV Lietuvių Bend-

ruomenės (LB) XIX Tarybos pirmoji
sesija. Vėliau su juo teko bendrauti
Orlando (FL) vykusioje antroje Ta-
rybos sesijoje. Pernai su Gražvydu
susitikome Vilniuje vykusioje Lie-
tuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) komi-
sijos sesijoje. Po šiųmetinės šios ko-
misijos pavasario sesijos žiniasklai-
doje pasigedusi išsamesnės informa-
cijos apie komisijos darbus, nuspren-
džiau pakalbinti Gražvydą – juk visa-
da įdomiau apie įvykius išgirsti iš
pirmų lūpų. Tuo pačiu su Gražvydu
įsišnekėjome ir apie jo gyvenimą čia,
Amerikoje, ir apie daug kitų dalykų,
kurie skauda ar turėtų skaudėti kiek-
vienam mūsų. 

Dalelę Lietuvos surado 
Lietuvių Bendruomenėje

Gražvydas gimė ir užaugo Kaune.
Kaip jis pats pasakoja, atsiradus gali-
mybei save išbandyti, vedamas smal-
sumo, su žmona ir dviem sūnumis
2003 metais atvyko į JAV. Anot Graž-
vydo, šis gana aštrus gyvenimo posū-
kis parodė, kad kei čiantis aplinky-
bėms ir galimybėms žmogus lieka
toks pat, ir nuo savęs jis niekur ne-
pabėgs. Supronų šeima apsistojo Cin-
cinnati, vyrui teko pakeisti  profesi-
ją, jis dirba techniku, žmona – meno
žmogus, ji liko ištikima savo profesi-
jai, dirba ,,Davids Bri dal” skyriaus
vadove. Vyresnysis sūnus jau baigė
studijas, gyvena Čikagoje, pradėjo sa-
vo verslą. Jaunesnysis mokosi inžine-
rijos Miami University Oxford, Ohio.

Paklausus, kas jį atvedė į Lietu-
vių Bendruomenę, Gražvydo atsaky-
mas buvo toks: ,,Reikėjo kažko arti-
mo, lietuviško, norėjosi bendrauti su
tais, kurie žino apie Lietuvą. Atva -
žiavus į Ameriką, mums su žmona
prisi reikė mūsų mažos tėvynės. Tą
dalelę Lietuvos mes ir suradome Lie-
tuvių Bendruomenėje.”

2004 m. Gražvydas kartu su Da-
riumi Saba liūnu buvo išrinkti Cin-
cinnati LB ko-pirmininkais. Pasak
Gražvydo, įsitraukti į LB veiklą ne-
buvo sunku,  palaikė valdybos nariai:
buvęs pirmininkas Horstas Žibas,
buvęs PLB pirmi ninkas dr. Vytautas
Bieliaus kas, iždininkė Marija Fedyk,
kiti senbuviai. Jie į LB įdėjo daug
pastangų, daug laiko. Dažnam kyla

klausimas, iš kur jie semiasi tos ne-
nuilstamos energijos.  Anot Gražvy-
do, paaiškinimas vienas – meilė tė-
vynei. 

Prieš trejetą metų Gražvydas
buvo išrinktas į JAV LB Tarybą, tuo
metu buvo perrinkta Cincinnati val-
dyba. Pirmininku buvo išrinktas D.
Saba liūnas, Gražvydas tapo pavaduo-
toju. Veikla Cincinnati Lietuvių
Bendruomenėje plėtėsi, į jos sūkurį

buvo įtraukti žmonės iš Dayton, In-
dianapolis LB. Bendruomenės nau-
jokai džiaugiasi senbuvių pagalba.

Orlando vykusioje sesijoje Graž-
vydą teko išgirsti scenoje dainuojant
ir grojant gitara. Pasirodo, jis moky-
tis groti akordeonu pradėjo nuo pir-
mos klasės, buvo laikas, kada jam te-
ko lankyti iš karto kelis muzikinius
būrelius. Be abejo, šis Gražvydo
pomėgis dažnai praverčia ruošiant
Bendruomenės šventes, koncertus.

Šiandien girdime nemažai siū-
lymų LB keistis, ieškoti būdų pasi-
kviesti kuo daugiau  jaunų žmonių,
,,trečiabangių”. Gražvydas pritaria
tam, bet sako, kad tokie dalykai ne-
pasidaro per dieną. ,,Dažnai girdžiu
siūlymų keistis, – sako jis, – bet ra-
cionalių pasiūlymų ir jų vykdytojų
nėra. O griauti, naikinti, kas sukurta
per ilgus metus, iš tiesų gaila.” Graž-
vydas sako pastebintis, kad daugiau-
siai LB remia senesnės kartos lietu-
viai – kuo jaunesnė apylinkė, tuo
sunkiau surinkti solidarumo mokes-
tį. ,,Čia turbūt mūsų, buvusių ’tary-
binių’, kartos problema – aukoti
neišmokome, o reikalaujame ir kri-
tikuojame, gerai nepasvarstę. Juk tai

LORETA TIMUKIENĖ

G. Supronas: ,,Tikiu Lietuvos ateitimi”
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– ne žaidimas: negalima nusibodus
pakeisti kitu. Suprantu, daug kas pri-
klauso nuo padėties Lietuvoje, tačiau
juk ir jaunų, ir vyresnių norai, tik-
slas vienas – dirbti lietuvybės var-
dan”, – sako G. Supronas. Kartu jis
pasidžiaugė, kad JAV LB jaunėja, vis
daugiau ateina jaunų, neseniai iš
Lietuvos atvykusių žmonių, nuo ku-
rių priklausys Bendruomenės ateitis
ir pokyčiai. 

,,Karščiausias” buvo 
tautinių mažumų klausimas 

Pernai G. Supronas buvo išrink-
tas atstovauti JAV Lietuvių Bendruo-
menei Lietuvos Respublikos Seimo ir
PLB komisijoje. Šių metų balandžio
11–15 d. jis dalyvavo komisijos pava-
sario sesijoje. Paklausiau, kokius
įspūdžius Gražvydas parsivežė iš Vil-
niaus. Pasak jo, kalbėtojai, ministeri-
jų vadovai komisijos posėdžiuose
informuoja apie svarbius Lietuvai
projektus, esamą pa dėtį, apie komisi-
jos nutarimų įgyvendinimą, bet daž-
nai matoma, kad tam reikia nemažai
laiko, o kai kas, atrodo, gali likti tik
popieriuje.

Komisijos nario nuomone, atlik-
tas komisijos darbas yra gana svar-
bus. Pasak jo, didelis organizacinis
darbas buvo atliktas Seimo ir PLB
komisijos ko-pirmininkų Vyto Ma-
ciūno ir Pau liaus Saudargo. 

Pasiteiravome, kam šįkart komi-
sija skyrė daugiausiai dėmesio. G.
Supronas sako, kad ,,karščiausias”
buvo tautinių mažumų klausimas.
Komisija išklausė Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto pirmi-
ninko Valentino Stundžio pranešimą
ir priėjo išvadą, kad Lietuvoje tau-
tinių mažumų švietimui sudarytos
išskirtinai geros sąlygos puoselėti
savo tautinį tapatumą, gimtąją kalbą
ir kultūrą. Komisijos nuomone, Lie-
tuvos švietimo įstatymo pakeitimo
įstatymas atitinka Europos Tarybos
tautinių mažumų apsaugos konven-
cijos nuostatas. Komisija pritarė Įsta-
tymo nuostatoms dėl vienodų reika-
lavimų visiems piliečiams išmokti
valstybinę kalbą. 

Anot komisijos nario, šiuo metu
kai kurie politikai Seime iš lenkų
frakcijos kraunasi sau politinį kraitį
tautinių mažumų atstovų sąskaita.
Visiems suprantama, kad nemokėda-
mi kalbos jie praranda galimybes
konkuruoti stojant į Lietuvos aukš-
tąsias mokyklas ir įsitvirtinant dar-
bo rinkoje. ,,Mes su išskirtinai dide-

liu atlaidumu žiūrėjome į Valstybi-
nės kalbos įstatymo nesilaikymą,
todėl ir turime tokius rezultatus. Ne-
nu stebčiau, jeigu papūtus kitiems
politiniams vėjams atsirastų kita
problema dėl Lietuvos nesirūpinimo
valstybinės kalbos dėstymu kita -
taučiams”, – sako G. Supronas. 

Komisija taip pat domėjosi švie-
timo padėtimi Rytų Lietuvos regione.
Buvo išklausyta Švietimo ir mokslo
ministerijos Regioninių mokyklų
skyriaus vedėjo Jono Vasiliausko,
Seimo nario Gintaro Songailos pra-
nešimai, lankytasi Šalči ninkų rajono
lietuviškose ir lenkiš kose mokyk-
lose. Anot Gražvydo, lenkiš kose mo-
kyklose mokiniai silpnai moka lietu-
vių kalbą, nes visos pamokos dėsto-
mos lenkų kalba, išskyrus lietuvių
kalbos pamoką. Šalčininkų, Vilniaus
ir kituose Rytų Lietuvos rajonuose
trūksta lietuviškų vaikų darželių ir
mokyklų, jų pastatai prašosi remon-
to, daugelis tėvų priversti leisti vai-
kus į lenkišką darželį. Šalčininkų
rajono savivaldybė daugiau lėšų ir
dėmesio skiria lenkiškoms mokyk-
loms. Lietuvoje yra per 100 lenkiškų
mokymo įstaigų, kurios išlaikomos
iš Lietuvos biudžeto, jose privalo būti
įgyvendintas valstybinės kalbos įsta-
tymas. 

Tuo tarpu Lenkijoje per dešimt
metų buvo uždaryta pusė lietuviškų
mokyklų ir dar tris ruošiamasi arti-
miausiu metu uždaryti dėl nepakan-
kamo finansavimo. Mokiniai neturi
lietuviškų vadovėlių. Lenkijos švieti-
mas nori  šią problemą išspręsti siū-
lydamas elektronines knygas, bet juk
ne kiek vienas mokinys turi kom-
piuterį, taigi toks mokymasis būtų
nevisavertis. Komisija ragina Lietu-
vos Vyriausybę ieškoti būdų, kad
būtų užtikrintas finansavimas Len-
kijos mokykloms, kuriose yra dėsto-
ma lietuvių kalba.  Mūsų šalies val-
džia raginama peržiūrėti Vilniaus ir
Šalčininkų rajonų mokyklų pavaldu-
mo klausimus, siūloma parengti ir
įgyvendinti Rytų Lietuvos regionų
socialinės plėtros programą.                      

Dar vienas skaudulys –
užstrigusi Valdovų rūmų statyba

Kalbant apie Valdovų rūmus,
Gražvydo nuomone, sprendimas im-
tis tokio projekto buvo labai drąsus
žingsnis tokiai nedidelei valstybei.
Anot G. Suprono, dėl kainos galima
ginčytis, kadangi darbų sąmata dary-
ta daugiau nei prieš 10 metų, išlaidos
negali atitikti šių dienų sąnaudų.
Žinoma, toks brangus statinys rei-
kalauja nuolatinės kontrolės. ,,Leis-
kime auditui, prokuratūrai dirbti
savo darbą, o Vyriausybė, tikėkimės,
suras rangovą, kuris pabaigs pradėtą
statybą. Šiems ir kitiems metams
Valdovų rūmų statybai skirta po 16
mln. litų, kurie dar net nepradėti
naudoti, nes ginčas dėl pinigų iš-
švaistymo stabdo darbus. Jei statybą
užšaldytų, tai kainuotų 20 mln. litų.
Klausimas, ar jų užtektų, juk po sta-
tiniu – vanduo, labai drėgna žemu-
tiniuose aukštuose, tuoj tie rūmai
apaugs pelė siais ir kerpėm, tuomet
reikės dar papildomai lėšų,” – svars-
to G. Supronas. 

Komisija išklausė kultūros vice-
ministrės Nijolės Laužikienės, Na-
cionalinio muziejaus Lietuvos Di-
džiosios                     Nukelta į 14 psl.

G. Supronas (viduryje) su kitais  JAV LB XIX Tarybos pirmos sesijos dalyviais Denver. 
L. Timukienės nuotr.

,,Lietuvių Bendruomenėje mes ir suradome dalelę Lietuvos”, – sako G. Supronas.

LR Seimo ir PLB komisijos sesijai pasibaigus
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Mes visi iš kitų miestų, net kraštų, atsikėlėme čia gyventi.

Lietuvybė išsilaikys

Nuo jaunystės atsimenu, kaip
mano tėvai vis kėlė klausimą:
„Kas išlaikys lietuvybę, jeigu

ne mes?” Augant Čikagos apylinkė-
se, vienoje iš didžiausių lietuvių ben-
druomenių užsienyje, kur nepapras-
tai lengva prisijungti prie lietuviškos
veiklos, nežinojau, kaip reikėtų gy-
venti ten, kur nėra įprasta kiekvieną
savaitgalį praleisti vien tik su lietu-
viais kurioje nors iš daugelio jų
įkurtų organizacijų. 

Palyginti su kitomis lietuvių
bendruomenėmis, San Francisco yra
maža, tad kaip galima išlaikyti lietu-
vybę su tokiu mažu lietuvių skaičiu-
mi? Su vyru ir draugais galima išlai-
kyti lietuviškas tradicijas per šven-
tes, stengtis kalbėti lietuviškai ar ke-
liauti į didesnius miestus, kur lietu-
viška veikla vyksta savaitgaliais –
nes mums jau įprasta gyventi lietu-
viškoje aplinkoje. Bet kaip bus su
mūsų vaikais – kaip mes galime
jiems perduoti lietuvybę ir jų pa-
klausti – jei ne mes, tai kas? Ypač pa-
rodyti jiems, kad galima stiprinti
lietuvišką veiklą arti savo namų, čia,
San Francisco. Jau lietuviškai kal-
bame, dainuojame, šiek tiek šokame
namuose, jau dažome margučius
šventoms Velykoms, jau pasninkau-
jame per šventas Kūčias, valgydami
žuvies patiekalus, ypač Ramiojo van-
denyno mėgstamiausią „sushi.” Bet
turiu pasakyti, kad tai daryti yra
lengviau su kitais, kurie irgi turi
įskiepytą norą gyventi lietuviškai.
Lengviau ir smagiau vaikams, jeigu
jie mato kitų pavyzdį, ar ne?

Nuo to laiko, kai persikėliau
gyventi toli nuo gimtų namų (nors,
palyginti su kitomis vietomis, ir nėra
taip toli), mano nuomonė pasikeitė,
ypač per pereitus metus. Išlaikyti
lietuvišką kultūrą galima ir su mažu
lietuvių skaičiumi. Ir nors San Fran-
cisco apylinkės gyventojai išsimėtę
20 minučių ar net dviejų valandų ats-
tumu vienas nuo kito, susieiti kartu
mums svarbu, nes svarbu, kad mūsų
vaikai kartu užaugtų ir išmoktų
gyventi lietuviškai.

Mūsų San Francisco lituanistinė
mokykla „Genys” savo veiklą pradėjo
prieš penkerius metus su penkiais
mokiniais. Šiandien jau turime 17
mokinių, 10 kalbos besimokančių
mokinių, o praeitais mokslo metais
mokyklos direktorė Virgilija Tali
duris atvėrė 4–5 metų vaikučiams.
Virgilija sušaukė ir priima į šią
mokyklą visus, kurie domisi ir nori
tęsti lietuviškus mokslus. 

Vienas iš mokinių Steve Scrog-
gins yra pasakęs, jog jis lanko lietu-
višką mokyklą, kad „galėčiau kalbėti

su savo žmona lietuviškai, o ateityje
su mūsų vaikais”. Steve, kilęs iš Min-
nesota valstijos, neseniai padėjo žmo-
nai Linai (Šeštokaitei), kuri į San
Francisco atvyko iš Philadelphia,
vieno iš San Francisco rajonų festi-
valio metu. Vyro ir žmonos komanda
pardavinėjo Lietuvoje gamintus at-
virukus su džiovintomis gėlytėmis
(www.dovanagifts.com). Jie abu di-
džiavosi, kad nelietuviams buvo įdo-
mu sužinoti daugiau apie Lietuvą ir
jos nuostabų kultūrinį įnašą pasauly-
je. Nors Steve jau yra suaugęs vyras,
jam svarbu, kad lietuviška kultūra
išsilaikytų per vaikus. 

Vanesa Kašelionytė, užaugusi
Los Angeles ir prisidėjusi prie Atlan-
to rajono ir Čikagos veiklos, ir Roza-
na Šleževičiūtė, atvykusi iš Lietuvos,
ne tik dėsto pamokas lituanistinėje
mokykloje, bet ir moko lietuviškų
liaudies dainų ir šokių. Jų  kūrybin-
gumas išeina už mokyklos ribų ir pa-
siekia platesnę San Francisco apylin-
kę. Mokiniai kasmet dainuoja dai-
neles, deklamuoja eilėraščius, paruo-
šia ilgesnį pasirodymą per bendruo-
menines Kūčias. Per šių metų Nepri-
klausomybės dienos minėjimą Vane-
sa ir Rozana su mokiniais ir atvyku-
siais dainavo liaudies dainas, net
padeklamavo Bernardo Brazdžionio
„Mano protėvių žemę”. Su 20 tarp-
tautinių šokių grupių „Genio” moki-
niai gegužės mėnesį šoko VI Pasau-
liniame vaikų šokių festivalyje San
Francisco Golden Gate parke. Visi
tėvai dėkoja mokytojoms už jų laiką
ir entuziazmą dirbant su vaikais ir
suaugusiais, toliau ugdant lietuvišką
veiklą, tradicijas ir kultūrą.

O kaip su tais vaikučiais, ku-
riems netenka lankyti lituanistinės
mokyklos šeštadieniais? Asta ir Li-
nas Daukšos sugalvojo „Saulės zui-
kučius” vaikams iki 4 metų amžiaus.
Kas mėnesį viena šeima pasisiūlo
priimti grupelę vaikų su tėveliais,
kad mūsų jauni zuikučiai galėtų lie-
tuviškai pabendrauti, padainuoti,
pažaisti. Šį mėnesį zuikučiai moky-
sis apie Jonines. 

Nemanau, kad galiu suskaičiuoti
ant vienos rankos pirštų, kiek gyven-
tojų gimė San Francisco apylinkėse.
Mes visi iš kitų miestų, net kraštų,
atsikėlėme čia gyventi. Ir mes visi
norime palaikyti lietuvišką gyveni-
mą, kuriame įvairias savo grupes.
Nors neturime organizacijos ar gru-
pės su ilga istorija ar tradicijomis,
mūsų veikla priderinta prie mūsų ga-
limybių ir prie to, kas mums yra
svarbiausia – bendrauti ir gyventi
lietuviškai, kad mūsų vaikai užaugtų
lietuviais. Tad kol kas į savo tėvų
klausimą atsakyčiau – mes išlaikome
lietuvybę per mūsų ateitį.

KRISTINA MATTIENĖ

San Francisco, CA

Virgilija Tali ir Vanesa Kašelionytė. Lina Šeštokaitė-Scroggins su vyru Steve.

Mokiniai kasmet dainuoja daineles, deklamuoja eilėraščius, paruošia ilgesnį pasi-
rodymą per bendruomenines Kūčias. 

Per šių metų Nepriklausomybės dienos minėjimą mokiniai padeklamavo Bernardo
Brazdžionio „Mano protėvių žemę”.                                                           K. Mattienės nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Paskutinę pa va sa rio die-
ną Pa pi lės Simono  Dau-
 kanto gimnazijos Šv.

Aloy zo kuopos ateitininkai
išlydėjo kartu su gausiu būriu

vaikų, spalvingais piešinė-
liais iš puo  šusių visą platų

taką iki pat gimna-
zijos durų.

Prieš įžengdamas
į mokslo šventovę

kiek vienas tą rytą atėjęs
moki nukas, gimnazistas

ar moky tojas pasisveikino su besi -
šyp sančia ant asfalto auksine saule,

aplink kurią mirgėjo užrašai: „Čia – mano namai”, „Aš
lai min gas”, „Sveika, vaikystės vasara”, „Labas rytas” ir
kt. – taip gimnazijos ugdy tiniai
pasitiko vasarą, šventė Tarp-
tautinę vaikų gynimo dieną,
atsisveikino su pavasariu ir…
paminėjo Nerū kymo dieną. 

Gegužės 31 d. gimnazijos
kiemelyje ateitininkai tradi ciš -
kai jau kelinti metai ir įgyven -
dino savo sumanymą. Už stikli-
nių gimnazijos durų sėdėjo
didžiulis meškinas iš vai kystės
pasakų ir skelbė šiandienos
šventę, o šalia įsi taisiusi ark-
liukė rankose laikė gėlės pavi-
dalo kvietimą nu piešti savo vai-
kystės svajonę. Visiems pano-
rusiems piešti ir save išreikšti
vaikams buvo dalijamos įvai-
riaspalvės krei dutės,  kuriomis
jie ant šaligat vio piešė savo sva-
jones, įspū džius ar tiesiog gra-
žius pa veikslėlius. Buvo kvie-
čiami jaunesnio amžiaus daly-
viai, tačiau jau ne pirmą sykį
paste bėjome, kad vaikystės ža-
viai pasakai ir žydrai svajonei
neatsispiria ir vyriausieji gim nazistai. 

Margaspalviame renginyje dalyvavo ne tik visi 66
projekto dalyviai, bet ir apie 200 kitų piešėjų. Už puikų
darbą gimnazijos ateitininkai visus dalyvius  apdovano-
jo saldainiais. Neatsiplėšė nuo asfalto jaunieji piešėjai
net ir pasibaigus pamokų laikui — kiekvienas buvo pa-
niręs į savo laimingos vaikystės ar ateities svajonės pa-
saką, kiekvienas norėjo ir turėjo galimybę save išreikšti. 

Tą pačią dieną prie tų pačių gimnazijos durų buvo
vykdoma ir kita gegužės 31 d. akcija – Pasaulinė diena be
tabako. Vaikinukams, kurie ne tik spalvino gražiausią
savo vaikystės pasaką, bet ir, manoma, norėjo pabėgėti
tolėliau ir užtraukti dūmelį, buvo siūloma pakeisti veiks -
mo priemonę – cigaretę – į balioną ir pripučiant jį įrody-
ti, jog plaučiai dar ne visai sugadinti. Pripūstais balio-
nais buvo papuošta gimnazijos aplinka, o vaikinukai
pas ka tin ti sveikiau gyventi. Ateitininkai buvo maloniai
nustebinti, kad atsirado nemažai  jaunuolių, sutikusių
dalyvauti šioje mieloje atrakcijoje.

Na, o jau kitą  dieną, birželio 3 d., tie patys Šv. Aloyzo
kuopos ateitininkai iš pat ankstyvo ryto vyko į Meilaičių
bažnytėlę, kuri yra Agailių miškuose, Šiaulių rajone. Tai
buvo tradicinė darbinė, pažintinė ir krašto tyrinė akcija.
Kadangi birželio 5 d. čia švenčiami Šeštinių atlaidai, tai
ateitininkai prisidėjo prie šio šventimo, tvarkė aplinką,

bažnytėlėje valė dulkes, šlavė grindis, meldėsi, gėlėmis
papuošė Švč. Mergelės Marijos statulėlę, gilinosi į šios
šventovės istoriją, aiškinosi apie čia esančio šulinio ste-
buklingą vandenį, džiugino šį gamtos kampelį ir ten
besidarbavusius aplinkinių miestų geraširdžius žmones
vasariškomis giesmėmis, taip pagarbindami šią šventą
vietą, prisi mindami čia vykusius tragiškus įvykius.
Mūsų buvo daug, tačiau visiems darbo užteko visai die-

nai. Todėl ir miško pavė-
syje agapei padengtas stalas
greitai tuštėjo.

Vasara dar tik prasi-
dėjo – margaspalvė Papilės
Simono Daukanto gim na -
zijos Šv. Aloyzo kuopos atei-
ti ninkų vasariška veik la
taip pat tik žengė pir muo -
sius žingsnius. Priekyje –
daug išvykų, stovyklų, pi-
ligriminių žygių, švenčių,
gies mių, maldų, tobulėjimo,
kūrybos, savęs pažinimo, iš-
reiškimo, dvasinio ir fizinio
augimo akimirkų.

Rūta Joniškytė
Papilės Šv. Aloyzo 
kuopos MAS narė

Pa pi lės Simono Dau kanto gimnazijos Šv. Aloy zo kuopos ateitininkės dalija spalvotas kreidas
jauniems ,,šaligatvio” menininkams.

Pa pi lės Simono Dau kanto gimnazijos Šv. Aloy zo kuopos ateitininkės gitaromis palydi giesmes
agapės metu.

Mūsų draugai Papilėje visuomet kūrybingai ir draugiškai veikia. Labai smagu ma-
tyti, kad neužsidaro savo ratelyje, bet įtraukia savo bendraklasius ir kaimynines
parapijas. Iš jų teigiamo pavyzdžio galėtume pasimokyti ir mes, išeivijoje vei-
kiantys ateitininkai. 

Sendraugių-II šeimų
stovykla
birželio 26–liepos 2 d.
Ši stovykla, švenčianti tre čius
gyvavimo metus, pasi rinko
savo temą: ,,Treji me tai — trys
pamatiniai klau simai”, tuo
atkreipiant dėmesį į Prano
Dovydaičio straipsnį, išspaus-
dintą pirmajame ,,Atei ties”
numeryje, pasi ro džiu siame
prieš šimtą metų. Į sto vyklą
kviečiami sendraugiai ir jų
šeimos nariai. Regis tracijos
anketą rasite tinkla la py je
http://ateitis.org. Jei turi te
klausimų, kreipkitės rašyda-
mi: 
sendraugiai2@gmail.com
arba skam  bindami Rūtai
Stroputei, tel. 773-862-6575. 

Jaunųjų ateitininkų
stovykla liepos 3–13 d.
Registracija baigta. Visos vie -
tos užimtos.

Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 13–24 d.

Skubėkite registruotis!
Visą stovyklos informaciją ir
registracijos anketas ra si te
tink lalapyje: www.mesmas.
org.    Registratorė:  Kris tina
Voler tienė, 200 Woodbine Ave.
Nar berth, PA  19072,   tel. 610-
664-9425.

Sendraugių-I šeimų
stovykla liepos 24–31 d.
Registracija baigta. Visos vie-
tos užimtos.  Neužsi regis travę
yra kviečiami atvykti dienos
metu pasiklausyti paskaitų.
Programa bus netrukus  pa-
skelbta.

Šiaurės Amerikos
ateitininkų savaitgalis  
rugsėjo 2–5 d.
(Darbo dienos savaitgalis)

Savaitgalis skirtas visiems
ateitininkams ir jų bičiu-
liams. Jaunučiai ir mokslei-
viai dalyvauja tik su tėvais.
Re gis tra cijos anketą rasite
tinklalapyje: http://ateitis.
org.  Anke tą ir mo kestį siųsti
iki rugpjūčio 15 d. Š. Ameri-
kos ateitininkų savaitgalio re-
gistratoriui:

Linui Mikulioniui 
21166 Chigwidden

Northville, Michigan 48167

Jeigu turėsite klausimų, pa-
siųskite laiškelį ŠAA valdy-
bos pirm. Rasai Kasniūnienei
el. paštu: rasakas@aol.com

VASAROS
STOVYKLOS
DAINAVOJE

Papilės ateitininkai pasitinka vasarą
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Nuostabūs A. Ulecko pasiekimai sporte

Netoli Baltimore miesto, vieno-
je iš ,,Martin’s Valley Man-
sion’’ salių, 2011 m. gegužės

12 d. įvyko iškilus pokylis, kuriame
dalyvavo per 200 svečių. Tai buvo me-
tinė University of  Baltimore Atleti-
kos skyriaus šventė, kurioje pagerbti
ir į Atletikos šlovės muziejų (Athletic
Hall of  Fame) oficialiai priimti pa-
sižymėję universiteto sportininkai.

Prieš pristatydamas šių metų pa -
gerbtuosius, programos vedėjas pa -
pra šė atsistoti visus, kuriems ši gar -
bė jau buvo suteikta anksčiau. Tarp
atsistojusiųjų buvo ir Augustinas
Uleckas, labai daug spor te pasiekęs
atletas. Jis buvo vienintelis sporti-
ninkas University of  Baltimore (U of
B) istorijoje, kuriam suteikta garbė
būti oficialiai priimtam į Atletikos
šlovės muziejų už ypatingus pasie-
kimus net dviejose sporto šakose.
2007 m. Augustinas bu vo vienbalsiai
išrinktas šiam apdo vanojimui už
nuostabų europietiško futbolo (soc-
cer) ir lakroso (lacrosse) žaidimą.

* * *
Pažvelkime į Augustino nueitą

įspū dingą sporto kelią, atvedusį jį iki
šio garbingo jo pagerbimo. Pradėjęs
lankyti Calvert Hall gimnaziją Bal-
timore mieste, Augus tinas pasirinko
žaisti futbolą. Lak roso treneris, pa-
stebėjęs Augustino vikrumą bei atle-
tiškumą, patarė jam prisijungti ir
prie lakroso komandos. Kelios arti-
mos mokyklos šią sporto šaką jau
žaidė daug metų, tačiau Calvert Hall
gimnazijoje tai buvo dar naujas da-
lykas. Augustinas net nebuvo girdė-
jęs apie lakrosą, bet, pažiū rėjęs filmą
ir geriau supratęs jo žaidimo taisyk-
les, šia sporto šaka susidomėjo. Bū-
da mas antrų metų mokinys tapo lak-
ro so komandos nariu-gynėju.

Augustinas, dalyvaudamas abie -
jų sporto šakų rungtynėse, visus ste-
bino savo miklumu bei įgimtu atle-
tiškumu. Jam bėgimas buvo malonu-
mas, po treniruočių jis dažnai pats
vienas nubėgdavo dar vieną mylią. Ir
štai ne tik jau žinomas futbolininkas,
bet ir pradžiokas lakroso žaidėjas
pradėjo vieną po kito skinti laurus.
Net trejus metus Augustinas buvo
išrinktas į geriausią visos Maryland
valstijos (All-Maryland) futbolo ko-
mandą, dvejus metus – buvo geriau-
sios lakroso ko mandos narys. 

Su didžiausiu malonumu Augus -
tinas prisimena rungtynes prieš pir-
maujančią lakrose mokyklą Gilman.
Nors Augustinas žaidė kaip gynėjas,
jis greitai pribėgo prie nu kritusio
kamuoliuko ir paleido jį iš toli į var-
tus, pelnydamas savo ko mandai ne
tik tašką, bet ir pergalę. Gilman žai-
dėjai buvo apstulbinti. 

Kiekvienais metais Maryland
valstijoje buvo renkamas geriausias
gimnazistas lakroso žaidėjas, jam
buvo įteikiamas ypatingas apdovano-
jimas – „Ensign C. Markland Kelly
Award’’. Šio pagerbimo tradicija pra -
sidėjo 1945 m. Įteikimo iškilmės vyk-
davo per čempionato žaidimo per-
trauką. Būdamas jau ketvirtų metų
gimnazijos mokinys, Augustinas at -
vyko stebėti čempionato rungtynių
ir susirado vietą aukštai stadione. Jo
treneris Fred Kern paklausė Augus -
tino, ar jis pasiruošęs tarti žodį, jeigu
būtų išrinktas. Į tai Augustinas atsa-
kė, kad jam nėra ko dėl to rūpintis,
nes gynėjas niekada dar nebuvo iš -
rinktas šiam apdovanojimui. Visos
rungtynės buvo rodomos per televizi -
ją. Per pertrauką filmuotojai nu -
kreipė savo kameras į aukštai sėdin-
tį Augustiną, nes buvo paskelbta,
kad jis – laimėtojas. Atėjęs į aikštę,
Augus tinas priėmė didžiulę taurę,
skirtą jo mokyklai, ir mažesnę asme -
nišką taurę. Buvo sulaužyta ilgų me -
tų tradicija – apdovanojimą gavo
lakroso gynėjas.

,,Baltimore Sun’’ laikraštis, ap-
ra šydamas šį laimėjimą, A. Ulecką
apibūdino kaip nepaprastai nusipel-
niusį jaunuolį. Buvo paminėta, kad
jis gi męs ne Amerikoje, kad yra lietu-
vis.

Nors lankydamas gimnaziją
Augustinas skyrė labai daug laiko
sportui, jis lankė ir baigė Baltimore
lietuvių šeštadieninę mokyklą, prik-
lausė tautinių šokių grupei ir ,,Ne -
ringos’’ sporto klubui. 

Daugelis universitetų siūlė Au -
gus tinui sporto stipendijas. Jis pasi-
rinko U of  B, gaudamas pilnas ket-
verių metų abiejų sporto šakų sti-
pendijas.

Nuo pat pirmųjų universiteto
rungtynių Augustinas pasižymėjo
kaip vienas iš geriausių sportininkų.
Jo atletiškus gabumus pastebėjo visą
šalį apimanti Amerikos kolegijų lak-
roso organizacija (US Inter collegiate
Lacrosse Association) ir suteikė Au-
gustinui aukščiausią apdo vanojimą,

JANINA ČIKOTIENĖ

net trejus metus iš eilės išrinkdama
jį gynėju į „All-Ameri can’’ komandą.
Augustinas, jau įžymus žaidėjas fut-
bolo pasaulyje, gavo tokį pat ypatingą
įvertinimą „All-American’’ ir futbolo
šakoje paskutiniaisiais savo studijų
metais. Tai labai retas įvykis, kad
sportininkas pasiekia tokį lygį ir
sulaukia tokio įvertinimo net dvie-
jose sporto šakose. 

Žurnalas „Pro-Soccer’’ suteikė
Augustinui aukščiausią savo apdova -
nojimą – „Soccer Star Award’’ ir api -
būdino jį kaip vieną iš geriausių
kolegijos žaidėjų.

* * *
A. Uleckas baigė U of  B 1967 m.,

savo studijas apvainikuodamas dip-
lomu iš pramoninės vadybos (indus-
trial ma nagement). Baigęs universi-
tetą, nutarė atlikti karinę prievolę.
Po apmokymo buvo paskirtas į Viet-
na mą. Augustinas pasakoja, kad iš-
vykimas į tą tolimą kraštą prasidėjo
su jaudinančiu vaizdu. Išvykstantieji
su sirinko Travis aviacijos bazėje,
Oakland, California. Atskridus jų
lėktuvui, belaukiančius vyrus sukrė-
tė netikėtas vaizdas – pirmiausia iš

lėktuvo išnešė žuvusių Vietnamo
karių karstus, o tik tada leido sulipti
būsimiems Vietnamo kariams. 

Tarnaujant kariuomenėje dažnai
išryškėdavo Augustino atletiniai su-
gebėjimai. Iš pat pradžių tik du ka-
riai, vienas iš jų – Augustinas, buvo
pripažinti geriausios fizinės būklės
iš 2,000 kandidatų. Nors ir nepasiek-
damas aukštumų, jis dalyvaudavo
ping-pong turnyruose bei bėgimo
lenktynėse. 

Sugrįžęs į Ameriką, Augustinas
dirbo abiejų sporto šakų treneriu
gimnazijoje. Tuo laiku lakrose jau
buvo naudojamos plastikinės lazdos,
bet Augustinas nustebino savo jau -
nus sportininkus, parodydamas me -
dinę lazdą, su kuria jam tekdavo
žaisti. Nėra abejonių, jog su medinė -
mis lazdomis žaisti buvo sunkiau. 

1991 m. Lietuvoje vyko IV Pa -
saulio lietuvių sporto žaidynės. Su
Či kagos futbolo veteranų komanda
„Lituanika” rungtynėse Palangoje
dalyvavo ir Augustinas. Per pirmas
rungtynes prieš Klaipėdą jis buvo
pripažintas geriausiu „Lituanikos”
žaidėju. 

Augustinas Uleckas (d.) laiko vienos iš jo žaistų sporto šakų apdovanojimą oficialaus
priėmimo į Atletikos šlovės muziejų metu, 2007 m. gegužės 11 d. Žymenį įteikė Uni-
versity of Baltimore prezidentas Robert L. Bogomolin. 

Gražios ir turiningos vasaros linki LUMA Čikagos moterys!

Gegužės paskutinį sekmadienį
tuoj po šv. Mišių, griaustiniui pik-
tai griaudžiant, liūtims pliaupiant,
LUMA Čikagos moterys skubėjo į
Downers Grove susitikti su gerbiama
gyd. Meilute Indreikaite-Biskis, MD.

Tokiu oru, atrodė, mieliau būtų
pasėdėti namuose prie kaitriai sprag -
sinčio židinio, bet, nebodamos šalto
žvarbaus oro (toks jau šių metų pava -
saris!), su gėlėmis rankose ir gerumu
širdyse norėjome greičiau pamatyti,
apkabinti, pašnekinti mielą dr. Mei -
lutę. Amžiui artėjant prie didesnių
jubiliejų, kada vaikai, lyg tie paukš -
čiai, jau išskridę iš lizdo ir pasklidę
po pa saulį, palieka dažnai vienišą ir
lizdą, ir žmogų. Ne! Inteligentė mote-
ris nebūna vieniša – ji savo prisimini -
muose braidžioja po gyvenimo istori-

ją, ilgėliau apsistodama ties svar-
biausiomis gyvenimo akimirko mis,
dėkingai šypsosi tėveliams (juk nie-
kada nebūdavo pakankamai laiko pa-
bendrauti), meiliai prisimena savo
vyrą, myluoja vaikus. O kur dar tie
milijonai žingsnelių, tebeaidinčių
įvairiuose Čikagos gydymo įstaigų
koridoriuose, bendravimai su tūks -
tan čiais ligonių, kiek skausmo nu -
mal šinta, kiek padėta stotis ant kojų
praradusiems paskutinę viltį.

Vienintelis brolis Gerutis Indrei -
ka su meile ir ilgesiu pasakojo apie
pagarbos nusipelniusius tėvelius:
šei mą mylinčią mamytę, tėvelį Lion-
gi ną Indreiką, Lietuvos kariuomenės
karininką, garbingą advokatą, žur-
nalistą. 

Gražu buvo girdėti apie dr. Mei-
lu tės gyvenimą, pasitraukimą iš Lie-
tu vos, studijas       Nukelta į 13 psl.

ROMUALDA RYNNE

LUMA Čikagos moterų susitikimo su gyd. Meilute Indreikaite-Biskis, MD (v.) metu, pir-
mas iš d. Gerutis Indreika. Danutės bartulienės nuotr.



Gegužės 28 d. Kaune baigėsi 15-
asis tarptautinis Algirdo Šociko var -
do bokso turnyras, kuriame Lietuvos
atstovai iškovojo pergales keturiose
svorio grupėse iš aštuonių. Net trijų
svorio grupių lemiamose kovose
rungėsi vien tik lietuviai.

XV tarptautiniame A. Šociko
var do turnyre dalyvavo 60 boksinin-
kų iš trylikos valstybių, tad keturios
iško votos pirmosios vietos turnyro
metu buvo itin svarbios.

Pergales šeštadienio kovose pel -
nė šiemet pirmą kartą tarp suaugu -
siųjų besivaržantys jaunimo  olim pi -
nių žaidynių nugalėtojai Eval das Pet-

rauskas ir Ričardas Kuncaitis. Šilu-
tiškis E. Petrauskas svorio gru pėje
iki 64 kg lengvai įveikė šios svorio
grupės Lietuvos čempioną Auri mą
Naudžių. Marijampolietis R. Kun -
caitis lemiamoje svorio grupės iki 69
kg dvikovoje rezultatu 8:5 nugalėjo
šilutiškį Paulių Petronį.

Svorio grupėje iki 91 kg baigia -
mojoje dvikovoje vilnietis Eugenijus
Tutkus po atkaklios ir permainingos
kovos tik paskutinėmis sekundėmis
parodė pranašumą prieš Vitalijų Su -
bačių ir laimėjo 9:8.

Pergalę taip pat iškovojo Vladi -
miras Milevskis, svorio grupėje iki
75 kg įveikęs norvegą Enestę Glodį
(13:9).

Likusiose svorio grupėse pergalę
šventė anglai: 2008 m. Europos nu -
galėtojas Luke Campbell (56 kg) ir
2009 m. Europos čempionato dalyvis
Martin Ward (60 kg), Beijing olim -
pinių žaidynių vicečempionas Kenny
Eagan (81 kg) iš Airijos ir Švedijos
pirmenybių prizininkas Otto Wallin
(per 91 kg).

Techniškiausiu turnyro boksi -
nin ku išrinktas anglas L. Campbell,
o geriausiu turnyro boksininku iš
Lie tuvos pripažintas E. Petrauskas.

Atrodo, Lietuvoje auga nebloga
pamaina mūsų seniesiems boksinin -
kams.

Lietuvos boksininkai kovojo pergalingai
EDVARDAS ŠULAITIS

SPORTAS
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NBA sustiprins ir geriausias 
Europos jaunasis krepšininkas

Vienas iš geriausių Europos jau -
nųjų krepšininkų Jonas Valančiūnas
jau pateikė paraišką dalyvauti šių
me tų NBA naujokų biržoje. Tą patį
jau padarė ir kitas lietuvis Donatas
Motiejūnas, tačiau šio sezono Euro -
pos pažiba bus Ricky Rubio.

2009 metų NBA naujokų biržoje
penktuoju šaukimu pasirinktas ispa -
nas iki šiol stipriausioje pasaulio
krepšinio lygoje nežaidė, tačiau bir -
želio 1 dieną paaiškėjo, jog jis susi-
tarė su jį naujokų biržoje pasirin -
kusią ,,Minesotos Timberwolves’’ ko -
manda.

R. Rubio turėtų būti didžiausia
sen sacija iš visų šiais metais NBA
duris praversiančių naujokų, bet ar
jis iškovos geriausio naujoko vardą,

sunku pasakyti. Ypač kai esi toks jau-
nas ir vadinamas būsimuoju geriau-
siu visų laikų įžaidėjumi.

PAUL TRIUKAS

Antrąjį metų didžiojo kirčio turnyrą 
laimėjo R. Nadal

Varžybų akimirka.
Aliaus Koroliovo nuotr.

Krepšininko karjerą baigė Shaquille O’Neal
19 sezonų NBA praleidęs milži-

nas praėjusią savaitę nusprendė pa -
ka binti sportinius batelius ant sie-
nos. Didįjį sportą jis palieka kaip vie-
nas geriausių visų laikų lygos vidu-
rio puolėjų.

39 metų 216 cm ūgio krepšinin -
kas spaudos konferenciją surengė
savo namuose Orlando (Florida). 1994
metų pasaulio čempionas, 1996 metų
olimpinis čempionas, keturiskart

NBA čempionas, 2000 metų NBA
naudingiausias sezono krepšininkas
apie sprendimą pirmiausia teigė pra -
nešęs patėviui. Šis jam sakė, jog jei
jis būtų pataikęs visus baudų meti-
mus, būtų pelnęs daugiausia taškų
NBA istorijoje, tačiau ir 28,000 nėra
blogai.

Su pačiu krepšininku iš didžio-
sios arenos pasitraukė ir visos jo pra -
vardės: „Shaq Diesel’’, „The Big
Sham rock’’, „Shaqovich’’, ir „Super -
man’’. Jis kaip geriausią šių metų
lygoje žaidžiantį krepšininką įvardi-
jo Dwight Howard ir nors priminė,
jog neleidžia naudotis savo pravarde
„Superman”, mano, kad D. Howard
turėtų iškovoti 3 arba 4 čempiono ti -
tu lus.

Iš NBA pasitraukė dar viena le -
genda. Legendomis tampa sportinin -
kai galintys išsiskirti ir pirmauti, o
tai Shaq mokėjo geriausiai.

Antrąjį metų didžiojo kirčio
(,,Grand Slam’’) turnyrą laimėjo
ispanas Rafael Nadal.

Pirmasis ATP lentelėje tenisi-
nin kas baigiamosiose rungtynėse
susitiko su visų pripažįstamu geriau-
siu visų laikų tenisininku Roger
Federer.

Pusfinalyje R. Federer po ketu-
rių setų kovos 7:6(5), 6:3, 3:6, 7:6(5)
įveikė pirmą kartą šį sezoną pralai-
mėjimą patyrusį serbą Novak Djo-
kovic. Iki šiol serbas buvo laimėjęs 43
rungty nes iš eilės, iš kurių 41 pasiek-
tas šiais metais.

Moterų vienetų varžybas laimėjo
kinė Lin Na. Ji tapo pirmoji azijietė
ir pirmoji kinė, laimėjusi didžiojo
kirčio turnyrą. Baigiamosiose rung-
tynėse ji 6:4, 7:6(0) įveikė čempionės
vardą praradusią italę Francesca
Schiavione.

Jaunieji Lietuvos krepšininkai – 
Baltijos taurės laimėtojai

Latvijos sostinėje Rygoje vyku-
sio jaunučių (iki 14 metų) Baltijos
krepšinio taurės vaikinų varžybų
nugalėtoja tapo Lietuvos rinktinė.
Gintaro Pociaus ir Mindaugo Bugio
auklėtiniai 76:53 nugalėjo latvius,
100:40 – baltarusius ir 109:38 – estus.

Šiame turnyre Lietuvos rinkti-
nės gretose nesulaikomas buvo Jokū-
bas Švambris. Jis per rungtynes pel-
nė vidutiniškai po 17,3 taško. Justas
Klimavičius pelnė po 12,3, o Mykolas

Dieninis – po 11,3 taško.
Merginų varžybose Lietuvos

rinktinė, kurią treniruoja Ilona Rim-
šienė ir Rima Daunienė, užėmė ant-
rąją vietą. Mūsiškės 65:35 nugalėjo
baltaruses, 75:56 – estes, tačiau 49:73
pralaimėjo latvėms.

Mūsų šalies komandoje daugiau-
sia taškų pelnė Laurita Jurčiūtė (11,7
tšk.) ir Urtė Slavickaitė (10).

ELTA

Buriuotoja G. Scheidt pasaulio taurės varžybose – 32-a
Didžiojoje Britanijoje vykstan-

čiame pasaulio buriavimo taurės var-
žybų šeštajame etape Lietuvos ats-
tovė Gintarė Scheidt ,,Laser-Radial”
jachtų klasėje po aštuonių plaukimų
užima 32-ąją vietą. Lietuvė turi 110
baudos taškų.

Pirmauja belgė Evi van Aker
(Evi van Acker), turinti 20 baudos
taškų. Aušra Milevičiūtė užima 52-
ąją, o Saima Plerpaitė – 76-ąją vietas.
Iš viso plaukia 91 buriuotoja.

Varžybos baigsis šeštadienį.
ELTA

V. Alekna ,,Deimantinės lygos” varžybose – trečias
Norvegijoje vykstančio Tarptau-

tinės lengvosios atletikos federacijos
(IAAF) ,,Deimantinės lygos” penkto-
jo rato vyrų disko metimo varžybose
birželio 9 dieną dukart olimpinis
čempionas Virgilijus Alekna užėmė
trečiąją vietą. 39-erių metų lietuvis
sėkmingiausiu, šeštuoju, bandymu

diską numetė 64 m.
Varžybas, kuriose dalyvavo de-

vyni disko metikai, nugalėjo Beijing
olimpinių žaidynių čempionas estas
Gerd Kanter – 65 m 14 cm. Antrąją
vietą užėmė ispanas Yennifer Frank
Casanas – 64 m 54 cm.

ELTA

Kūno kultūros ir sporto departamente Vilniuje birželio 7 dieną, antradienį, pagerbti
nusipelnę sportui žmonės. Nuotr. Olimpinė slidinėjimo čempionė Vida Vencienė ir
KKSD generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.         Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Ankstyvaisiais Viduramžiais
se novės kultūros lobiai išliko
tik su manių vienuolių dėka.

Jie karta iš kartos perrašinėjo Anti-
kos išminčių veikalus, tobulindavo
kaligrafijos meną, perduodavo pag-
rindines meno amatų žinias. Dar vė-
liau kultūriniai centrai persikėlė į
dvarus, kur, pa vyzdžiui, XIX a. užgi-
mė Lietuvos pa sipriešinimo caro
priespaudai idėjos, buvo remiami
besistengiantys puose lėti lietuvybę
knygnešiai. Mūsų – globalinės kultū-
rizacijos laikais – netikėtas kultūros
puoselėjimo ir išsaugojimo vaidmuo
atiteko meno galerijoms, kur, nepai-
sant visa apimančio komercializmo,
pristatomi aukštosios dailės kūri-
niai, ir dabartiniai, nekomerciniai
dailininkai turi galimybę daryti
įtaką visuomenės sko niui. 

Čiurlionio galerijai, įsikūrusiai
Jaunimo centre, Čikagoje, teko ne tik
meninės kultūros puoselėtojos vaid-
muo, bet ir lietuvybės centro paliki-
mas. Per ilgus gyvavimo metus lietu-
vių dailė būrė Lietuvos išeivius,  taip
pat tapo pačios lietuvybės židi niu,
netgi savotišku rezistenciniu centru,
įkvėpdavusiu vilties SSSR okupuo-
toje Lietuvoje likusiems tautie-
čiams. Nelikus išorės grėsmių, lie -
tuvių išeiviams iškyla nauji uždavi -
niai: kaip nenutraukti ryšio su po
visą Ameriką pasklidusiais Lietuvos
menininkais, kaip juos suburti ir liu -
dyti pasauliui Lietuvos meno unika -
lumą. 

Paskutinę šio pavasario dieną
Lietuvos dailininkų sąjungos galeri-
joje „Arka’’, Vilniuje, Čiurlionio gale -
rijos pastangų dėka atsidarė išeivių
dailininkų paroda „Lietuvai – su
mei le...’’, kurioje savo darbus rodo 15
kū rėjų. Jų darbai apima veik visas
me no šakas: su grafikos kūriniais su-
grįžta Danguolė Stončiūtė-Kuolienė,
Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr, tapy-
tojai – Antanas Lipskis, Loreta Pet -
rai tis, Audrius Plioplys, Renata Pa -
lubinskas, keramikai – Sonata Kazi -
mieraitė, Alvydas Pakarklis, Nora
Aušrienė. Fotografijai atstovauja le -
gen dinis menininkas Algimantas Ke-
zys, grafinius piešinius akvarele
pristato Rolandas Kiaulevičius, tapy-
bą – asambliažus – Danguolė Šepu -
taitė-Jurgutienė, ne tik dailininkė,
bet ir parodos katalogo „Lietuvai – su
meile – ...’’/„To Lithuania With Lo-
ve” mecenatė. Itin įvairialypei teks -
tilės sričiai atstovauja Nomeda Gra -
mada (jos kūriniai netgi tampa džiu -
tinėmis skulptūromis), Irena Šapar -

nis (batika) bei Regina Palaitis-Ben-
son, kurianti erdvines kompozicijas
iš šilko. 

Parodos „Lietuvai – su meile...’’
kontekste įdomiausi būtent tokie kū -
riniai, peržengiantys konkrečios me -
no srities ribas. R. Palaitis-Benson
„Prietema pajūryje’’ (2010), „Senovės
turgus’’ (2010) ar „Noktiurnas’’ (2009)
tekstilės darbų kūrimo priemonėmis
(batika, šilkas, dažai, rankų darbo
siuvinys) sukuria naujus erdvinius
tekstilės kūrinius, iš toliau pažvelgus
primenančius keraminius pano, pri-
siartinus  – netikėtai virstančius į šil-
tus trimačius tekstilės darbus. 

Tokios pat įdomios, kupinos ne -
tikėto konceptualaus siaubo elemen-
tų ir Nomedos Gramados tekstilinės
skulptūros. Ant papier-maché formų,
tvirtai apvynioti džiuto virvėmis
gimsta „Miegančių dvynių’’ (2004)
kokonai ar skulptūrinės „Moterų –
kriaušių’’ (2005) formos. „Miegantys
dyniai’’ nejučiomis nukelia į būsimų
amžių mokslinių tyrinėjimų labora-
toriją – veik žmogaus dydžio galvos
auga iš džiuto tekstūros pagalba iš-
gautų vabzdiškų kokonų. Tai kūri -
nys, verčiantis susimąstyti apie pa-
čią žmogiškojo kitimo esmę, dvynių
„klo navimą’’ ateities kartoms. 

Irena Šaparnis batikos kūri -
niams pasirenka ant audinių perke-
liamą skaitmeninę fotografiją. Seno -
vinė mergaitės nuotrauka, šventa-
dieniškai pozuojanti su lėle rankoje,
prikeliama naujam gyvenimui „Pasi -
puošusioje’’ (2008). Dailininkė rudos
sepijos pustonių fotografiją pavasa-
riškai nubarsto melsvomis ir balto-
mis gėlėmis. Puikus estetinio grožio
de rinys. 

Dar kitaip rudos sepijos spalva
pasikeičia Loretos Petraitis kūrinyje
„Devynios sienos/Rusty Squares’’
(2010). Čia sepija – jau nebe švelni se -
nųjų fotografijų spalva, bet odė rū -
dims. Devyni keturkampiai – tai
tapybos mozaika, sudėliota iš kas-
dien neparadinėje gatvių ar tiltų
pusėje matomų korozijos išėstų me-
talo elementų: sūrudijusios kniedės,
seniai užmirštos lentelės („No Dum -
ping/Under Penalty’’), rūdžių nu-
griaužti užrašai. L. Petraitis mus ki-
tomis akimis priverčia pažvelgti į
„negražiosios’’ miesto dalies detales:
rūdžių išmargintame metalo rašte
įžvelgti netikėtą grožį. 

Šalia naujosios išeivių kartos
me nininkų, baigusių ir dabar tebe -
veikiančias dailės mokyklas, savo
darbais į Lietuvą sugrįžta ir nuola-
tiniai išeivijos kultūros puoselėtojai:
tapytojas Antanas Lipskis bei foto -
gra fas Algimantas Kezys. Šių meni -
ninkų darbuose juntamas nepriklau-
somos prieškario Lietuvos meninių
idėjų tęstinumas, ištobulinta ir nau-
jai atrasta moderniojo meno genezė. 

„Arkoje’’ atidaryta paroda „Lie -
tu vai – su meile…’’ Lietuvos gyvento-
jams suteikia unikalią progą susi-
pažinti ir su tautiečių dailininkų
kūryba, besiplėtojančia kitoje Atlan -
to pusėje. Čiurlionio galerija Čika -
goje tęsia savo misiją ir tebėra lietu-
viškosios kultūros puoselėjimo sala,
kurios veikla vis dažniau persikelia į
pačią Lietuvą. 

Ieva Šadzevičienė – menotyri-
ninkė, Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus Tolerancijos centro
vadovė.

„Lietuvai – su meile...’’
(Kultūros vienuolynai)

Katalogo viršelyje – katalogo mecenatės,
dail. D. Šeputaitės-Jurgutienės darbas.

IEVA ŠADZEVIČIENĖ

Parodos organizatorius atvyko pasveikinti Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir
meno skyriaus vedėjas Edmundas Žalpys.

Atidaryme kalbėjo Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius,
šalia jo – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Eugenijus Nalevaika ir vienas iš pa-
rodos dailininkų Rolandas Kiaulevičius.

Savo mokinę Norą Aušrienę pasveikino žymus keramikos profesorius Antanas Ado-
maitis.

Audroniaus Žygavičiaus ir Berto Venckaičio nuotr.
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D. Grybauskaitės ir V. Adamkaus metiniai pranešimai
ALVYDAS MEDALINSKAS

Išklausęs šią savaitę prezidentės
Dalios Grybauskaitės metinį pra-
nešimą, buvęs šalies vadovas Val-

das Adamkus pareiškė, kad neišgir-
do nieko naujo. Ką galvojo apie prezi-
dento V. Adamkaus metinius prane-
šimus dabartinė šalies vadovė, gali-
ma tik spėlioti, tačiau jų abiejų meti-
nių pranešimų tekstai leidžia mums
daryti pirmas išvadas, kuo skiriasi
šių  šalies vadovų požiūris į Lietuvą
ir jų pačių atsakomybę. 

Kiekvieno politiko, įskaitant ir
šalies vadovus, atsakomybė už savo
šalyje vykstančius procesus pasi-
reiškia pagal tris esminius požy-
mius. Visų pirma, ar prezidentas su-
vokia savo asmeninę atsakomybę, ar
tik norėtų užversti ją kitiems. Antra,
ar valstybės vadovas pats stengiasi
įveikti galimas blogybes valstybėje,
naudodamas Konstitucijoje ir kituo-
se įstatymuose jam patikėtais sver-
tais, o gal tik kalba ir apsiriboja pa-
dėties apibūdinimu. Ir trečia: ar pre-
zidentas jaučiasi valstybės vadovu ir
savo siūlymus siekia įgyvendinti.

Kad mūsų valstybėje reikia kaž-
ką daryti, suprato tiek V. Adamkus,
tiek ir D. Grybauskaitė. Prezidento
Algirdo Brazausko kalbos priminė
sovietinių laikų komunistų partijos
vadovo ataskaitą, o ne teisinės demo-
kratinės valstybės vadovo kalbą. Per-
skaityti metinį pranešimą preziden-
tui Rolandui Paksui sutrukdė apkal-
ta. Todėl šių politikų kalbas gana su-
dėtinga vertinti, nors jų darbai ir tei-
sėsaugos ar teismų reakcija, o gal
priešingai – kai kur ir nereagavimas
į juos taip pat, aišku, turėjo poveikį
Lietuvos žmonių pasitikėjimui savo
valstybe.

Visuose V. Adamkaus antros ka-
dencijos metiniuose pranešimuose
ryški mintis apie šį nepasitikėjimą.
2005 m. tapęs šalies vadovu jis teigė,
jog Lietuvai didelis iššūkis yra politi-
nis susvetimėjimas, pilietinės ir poli-
tinės brandos stoka, o taip pat ir tau-
tos nykimas, lydimas nevaldomų de-
mografinių bei emigracijos pokyčių.
2010 m. pirmame savo metiniame
pranešime D. Grybauskaitė irgi pažy-
mėjo, jog grimztame į nusivylimą ir
nepasitikėjimą politika, valdžios ins-
titucijomis, savimi ir savo valstybe, iš
ten – tik žingsnis į bejėgiškumą ir są-
stingį. Ir paragino atsigręžti į žmogų. 

D. Grybauskaitė dvejus metus
vadovauja šaliai ir gali įvertinti tik šį
laikotarpį. V. Adamkui teko didelė
garbė ir atsakomybė dvi kadencijas –
10 metų – tautos valia būti laisvos de-
mokratinės valstybės prezidentu, o
tai daugiau nei pusė dvidešimtuosius
metus skaičiuojančios atkurtos mū-
sų valstybės istorijos. Ši mintis lei-
džia daryti išvadą, kad ir jo asmeninė
atsakomybė už tai, kas vyksta Lietu-
voje, turėtų būti labai didelė.

Bet net paskutinėje metinėje pre-
zidento V. Adamkaus kalboje išgirdo-
me, kad jis tarsi kažkoks pašalinis
stebėtojas stebi, kas vyksta Lietuvo-
je. Jis ir tą kartą tik pasidalino min-
timis apie Lietuvos dabartį ir ateitį
bei mus, Lietuvos žmones, einančius
savo istorijos keliu ir pripažino, kad
kartu su Lietuva ieškojo ir ieško
atsakymo į klausimą, kur yra nevi-

savertės mūsų visuomenės savijau-
tos šaknys. Jo teigimu, didžiausias
praradimas yra tai, kad Lietuvoje ne-
susikūrė, nesubrendo atvira pilietinė
visuomenė, paremta socialine part-
neryste, kad nepavyko išlaikyti Atgi-
mimo laikų žmonių bendrystės, at-
sakomybės jausmo už Lietuvą. Ir čia
įžvelgė politikų bei viešojo gyvenimo
dalyvių atsakomybę.

Tuo tarpu D. Grybauskaitė jau
pirmame savo pranešime bandė ieš-
koti priežasčių, kodėl žmonės Lietu-
voje nepasitiki valdžia, politikais, po-
litika apskritai ir apibendrino šią pa-
dėtį. Ji teigė, kad dėl visko kalta stra-
teginio mąstymo stoka valdžioje, kur
dažnai galimi užkulisiniai susitari-
mai. Tokia praktika tęsiasi ne pir-
mus metus ir kad ją pakeistumėme,
reikia imtis įstatymų tobulinimo bei
jų priėmimo tvarkos pokyčių. Be to,
pagrindinė problema, jos nuomone,
yra ir žmonių netikėjimas, kad gali-
ma apvalyti Lietuvą savo balsais. Ji
pridūrė, kad tai yra rimčiausias įspė-
jimas politinėms partijoms, kurios
užsiskliaudė savo siauruose parti-
niuose interesuose ir pamiršo žmo-
gų. O praėjus metams savo kalboje D.

Grybauskaitė nebevardino, kokios
yra valstybės problemos, bet sakė, ką
padarė pati ir teikė siūlymus.

Šiose dviejų šalies vadovų kalbo-
se ir atsispindi pirmas esminis skir-
tumas – kaip jie patys suvokia savo
atsakomybę už įvykius valstybėje.
Jos V. Adamkus nepripažino ir po de-
šimties metų valdymo, o D. Grybaus-
kaitė atkreipė į tai dėmesį tik po dve-
jų metų buvimo valdžioje. Tuo tarpu
išbuvęs valdžioje pirmuosius antro-
sios kadencijos metus V. Adamkus
teigė, kad jam tenka tik patvirtinti,
jog sulaukusioje šešiolikos metų at-
kurtoje Lietuvos valstybėje matome
didėjantį piliečių nusivylimą ir silp-
nėjantį patriotizmą.

D. Grybauskaitė tik kažką teigti
nesiruošia. Jau antrame savo meti-
niame pranešime ji pareiškė, kad pa-
dėtį ir įvykius kiekvienoje gyvenimo
srityje ji stebi, analizuoja ir reaguo-
ja, nelaukdama metinių progų. Ir ji,
kaip valstybės vadovė, išsakė, ką ji
pati padarė per praėjusius metus, kad
keistų padėtį šalyje, nesikratydama at-
sakomybės ir nurodydama kliūtis. 

V. Adamkus net ir baigdamas ka-
denciją pareiškė, kad kalta arba vi-
suomenė, arba politikai. Jis vartojo
žodį „mes”, bet nedetalizavo asmeni-
nio indėlio į tai, kas vyksta valstybė-
je. Ankstesniuose pranešimuose at-
sakomybės naštą skirdavo tik Vy-
riausybei. 

Ir prezidentė D. Grybauskaitė
nevengia atsakomybės perleisti ki-
toms valdžioms Lietuvoje. Visų pir-
ma – Seimui, kas ypač tapo aišku jos
antroje kalboje, kai ji prabilo apie ko-

rupcinių įstatymų gimimo priežas-
tis. Taip pat teisėsaugai ir teismams,
vis dar nesugebantiems įgyvendinti
teisingumo. Abu šalies vadovai ne-
gailėjo kritikos ir partijoms.

Prezidento atsakomybės klausi-
mas V. Adamkaus kalbose pranyksta
ir dėl to, kad jis jose beveik nerado
vietos pakalbėti apie įstatyminius
pokyčius, kuriuos pats siūlė. Gal dėl
to, kad jų ne tiek daug buvo. 2007 m.
jis paragino Seimo narius skubiau
svarstyti Teismų įstatymą, o vėliau
ne kartą pareiškė, kad jų priėmimas
yra įstrigęs. Vėliau jam rūpėjo įstaty-
mo pataisos, kurios uždraustų fizi-
niams ir juridiniams asmenims fi-
nansuoti partijas, kas turėtų suma-
žinti pernelyg glaudų ryšį tarp verslo
ir politikos, bet baigęs kadenciją pri-
pažino, kad šios pataisos dar dulka
Seimo stalčiuose. 

2006 m. pranešime V. Adamkus
užsiminė apie ilgai Seime vilkinamą
Valstybės politikų etikos kodeksą.
Tai ir viskas. Prie vienų įstatymų pa-
taisų parengimo prisidėjo Preziden-
tūra, dėl kitų tik apgailestavo.

Šiuo požiūriu D. Grybauskaitės
metiniai pranešimai ir jos veikla yra

visiška priešingybė. Ir tai yra antras
esminis bruožas, skiriantis V. Adam-
kaus darbus nuo D. Grybauskaitės.
Jau pirmame savo metiniame prane-
šime, atsakydama į visuomenės lū-
kesčius, prezidentė D. Grybauskaitė
numatė kertinius uždavinius Seimui,
priimant antikorupcinius įstatymus.
Visiems šiems siūlymams Seimas
pritarė. Daliai – iš karto, dalį atmetė
ir sulaukęs prezidentės veto vis tiek
priėmė, nors kai kur ir sudėliojo sau-
giklius, apsunkinančius įstatymų
įgyvendinimą.

Antroje metinėje kalboje D. Gry-
bauskaitė atkreipė dėmesį, kodėl ve-
tavo Seimo priimtus įstatymus, įskai-
tant tuos, kuriuose atsispindėjo jos,
kaip valstybės vadovės siūlymai, kur
įžvelgė korupcines skyles ir pareiš-
kė, kad ypatingą dėmesį skirs įstaty-
mų kūrimo procesams. Taip pat kal-
bėjo apie jų įgyvendinimą ir kad nuo
to priklausys teisėsaugos institucijos
ir teismų darbo vertinimas, nes tei-
sėsaugai ir teismams jau buvo su-
teikta ir dar turėtų būti duodama pa-
pildomų, naujų veiksmingų priemo-
nių kovai su korupcija, įskaitant ir
galias vykdant įstatymą dėl neteisėto
turto konfiskavimo. Ji savo kalboje
paleido į apyvartą ir skambią frazę
apie tai, kad daugiau kyšininkų
vaikšto laisvėje, nei sėdi už grotų,
kuo turbūt atkreipė dėmesį, jog Sei-
mas turėtų apsvarstyti Baudžiamojo
kodekso pataisas, leidžiančias su-
griežtinti laisvės atėmimo bausmės už
ekonominius nusikaltimus taikymą.

Ar šiuos prezidentės D. Gry-
bauskaitės žodžius teisėsauga ir tei-

sėjai išgirs labiau nei panašius V.
Adamkaus paraginimus, parodys lai-
kas.V. Adamkus 2006 m. pranešime
teigė, kad asmeniškai reikalaus ati-
tinkamų teisėsaugos institucijų ati-
džiai stebėti europinių struktūrinių
fondų lėšų įsisavinimą, ne kartą lai-
dė kritikos strėles į teismų ir teisė-
saugos daržą, bet jo dažnai niekas ne-
girdėjo. Todėl jau 2008 m. pranešime
jis pripažino, kad net Nacionalinė ko-
vos su korupcija programa virto for-
maliu susirašinėjimu tarp valstybės
institucijų, o jos pagrindinis tikslas –
šalinti korupcijos paplitimo priežas-
tis – nesulaukė deramo dėmesio.

Toje kalboje taip pat pareiškė,
jog valdžios politika neduoda rezulta-
tų svarbiausiose šalies gyvenimo sri-
tyse – ten, kur pokyčiai tiesiog būti-
ni, o galimus laimėjimus užgožia bū-
tent valdžios šaltumas, nepagarba ir
nejautrumas savo piliečiams, skatinan-
tys nepasitikėjimą valstybe. Bet neaiš-
ku, ar V. Adamkus laikė save valdžia?

D. Grybauskaitė save tokia val-
džia tikrai laiko. Ir tai yra dar vienas
esminis jos skirtumas nuo V. Adam-
kaus, bent jau antros kadencijos me-
tu. Šį D. Grybauskaitės suvokimą
jaučia teisėsauga bei teismai, išgy-
venę ir galvų kapojimo metą. Seime
jau matosi nepasitenkinimo ženklų
prezidentės žingsniais, kurie lyg ir
pažemina, jų nuomone, Seimo vietą
valdžių sąrangoje. Neigiami jausmai
prezidentės D. Grybauskaitės atžvil-
giu, matyt, tik sustiprės po jos kriti-
kos parsidavėliams ir atskiroms gru-
pėms, atsakingoms už korupcines
landas įstatymuose, bet parlamento
nariai kol kas dar vykdo prezidentės
prašymus.

Ko jau ko, bet prezidentei D. Gry-
bauskaitei tikrai negalima prikišti
atsakomybės stokos už tai, kas vyks-
ta valstybėje, bet akivaizdu yra kita:
Lietuva bus stipri teisinė ir demo-
kratinė valstybė tik tada, kai joje bus
ne tik stipri ir norinti dirbti prezi-
dentė, bet ir turintis tautos bei pilie-
čių palaikymą Seimas, įstatymus tai-
kanti lygiai visiems teisėsauga, teis-
mai, o taip pat ir aktyvi, žinanti, ko
nori, tauta. Trijų paskutinių labai
svarbių teisinės demokratinės vals-
tybės dalių kol kas Lietuvoje neturi-
me, todėl yra nevėlu pagalvoti kiek-
vienam apie savo atsakomybę už vals-
tybę, tačiau ne mažiau svarbu yra ne-
menkinti ir kitų darbų, jeigu tai yra
daroma bendram labui Lietuvos įsta-
tymų rėmuose.

Labai norėtųsi tikėtis, kad kitoje
prezidentės metinėje kalboje atsiras
vietos ir žodžiui „tauta”, kurį V.
Adamkus dažnai minėjo šalia pilieti-
nės visuomenės ir valstybės. D. Gry-
bauskaitė kalba daugiau apie žmogų,
kartais – pilietį arba visuomenę, ta-
čiau be tautos valstybės teritorija yra
tik žemė, apibrėžta valstybės sieno-
mis. Tik atsiradus visiems trims su-
dedamosioms dalims – tautai, pilie-
čiams ir valstybei – bus galima tikė-
tis ir eilinių žmonių, ir valdžios at-
stovų atsakomybės už mūsų krašto li-
kimą, o tai yra geriausias kelias ug-
dyti pasitikėjimą savo valstybe ir pat-
riotizmo jausmus.                    Delfi.lt

Alvydas Medalinskas – politikos
apžvalgininkas, liberaldemokratų
partijos narys, visuomenės veikėjas.

Labai norėtųsi tikėtis, kad kitoje prezidentės metinėje
kalboje atsiras vietos ir žodžiui „tauta”, kurį V. Adamkus
dažnai minėjo šalia pilietinės visuomenės ir valstybės.  D.
Grybauskaitė kalba daugiau apie žmogų, kartais – pilietį
arba visuomenę, tačiau be tautos valstybės teritorija yra
tik žemė, apibrėžta valstybės sienomis. 
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Keičiasi keli Lietuvos ambasadoriai 
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-

lia Grybauskaitė paskyrė keturis
naujus Lietuvos ambasadorius už-
sienio valstybėse ir du ambasadorius
atšaukė iš einamų pareigų.  

LR nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Suomijos Respubli-
koje paskirtas Arūnas Jievaltas, LR
nepaprastuoju ir įgaliotuoju amba-
sadoriumi ir Lietuvos nuolatiniu at-
stovu Šiaurės Atlanto taryboje – Kęs-
tutis Jankauskas.  LR nepaprastuoju
ir įgaliotuoju ambasadoriumi Oma-
no Sultonatui paskirtas LR nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystėje Oskaras
Jusys, LR nepaprastuoju ir įgaliotuo-
ju ambasadoriumi Kataro Valstybei –
LR nepaprastasis ir įgaliotasis amba-
sadorių Egipto Arabų Respublikoje
Dainius Junevičius. 

Prezidentė atšaukė Liną Antaną
Linkevičių iš einamų LR nepaprasto-
jo ir įgaliotojo ambasadoriaus ir Lie-
tuvos nuolatinio atstovo Šiaurės At-
lanto Taryboje pareigų bei Antaną
Valionį – iš LR nepaprastojo ir įga-
liotojo ambasadoriaus Latvijos Res-
publikoje pareigų.

,,al Qaeda” teigia, kad JAV gresia
musulmonų sukilimas

Vilnius (ELTA) – Birželio 10 d.
mitingą prie JAV ambasados Vilniuje
surengę Lietuvos lenkų tautinės ma-
žumos atstovai savo peticijoje, skirto-
toje JAV ambasadorei Anne Derse,
prašo jos tarpininkauti ginant Lietu-
vos lenkų tautinių mažumų intere-
sus. Akcijos metu Lietuvos lenkų mo-
kyklų tėvų forumo atstovai protesta-
vo prieš Švietimo įstatymo nuosta-
tas, kurios, jų nuomone, blogina tau-
tinių mažumų mokyklų padėtį Lie-
tuvoje. 

Peticijos autorių nuomone,  Lie-
tuvos veiksmai pažeidžia valstybi-

nius ir tarptautinius mūsų šalies įsi-
pareigojimus, prisiimtus Konstituci-
joje, Tautinių mažumų apsaugos pa-
grindų, Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos bei
Jungtinių Tautų vaiko teisių konven-
cijose. Lietuvos lenkai pažymi, kad
šių metų kovo 17 d. Seimas, nepaisy-
damas tautinių mažumų visuotinio
susirūpinimo bei nepasitenkinimo,
priėmė naująjį Švietimo įstatymą,
kurį pasirašė Lietuvos prezidentė.

Tai jau trečia protesto akcija, ku-
rioje šimtai Lietuvos lenkų protesta-
vo prieš naująjį Švietimo įstatymą. 

Kairas (BNS) – Antras pagal
rangą ,,al Qaeda” vadas Ayman al Za-
wahri pareiškė, kad po grupuotės
vadovo Osama bin Laden žūties JAV
gresia musulmonų sukilimas. 

Tai paskelbta vaizdo įraše ,,You-
tube” interneto svetainėje. Iš Egipto
kilęs A. al Zawahri didžiąją 28 minu-
čių trukmės įrašo dalį paskyrė O. bin
Laden žūties apraudojimui. JAV ka-
riai gegužę Pakistane nukovė ,,al

Qaeda” vadovą O. bin Laden.
,,Šiandien, dėkui Dievui, Ameri-

ka stoja ne prieš asmenį ar grupę, bet
prieš maištaujančią tautą, kuri pabu-
do iš miego, ir prasidėjo džihado re-
nesansas”, – kalbėjo A. al Zawahri,
kuris jau seniai buvo laikomas gali-
mu ,,al Qaeda” įkūrėjo O. bin Laden
įpėdiniu ir grupuotės veiksmų pla-
nuotoju.

Mirė akademikas Z. R. Rudzikas

Osaka (ELTA) – Liaudies muzikos ansamblis ,,Vaivora” gegužės mėnesį Osa-
koje (Japonija) vykusiame 7-ajame tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse
laimėjo specialų prizą kaip geriausias liaudies muzikos atlikėjų kolektyvas. Japo-
nijos kamerinės muzikos fondo organizuojamas konkursas laikomas vienu pagrin-
dinių šio žanro konkursų pasaulyje. Šiemet klasikinės, tradicinės ir liaudies muzi-
kos kategorijose varžėsi 20 ansamblių iš 11 šalių, atrinktų iš 211 ansamblių iš 29
šalių. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės Linos Naikelienės vado-
vaujamas ansamblis ,,Vaivora” konkurso pusfinalyje ir finale atliko išskirtinai lietu-
vių kompozitorių kūrinius. ,,Vaivoros” ansamblis įsikūrė 1992 m., jame muzikuo-
ja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai ir absolventai: kanklininkės
prof. Lina Naikelienė, Aistė Bružaitė-Vaicekauskienė, Aušrelė Juškevičienė ir bir-
bynininkai Eugenijus Čiplys bei Algirdas Jedemskis. Ansamblis populiarina lietu-
vių kompozitorių klasikinę ir šiuolaikinę muziką pasaulyje, yra pelnęs tarptautinių
konkursų Sankt Peterburge ir Maskvoje laureatų apdovanojimų. ,,Vaivora” yra
koncertavusi ir Jungtinėse Valstijose.                                        J. Kuprio nuotr.

Žalos atlyginimo už okupacinį režimą
nevaržys senaties terminas

Vilnius (ELTA) – Nukentėjusieji
nuo Sovietų Sąjungos okupacinio re-
žimo galės reikalauti materialinės ir
moralinės žalos atlyginimo nevaržo-
mi terminų. Tai įteisino Seimas, pa-
pildęs įstatymą ,,Dėl atsakomybės už
Lietuvos gyventojų genocidą”, kartu
priėmęs Civilinio kodekso ir Civili-
nio kodekso patvirtinimo, įsigalioji-
mo ir įgyvendinimo pataisas. 

Jomis nustatoma, kad nukentė-
jusieji nuo Sovietų Sąjungos okupa-
cinio režimo tarptautinių nusikalti-
mų, kuriems netaikomas senaties

terminas, turi teisę reikalauti iš nu-
sikaltimų vykdytojų padarytos mate-
rialinės ir moralinės žalos atlygini-
mo. Tokiems reikalavimams netaiko-
ma ieškininė senatis.

Civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-
me numatyta išimtis, pagal kurią Ci-
vilinio kodekso nuostatos dėl netur-
tinės žalos atlyginimo būtų taikomos
ir tiems santykiams, kurių pagrin-
das yra minėti tarptautiniai nusikal-
timai, padaryti iki Civilinio kodekso
įsigaliojimo.

Lietuvos lenkai prašo JAV 
ambasadorės pagalbos

Vilnius (BNS) – Birželio 8 d.  mi-
rė fizikas, buvęs Lietuvos mokslų
akademijos (LMA) prezidentas aka-
demikas 70 metų Zenonas Rokus Ru-
dzikas. ,,Tai didelė netektis Lietu-
vai”, – sakė dabartinis LMA preziden-
tas akademikas Valdemaras Razumas. 

Pasak V. Razumo, Z. R. Rudzikas
buvo vienas žymiausių Lietuvos fizi-
kų teoretikų, atominės spektroskopi-

jos specialistas. Pastaruoju metu dir-
bo Vilniaus universiteto Teorinės fi-
zikos ir astronomijos institute vy-
riausiuoju mokslo darbuotoju. Prieš
tai jis daug metų vadovavo institutui.

Z. R. Rudzikas gimė 1940 m. rug-
pjūčio 16 d. Gulbiniškėje, Lazdijų
rajone. 1962 m. su pagyrimu baigė
Vilniaus valstybinio universiteto Fi-
zikos fakultetą. Čia 1965 m. apgynė
mokslų kandidato (dabar – daktaro)
disertaciją, 1972 m. – mokslų daktaro
(dabar – habilituoto daktaro) diser-
taciją. 1994 m. tapo Lietuvos mokslų
akademijos tikruoju nariu, 2003–2009
m. buvo LMA prezidentu.

Vilnius (ELTA) – Šią vasarą Kra-
žiuose dešimtą kartą vyksiančiai gri-
gališkojo choralo ir Bažnyčios tradi-
cijos akademijai ,,Ad Fontes” Popie-
žius Benediktas XVI Šiaulių vyskupo
Eugenijus Bartulio prašymu suteikė
Apaštalinį Palaiminimą. 

Šiaulių vyskupas pristatė Popie-
žiui jau dešimtmetį istoriniame Že-
maitijos centre – Kražiuose – vyks-
tančią ir šiais metais jubiliejų pažy-
minčią grigališkojo choralo ir Bažny-
čios tradicijos studijų akademiją ir pa-
prašė ypatingos Šventojo Tėvo globos. 

,,Jau 10 metų ši akademija subu-
ria daug žmonių ne tik iš Lietuvos,
bet ir Latvijos, Baltarusijos ir Rusi-
jos, jie dalyvauja Romos liturgijoje,
studijuoja jos teologiją bei mokosi

grigališkojo choralo giedojimo”, – ra-
šoma Šiaulių vyskupo laiške. 

Šią vasarą Kražiuose vyksiančią
jubiliejinę ,,Ad Fontes” studijų savai-
tę taip pat pagerbs svečias iš Vatika-
no kunigas Uwe Michael Lang, Šven-
tojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakra-
mentų disciplinos kongregacijos bei
Šventojo Tėvo liturginių celebracijų
tarnybos konsultantas. Kauno Arki-
vyskupijoje piligrimystės centre Ši-
luvoje, palaimintojo Jonas Paulius II
namuose, tėvas U. Lang skaitys pa-
skaitą, akademiją karūnuos svečio
aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.
Toks didelis Šventojo Sosto dėmesys
šiam Lietuvoje vykstančiam projek-
tui yra išskirtinis reiškinys.

Popiežius palaimino Kražiuose vyksiančią akademiją 

A. a. Z. R. Rudzikas                                   

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS j. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LINAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIjUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTENIS GRYbAUSKAS, MD
SUSAN T. LYON, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SURENDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

ANDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

ANDREW j. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

McHenry: 815-363-9595
barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. jUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH jŪRATė bARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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Vis dar neatsigaunanti JAV ne -
kilnojamojo turto rinka palyginti ne -
seniai sužinojo apie naują sukčių iš -
monę, įgijusią „flopping’’ pavadini -
mą. Šio sukčiavimo būdo nederėtų
painioti su seniai žinoma „flipping’’
strategija, puikiai veikusia iki nese-
niai įvykusios nekilnojamojo turto
rinkos griūties. Jei „flipping’’ strate-
gija buvo paremta nuolatiniu nekil-
nojamojo turto perpardavimu, sie -
kiant išnaudoti tam tikrose vietovėse
tolydžio kylančias būsto kainas, tai
„flopping’’ iš esmės reiškia, jog suk -
 čiai iš anksto „medžioja’’ nemokius
pa klausaus būsto savininkus ir, įkal -
bėję juos pusvelčiui parduoti turtą
(žadėdami tarpininkauti susitariant
su būsto paskolą suteikusiu banku),
iškart po sandorio perparduoda įsi-
gytą būstą kitam, dažnai iš anksto
surastam pirkėjui už gerokai didesnę
kainą. 

Formaliai vertinant, ši pasipel-
nymo strategija nėra neteisėta, ta-
čiau vargu ar pagirtina, turint ome-
nyje, kad ji verčia būsto savininkus
prarasti krūvą pinigų, tuo pat metu
susigadinant kredito istoriją dėl pil-
nai neišmokėtos būsto paskolos. Su -
vilioti galimybės atsikratyti našta
tapusio būsto, nesugebantys savaran -
kiškai su banku atsiskaityti būsto
savininkai dažnai yra linkę pasiti-
kėti „geradariais’’ tarpininkais, pa-
tei kian čiais pasiūlymą parduoti tur-
tą jiems už gerokai žemesnę nei rin-
kos ar paskolos kainą. Paskolą sutei-
kęs bankas, taip pat nesunkiai lei-
džiasi įkalbamas pasitenkinti daline
paskolos suma, kadangi vienintelė
kita galimybė išieškoti paskolintus
pinigus (ir greičiausiai ne visus)
paprastai būna ilgas bei nemažai
kainuojantis būsto nusavinimo („fo-
reclosure”) pro cesas. Tokiu būdu
įvyksta vadinamasis „short sale”,
kai pirkėjas-gera darys iš banko bei
savininko nusiperka būstą. Po to jis
itin greitai už tik rąją kainą perlei-
džiamas tikrajam pirkėjui, kurio dė-
ka į sukčiaus kiše nę subyra tikrasis
sandorio pelnas. 

Kiek paplitęs šis sukčiavimo bū -
das, nustatyti gana sunku, tačiau ma-
noma, kad maždaug apie 5 proc. visų
,,short sales” įvyksta būtent to kio
pobūdžio pasipelnymo tikslais. Be
abejo, po neseniai šalį nusiaubusios
finansų bei nekilnojamojo turto rin-
kos krizės, paskolas teikiantys ban-
kai vargu ar gali tikėtis visuo menės
užuojautos. Kita vertus, būsto savi-
ninkai, dėl nežinojimo pasiduodan-
tys „geradarių’’ įkalbinėjimams, iš
tiesų praranda daug, leisdami suk -
čiams pasisavinti pinigus, kurie būtų
galėję jiems padėti atsiskaityti su
banku bei sumažinti žalą savo kredi-
to istorijai. Tuo pat metu, ši sukčia-
vimo strategija neša nuostolius mo-
kes čių mokėtojams, kadangi nema-
žai bankų, išduodančių būsto pasko-
las, galų gale kreipiasi paramos
nuostolius padengti į valstybę, pasi-
naudodami įvairiomis mokesčių
programo mis ir pan. Pagaliau, jei
tam tikroje vietovėje įvyksta daug
„flopping’’ pagrindu sudaromų san-
dorių, dirbtinai sumažinančių konk-
rečių būstų kainas, tikėtina, jog ben-
dras būsto kainų lygis joje taip pat
kris, taip padarydamas nuostolių net
ir niekuo dėtiems būsto savininkams

bei pa čios vietovės geram vardui. 
,,Flopping” apgaulės strategija

pasireiškia keletu būdų: dažniausiai,
kaip minėta, apgaulėje dalyvauja du
bendrininkai: ,,geradarys” pirkėjas,
užtikrinantis sandorį su banku bei
būsto savininku, ir tikrasis pirkėjas,
suinteresuotas įsigyti būstą geroje
vietoje už prieinamą (tačiau ne juo -
 kingą, o realią) kainą. Maža to, tikra-
sis pirkėjas, įsigydamas būstą tiesio-
giai iš naujojo „savininko’’, išvengia
galybės rūpesčių, kuriuos jam kitu
atveju sukeltų būtinybė paisyti visų
„short sale’’ taisyklių. Dažnai pasi-
taiko, kad tikrasis pirkėjas investuo-
ja ir į mažiau patrauklų būstą, turė-
damas tikslą jį vėliau išnuomoti ir
taip gauti pelno.

Kartais, specialiai ar atsitikti-
nai, apgaulės bendrininkais tampa ir
ne kilnojamojo turto agentai, susivi-
lioję galimybe gauti komisinį mokes-
tį iš abiejų sandorių, įvykusių par-
duodant tą patį būstą. Kai kada są-
mo ningai sukčiaujantys nekilnoja-
mojo turto agentai specialiai nustato
nerealiai aukštą parduodamo būsto
kai ną, kuri, žinoma, nepritraukia
jokių potencialių pirkėjų. Kitais atve-
jais nekilnojamo turto agentai taip
pat gali specialiai nekreipti dėmesio
į aukštesnės kainos pasiūlymus, ne-
sidalindami šia informacija su būsto
savininku. 

Tada, kai savininkai galutinai
puola į neviltį, o bankas ima rimtai
grasinti būsto nusavinimu, pasiūlo-
ma kainą ženkliai sumažinti ir per-
leisti būstą lyg iš dangaus staiga nu -
kritusiam pirkėjui, apgaulės bendri -
ninkui. Toliau viskas vyksta pagal
tradicinį scenarijų, kurio rezultatas
– pernelyg pigiai sukčių įsigytas tur-
tas ir savininko negrįžtamai prarasti
pi nigai bei sugadinta kredito istori-
ja. Nekilnojamojo turto agentai, gau-
na jiems priklausantį komisinį mo-
kestį bei specialų „apdovanojimą’’ už
pa darytą „pirkėjui’’ paslaugą. Pažy-
mė tina, jog kai kada ,,flopping” stra-
tegija naudojama netgi ir tais atve-
jais, kai būsto savininkai nėra itin
pri spaus ti finansinių sunkumų, ta-
čiau susiduria su nesąžiningais ne-
kilnojamojo turto agentais. Tokiu
atveju, jei būstas parduodamas už
mažesnę kainą nei paimta paskola, ir
savi ninkas pripažįstamas mokiu,
bankas iš jo/jos gali lengvai parei-
kalauti padengti susidariusį skirtu-
mą. 

Pagaliau, pasitaiko, kad būstas
yra įsigyjamas asmenų, besinaudo-
jančių svetima tapatybe. Tuomet
naujasis savininkas tiesiog nemoka
būs to paskolos įmokų, kol bankas,
trū kus kantrybei, imasi būstą par-
davi nėti. Ir vėl, staiga lyg iš po žemių
iš dygęs pirkėjas-sukčių bendrinin-
kas tokiu būdu gauna galimybę įsi-
gyti būstą pusvelčiui. 

Pastebėjusios neigiamą „flop-
ping’’ strategijos įtaką bei vis didė-
jantį jos plitimą, kai kurios vietinės
valdžios institucijos ėmėsi priemo -
nių užkirsti kelią panašiems sando -
riams, nustatydamos minimalų lai-
kotarpį, po kurio naujasis savininkas
turi teisę parduoti įsigytą būstą (30,
90 dienų ar pan.), deja, tai vargu ar
padės atsikratyti visų sukčių, genia -
liai sugebančių apeiti bet kokius su -
varžymus. Todėl savininkams, keti-

APGAULĖS NEKILNOJAMOJO TURTO 
RINKOJE: KĄ IŠ TIESŲ REIŠKIA „FLOPPING’’?

SOCIALINIAI REIKALAI



EUGENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. jOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRINė SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELė, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNė MACIjAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA jODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILė V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas jeleniauskas
DANTŲ GYDYTOjAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811
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Kryžiažodis Draugas Nr. 077 atsakymai
Vertikaliai:
1. Marabu. 2. Tamsuma. 3. Guašas. 4. Sodyba. 5. Ašutai. 7. Ezopas. 8. Atau-

ga. 13. Vandenį. 14. Negerai. 15. Leipsta. 17. Rubinas. 18. Zuikena. 20. Orderis.
21. Tironai. 22. Studija. 23. Opera. 24. Macas. 32. Plomba. 33. Neonas. 35. Tre-
jybė. 37. Tošelė. 38. Judėja. 39. Blakės. 40. Hansas.

Horizontaliai:
1. „Mustang”. 4. Sparva. 6. Uodega. 9. Ritmika. 10. Daukša. 11. Šluota. 12.

Blauzda. 13. Vanilė. 16. Frazė. 19. Postas. 25. Nagai. 26. Publika. 27. Darbu. 28.
Euras. 29. Rankena. 30. Rindi. 31. Įpinas. 34. Ostas. 36. Ostija. 41. Legenda. 42.
Manija. 43. Novelė. 44. Kefyras. 45. Austrė. 46. Atrėža. 47. Strėlės.

Kryžiažodžio atsakymas: Naktinis drugys.

IEŠKO DARbO

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

* Moteris, grįžtanti savaitgaliais, išsinuomotų
atskirą kambarį Villa Park ar Lombard priemies-
čiuose. Skambinkite tel. 708-769-1763, Irena.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias re-
komendacijas, legalų statusą, ieško senelių prie-
žiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir išleisti
atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-280-
1347.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti
atostogų. Tel. 708-527-2144.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 076 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

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

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms už atsiųstus atsakymus, primena-
me, kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima siųsti paš-
tu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

nantiems parduoti savo būstą, derėtų
būti budriems ir patiems pasirūpin-
ti, kaip apsisaugoti nuo apgaulių. 

Pirmiausia, žinoma, derėtų pra -
dė ti nuo nekilnojamojo turto agento
pasirinkimo – geriausia būtų nesku -
bėti ir remtis patikimų žmonių pata -
rimais. Be to, visuomet patartina iš
anksto su agentu aptarti visas sando-
rio galimybes bei gresiančias apgau -
les (kadangi jis/ji į jas gali būti įvel -
tas/-a ir nesamoningai) bei aiškiai
parodyti, kad jums žinoma apie „flop-
ping’’. Nuo pat pradžių nedvipras-
miš kai kartokite, kad norite už savo
būstą gauti geriausią, kokią tik
įmanoma, kainą. Jei būsto pardavi-

mo metu ėmėte ką nors negero įtarti,
nedvejodami pasidalinkite įtarimais
su banku arba, jei leidžia galimybės,
nepatingėkite pasitarti su kitu, neša -
lišku būsto vertintoju. Pagaliau, jei,
būdami nemokiu savininku, sugalvo-
tumėte patys pasinaudoti „flopping’’
galimybėmis, žinokite, jog to daryti
neverta – išaiškėjus ketinimams, jūs
greičiausiai nesugebėsite nieko įti -
kin ti, kad tapote nieko nenutuokian-
čia auka ir privalėsite atsakyti už
šiuo atveju akivaizdų įstatymo pažei-
dimą. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

IEŠKO DARbO

Atkelta iš 7 psl.  Vokietijoje, Ham-
burgo universitete Medicinos fakul-
tete, apie pirmuosius nelengvus
žingsnius šioje svetingoje šalyje, apie
li cencijos medicininei praktikai su-
tei kimą Illinois valstijoje, darbą įvai-
rio se ligoninėse. Nelengva buvo visą
gyvenimą dalinti save, stengiantis
visas savo pareigas – žmonos, moti-
nos, daktarės – atlikti nuoširdžiai ir
sąžiningai. Brolio žodžiais tariant,
sesuo buvo reto darbštumo asmeny-
bė. Alma Morkuvienė atskleidė dar
vieną gyd. Meilutės gerumo bruožą –
daktarės šir dies gerumą, siunčiant
iškvietimus no rintiems atvykti į šią
šalį, pagalbą atvykusiems.

Nuotaika buvo puiki! Gera buvo
susitikti su senosios inteligentijos
atstove, bendrauti, gėrėtis jos jaunys-
tės fotografijomis, džiaugtis jos jau -
kiais, meno kūriniais turtingais na -
mais.

• • •
Baigėsi LUMA Čikagos moterų

įdomių susitikimų pirmasis pus-
metis. Įdomių susitikimų turėjome
daug. Džiaugiamės tokiomis akimir -
komis, o taip pat puikiu nuotraukų
albumu, primenančiu mūsų nepa-
kartojamas aki mirkas.

Planuojame dalyvauti Lietuvoje
ruošiamoje knygoje su gausiomis
iliustracijomis apie Lietuvos univer-
sitetų moterų asociaciją, jos istoriją,
mūsų padalinio veiklą.

Linkėdama gražios, saulėtos va -
sa ros, įspūdingų kelionių, neužmirš-
tamų susitikimų savo visoms lumie -
tėms ir Jums visiems, gerbiami skai -
tytojai, atsisveikinu iki rugsėjo mėn.
18 d.

Romualda Rynne – LUMA Čika-
gos skyriaus pir mi nin kė.

Gražios ir turiningos vasaros 
linki LUMA Čikagos moterys!

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automobilį,
skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pa-
gyvenusius žmones. Patirtis, rekomendacijos,
legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai
kalbančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Moteris ieško darbo Naperville, Aurora,
Wheaton, Geneva, St. Charles ar  Batavia 4 die-
nas savaitėje su grįžimu namo arba gali pakeis-
ti. Tel. 630-544-0905.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. Gali
pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-492-8795.
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

ASTA T. MIKUNAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

SIŪLOME DARbUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

SIŪLO DARbą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

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

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

www.draugas.org

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

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

KAVINėS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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.

Atkelta iš 4 psl.        Kunigaikštystės
valdovų rūmų direktoriaus pavaduo-
tojos kultūrinei veiklai  Jolantos Kar-
pavičienės, Valstybės kontrolės 5-ojo
audito departamento laikinai einan-
čios direktoriaus pareigas Rasos
Gabrilavičienės, Valdovų rūmų atkū-
rimo paramos fondo valdybos pirmi-
ninko Algirdo Vapšio pranešimus ir
aplankė Valdovų rūmus. 

,,Tai didingas statinys su ilga ir
turtinga istorija, – sako G. Supronas.
Turiu galvoje ne korupcinius statybų
nuotykius, bet mūsų protėvių suma-
numą, jų išra dingumą, inžinerinius
sugebėjimus dar XIII–XIV a.” 

Komisija paprašė Vyriausybę
kuo greičiau užtikrinti Valdovų rū-
mų atkūrimo darbų tęstinumą ir rū-
mų atkūrimo pirmą etapą baigti iki
2013 m.

Skirta laiko ir krašto 
apsaugai

Komentuodamas komisijos nuta-
rimą dėl krašto apsaugos, G. Sup-
ronas sakė, kad Lietuva yra gana
saugi, nes ji – NATO narė, vykdanti
jai skirtus įsipareigojimus taikos
palaikymo misijose. Komisija at-
kreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos
krašto apsaugai skiriamas finansavi-
mas neatitinka Lietuvos įsipareigo-
jimų NATO ir kad mažėja Lietuvos
kariuomenės krašto apsaugos sava-
norių ir bendrojo Lietuvos kariuo-
menės atsargos karių. 

LR Seimo ir PLB komisija iš-
klausė krašto apsaugos viceministro
Vytauto Umbraso ir Lietuvos kariuo-
menės vado generolo majoro Arvydo
Pociaus pranešimus. Komisijos nuo-
mone, Lietuvos kariuomenė, daly-
vaudama tarptautinėse operacijose
ir misijose, stiprina pasitikėjimą Lie-
tuva kaip NATO nare, pažymi svarbų
Lietuvos kariuomenės vadovybės
dėmesį Lietuvos infrastruktūrai ge-
rinti, kad iškilus karinei grėsmei
šalyje būtų galima įkurti NATO
karines pajėgas.

Komisija ragina Seimą ir Vy-
riausybę ieškoti galimybių skirti
daugiau lėšų krašto apsaugai finan-
suoti, kartu siekiant, kad didesnis
finansavimas skatintų Lietuvos eko-
nomikos plėtrą ir technologijų pa-
žangą, taip pat raginama daugiau
dėmesio skirti savanoriškumu grįs-
tos karo tarnybos principui įgyven-
dinti ir aktyviau siekti, kad Lietuvos
teritorijoje būtų įkurta nuolatinė
NATO misija.

Neišvengta svarstymų pilietybės
klausimais

G. Supronas sakė, kad sesijoje
nebuvo išvengta svarstymų piliety-
bės klausimu: ,,Naujos redakcijos

Pilietybės įstatymo pataisa mūsų
netenkina, bet reikia laiko, kad įgim-
tos teisės būti piliečiu prašytų ne tik
išeiviai iš Lietuvos, bet to norėtų ir
Lietuvoje gyvenantys žmonės. Dar
vis klaidingai manoma, kad išvyku-
sieji išdavė gimtąją šalį. Deja, gyven-
dami Lietuvoje žmonės dažnai neturi
galimybių pasitikrinti, kaip jiems
yra brangi tėvynė.”

Komisijos narių nuomone, pro-
gramos ,,Globali Lietuva” įgyvendi-
nimas yra neatsiejamas nuo Lietuvos
pilietybės išsaugojimo, įgijus kitos
valstybės pilietybę. Sesijoje daly-
vavusieji pastebėjo, jog programos
įgyvendinime yra nemažai priešta-
ravimų, neatsižvelgta į gana svar-
bius PLB siūlymus, joje kertinis
akmuo turi būti pilietybės klausi-
mas. Bet pati idėja, anot Gražvydo,
sveikintina ir labai reikalinga Lietu-
vai.

Kaip sakė G. Supronas, interne-
tinio balsavimo projektai Seime dar
nepradėti svarstyti, jų pateikimas
Seime numatomas artimiausiu metu,
taigi sprendimų reikės dar palaukti.

Tikslas – prisidėti 
prie Lietuvos ateities kūrimo

Paklausiau, ar komisijos nariai,
gyvendami ne Lietuvoje, gali racio-
naliai priimti Lietuvai svarbius siū-
lymus, sprendimus. G. Supronas ma-
no, kad žmonės suklysta net spręsda-
mi kasdieninius reikalus, be to,
sprendimus priima komisija, ne pa-
vieniai žmonės, komisijoje pusė žmo-
nių yra  Seimo nariai, gyvenantys
Lietuvoje. Gražvydas įsitikinęs, kad
visi komisijos nariai nuolat domisi
Lietuvos įvykiais ir juos gvildena.
Paties Gražvydo vakaras, grįžus iš
darbo, prasideda nuo Lietuvos spau-
dos apžvalgos.

Gražvydas Lietuvą aplanko porą
kartų per metus. ,,Visada gera su-
grįžti ten, kur užaugau, praleidau
didžiąją gyvenimo dalį. Deja, pabūti
tėviškėje tenka labai trumpai, tad
sunku per tą laiką suspėti daugiau ką
nuveikti.” G. Supronas sakė  per me-
tus turintis tik 3 savaites atostogų, iš
jų dvi praleidžia sesijoje Lietuvoje,
dar vieną – JAV LB Tarybos sesijoje,
ir poilsiui tenka imti papildomų
atostogų. Šį rudenį Gražvydo laukia
dar viena kelionė į Lietuvą, kada
vyks kita Seimo ir PLB komisijos
sesija.

Sutikime, tokia veikla reikalauja
ir laiko, ir pasiaukojimo, ir lėšų, o
geriausias atsakymas, vardan ko tai
daroma, yra Gražvydo žodžiai: ,,Ti-
kiu Lietuvos ateitimi, ji vis gražėja, o
mūsų pareiga – kuo galime prie to
prisidėti.”     

G. Supronas: ,,Tikiu Lietuvos ateitimi”



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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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
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Laikas iš tikrųjų greitai bėga.
Šių metų birželio 11 dieną sueina jau
dešimtmetis nuo retus gabumus bei
didelę širdį turėjusio tautiečio Jono
Keramino mirties. Jis amžinybėn iš -
keliavo Rockford, IL, išgyvenęs nepil-
nus 77 metus. 

Kaip ir dauguma pabėgėlių iš
Lietuvos, Jonas Amerikoje (kartu su
žmona Onute) atsirado 1949 m. birže-
lio 24 d. Jiedu susilaukė vienintelio
sūnaus Vidučio, kuris šiuo metu yra
įsikūręs Niles, IL. 

Iki 1981 m. spalio 23 d. šeima gy -
veno New York ar jo apylinkėse.
Nusipirkęs sodybą Commock mieste-
lyje prie New York, Jonas įdėjo daug
darbo bei pastangų, kol ją papuošė
lietuviškais motyvais, pastatė 20
pėdų aukščio koplytstulpį, traukda -
vusį praeivių dėmesį. 

Bet Jono bendrovei, kurioje jis
dirbo gana atsakingą mechaniko dar -
bą, išsikėlus į Rockford, IL, šeima
viską turėjo palikti. Bet ir atvykęs į
naują vietą ir čia įsigijęs namą
miesto pa šonėje, Jonas per daug
neliūdėjo – jis vėl sukūrė visa tai, ką
buvo palikęs New York apylinkėse. 

Žinoma, dirbti turėjo laisvomis
nuo darbo valandomis, kai daugelis
žmonių tą laiką skyrė poilsiui ar ma -
lonumams. Po poros metų nuvykus
pas Keraminus į svečius, jau gėrė-
jomės didžiuliu koplytstulpiu bei
kitais dirbiniais, Jono rankų sukur-
tais. Apie šio darbštaus tautiečio
meno šedevrus plačiai rašė Rockford
spauda, rodė televizija, pasakojo ra-
dijo stotys. 

Mylėjo tautiečius 
ir Lietuvą

Paminėtinas ne tik Jono užsispy -
rimas atkurti lietuvišką aplinką
Amerikoje, bet ir jo bei žmonos meilė
tautiečiams iš Lietuvos. Sunku pasa -
kyti, kiek lietuvių jis yra priėmęs ir
finan siškai parėmęs iš tada dar oku -
puotos Lietuvos, o vėliau – jau iš at-
ga vusios laisvę. 

Kai sovietiniais laikais tie ne -
gausūs tautiečiai, kuriems pavykda-
vo atvykti į Dėdės Samo žemę pavie -
šėti, daugelio lietuvių būdavo vadi-
nami „komunistais” ir vengiama su
jais bendrauti, Jonas su žmona kvies-
davosi juos pas save, o grįžtančius
atgal į tėvynę apdovanodavo. Tai iš
tiesų buvo gražus gestas, kurį lietu-
vaičiai atsimindavo ilgai. 

Joną ir Onutę šių eilučių auto-
riui teko pažinti, kai jie dar gyveno

New York. Glaudesnė draugystė užsi -
mezgė, jiems atsikėlus į Rockford.
Tada Keraminai būdavo dažni sve-
čiai Čikagoje. Onutė čia ruošdavo
tautodailės parodas, nes po viešnagių
Lie tuvoje iš tėvynės parsiveždavo
daug gintaro bei kitų retesnių daik-
tų. Ne mažą jų dalį pora padovanojo
Rock ford etniniam muziejui, kurio
lietuviškam skyriui Onutė ilgą laiką
va dovavo ir taip garsino Lietuvą. 

Prie Keraminų sodybos dažnai
sustodavo pravažiuojantys automo-
biliai ir žmonės su nuostaba žiūrėda-
vo į koplytstulpį bei kitą lietuvišką
atributiką, ko niekur kitur negalėda-
vo pamatyti. 

Palaikai ilsisi gimtinėje

Nežinia, kieno tai buvo valia, bet
Jono sveikata netikėtai sušlubavo ir
jis, pasikankinęs porą metų, iškelia-
vo amžinybėn 2001 metų birželio 11 d.
A. a. Jono prašymas buvo jo palaikus
palaidoti šalia artimųjų Utenos rajo -
ne esančiose Vyžuonų kapinėse. 

Tai našlė padarė lygiai po metų.
2001 m. birželio 11-ąją žymaus tautie-
čio palaikai atgulė senose Vyžuonų
kapinėse. Kadangi Jonas ir Onutė už
jų paramą šiai vietovei buvo pa -
skelbti garbės piliečiais, laidotuvėse,
be kitų garbingų žmonių, dalyvavo ir
Utenos rajono Vyžuonų seniūnas Vy -
tautas Vanagas, jau senokai palaikęs
ryšį su Keraminais (jam jie buvo
užprenumeravę „Draugą’’ ir „Ameri -
kos lietuvį’’). Prieš tai – 1996 metais,
kai Keraminai lankėsi Lietuvoje,
Vyžuonų bažnyčioje Panevėžio vys -
ku pas Juozas Preikšas palaimino jų
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 

Laidotuvių proga „Respublikos’’
dienraštis rašė: „Svetimoje žemėje
išbarstytos gyvenimo smiltys pasku -
tinėje stotelėje susiliejo su gimtinės
smėliu (…).’’

Prisimena savo vyrą

Garbaus amžiaus sulaukusi a. a.
Jono našlė Onutė šiuo metu yra ka-
muojama įvairių ligų, bet nori gy-
venimą užbaigti savo vyro gražiai
išdailintoje lietuviškoje sodyboje. Ji
dar stengiasi, kiek sąlygos leidžia,
darbuotis pamėgtose srityse (kuria
kalėdinius papuošalus ir kt.). Onutė
dažnai prisimena savo taurios sielos
vyrą, kurio aplankyti, deja, jau nebe-
gali. Apie Joną Keraminą jo mirties
10-mečio proga galvojame ir mes bei
šimtai kitų žmonių, turėjusių progą
jį pažinti. Ilsėkis ramybėje, taurus
lietuvi. 

Minime darbštaus lietuvio 
J. Keramino mirties dešimtmetį

J. Keraminas (iš k.) prieš maždaug 35 metus, kai jis dar gyveno New York apylinkėse.
Šalia jo – Edvardas Šulaitis, ,,Vienybės’’ red. Jonas Valaitis, Onutė Keraminienė ir visuo-
menės veikėjas Kęstutis Miklas.

EDVARDAS ŠULAITIS

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.
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info@skytrip.net

JUOZAS ERLICKAS apie KRIZĘ
Papročių krizė:
Duok durniui kelią.
Davėm ir jie nuėjo Seiman. Mes

gi – durnių vietoj likom.
O kelio niekas neduoda.

Stebuklų žemė:
Sniego tai nėr…
O besmegenių tiek, kad net koali-

cijas galima lipdyt.

Adrenalino šaltiniai:
Rinkėjai neturi už ką  į tolimas

šalis keliaut, su beždžionėm ir
smaugliais pabendraut.

Bet egzotikos tai kiekvienam no-
risi!

Užtat ir išrenkam tokius, kurie
vaiposi ir smaugia.

Paguoda:
Jie net ketverius metus taip

smarkiai treniravosi! O paaiškėjo:
kyšių imtynės neįtrauktos į olimpinę
programą. Nuplaukė auksas…

Bet mūsiškiai ir sklypais ima.

Pagerėjimai:
Sakau: tik džiaugtis reiktų, kad

kainos kyla.
Valgom vis brangesnį maistą,

brangesni mūsų rūbai, daiktai…
Argi tai – ne gyvenimo kokybės

ženklai?

Gyvenimas gerėja:
Žmonės šneka, kad šiemet geriau

nei pernai...
Kiti gi tvirtina, kad kitąmet bus

dar geriau nei šiemet…
pagalvoju sau… o jei… po šimto?
...padarau šimtą, nu, tikrai ge-

riau… 

Evoliucija:
Seniai seniai Dievas sutvėrė

žmogų. Per milijonus metų iš žmo-
gaus išsivystė žvėrys, gyvuliai, be-
stuburiai, parazitai…

Dabar jau pastarieji viešpatauja.

Pasitikėjimas:
Jei tu būtum patriotas
Ir veblentum: ve – ve – ve…
Tai aš būčiau idiotas
Ir balsuočiau už tave.

Horizontai:
Anava mažas senelis, kad stryk-

čioja didelėj parduotuvėj: kainos per
aukštai!

Aš gėdinu: pasiekėm Europą!
NATO pasiekėm! Pasieksim ir varš-
kę!

• • •
Jeigu jūs daug dirbate, o už-

dirbate mažai…
Pabandykite dirbti mažai.
Gal uždirbsite daug.
Jeigu ne, vadinas, darbas – ne

jūsų sritis.

• • •
Kada tik tą moteriškę sutinku,

visuomet pasiteirauju:
– Ar jūsų Faustas dar gyvas?
– Visi bilietai parduoti, – atsako

jinai.
Linktelim ir išsiskiriam. Aišku,

aš nežinau, nei kas tas Faustas, nei
kokie ten bilietai. Bet kai pagalvoji,
kiek žmonių abejingai praeina vie-
nas pro kitą nė nestabtelėję!..

• • •
Kvailį ir bažnyčioj muša.
Dažnai ten užsuku pasitikrint.
Ir pastebėjau: mūsų valdovai į

bažnyčią ateina su apsauginiais.
Vadinas, numano savo diagno-

zę... 
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SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
GINTARAS P. ČEPėNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Praėjusį savaitgalį Toronto mieste, Kanadoje, vyko Šiaurės Amerikos jaunučių krepšinio
žaidynės, kuriose dalyvavo ir jaunieji ,,Lituanicos” krepšininkai iš Čikagos. Kitos koman-
dos: Toronto ,,Aušra”, Toronto ,,Anapilis” ir Detroit ,,Kovas”. Nuotr. jaunieji ,,Lituanicos”
žaidėjai klausosi savo trenerio patarimų.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius birželio 15 d., trečiadie-
nį, 1 val. p. p. kviečia visus į filmų po-
pietę. PLC skaitykloje matysite filmo
antrąją dalį apie Dzūkijos – ežerų, uogų
ir grybų – krašto istorinį miestelį Mer-
kinę. 

� JAV LB apylinkė Cicero sekma dienį,
birželio 18 d., po lietuviškų šv. Mišių 9
v. ryto Šv. Antano šventovėje rengia 70
m. lietuvių trėmimo į Sibirą minėjimą.
Pagrindinę kalbą sakys tremti nių šeimo-
je Vorkutoje gimusi Mai ronio muziejaus
Kaune išeivių litera tūros skyriaus vedėja
Virginija Pap lauskienė. Prieš atvykdama
į Ame riką, savo mokslus ji vainikavo
daktarės laipsniu. Minėjimo pradžia 10
v. r. parapijos kavinėje. Nuoširdžiai
kviečiame ne tik Cicero tautiečius, bet ir
toliau gyvenančius atvykti ir dalyvauti
šiame svarbiame minėjime. Visi bus vai-
šinami kugeliu, kava, pyragais.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Park) birželio 19 d.
švęsime Tėvo dieną. Kviečiame dalyvau-
ti bendroje maldoje. Po Mišių parapijos

salėje vyks tėvelių pagerbimas ir susi-
tikimas su kun. Dainiumi Gurevičiumi iš
Vilkaviškio vyskupijos.

� ,,Saulutė” kviečia: Spalio 9 d., sek-
madienį, PLC didžiojoje salėje į ,,Sau-
lutės” organizuojamą kaimo kapelos
,,Sodžius” labdaros koncertą. Pradžia
12:30 val. p. p. Spalio 23 d., sekma-
dienį, Lietuvių dailės muziejuje PLC, į
,,Saulutės” labdaros koncertą. M. K.
Čiurlionio kūrinius atliks Edvinas Minkš-
timas. Pradžia 12:30 val. p. p.

� Birželio 14 d. 6:30 val. v. Lietuvos
Respublikos ambasadoje Washington,
DC rengiama apskrito stalo diskusija,
skirta paminėti tremties į Sibirą 70-ą-
sias metines ir aptarti, kaip bendromis
pastangomis galėtume skleisti žinią
pasauliui apie komunizmo nusikaltimus
bei lietuvių tautos išgyvenimus. Rengi-
nio metu bus pristatytas dokumentinis
filmas apie Pauliaus Klimo žygius ,,Ti-
kėk savo svajonių išsipildymu”.

IŠ ARTI IR TOLI...

Sveikinu Stasę Semėnienę, žurnalistę, redaktorę ir
,,Draugo” bendradarbę, užtarnauto gyvenimo jubilie-
jaus proga. Telydi Jus visada Dievo palaima ir noras do-
vanoti žmogiškumą. Te deganti liepsna, kaip žvakė,
Jums niekada neleis sustoti. 

Nuoširdžiai sveikina
Marija Remienė ir vietoj
dovanos skiria 50 dol.
Draugo fondui S. Semė-
nienės sąskaiton.

Bostono lituanistinė mokykla 
kviečia visų kartų lietuvius nelikti
abejingais lietuviškam švietimui 

bei lietuvybės puoselėjimui! 

Mūsų mokykla, kurią šiuo metu
lanko apie 90 moksleivių, buvo įsteigta
1950 metais, taigi yra viena seniausių
lituanistinių mokyklų pasaulyje! Be
lietuvių kalbos, istorijos bei geografijos
nuo lopšelio iki 10-os klasės mokomės
tautinių dainų ir šokių, dalyvaujame
įvairiuose renginiuose, šventėse. Mo-
kiniai atstovauja įvairioms lietuvių išei-
vijos kartoms, tačiau visus vienija.

Jaunimo centro Moterų klubas, Chicago, IL, atsiuntė „Draugui” 50
dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

„Sietuvos” draugovės sesės, Lemont, IL, atsidėkodamos už skel-
bimus ir straipsnius, atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

SPAUDOS APŽVALGA

2011 metų balandį visus pasaulio
lietuvius pasiekė naujos redakcijos
šviežias „Pasaulio lietuvio” numeris.
Ketvertą metų PL redagavusią Aud-
ronę Viktoriją Škiudaitę nuo ba-
landžio mėnesio pakeitė Kęstas Pi-
kūnas. Žurnalas tikrai pasikeitęs,
naujoviškas maketas, naujos spalvos,

nauji žurnalo skyreliai. Balandžio
mėnesio PL – nemažai įdomių skaiti-
nių. Rita Jakutienė supažindina
skaitytojus su Šiaulių universitete
saugomu Jono Šliūpo archyvu ir
pristato šio archyvo pagrindu išleistą
2011 metų kalendorių „Dr. Jono Šliū-
po archyvą bevartant”. Valdas Rut-
kūnas svarsto apie lietuvių laimės
sampratą ir jos paieškas, o Algiman-
tas Zolubas, diskutuodamas apie tau-
tybės ir pilietybės sąvokas, provo-
kuojančiai klausia „Ką reiškia tauty-
bę stumti į pilietybės šešėlį?” Aktua-
lijų skyrelyje šįkart pokalbis su Vo-
kietijos LB pirmininku Antanu
Šiugždiniu apie neseniai savo sienas
Baltijos ir kitų šalių emigrantams
darbo rinką atvėrusią Vokietiją, Vo-
kietijos LB, emigrantų gyvenimo
pobūdį toje šalyje. Balandžio mėne-
sio PL viešnia – jauniausios pasauly-
je Graikijos LB pirmininkė Jurgita
Mont. Žurnalą užversite naujojo re-
daktoriaus pokalbiu su jau buvusia
redaktore Audrone Virginija Škiu-
daite. Smagaus skaitymo.           A. T.


