
Vilnius (ELTA) – JAV bendrovė
,,Westinghouse Electric Company”
pristatė savo ketinimus investuoti į
Visagino atominę elektrinę (AE) ir
teigia rimtai žiūrinti į šį projektą bei
pabrėžia jo saugumą ir ilgalaikių ter-
minų laikymąsi. Tai po susitikimo su
premjeru Andriumi Kubiliumi pa-
reiškė Lietuvoje viešintis ,,Westing-
house Electric Company” preziden-
tas Europai, Vidurio Rytų bei Afrikos
regionams Anders Jackson. 

Lietuva visada turės saugų, šva-
rų ir pigų aprūpinimą energija, sakė
JAV bendrovės atstovas, ir tai esą ir
yra viena iš pagrindinių priežasčių,
kodėl JAV bendrovė nori investuoti į
Visagino AE. Anot galimo investuo-
tojo atstovo, jie gamina vienus iš mo-
derniausių ir saugiausių produktų
šiandienos rinkoje. Šiuo metu ,,Wes-
tinghouse Electric Company” įgy-
vendina 8 projektus Kinijoje, Ameri-
koje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalys-
tėje ir Čekijoje. 

Premjeras A. Kubiliaus įsitiki-
nęs, jog ,,Westinghouse” pristatytas
pasiūlymas parodė, kad galimas stra-
teginis investuotojas rimtai vertina

Visagino AE projektą. Detaliau inves-
tavimo pasiūlymo nė viena pusė ne-
buvo linkusi komentuoti. 

Liepą bus nuspręsta, kurią ben-
drovę – JAV ,,Westinghouse Electric

Company” ar japonų ,,Hitachi” – Lie-
tuva pasirinks investuotoju. Inves-
tuotojui keliami branduolinės sau-
gos, konkurencingos elektros kainos
reikalavimai. 
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kets” klube, kuriame skautu dirba
buvęs Lietuvos krepšininkas Artū-
ras Karnišovas. 21-erių metų 204 cm

ūgio Kauno ,,Žalgirio” puolėjas Min-
daugas Kuzminskas tarp 60 pasirink-
tų krepšininkų nepateko.

Stokholmo teismas atmetė ,,Gazprom” skundą dėl Lietuvos

JAV bendrovės ketina investuoti į Visagino AE
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Newark (ELTA) – Lietuvos krep-
šininkas Jonas Valančiūnas iš Vil-
niaus ,,Lietuvos ryto” komandos
New Jersey ,,Prudential Center” are-
noje vykusioje Šiaurės Amerikos
Nacionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) naujokų biržoje pašauktas
penktuoju numeriu. 19-metį 213 cm
ūgio vidurio puolėją pasirinko ,,To-
ronto Raptors” klubas, kuriam atsto-
vauja lietuvis Linas Kleiza. 

Iš Utenos kilęs J. Valančiūnas ta-
po aukščiausiu šaukimu pasirinktu
Lietuvos krepšininku per visą istori-
ją. Iki šiol didžiausio įvertinimo nau-
jokų biržoje buvo sulaukęs Žydrūnas
Ilgauskas. Jį 1996 m. 20-uoju šauki-
mu pasirinko ,,Cleveland Cavaliers”
klubas.

Šį kartą 20-uoju šaukimu pasi-
rinktas 20-metis 213 cm ūgio Trevizo
,,Benetton” puolėjas Donatas Motie-
jūnas. Jį pašaukė ,,Minnesota Tim-
berwolves” komanda, tačiau po mai-
nų lietuvis atsidūrė ,,Houston Roc-

Du naujokai lietuviai pakviesti žaisti NBA

Premjeras Andrius Kubilius (d.) susitiko su į Visagino AE norinčios investuoti ,,Wes-
tinghouse Electric Company” prezidentu Europai, Vidurio Rytų bei Afrikos regionams
Anders Jackson (k.), viduryje – JAV amabasadorė Lietuvai Anne E. Derse.    ELTA nuotr.

Stokholmas (Delfi.lt) – Stokhol-
mo teismas atmetė Rusijos dujų mil-
žino „Gazprom” skundą, kuriuo pra-
šyta skubos tvarka uždrausti Lietu-
vos teismams spręsti bylą dėl „Lie-
tuvos dujos” veiklos tyrimo. „Gazp-
rom” į teismą kreipėsi birželio vidu-
ryje. 

Energetikos ministerija siekia,
kad teismas atšauktų „Gazprom” ats-
tovus „Lietuvos dujose” Valerij Go-
lubev ir Kiril Selezniov, nes, anot mi-
nisterijos, jie veikė ne dėl „Lietuvos

dujų” akcininkų, bet vardan „Gazp-
rom” interesų.

Ministerijos manymu, taip „Gaz-
prom” siekia daryti spaudimą Sei-
mui, kad nebūtų priimtas „Gazprom”
neįtinkantis naujos redakcijos Gam-
tinių dujų įstatymas, kuriame numa-
tyta atskirti tiekimo ir perdavimo
funkcijas. Šiuo metu šis projektas jau
svarstomas Seime. Jau anksčiau V.
Golubev teigė, kad ruošiasi bylinėtis
su Lietuva ir neketina mažinti dujų
kainų. 

Lietuva už dujas moka vieną di-
džiausių kainų Europoje. Anksčiau
Energetikos ministerija tvirtino pra-
dėjusi derybas su „Gazprom” dėl ma-
žesnių dujų kainų. Lietuva neturi
galimybės pirkti dujas iš kitur – vamz-
dis veda tik į Rusiją, o suskystintų
dujų terminalas dar tik projektuose.

Energetikos ministerija šiuo me-
tu ieško teisininkų, galinčių atsto-
vauti Lietuvai ginče su „Gazprom”.
Teisininkų paslaugoms valstybė
pasiryžusi išleisti iki 13,8 mln. Lt. 
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J. Valančiūną sveikina NBA komisaras David Stern.                                                  EPA nuotr



Lietuvoje siekiama išplėsti ratą as-
menų iš ne Europos Sąjungos šalių, ku-
riems galėtų būti sudaryta galimybė gy-
venti ir dirbti Lietuvoje. Tarp jų – ir aukš-
tos kvalifikacijos darbuotojai, studentai,
dėstytojai, taip pat platesnis ratas užsie-
niečių, kurie yra Lietuvos piliečių gimi-
naičiai. Pasak valdžios atstovų, taip į
Lietuvą siekiama pritraukti aukštos kvali-
fikacijos specialistų. Taip pat plečiamas
asmenų ratas, kuriuos Lietuvos pilietis
galės atsivežti į Lietuvą gyventi laikinai
arba nuolatos – bus galima atsivežti ne
tik vaikus, kaip buvo anksčiau, bet ir anū-
kus bei proanūkius, taip pat tėvus ir se-
nelius. Kaip manote, kokios tokių nuos-
tatų atsiradimo priežastys? Smarkiai ne-
sukdami galvos galime numanyti – jas
padiktavo spartus Lietuvos gyventojų
skaičiaus mažėjimas. Ar nebūtų protin-
giau pirmiausia neužtrenkti durų keti-
nantiems sugrįžti namo mūsų šalies
žmonėms, kurie buvo išvykę svetur ir pri-
ėmė kitos valstybės pilietybę? O gal juos
Lietuva tikisi pasikviesti kaip svečius? Bet
juk svečias – toli gražu ne šeimininkas.

Redaktorė Loreta Timukienė

Kai apaštalas
Paulius, skelb-
damas nu-

kryžiuotą ir prisi-
kėlusį Kristų, atvy-
ko į Atėnus, čia su-
tiko, atrodytų, labai
religingų žmonių.
Areopage tarp dau-
gybės stabų buvo net
aukuras „nežinomam
Dievui”. Paulius kalbėjo, kad tai, ką atėniečiai garbina
kaip nežinomą Dievą, yra Jėzus Kristus. Pradžioje žmo-
nės klausėsi įdėmiai, bet kai Paulius pradėjo kalbėti apie
mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą, atėniečiai
šaipydamiesi pareiškė, kad apie tai jie pasiklausysią kitą
kartą.

Visiškai panašų reiškinį matome šiandien. Save reli-
gingais, net krikščionimis vadina dauguma lietuvių, ta-
čiau daugelio jų religija tokia, kad, regis, joje nėra vietos
tikram Dievui. Apie žmonių Dievo suvokimą daug ką pa-
sako jų teigiamas požiūris į burtus, astrologiją ir kitus
Naujojo amžiaus („New age”) prietarus. Apie tai, kad
žmonės turi tik religiją be Dievo, ryškiausiai kalba jų
elgesys, nesuderinamas su tikėjimu.

Praėjusią savaitę net 61 Seimo narys balsavo už įsta-
tymą, kuris, jei po antrojo balsavimo bus priimtas, leis
naikinti žmogiškąją gyvybę. Dievas sako: „Nežudyk”, to-
dėl jei į Jį būtų tikima, niekam net mintis neateitų pri-
imti įstatymą, leidžiantį manipuliuoti gyvybe, net ją žu-
dyti. Deja, šių žmonių Dievas nėra asmuo, kurį reikėtų
mylėti ir Jo valios paisyti, bet tik kažkokia neaiški jėga,
su kuria kartais galima pabendrauti, atliekant religines
apeigas, tarsi kyšiu bandant laimėti jos palankumą, o
kasdieniame gyvenime į ją nekreipti dėmesio.

Švč. Trejybės sekmadienį Dievo žodžio skaitiniai
mums pristato nors ir mįslingą, bet gana aiškų Dievo su-
vokimą. Dievas yra ne abstrakti jėga ar energija, bet mus
be galo mylintis Asmuo. Jėzus Kristus apie šį Asmenį
šitaip kalba: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo
Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pa-
saulis per jį būtų išgelbėtas” (Jn 3, 16–17).

Ar galima būtų ką nors aiškiau pasakyti apie Dievo
esmę? Turbūt ne. Dievas yra tas, kuris mus myli ir nori,

kad mes būtume iš-
gelbėti. Jis ne tik no-
ri mus padaryti lai-
mingus, bet ir kon-
krečiai tai daro –
siunčia savo Sūnų pa-
skelbti Gerosios Nau-
jienos ir sumokėti
mūsų nuodėmių kai-
nos – mirti ant kry-
žiaus, kad mes amži-

nai nebemirtume. Jėzus ne kartą aiškiai įvardijo, kad
Tėvas ir Sūnus yra viena: „Tikėkite manimi, kad aš esu
Tėve ir Tėvas manyje” (Jn 14, 11).

Maža to, Jėzus pažadėjo, kad įžengęs į dangų atsiųs
Globėją, Tiesos Dvasią. „Kai ateis Globėjas, kurį jums at-
siųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis
toliau liudys apie mane” (Jn 15, 26). Apaštalų darbų
knyga pasakoja apie Sekminių stebuklą, kai Šventoji
Dvasia ugnies pavidalu nužengė ant apaštalų ir jie, jos
nušviesti, drąsiai ėjo į priešišką pasaulį skelbti žmonėms
mylinčio Dievo.

Ne iš žmonių filosofinių pamąstymų, bet iš šio Dievo
Apreiškimo Bažnyčioje susiformavo aiškus tikėjimas į
vieną Dievą, veikiantį trijuose Asmenyse. Šiandien Švč.
Trejybės šventėje mes garbiname vieną triasmenį Dievą.
Dievą, mus sukūrusį, Dievą, už mus mirusį ant kryžiaus,
Dievą, per Krikštą apsigyvenantį žmogaus širdyje, kad
būtų jo tiesa ir gyvenimo kelias.

Mus mylintis Dievas laukia laisvo mūsų meilės atsa-
ko. Tačiau galime ir neatsakyti į Dievo meilę ir mylėti pa-
saulį. Apie šį nelemtą pasirinkimą apaštalas Jonas rašo:
„Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias visas nuo-
dėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus,
kad velnio darbus sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, ne-
daro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla” (1 Jn 3, 8–9).

Todėl svarbiausias mūsų rūpestis – patikti triasme-
niam Dievui. Kaip tai įvykdyti, aiškiai kalba mylimiau-
sias Jėzaus mokinys Jonas: „Nemylėkite pasaulio nei to,
kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo
meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių
geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pa-
saulio” (1 Jn 2, 15–16). O apaštalas Paulius ragina: „Bro-
liai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite
vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas
bus su jumis” (2 Kor 13, 11).

2 2011 BIRŽELIO 25, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

LAIŠKAI 

Dievo meilės gelmė
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nEREIkIA PERDėtI  

Perskaitęs Algio Virvyčio ko-
mentarą „Siaubingi, žiaurūs birže-
liai” (2011 m. birželio 16 d.), nuste-
bau, pastebė jęs ryškių netikslumų.

Sovietų kariai mūvėjo ne vyžo -
mis, bet brezentiniais batais. Vyžas
dėvėdavo vyresni kaimų vyrai, žie -
mos metu dirbdami miškuose.

Pravažiuojantiems sovietų ka-
riams gyvas gėles dalijo ir mėtė žy -
dai tės ir rusės – popierinių gėlių ta da
buvo mažai.

Pagal dabartinius duomenis,
Stalin įvykdytas Holodomor nusinešė
6–8 mln. ukrainiečių gyvybių, bet ne
apie 20 mln., kaip autorius rašo.

Perdėtos ir netikslios  žinios ma ži-
na visuomenės pasitikėjimą spauda.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

DAR kARtą APIE 
,,vARgšuS” LEnkuS 

Padėka ir pagarba mūsų nepails -
tančiam lietuvybės kovotojui Anta -
nui Paužuoliui už laišką „Lietuva,
atsibusk ir pasipriešink skleidžia-
mam melui” (2011 m. gegužės 31/bir-
želio 2 d.).

Visi faktai rodo, kad lenkai
sąmo ningai siekė ne vien Lietuvos
pave r gimo, bet ir lietuvių sunaikini-
mo.  Šių dienų veidmainingi Len-

kijos pla nai nė kiek nesiskiria nuo
klastingos pilsudskinės politikos.

Skaitytojams, kuriems rūpi tra-
pūs Lie tu vos-Lenkijos santykiai, aš
patariu perskaityti šias knygas: Je-
ronimo Cicėno „Vilnius tarp audrų”;
Povilo Petkevičiaus „Lenkų okupaci-
joje ir jų kalėjimuose”; Petro Čes-
nulio „Nužmogintieji”; Jono Miš ki -
nio „Lietuva ir Vilnius pavergėjų sū-
kuriuose” ir B. Šėmio „Vilniaus Gol -
gota”.

Amerikos ir užsienio lietuvių pa -
reiga yra per spaudą užkirsti kelią
lenkiškam šovinistų melui ir propa-
gandai. Tylėdami mes pritariame
mūsų tautos kenkėjams.

Vytautas Gedminas
Sunny Hills, Florida

DėkOjAmE už PARODytą
DėmESį

Kad ir vėluodama, noriu padė-
koti už puikų šių metų balandžio 17
d. renginį, kurį suruošė Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkė Stasė
Petersonienė. Popietę labai gražiai
vedė ir Alės Rūtos kūrybos ištraukas
skaitė aktorė Audrė Budrytė Na-
kienė; pagrindinė kalbėtoja, poetė
Eglė Juodvalkė išsamiai pristatė Alės
Rūtos kūrybą, teatro profesorius Kęs-
tutis Nakas parodė savo filmą iš Alės
Rūtos prisiminimų, o muzikinę dalį

atliko Jūratė Lukminienė kartu su
Nijole Penikaite. Dėkojame už gra-
žias vaišes. 

Ačiū ,,Draugo” redaktorei Lai-
mai Apanavičienei už straipsnius
apie ,,Sklėrius”, Ramunei Lapas už
straipsnį ,,Amerikos lietuvyje” ir
visiems apsilankiusiems.

Kartu su Mama Ale Rūta-Arbie-
ne esame labai dėkingos už parodytą
dėmesį.

Rasa Arbaitė Chamberlain
Santa Monica, CA

ALRkF būkLė yRA gERA

Š. m. birželio 23 d. ,,Drauge” ko-
mentarų, nuomonių skiltyje išspaus-
dintas straipsnis, kuriame buvo iš-
vardytos kelios lietuviškos organiza-
cijos, netekusios atleidimo nuo JAV
mokesčių statuso. Straipsnyje yra ne-
tikslumų. Tarp minimų organizacijų
yra viena, kurios pavadinimas anglų
kalboje buvo sutrumpintas, ir auto-
rius ją įvardijo kaip Lietuvių kata-
likų federaciją. Noriu pranešti, jog
Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos (Lithuanian Roman Catho-
lic Federation of  America) statusas
yra geras ir kad organizacija yra
atleista nuo JAV valstybės mokesčių.
Siūlyčiau ateityje, prieš darant pana-
šius teiginius, patikrinti faktus. 

Vytas Stanevičius,
ALRKF iždininkas

Redakcijos žodis



Perskaičius ,,Draugo’’ ir ,,Amerikos lietuvio’’
žurnalistų, skaitytojų straipsnius bei pasi-
sakymus apie lie tuvius valdančias bei skal-

dančias jėgas, kyla įvairių minčių.
Mūsų, lietuvių, skaičiuojama vos trys milijo-

nai. Visa valstybė turi tik tiek gyventojų – kiek
vienas Čikagos miestas. Turbūt apie milijoną dar
su rinktume, suskaičiavę lietuvius išei vijoje. Jei
lietuvius Lietuvoje jungia bendra žemė, kalba,
papročiai ir daugybė kitų dalykų, tai išeivijoje
gyve nantieji tų jungčių su tauta turi kur kas ma-
žiau. Ir turbūt pagrindinis veiks nys, telkiantis
mus, yra meilė vienas kitam. O ką daryti, jei tos
mei lės lieka vis mažiau? Kodėl? Ar gali me ką nors
čia pakeisti?

Pavydas

Ar iš tiesų džiaugiamės, kada de ga kaimyno
daržinė? Būdama verslo savininkė dažnai susilau-
kiu įvairiau sių laiškų bei pasisakymų. Daugelis jų
– paskatinantys bei padedantys. Žmonės yra dėkin-
gi už atvežamą lie tuvišką maistą, negaili patarimų
bei gero žodžio, jei reikia, vedami geros valios pa-
taiso ar pakritikuoja. Aš ma nau, kad mes esame
tauta, kuri, sudegus daržinei, ateis ir pasiūlys pa-
dėti. Bent jau daugelis mūsų. Ar mes no rime va-
dinti tautos dalimi žmo gų, ku ris nesugeba suval-
dyti sa vojo pa vydo, jei kažkam sekasi, ir džiaugs -
mo, jei mus ištiko nelaimė? 

Norėčiau palyginti įvairių cha rak terių žmo-
nes. Vienas iš jų – Algis Liepinaitis. Deja, jo jau
nebėra tarp mūsų. Atsimenu, kada aš dar net ne -
turėjau savo verslo, jis jau laikraš čiuo se rašė, kad
kone visos tautos Ame rikoje gali nusipirkti savo
maisto, tačiau nėra lietuviško. Straips niuose jis
svarstė kodėl. Kada pirmieji pra dėjome importuoti
maistą iš Lietu vos, pajutome, kaip džiaugėsi A.
Lie pinaitis, rašė apie mus, pranešė Lie tuvos spau-
dai, skambino ir skatino, patarinėjo, gelbėjo kuo
galėda mas. Jo nebėra, o šiluma ir dėkingumas jam
visam laikui liko mūsų širdyse. To kių žmonių bu-
vo ir yra iki šiol.

Deja, kas kartą, kada spaudoje pasirodo bet ko-
kia žinutė apie ,,Food Depot International’’ įmonę,
žinome, kad tuoj susilauksime piktų komentarų.
Kas rašo? Kaip Albinas Hoffmanas taikliai paste-
bėjo, ,,vis dar yra klajojančių ‘dūšių’, kurios tarp
lietuvių neranda vietos pastoviam prisiglau -
dimui” (,,Audra iš siliejo iš stiklinės’’, ,,Amerikos
lietuvis’’, Nr. 22). Rašo ,,dūšios”, kurios net ne turi
jokio asmeninio ar profesinio pagrindo mus pulti. 

Kėdainių konservų fabrikas yra viena iš dau-
gelio įmonių, su kurio mis dirbame Lietuvoje. Kada
buvau dar vaikas, kartais mama nupirkdavo pro-
duktų, gaminamų Kėdainių konservų fabrike. Jie
buvo, kaip ir šiandien, natūralūs ir skanūs. Ma-
nau, kad V. Uspaskich tuo metu dar nė gi męs ne-
buvo. Gal vaikystės dienų nostalgija ir atvedė ma-
ne į šį fabriką – iš jo pirmą kartą atvežėme maisto
produktų į Ameriką. 

Asmeniškai V. Uspaskich nesu nė akyse ma-
čiusi, tačiau mielai bend rauju su Kėdainių konser-
vų fabriko vadybininkais lietuviais – eksporto di-
rektoriumi Antanu Geniu, eksporto va dybininku
Algirdu Švelniku, gen. direktoriumi Vygantu Va-
nagu bei daugybe kitų. Nuostabūs, šilti, savi žmo-
nės. Beje, įmo nės vadovybės raštišku teigimu, pats
,,kniazius Uspaskichas” (kaip paprastai rašoma
komentaruose) įmonėje neturi nė vienos akcijos. 

O kas jei ir turėtų? Ar tai ,,dūšių’’ reikalas kas
kartą rašyti apie tą patį, kad Kėdainių konservų
fabrikas pri klauso ,,kniaziui’’? Kad tai – ne lietu-
viškas maistas? Ar tai ,,dūšių’’ rei kalas mums nu-
rodinėti, su kuo ir kaip dirbti? Ar ne tie patys lietu-

viai dirba Kėdainių įmonėje ir lietuviškoje žemėje
konservuoja lietuviškus agurkus? Ar ne iš aplin-
kinių lietuvių ūkininkų fabrikas superka tai, ką
išaugina lietuviška žemė? Importuo dami fabriko
produktus mes ne tik atvežame lietuviškų maisto
produktų į Ameriką, bet ir bent mažyte dalele pa-
dedame Lietuvos ekonomikai. 

Daugelis mūsų, lietuvių versli nin  kų Ameri-
koje, esame smulkaus verslo atstovai, bandantys
išsilaikyti. Kol kas mažai kas iš mūsų gali pasigir-
ti didelėmis apimtimis ar pelnais. Koks yra ra-
šančiųjų ,,dūšių’’ siekis? Kaip rašo A. Hoffmanas,
jų ,,tikslas bendras – kas sukurta ir veikia – rei kia
griauti’’.

Mažiau bus lietuviškų maisto pro duktų, bus
galima valgyti lenkiš kus ar rusiškus, nes jie taip
pat geri. Užsidarys dar vienas lietuviškas verslas
ar net fabrikas, žmonės atsidurs gatvėje, ,,dūšių”
šventojo karo, nu kreip to prieš lietuvybę, tikslas
bus pasiektas. Mes neįžiūrime jokio kito puolimo
pagrindo, tik paprastą ir žemišką pavydą. Pasiro-

do, kad yra žmonių, kurie ne tik džiaugiasi pa matę
degančią kaimyno daržinę, bet net patys pakiša
degtuką jai uždegti. Ar nebaisu, kad liepsna gali
persimesti ir į pačių ,,dūšių’’ trobą?

Baimė

Jei man reikėtų pasakyti savo nuo  monę apie
išeiviją Čikagos apy lin kėse, be abejonės, ji būtų
teigiama. Nenoriu lietuvių skirstyti į bangas, nes,
savo laimei, sutikau labai gerų žmonių, nesvarbu,
kada jie atvažiavo į Ameriką. Daugelio mūsų ne-
mėgs tamų lietuvių galime išvardyti labai nedaug,
deja, jie tampa deguto šaukštu, kuris apkartina
visą medaus sta ti nę. 

Kodėl, iš prigimties būdami sąži ningi, darbš-
tūs, mylintys žmonės, mes taikstomės su tais ke-
liais, kurie apkartina daugelio mūsų gyvenimą?
Turbūt atsakyčiau, kad tiesiog bijo me. Bijome, kad
mūsų pavardė bus linksniuojama, bijome, kad nuo
bet kokio pasisakymo mūsų gyvenimą pavers pra-
garu vėl tie keli, dažniausia dėl savo nesugyvena-
mo būdo ne galintys rasti bendros kalbos su sa vais
lietuviais asmenys, kuriuos Al binas Hoffmanas taik-
liai pavadino ,,klajojančiomis dūšiomis’’.

Visi mes pasikalbame. Pasišnibž dame užkam-
piuose, kada mūsų nie kas negirdi, vienas kitam
pasipasa kojame ir pasiguodžiame. Tačiau, pra   -
eidami pro šalį ,,klajojančiai dū  šiai’’, išsigandę nu-
tylame. Tokia pap rasta tiesa ir praktika. Išeitis?
Tie siog tylėjimas ir susitaikymas. Arba netylėji-
mas, o su juo kartu – šmeižtas, etikečių klijavimas,
kartais net nuolatinis persekiojimas. 

Turbūt nebūtina nieko sakyti ir aiškintis, nes

vargu ar tokių žmonių sąmonę ar širdį pasieks
mūsų žo  džiai. Ne visi lietuviai yra tvirto būdo, kad
sugebėtų į tokias asmenybes ne kreipti dėmesio ir
ne kiekvienam už tenka jėgų pasakyti, jog, žmogau,
pirmiausia tu esi ne tik blogas lietuvis, kuris mus
žeidi (mes dar galime su tuo taikstytis), tačiau
svarbiausias dalykas yra tas, jog tu esi blogas žmo-
gus. Jei tokiam žmogui atsuktų nu garą vienas,
antras, trečias iš įžeis tųjų, apšmeižtųjų, įskaudin-
tųjų, gal tada ,,dūšia’’ suprastų, jog lieka anapus
tautos rato? 

Skaitau laikraščio ,,Draugo’’ dis kusiją apie
anoniminius laiškus. Kaž kada viename iš lietu-
viškų laikraš čių esu pasisakiusi prieš tokių laiškų
spausdinimą. Kritikos susilaukiau net iš pačios
laikraščio redaktorės. Kodėl žmonės vengia pasi-
rašyti savo pavardę? Mes bijome, jog po to tavo
pavardė bus linksniuojama dažnai ir piktai, gal net
būsime tiesiogiai už pulti ar iškolioti. Išeivijoje,
kur vienas kitą pažįstame, esame ypač jautrūs to-
kiems išpuoliams. Aišku, į Sibirą nieko neištrems,
tačiau dauge liui svarbiau asmeninė ramybė. Vie -
na iš mano draugių yra pasakiusi: ,,O, ką mes pa-
keisime, jei pasakysime savo nuomonę?’’ Todėl ir
toliau tyli me. Vie no žmogaus nuomonė gal ma žai
ką pakeis, tačiau jei daugelis mūsų nebijos ją iš-
sakyti, gal kažkas ir pa sikeis. Tyla ir baimė griau-
žia mus kaip vėžys, kažkada yra pasakęs a. a. kuni-
gas dr. Arvydas Žygas. Ar dar tu rime laiko ir vil-
ties nuo jo išsigydyti?

Negydomas vėžys suėda ir 
sveikiausią kūną

Mes, lietuviai, esame maža tauta. Žydai – šiek
tiek gausesnė. Pa saulyje jų gyvena per 13 milijonų.
Tik 5.8 milijono jų gyvena Izraelyje, visi kiti yra
išsi sklai dę po daugelį pasaulio šalių. Jei jie vienas
kitam nepadėtų, gal šian dien kalbėtume tik apie
žydus, gyvenančius Izraelyje. Gal po kelių dešim -
čių metų ir mes kalbėsime tik apie lietuvius, gyve-
nančius Lietuvoje, nes lietuviai išeivijoje jau bus
susilieję su tomis tautomis, kurių žemėje jie gyve-
na? 

Šiandien lietuviškuose laikraš  čiuo se dažnai
skaitome, kad lietuviai susitikę gatvėje, nebenori
vienas kito pažinti. Vaikai nebenori kalbėti lietu-
viškai. Nebeišsilaiko ir užsidaro lie tu viški verslai.
Kad tarp mūsų vis daugiau pykčio bei pavydo, o
tie, kas tai mato, tyliai sėdi ir dedasi nieko nema-
tantys, nes, kol jų tiesiogiai ne liečia, tai – ne jų
reikalas. O jei jus palies rytoj, visi kiti taip pat ty-
liai sė dės ir džiaugsis, kad šiandien tas bai sus de-
besis praslinko pro šalį jų neužkabinęs. Kas bus su
mumis to liau? Nenoriu pranašauti, tačiau negydo-
mas vėžio auglys greit paplinta po visą kūną, suės-
damas net sveikiausią organizmą. 

Mes stipri ir gera tauta, todėl neleiskime, kad
mus iš vidaus ėstų vėžys, kaip piktasis mūsų tau-
tos likimas – mūsų pačių charakteris ir pri sitai-
kėliškumas prie tų, kurie turi di delę burną rėkti,
bet trumpas rankas dirbti darbą. Jeigu kiekvie-
nas iš mū sų sustabdys, o ne palaikys griovimą,
vieną dieną tie griovėjai nebeturės kaip griauti.
Mes būsime stiprūs savo vidumi ir jokios vėžio
ląstelės nebesugebės suardyti sveiko lietuviškojo
kūno. 

Noriu pritarti neseniai rašiusiai Giedrei Ven -
cius, ,,kad taip norėtųsi, jog straips nių komentato-
riai ne tik ma tytų tai, kas blogai, bet, neigiamas
min tis pavertę teigiamomis, pasi džiaugtų tuo, kas
padaryta’’ (‚,Lietuviški atgarsiai po Lietuvos die-
nos’’, ,,Amerikos lietuvis’’, 2011 m. birželio 16 d.). 

Angelė Kavakienė – ,,Food Depot International”
prezidentė.
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NUOMONėS, KOMeNtArAI

Kokios jėgos 
valdo lietuvį?

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Jei lietuvius Lietuvoje jungia bendra žemė, kalba, papročiai ir daugybė kitų
dalykų, tai išeivijoje gyve nantieji tų jungčių su tauta turi kur kas mažiau. Ir tur-
būt pagrindinis veiks nys, telkiantis mus, yra meilė vienas kitam. O ką daryti, jei
tos mei lės lieka vis mažiau? Ar gali me ką nors čia pakeisti?

Kodėl, iš prigimties būdami sąži ningi, darbštūs, mylintys žmonės, mes
taikstomės su tais keliais, kurie apkartina daugelio mūsų gyvenimą? Turbūt
atsakyčiau, kad tiesiog bijo me.



Šį pavasarį nuskambėjo Daivos
Markelytės „White Field, Black
Sheep” ir Rūtos Še petytės „Bet-

ween Shades of  Gray” knygų pasiro-
dymas. Tai – neeilinė naujiena, nes
lietuvės pra siskverbė į amerikiečių
leidyklų bei skaitytojų akiratį. 

Dabar dalina mės kita, tikrai iš-
skirtine žinia apie lietuvį pasaulinė-
je mokslo arenoje. Liepos 18–22 d.
Istambule, Turkijoje, vyksiančioje
tarptautinėje šilumos ir ma sės mai-
nų konferencijoje dalyvaus ir bus
ypatingai pagerbtas mūsų Romual-
das Viskanta. Jis, paskelbtas tos kon-
ferencijos garbės pirmi nin ku, skai-
tys vieną iš pagrindinių pa skaitų
(keynote address). Ypač svar bu ir
miela, kad šioje profesinėje konferen-
cijoje bus surengta speciali sesija,
skirta paminėti R. Viskantos 80 me tų
amžiaus sukaktį. Tarptautiniuose
forumuose kito, tolygaus šiam atžy -
mė  jimui, kurį gautų lietuvis, iki šiol
nebuvo. Sveikiname sukaktuvininką
tokio profesinio pripažinimo ir gim-
tadienio proga! 

Prieš leidžiantis į duomenis apie
R. Viskantą bei jo mokslinius laimė -

ji mus, dar keletas žodžių apie konfe-
renciją. Šią jau septintąją iš eilės
organizuoja Tarptautinis pritaiko-
mosios termodi namikos centras
(ICAT) drauge su ke liais universite-
tais bei Amerikos mechanikos inži-
nierių sąjunga (AS ME). Viskanta joje
skaitys pirmąją iš kelių pagrindinių
konferencijos pa skaitų; ji bus apžval-
ginio pobūdžio „Svarstymai apie ši-
luminių mokslų modeliavimo porei-
kius XXI šimtme tyje”. O su keturiais
kitais autoriais (įdomu, nes tai tikrai
tarptautinis ko lektyvas – Baillis,
Dombrovsky, Rand ria nalisoa ir Co-
quard) jis dalyvaus pranešime apie
drauge atliktą mokslinį darbą. 

R. Viskanta pasaulinį pripažini -
mą užsidirbo savo talentu ir, nėra
abe jonių, temperamentu. Jo profesi -
nius pasiekimus išskaičiuojantys
šalti niai dažnai pabrėžia R. Viskan-
tos  pro duktyvumą ir atliktų darbų
kokybę. Pripažįstamas jo įnašas šilu-
mos mainų mokslo pritaikyme, pag-
rindinių dėsnių tobulinime bei gai-
rių to limesniems tyrinėjimams for-
mulavi me. Vienas arba su bendraau-
toriais yra paskelbęs šimtus moksli-
nių dar bų. Su kitais yra parašęs ke-
lias knygas, o 2005 metais pasirodė jo

ANTANAS DUNDZILA

R. Viskantos pasaulinis pripažinimas ir sukaktis
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vieno kapitalinis 450 puslapių vei-
kalas apie spinduliavimą degimo sis-
temose. ISI organizacijos duomeni-
mis, iš maždaug pri skaičiuojamų
penkių milijonų mokslininkų pasau-
lyje R. Viskanta yra tarp 500 dažniau-
siai cituojamų autorių mokslinėje
spaudoje. 

Jis – Honoris Causa garbės dak-
taro vardą pelnęs mokslininkas: Tech-
nischen Uni vertsität Miunchene
(1994) ir – po 45 metų darbo – Purdue
University (2007). Akademinėje ap-
linkoje R. Viskanta tiesiogiai dalyva-
vo ruošiant beveik 70 doktorinių di-
sertacijų, vadovavo 50-čiai magistro
laipsnio studentų, vadovavo 35-iems
podoktorinių studijų mokslininkams
bei vizituojantiems tyrinėtojams. US
National Academy of  Engineering
na rys (1987), užsienio akademijų na -
rys Lietuvoje ir Rusijoje, daugybės
tech ninių komisijų bei patarinėjimų
dalyvis ar pirmininkas JAV ir kituo -
se kraštuose. Gavęs daugybę profe-
sinių pažymėjimų. 

Dabar atsukime laikrodį, tiks-
liau – kalendorių, į praėjusį šimtme-
tį. Gimęs Marijampolėje, vidurinį
mokslą ėjęs DP stovyklose, studijavęs
vakarais Čikagoje. Mechaninės inži -
ne rijos bakalaurą su atžymėjimu
Uni versity of  Illinois bronzos lentoje
R. Viskanta gavo 1955 metais. Po to
Purdue University baigė inžinerijos
magistro programą, o su JAV Atomi-
nės energijos komisijos stipendija –
1960 m. apsigynė in žinerijos mokslų
daktaro laipsnį. Aso  cijuoto profeso-
riaus titulu 1962 metais pradėjo dirb-
ti Purdue University, kuriame 1966
metais, būdamas 35 metų amžiaus,
tapo pilnu profesoriumi. 1986 metais
PU jam su teikė W. F. M. Goss vardinį
pasižymė jusio profesoriaus vardą.
Tai tas pats prof. Goss, kuris vadova-
vo R. Vis kantos doktorantūros studi-
joms ir jau 1960 metais teigė, kad ši-
lumos mainų srityje R. Viskantos pa-
vardė bus žinoma. 

Savo moksliniais darbais R. Vis -
kanta daug prisidėjo prie Purdue
Uni versity pirmavimo tarp JAV in ži-
nerijos aukštųjų mokyklų. Jo darbo
dėka universitete tyrinėjimus rėmė
JAV valdžia bei JAV įmonės, taip
puo selėję krašto gerovę, ugdę atei-
nančią mokslininkų kartą. „Mane
ypač trau kė darbas su jaunais žmo-
nėmis, gali mybė stebėti jų pažan-
gą” – yra teigęs dėstytojas ir moks-
lininkas R. Vis kanta. 

„Birutei, su meile. This volume
is dedicated to my wife Birute B., the
woman in my life, for her love, pa -
tience, continuous source of  support,
and for creating a family environ-
ment that was conductive for me to
do my work”, – lietuviškai ir ang-
liškai R. Viskanta dedikavo savo 2005
m. kny gą. Čia atsiskleidžia šeimyni-
nė, tris vaikus auginusi jo pusė, apie
kurią, kalbant apie profesinius lai-
mėjimus bei pripažinimus, paprastai
neužsimena. (Ar ne keista, kad  Ho-
noris Causa nėra skiriami diplomų
užsitarnavusiems tė vams ar antro-
sioms pusėms?) 

Šalia šeimos būtina paminėti ir
visuome nę, pradedant studijų me-
tais, kai R. Viskanta pirmininkavo
akademikų skautų Korp! VYTIS, re-
dagavo skau tų skyrių „Drauge”, de-
šimtmečius da lyvavo jau milijoną
dolerių mūsų studentijai sutelkusio
Vydūno fondo vadovybėje ar savais
ištekliais rėmė, pvz., University of
Illinois mechani nės inžinerijos pro-
gramas bei veiklą iš eivijoje ir Lie-
tuvoje. Profesiniais pasiekimais R.
Viskan ta pralenkė mūsų visuomenė-
je jį ug džiusią skautų organizaciją ir,
pa na šiai kaip savo laiku Bronius
Kviklys lietuvių raštijoje, tapo visuo-
menės do vana pasaulinio lygio moks-
lui. 

Garsas apie jį labai asmeniškai
ir ne tikėtai nuskambėjo šių metų
pra džioje. Rinkomės priešpiečiams
aeronautikos bei astronautikos kon-
ferencijoje, kuri pritraukė per tūk-
stantį technologų iš įvairių kraštų.
Didžiulėje plenumo salėje pasitaikė
atsisėsti tarp oriento kilmės kaimy-
nų. Pa sisveikinome ir tradiciškai ap-
sikeitė me trafaretiniais sakinukais.
Vienas iš kaimynų paminėjo, kad
profesoriauja, dėsto šilumos mainus
Hong Konge. Tuoj pat užklausiau:
„Ar esate girdėjęs Viskantos pavar-
dę?” „Vis kan  ta buvo mano doktori-
nės tezės va dovas, ateinantį mėnesį jį
matysiu Hong Konge, kai jis atvyks
konsultuoti!” – atsakė šis. Mudu abu
nušvitome, pakilo mano nuotaika, o
su ja pa gerėjo  ir priešpiečių viščiuko
skonis. 

Antanas Dundzila – baigęs inži-
neriją, darbavosi informatikos srity-
je. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje
veikloje, reiškėsi publicistikoje, skau-
tuose.

Vartojant paplitusį posakį apie generolų gausą vienoje JAV Karo akademijos klasėje, „ant kurios krito žvaigždės”, panašiai galima
teigti ir apie University of Illinois, Urbana, IL 1954 –1955 m. studijavusių lietuvių gru pę. Daugiau nei keli jų sužibėjo žvaigždėmis savo
profesijose bei mū sų visuomeninėje veikloje. R. Viskan ta – antroje eilėje antras iš kairės.                      A. Dundzilos archyvinės nuotr.

Romualdas Viskanta, 2007 m.



JAV Lietuvių katalikų mokslo
akademija (LKMA) jau daugiau nei
penkerius metus skirsto stipendijas
iš Dr. Kriaučiūno stipendijų fondo.
Šiais metais vertinimo komisiją
sudarė LKMA valdybos narės: dr.
Mir ga Girniuvienė, dr. Aldona Lin-
gertai tienė ir ses. Ona Mikailaitė.

2011 metais iš Dr. Kriaučiūno
stipendijos fondo buvo paskirta 7,500
dol. Paramos susilaukė šie studentai: 

– Dalia Puidokienė, baigianti ra -
šyti daktaro disertaciją Laplandijos
universiteto Sociologijos fakultete. D.
Puidokienės disertacija padės tiems,
kurie siekia suprasti, kaip padėti į
prostituciją patekusioms moterims,
kokiomis priemonėmis gali pasinau-
doti rizikoje esančios merginos. Ko -
misiją sužavėjo, kaip puikiai dokto -
rantė derina krikščioniškas ver-
tybes, asmeninį gyvenimą, visuo-
meninę veiklą bei akademinius sie-
kius. 

– Asta Jokubauskaitė, ruošianti
magistrinį darbą biochemijos srity-
je Vilniaus universitete. Komisija
džiau giasi, kad gali bent kiek padėti
gabiai ir darbščiai studentei, pasi-
rinkusiai tokią sunkią specialybę ir
vis dėlto randančiai laiko dalyvauti

jaunimo vasaros stovyklose.

– Ieva Drungilaitė, baigusi vo-
kie čių filologijos bakalauro studijas
Vil niaus universitete ir svajojanti
studijuoti Vilniaus universiteto Ver-
timų katedros magistrantūroje. Ieva
pa trau kė savo gabumais kalboms ir
atsidavimu kitiems. Nuo mažens
ateitininkė, priklauso Tiberiados
bendruomenei. Buvo ,,Erazmo” pro-
gramos stipendininke, studijavo Vo-
kietijos Potsdamo universitete. Sava-
noriavo Belgijoje, Arkos bendruo-
menėje, kuri rūpinasi proto negalią
turinčiais žmo nėmis.

– Akvilė Rėklaitytė-Kranaus kie -
nė, ruošianti literatūros antropologi-
jos magistrą/doktoratą Vilniaus uni-
versitete. Turi sūnų, bendradarbiau-
ja lietuvių kultūrinėje spaudoje, lan -
ko Šv. Rašto būrelį. Komitetas atkrei -
pė dėmesį į ypač geras Akvilės re ko-
mendacijas – rekomenduojantys pro-
fesoriai rašo, jog ji yra viena gabiau-
sių savo kartos studenčių.

– Šarūnė Nagrockaitė yra įgijusi
socialinių mokslų magistro laipsnį
Vilniaus universitete, ten pat ruo šia
edukologijos daktaro diserta ciją. Ša-
rūnė rodo ne tik akademinius, bet ir
pedagoginius gabumus, pašven čia ne
mažiau laiko darbui su jaunimu. Įsi-
traukė į Vilniaus „Versmės” katali-

St. Petersburg, FL
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DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Paskirtos šių metų Dr. Kriaučiūno fondo stipendijos

Pagyvenę, bet dar neseni

Florida valstijos tropinis kli-
matas su saulėtomis dienomis,
maloniais ir šiltais vakarais,

šiltas marių vanduo bei palmėmis
apaugusios smė lėtos pakrantės vilio-
jo ne vieną pirmosios imigracijos,
jau į pensiją išėjusį lietuvį. Didesnė
jų dalis kū rėsi St. Petersburg, Tampa
apylin kėse. Kai kurie jaunesnieji
ėmėsi verslo, atidarydami restora-
nus, mo telius, smulkaus verslo par-
duotuves. 

Bet lietuviškas charakteris ne-
mėgsta vienišumo. Atsiradus dides-
nei grupei lietuvių, tuoj reikia burtis
į kokį nors vie netą, vaišintis, disku-
tuoti ir dainuoti. Taip 1960 metais
grupelė naujakurių, susirinkusių
vieno piliečio garaže, įsteigė dainos
vienetą ,,Dailė”. Saulei leidžiantis,
pro atviras garažo duris lietuviška
daina sklido po visą apy linkę. Kai-
mynai neprieštaravo, dar daugiau –
atsirasdavo norinčių pri sidėti prie
keistai skambančių dainų. 

Ruošiant šventes ar minėjimus,
reikėdavo nuomoti kitų organizacijų
sales ir, žinoma, programai atlikti
buvo kviečiama ,,Dailė”. Tuo laiku
,,Dai lė” jau turėjo savo repertuarą,
net savo aprangą. Nejaugi pasiro -
dysi, kaip pakliuvo!? 

Būreliui augant net iki keliasde-
šimt dainininkų, pri reikė jį apifor-
minti, t. y. išrinkti ve dėją, dainų pa-
ruošėją, sekretorę ir pa našiai. Tuo
metu iš Čikagos atsi kėlė jauna,
energinga naujų imigran tų Karna-
vičių šeima, kuri greitai prisijungė
prie choro, aktyviai dalyvavo būrelio
veikloje, o vėliau – viso Klubo plėtro-
je. 

Kilo mintis palikti garažą ir
veikti plačiau. Pirmas žings nis –
įsteigti oficialią organizaciją. Pir-
miausia, kelių asmenų komitetas
paruošė įstatus ir, 1961 m. lapkričio
11 d. sušaukus steigiamąjį susirinki-
mą, buvo patvirtinta nauja pelno
nesiekianti organizacija ,,Amerikos
lietuvių klubas”, išrinkta pirmoji
val dyba. Klubas buvo įregistruotas
valstijos sekretoriate. Taip gimė nau -
ja organizacija, apjungianti didelę
dalį čia gyvenančių lietuvių.

To neužteko. Nusibodo nuolat
ieškoti po apylinkę tinkamos vietos
numatytam renginiui. Buvo sudary-
tas atitinkamas komitetas (kaip be
jo!), siekiant įgyvendinti savo pastato
pirkimo ar pastatymo sumanymą. Ir,
daugeliui pritarus bei atsiradus di -
desnių sumų aukotojams, buvo nu -
pirktas sklypas, paruošti planai, o
jau 1964 metais Amerikos lietuvių
klubas įžengė į savuosius namus. 

Pra sidėjo nepaprastas Klubo
augimas. Patį pastatą teko net du
kartus plėsti, ir visad atsirasdavo ne
tik tūkstantininkų, bet ir asmenų su
dides nėmis aukomis. Buvo laikai,
kai, ren kant valdybą, rinkiminė
kampanija panašėjo į federalinės
valdžios rinki mus: prakalbos, aštrios
diskusijos, dovanos, įkalbinėjimai ir
panašiai. Ruošiant Kūčias tiek pri-
sirinkdavo svečių, kad stalus reikė-
davo statyti ne tik antrinėse salėse,
bet ir ant sce nos. Kitų renginių prog-
ramoms buvo kviečiami profesio-
nalai iš kitų vieto vių, kitų valstybių,
net iš užjūrio. 

Prie Klubo (po jo sparnu) šliejosi
įvairios organizacijos ir būreliai, ku -
rių galima būtų priskaičiuoti kelias
dešimtis: Lietuvių Bendruomenė,

ALT’as, tautininkai, Lietuvos Dukte -
rys, Moterų sąjunga, šauliai, jūrų
šau liai, žvejotojai, pensininkai, skau-
tai, ,,Lietuvos vyčiai”, chorai, šokė-
jai, aktoriai ir t. t. Trūko tik me -
džiotojų būrelio, nes, medžiojant ali-
gatorius, šautuvų nereikia.

Šiemet Klubas švenčia savo pen -
kiasdešimtmetį. Vaizdas jau kiek ki -
toks. Sekmadieniniai pietūs vis dar
vyksta. Klubas neturi sk o lų. Iš gau-
saus organizacijų bei būrelių būrio
beliko gal tik penki. Dėl vietos valdy-
boje niekas nekovoja – reikia įkal-
binėti, prašyti. Išskyrus ypatingus,
regulia rūs renginiai neužpildo salės,
nema žai stalų ir kėdžių sustatytos
garaže. Jei grupė nedidelė ir hono-
raras pri einamas, galime pasikviesti
svečių atlikėjų ir iš svetur. 

Tačiau mes, nors jau ir pagyve-
nę, dar nesame seni. Ko mitetas (kaip
be jo!), prieš kelias savaites susirin-

kęs, nutarė iškilmingai at švęs ti šią
svarbią Klubo sukaktį. Rengi nys pla-
nuojamas šių metų lapkričio 19 die-
ną, šeštadienį. Bus paruošta vaizdinė
paroda iš Klubo 50 metų veiklos,
sveikinsimės su šampanu (jau yra
mecenatas), gurkšnosime vyną. Bus
sveikinimai, pirmos rūšies vakarie-
nė, puiki meninė programa. Geriant
kavutę, širdis jaudins pramo ginių
šokių grupė ,,Ritmas”. Šokių nebus –
neturime orkestro. Tad jei dar turite
neišnaudotų atostogų ar šiaip laisvo
laiko, lapkritį užsukite pas mus.
Lauksime. 

Mečys Šilkaitis – inžinierius, JAV
LB, PLB narys, buvęs Ateitininkų
namų Čikagoje pirmininkas. Aktyvus
St. Petersburg, FL lietuviško telkinio
narys, buvęs Amerikos lietuvių klubo
St. Petersburg pirmininkas.

MEČYS ŠILKAITIS

,,Ritmo” šokėjai Lietuvių klubo salėje.                                               Mečio Šilkaičio nuotr.

kiškos mokyklos steigimą. Pa deda
vadovauti mokinių tarybai. Pa dėjo
įkurti krikščionišką vaikų die nos
centrą Karvio kaime.

– Erika Malažinskaitė turi filo -
logijos bakalauro laipsnį (Vilniaus
universitetas), toje pačioje aukštojoje
mokykloje siekia magistro laipsnio.
Komisiją sudomino tai, jog ji savano-
riavo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-
kalėjime, nuteistiesiems iki gyvos

galvos vedė ,,Alfa’’ kursą, o dabar su
jais kas savaitę susitinka maldoms
bei diskusijoms tikėjimo temomis.
Savo akademiniuose dar buo se ir
diskusijose Erika kreipia dėmesį į
etinius ir teologinius klausimus, ver-
tybinį literatūros turinį.

Dr. Mirga Girniuvienė – LKMA
valdybos Dr. Kriaučiūno stipendijų
fondo paraiškų vertinimo komisijos
narė.
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IŠ AteItININKŲ GYVeNIMO

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

Kartu su vaiskiu alyvų žydėjimu pirmąjį
gegužės savaitgalį iš už Atlanto atskriejusi
netikėta žinia apie kunigo Arvydo mirtį

mane sukrėtė kaip jokia kita. Nors visi suvokiame
šioje Žemėje esą tik laikini svečiai, tačiau žinią
apie netektį priimti visuomet sunku. 2009-ųjų
pavasarį ir 2010 m. vasarą stažavausi Amerikos lie-
tuvių kultūros archyve (ALKA) Putname ir glau-
džiausi po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno pasto-
ge, kur ir susipažinau su kunigu Arvydu. 

Turėjau galimybę stebėti šio didžio Žmogaus
darbus, džiaugsmus ir rūpesčius iš arti. Tai buvo
žmogus–Saulė: visada su šypsena, dovanojantis
džiaugsmą, meilę ir šilumą kitiems. Bet ne sau.
Žmogus, skendęs nesibaigiančiuose darbuose, raš-
tuose ir pastoracijoje. Jo reikėjo visiems — ir vi-

siems Jis nemokėdavo atsakyti. Nesvarbu, kas tai
bebūtų, nesvarbu, kokiu paros metu... Jis alsavo
vitališkumu ir degė vidine ugnimi kaip kad tos
skaisčios alyvos kiekvieną pavasarį. Toks buvo
kunigas Arvydas, kurį aš pažinojau... Žmogus,
kurio nuoširdžių pašnekesių, mokslinių diskusijų
ir gilių pamokslų aš ilgėjausi išskridusi Tėvy nėn...
Tėvynėn, į kurią visuomet norėjo sugrįžti ir kuni-
gas Arvydas. Ir Jis sugrįžo... Sugrįžo Am žinojo
poilsio į išsvajotą Lietuvą...

Š. m. birželio 7–10 d. Kristaus Prisikėlimo baž -
nyčia Kaune traukte traukė būrius tautiečių (dide-
lius ir mažus, jaunus ir garbaus amžiaus, su vai-

kais ir anūkais) atsi-
sveikinti su pir muo  ju
laisvę atgav u sios Lie -
tuvos ateiti ninkų vadu,
bioche mijos mokslų
daktaru, antro polo gi jos
profe soriumi, Puns ko
lietu vių krašto bi čiu liu
ku nigu Arvydu Petru
Žygu. 

Kukli medinė urna
su dr. Romualdo Povi -
laičio variniu, gin ta rais
inkrustuotu kry že liu ir
geltonas mai šelis su
žiupsneliu kun. Arvy do
gimtosios Cicero, Illi -
nois, že mės. Plaz dan -
čios žva ke lių liep snos.
Tyros baltos le li jos. Be -
sikei čianti gar bės sar -
gyba. Rimtis ir susikau -
pi mas vei duo se. Ir ne -
nuils tan čios jau nos šir -
dys, trau  kian čios gies -
mę po gies mės, pa lydi-
mas švel  niais kank  lių,
smui      ko ar gitaros akor -
dais, suvir pinu siais kiek-
vieno kun. Arvydą ap-
lan kiu sio jo širdį, iš spau-
 du siems ne vie ną liūde-
sio aša rą. Visa tai Tau,
ku ni ge, Arvydai, degu -
siam be ga line mei le
žmo nėms.

Vytauto Didžiojo
uni   versitetas ir Atei ti -
ninkai atsis veiki ni mo
su kun. Arvydu proga
surengė nuo trau kų pa -
rodą. Joje įamžintos
svar biausios kun. Ar -

vy do gyvenimo ir veik los akimirkos. Iš nuotraukų
žvelgė tas pats valiūkiškai besi šypsantis ir, regis,
nie kuo met nepailstantis veidas. Jis lyg koks mag-
netas traukė pa ro dą aplankiusiuosius. Kur to ji
kun. Arvydo jaunatviško idealizmo paslaptis? Ne
vienas šiomis dienomis Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčią ap lan kiusysis kiek ilgiau stabteldavo prie
vieno iš parodos rodinių, ne vienas traukė rašiklį
ir persirašinėjo kunigo Arvydo parašyto kvietimo
,,Ateikite” žodžius, kuriuos s paus diname šiame
puslapyje. 

Ateikite

Ateikite visi, kas tik norite. 
Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys. 
Ateikite nusivylę, pilni skausmo. 
Ateikite niekada skausmo nematę. 
Ateikite kadaise persekioti, pažeminti už tikėjimą. 
Ateikite kadaise persekioję ir pažeminę kitus. 
Bet ateikite dirbti, mokytis, mąstyti. 
Ateikite kurti, o ne griauti. 
Ateikite tarnauti, o ne valdyti. 
Ateikite gauti, bet mokykitės duoti. 
Ateikite klausti, bet mokykitės klausyti. 
Ateikite kalbėti, bet mokykitės išgirsti. 
Ateikite pasiguosti, bet mokykitės paguosti. 
Ateikite ieškodami supratimo, bet mokykitės suprasti. 
Ateikite tam, kad jums labai reikia šios bendruomenės, 
ir būkite čia, kai kitiems jūsų reikės. 
Ateikite, nes čia gera, bet padarykite, 
kad būtų dar geriau. 
Ateikite visi. 
Ateikite iš visur, kur buvote. 
Studijuokime, diskutuokime, mąstykime, tobulinkimės, 
melskimės, tarnaukime, mirkime sau 
ir dalinkimės šiais Dievo dovanotais laimėjimais, 
kurie ateis iš mūsų darbo, kad tauta galėtų prisikelti. 

Bet virš visko ateikite ne dėl savęs, 
ne dėl kito žmogaus, 
bet ateikite dėl Kristaus. 
Tai yra vienintelė prasmė. 
Tai yra sunkiausiai suprantamas,
sunkiausiai pasiekiamas, 
bet vienintelis kelias.

Prof. dr. Arvydas Žygas

Prie pietų stalo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyne, Putnam, Connecticut,
2010 m. rugpjūčio 23 d. Iš k: vienuolyno kapelionas a. a. kun. Arvydas Žygas, straipsnio autorė doktorantė Kristina
Ūsaitė, ses. Paulė, ALKoje rinkusi mokslinę medžiagą dr. Žydronė Kolevinskienė, ses. Ignė, ses. Judita, ses. Margarita,
ses. Laimutė, svečias iš Čikagos Marijus Prapuolenis, vienuolyno talkininkas Alvydas Grigonis, ses. Teresė, ses.
Palmyra.                                                                                                                                                             Vidos Kuprytės nuotr.

Su alyvomis
palydėtas... 

A. a. kun. dr. Arvydo Žygo laidotuvių Mišios š. m. birželio 10 d. Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčioje Kaune. Velionio atvaizdą neša buvęs Ateitininkų Federacijos pirm. Vygantas
Malinauskas. Mišiose dalyvavo apie 80 kunigų  ir dvasiškių. 

Alvydo Vaitkevičiaus, VDU fotografo nuotr.

Kristina Ūsaitė

A. a. kun. dr. Arvydo Žygo
(1957–2000–2011) 
laidotuvės Tėvynėje
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Karštą ir tvankų birželio 10-osios vidurdienį Kristaus Prisi kė limo baž-
nyčioje susirinkusieji Lie tuvos inteligentijos atstovai, ateiti ninkai,
Kauno universitetinės bendruomenės nariai, Punsko krašto lietuviai,

mirusiojo širdies dosnumą ir dvasinį autoritetą menantys kauniečiai bei
atvykusieji iš kitų Lietuvos kampelių laidotuvių šv. Mišias vieningai pradėjo
„Viešpaties lelija” giesme. Laidotuvių Mišioms vadovavęs Kauno arkivysku-
pas metropolitas Sigitas Tamkevičius jų pradžioje kvietė melstis už mirusįjį
ir drauge prašyti Viešpaties duoti visiems Lietuvos kunigams švento idealiz-
mo, kurio buvo kupinas kun. Arvydas Petras Žygas. Šv. Mišias koncelebravo

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Lie-
tuvos kariuomenės ordinaras vys ku-
pas Gintaras Gru šas, Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis, Pane vėžio
vys kupas Jonas Kauneckas, Kaišia-
dorių vyskupas Juozas Ma tu laitis,
Kauno arki vys kupijos augzi liaras
vyskupas Jonas Ivanauskas ir apie 70
įvairių Lietuvos vyskupijų kunigų.

„Kunigas Arvydas Žygas, su ku-
riuo šiandien atsisveikiname, bu vo
vienas iš tų pasiųstųjų, kurį dieviška-
sis Mokytojas patraukė prie savęs ir
pašaukė nešti jo meilę ir gailestingu-
mą” — sakė arkivyskupas savo homi-
lijoje. 

Pasibaigus laidotuvių Mišioms,
čia pat bažnyčioje dėl susirinkusiųjų
gausos buvo sakomos ir ats i svei kini-
mo kalbos. Apie drauge praleistą lai-
ką, prasmingą bendravimą su A. Žy-
gu dar Čikagoje, svajones apie Lietu-
vą, diskusijas apie dvasines vertybes,
jo jaunystės entuziazmą prisimini-
mais dalijosi LR prezidentas Valdas
Adamkus, laidotuvių iškilmėse daly-

vavęs kartu su žmona Alma. Apie kun. Arvydo Žygo akademinius pėdsakus
Vytauto Didžiojo universiteto vardu kalbėjo Mokslo prorektorius Juozas
Augutis. Už uždegtus ateitininkijos narius, už įkvėptą norą svajoti ir kurti
atsisveikindama dėkojo Ateitininkų Federacijos pirmininkė Rozvita Varei-
kienė. 

Paskutinį atsisveikinimo žodį tarė Punsko Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkė Aldona Vaicekauskienė, pradėjusi kalbą poetės Janinos Macuko-
nienės eilėmis „Devynios saulės”. Susi rin kusiesiems Aldona Vaicekaus-
kienė priminė, su kokiu užsidegimu A. Žygas – kunigas, mokslininkas, kraš-
totyrininkas – ugdė pasididžiavimą savo kraštu, mokė aukotis savo pavyz-
džiu, buvo visiems labai brangus ir reikalingas. 

Pasibaigus atsisveikinimo kalboms, mirusysis buvo pagerbtas ateitinin-
kų himnu, o jo urna su palaikais iš bažnyčios buvo palydėta į kolumbariumą.
Čia laidotuvių iškilmės baigtos kun. dr. Arvydo Žygo taip mylėtos Lietuvos
himnu.  

Vietoj epilogo
Apmąstant pastarųjų savaičių įvykius, akys ir

vėl nejučia užkliūva už š. m. žurnalo „Ateitis”
gegužės numerio, skirto šviesaus atminimo kuni-
gui dr. Arvydui Petrui Žygui. Žurnalo skyriuje
„Atgal į ateitį” išspausdintas kun. Arvydo Žygo
straipsnis, rašytas prieš dvi de šimtmetį, su įparei-
gojančiais ir viltį sutei kiančiais žodžiais: „Mirus
kun. S. Ylai mes klausėme savęs: ‘Kaip mes dabar
be tavęs, savo mokytojo, gyvensime? ir supratome,
kad atsakymas turėjo būti susijęs su mintimi, kad
‘mes toliau gyvensime leisdami, kad brangus
mokytojas gyventų mumyse’” (Kun. dr. Arvydas
Petras Žygas. Ateitininkai = elitas?, Ateitis, 2011,
nr. 5 (68), p. 29). Šios kunigo Arvydo išsakytos mintys reikšmingos ir nūdie-
nai. Jos įpareigoja mus, sutikusius Jį savo gyvenimo kely, gyventi taip, kad Jo
šviesus atminimas visad gyvuotų mumyse. 

Garbės sargyboje prie a. a. kun. Arvydo Žygo palaikų urnos. 

Ateitininkų medikų korporacijos ,,Ga jos”
narės vėliavos sargyboje. 

Kun. Kęstutis Kėvalas išneša seminarijos studijų draugo a. a. kun Arvydo Žygo urną iš
bažnyčios į amžinojo poilsio vietą.  Taip pat nešama velionio gimtosios Cicero parapi-
jos žemės sauja.

A. a. kun. dr. Arvydo Žygo laidotuvės

A. a. kun. Arvydo Žygo konfratrų giesmė, vedama mons. Alfonso Svarinsko.                                                                      Visos laidotuvių nuotraukos Alvydo Vaitkevičiaus, VDU fotografo

Kristina Ūsaitė — VDU Istorijos katedros doktorantė ir Išeivijos studijų centro
bendradarbė. 



Praėjusios savaitės pabaigoje
Vilniuje buvo pristatyti artėjančio
Europos vyrų krepšinio čempionato
(„EuroBasket 2011’’) medaliai. Meda -
lių autorius – Nerijus Treinys ir ben-
drovės „Alpera’’ kūrėjai. Kiekvieno
medalio centre yra gintarinis ka -
muolys, kuris, pasak autoriaus, ats-
tovauja Lietuvai.

Artėjantis Europos krepšinio
čem pionatas išskirtinis dar ir tuo,
jog turės oficialią dainą. Dainą pava -
dintą „Celebrate Basketball’’, atlieka
Marijonas Mikutavičius, Mantas ir
Mia. Ši daina dar metų pradžioje
buvo išrinkta krepšinio himnu, o
dabar išversta į anglų kalba tapo pir-

mąja oficialia čempionato daina.
Dainos žodžių autoriai M. Mikuta vi -
čius ir Aidas Puklevičius, muziką
sukūrė M. Mikutavičius ir Andrius
Borisevičius.

Lietuvos moterų rinktinė praėju -
sį šeštadienį ir sekmadienį šventė
pergalę ir savo grupėje ,,A’’ užsitikri-
no pirmą vietą ir galimybę žaisti
antrame rate. 

Pirmąją varžybų dieną lietuvės
įveikė stiproką Turkijos komandą
64:58, o sekmadienį prieš mūsiškes
nepajėgė atsilaikyti ir Europos vice -
čempionės rusės, kurios buvo nuga-
lėtos rezultatu 76:64. Šios dvi per-
galės mūsų rinktinei užtikrino pir-
mą vietą ,,A’’ grupėje, nepaisant tre-
čio susiti kimo pirmadienį, birželio
20 d., kur mūsiškės susitiko su be
laimėjimų ėjusia Slovakijos koman-
da. Deja, be veik visą susitikimą žais-
dama antrąja sudėtimi, Lietuva šioje
kovoje tu rėjo nusileisti varžovėms
(46:57). Tačiau ši pergalė slovakėms
nieko nepagelbėjo, ir jos, likusios
ketvirtoje – paskutinėje – vietoje,
turėjo važiuo ti į namus. Lietuvaitės
savo grupėje ir toliau išliko pirmos. 

Turkės ir rusės įveiktos 
nesunkiai

Šeštadienio rungtynėse Lietuvos
atstovės jau trečiojo ketvirčio pra -
džioje pirmavo 17 taškų skirtumu
(39:22) ir buvo beveik užsitikrinusios
pergalę. Užtikrintos savo sėkme mū -
siškės atsipalaidavo, ir turkės skirtu -
mą sumažino iki 4 taškų. Tačiau
rung tynių pabaigoje Lietuvos aukš-
taūgė Gintarė Petronytė įmetė abu
baudos metimus, ir lietuvaitės per-
galę pasiekė. 

Lietuvai taškus pelnė G. Petrony -
tė (15), S. Linkevičienė (11), A. Bim -
baitė (10), A. Abromaitė (9), R. Valen -
tienė ir B. Šulčiūtė (po 6) bei kitos. 

Nelabai tikėta pergalė 
prieš Rusiją

Kadangi su Rusija Lietuvos mo -
terų rinktinė iki šiol buvo žaidusi 8
rungtynes ir iš jų tik vienose šventė
pergalę, ir šį kartą mūsiškės galvojo,
jog turės nusileisti galingai Rusijos
komandai. Tačiau šį kartą lietuvai -
tėms nusišypsojo laimė, žinoma, pa -
dė jo ir jų užsispyrimas bei ryžtas.
Ne paisant to, kad pradžioje rusės pir-
mavo 9:3 ir pirmą kėlinį laimėjo
(35:28), Lietuvos atstovės po pertrau-
kos su kaupė visas jėgas ir išsiveržė į
priekį. Trečiame kėlinyje Lietuva jau
pirmavo – 53:45. Ir nors, įpusėjus pas-
kuti niam ketvirčiui, rusės buvo pri-
artėjusios (60:61), lietuvės vėl susi-

ėmė ir be vargo iškovojo gana svarią
pergalę. 

Lietuvai daugiausia taškų pelnė
A. Bimbaitė ir E. Šulčiūtė (po 20), S.
Linkevičienė (19) ir R. Valentienė (6). 

Žaidžiant paskutinėse grupės
rung tynėse pirmadienį su Slovakija,
kuri iki tol nebuvo pelniusi nė vienos
pergalės, nors ir ryžtingai kovojo
prieš Rusiją (jai pralaimėjo tik 66:68),
Lietuvos rinktinės vyr. treneris Al -
gir  das Paulauskas leido parungty-
niau ti atsarginiam penketukui. Ta-
čiau tokia taktika nepasiteisino, ir
Lietu va turėjo nusileisti – 46:57. Dau-
giau sia taškų lietuvėms įmetė M.
Solopo va (14) ir Vaida Sipavičiūtė (7).

Lietuva žygiuoja toliau

Į kitą ratą, be Lietuvos, iš ,,A’’
gru pės pateko Rusija ir Turkija (ji
nuga lėjo Slovakiją net 76:60). Iš ,,B’’
gru pės čempionatą tęs Baltarusija,
Če ki ja ir vieną pergalę turinti Di-
džioji Bri tanija (ji nugalėjo Izraelį
net 74:51). 

Taigi antrame rate Lietuvai teks
kovoti su Baltarusija, Čekija ir Di -
džią  ja Britanija. Į šį ratą mūsų rink -
ti nė atsineša du taškus, laimėtus
prieš Turkiją ir Rusiją. Lietuvos ats-
to vėms, kurios žais ,,E’’ grupėje, bus
lengviau patekti į pirmąjį ketver-
tuką. Antrasis šešetukas bus sudary-
tas iš ,,C’’ ir ,,D’’ grupių komandų,
ku  rios žais ,,F’’ grupėje. 

Po antrojo rato likusios aštuo-
nios komandos (po keturias iš kiek-
vienos grupės) susi kaus aštuntfina-
lyje, kuris lems, kas pateks į pas-
kutinį ratą. Reikia ma nyti, kad tarp
jų bus ir Lietuva, kuri toliau tęs per-
galingą žygį, nors prieš čekes ir bal-
taruses bus nelengva žais ti. Manome,
kad užsitikrinant vietą aš tunt-
finalyje pakaks ir vienos perga lės
prieš Didžiąją Britaniją, su ku ria
mūsiškės pradės antrojo rato kovas. 

Lietuvos moterų rinktinė 
Europos pirmenybių ,,A’’ grupėje pirma

EDVARDAS ŠULAITIS
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Lietuvis Lukas – geriausias metų atletas

Gaila, kad šiuo metu apie Čika -
gos lietuvius didžiojoje šalies ar ir
valstijos spau doje negalima rasti
žinių ar raši nių. Tik 18-metis lietuvis
sportinin kas Lukas Veržbickas (angl.
Verzbi cas) – maloni išimtis. Nors
gyvena Čikagos priemiestyje, tačiau
jis yra ži no mas visoje Amerikoje –
vaikino sportiniai re zultatai yra ge-
riausi visame krašte. 

Teko nustebti, kai praėjusio sek-
madienio, birželio 19 d., laidose abu
didieji Čikagos dienraščiai šiam iš
Lietuvos prieš 10 metų atvykusiam
jaunuoliui paskyrė po visą puslapį.
Ypač daug medžiagos nepagailėjo
„Chi cago Tribune’’ (jo formatas gero -
kai didesnis už „Chicago Sun-Ti-
mes’’). Pirmasis iš jų įdėjo ir vieną
didžiulę Luko nuotrauką (tokio dy -
džio nuotraukos amerikiečių spaudo-
je iki šiol nėra tekę matyti), kitą –
mažesnę. „Chicago Sun-Times’’ iš -
spausdino vieną didoką Luko nuo-
trauką. 

Abu dienraščiai iš penkių sporti-
ninkų (bet kurioje sporto šakoje)
Luką paskelbė ,,Metų sportininku’’.
Jis ge riausias gimnazistų grupėje iš
šimtų tūkstančių Čikagoje ir apy-
linkėse sportuojančių jaunuolių.
Straips niuo se paminėtos svarbiau-
sios Luko pergalės, geriausi pasieki-
mai, žavesį kėlę pas kutiniųjų 3–4 me-
tų pasirodymai. Lu kas stebina visą
Ameriką, kroso ir bė gimo rungtyse
pergales skindamas vieną po kitos. 

Apie lietuvaičio pa siekimus ra-
šyta ir mūsų išeivijos spaudoje, tad
nesikartosime, nes tam reikėtų pa-
švęsti mažiausiai puslapį. Vienas iš
kroso žymiųjų trene rių Joe Newton
pabrėžė, kad Lukas yra pats geriau-
sias jaunasis bėgikas, kokį jis kada
nors yra matęs. Anot J. Newton, tokie
sportininkai pasitaiko tik kartą per
visą gyvenimą. Kiti Luką lygina su
dviem geriausiais visų laikų Ameri-
kos bėgikais – Jim Rynn ir Steve Pre-
fontaine. 

„Chicago Tribune’’ pažymi, jog
L. Veržbickas yra gimęs Lietuvoje,
šiuo metu jis turi tik žalią kortą, ir jo
advokatas rūpinasi, kad atletas gau-
tų JAV pilietybę. Mat jei Lukas daly-
vaus olimpinėse žaidynėse, be pilie-
tybės jis to negalės padaryti. Todėl
ketinama kreiptis į Amerikos Kon -
gre są, kad šis paspartintų pilietybės
gavimo procesą. 

Spaudoje taip pat rašoma, kad
lie tuvaitis yra geras mokinys – 4 me -
tų gimnazijos kursą baigė per 3 me -
tus. Nuo šio rudens vaikinas pradės
studijuoti žymiausiame lengvosios
atletikos sportininkus ruošiančiame
University of  Oregon, kuris įsikūręs
Eugene mieste, Oregon valstijoje. 

Taip pat pažymima, jog šiuo me -
tu Lukas daug dėmesio skiria triatlo -
nui, nes nori dalyvauti pasaulio jau-
nių triatlono pirmenybėse Beijing
(Kinija) ir ten laimėti aukso medalį,
kurį įteiktų sunkia liga sergančiam
savo draugui. 

Apie mūsiškį Luką birželio 13 ir
19 dienomis buvo parodyti maždaug 4
minučių trukmės siužetai per WGN –
9-tojo kanalo TV stotį.

PAUL TRIUKAS

Pristatyti Europos čempionato medaliai

Milda Sauliūtė stabdo Rusijos komandos
atstovę. EPA-ELTA nuotr.

Prasidėjo Čikagos lietuvių futbolo lygos žaidimai

Lukas Veržbickas.

EDVARDAS ŠULAITIS

,,Akropolio” lenktynes laimėjo S. Ogier

Graikijoje vykusias ,,Akropolio’’
lenktynes po įnirtingos kovos pra ėju -
sią savaitę laimėjo prancūzas Se -
bastien Ogier.

Prabėgus septyniems etapams ir

likus šešiems, čempionate pirmauja
S. Loeb (146 taškai). Antrą vietą
užima M. Hirvonen (129 tšk.), trečią –
S. Ogier (124 tšk.), ketvirtą – J. M.
Latvala (76 tšk.), penktą – P. Solberg
(73 tšk.). Tik keturiuose etapuose šį
sezoną dalyvavęs 2007 metų 

PAUL TRIUKAS

Birželio 12 d. aikštėje prie Pasau -
lio lietuvių centro, Lemont prasidėjo
jau septintosios Čikagos lietuvių fut-
bolo lygos (ČLFL) sezonas. Šį kartą
rungtyniauja net 8 komandos: „Vil -
nius”, „Kaunas”, „Pokerio klubas”,
„Jau nimas”, „Žemaitija”, „Šiauliai”,
„Legalai” ir pirmą kartą lietuvių pir-
meny bėse pradedanti žaisti ameri -
kie  čių komanda „USA Team”.

Pirmasis ratas buvo labai rezul-
tatyvus: jo metu įmušti net 29 įvar-
čiai. Daugiausia įvarčių pasiekta per
„Vilniaus” – „Legalų” susitikimą,

kurio metu vilniečiai varžovus nu -
galėjo 6:4. Vienos rungtynės tarp
„Kauno” ir „Pokerio klubo” baigėsi
lygiosiomis (2:2), nors kauniečiai pir-
mavo 2:0. Kituose susitikimuose pa-
siekti tokie rezultatai: „USA Team” –
„Žemaitija” – 5:3, „Jauni mas” – „Šiau-
liai” – 5:2. Buvę praėjusio sezono fina-
lininkai „Šiauliai” jose negalėjo ener-
gingai pasipriešinusiai „Jaunimo”
komandai, kurie sugebėjo laimėti tris
taškus. Iki šiol ČLFL taurę yra lai-
mėjusios net 6 komandos (pernai lai-
mėtojai buvo „Pokerio klubas”). Kas
ją iškovos šiemet, paaiškės po bai-
giamųjų rungtynių rugpjūčio 27 d.

EDVARDAS ŠULAITIS
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Knygos „Kauno dailė: 
Realijos en Face” pristatymas

Tarptautiniame  festivalyje Rusijoje
– Birutės Mar sėkmė

Birželio 3–9 dienomis Oriole
(Rusijos Federacija) vykusiame ant -
rajame Tarptautiniame kamerinių ir
monospektaklių festivalyje „LUDI”
dalyvavusi Lietuvos nacionalinio
dramos teatro aktorė ir režisierė
Birutė Marcinkevičiūtė (Mar) skynė
konkursinės programos laurus.

Aktorė, didžiojoje festivalio sce -
noje pristačiusi monospektaklį „Mei -
lužis” pagal Marguerite Duras pjesę,
pelnė vertinimo komisijos laimėjimą
„Už geriausią mo ters vaidmenį” ir
alternatyvios jaunimo komisijos
prizą „Už geriausią monospektaklį”.

„Džiugu yra dalyvauti jauname,
augančiame festivalyje. Pasirodo,
mažai kam žinomas nedidukas Orio -
lo miestas turi gilias kultūrinio gyve -
nimo šaknis”, – įspūdžiais dalijosi
Birutė Mar.

Pasak aktorės, savotiškai žavėjo
organiškiausias festivalio elementas
– publika. „Vienu metu ir netikėta, ir
malonu, kuomet publika spektaklį
‘Meilužis’ vertina kaip itin drąsų.

Dalyvavimas jauname festivalyje
yra išskirtinė patirtis, kuomet į, ro -
dos, jau, gerai, pažįstamą kūrinį gali
pažvelgti naujo, augančio žiūrovo
akimis”, – pasakojo kūrėja.

Vieno jauniausių, tačiau verž -
liausių ir šiuolaikiškiausių Rusijoje
festivalio programoje dalyvavo tru -
pės ir kūrėjai iš Rusijos, Izraelio,
Moldovos ir Lietuvos. Festivalio sa-
vaitę teatru alsuojančiame Oriole bu-
vo parodyta penkiolika spektaklių.

Pasak festivalio meno vadovo
Aleksandr Michailov, šiųmečio
„LUDI” vedamoji linija buvo „iš tiesų
geras spektaklis”. „Teatro festivalis
mažame miestelyje – ypatingas įvy -
kis ir teigiamas kūrybinis sukrėti-
mas mums visiems: ir publikai, kuri
festivalio savaitę tarsi persikelia į
svarbiausias šalies scenas, ir kūrė-
jams, kuriems naujus iššūkius su -
teikia visiškai kitoks žiūrovų ratas”,
– teigia festivalio meno vadovas.

Festivalio vertinimo komisijai
pir mininkavo Tarptautinio vieno ak -
toriaus forumo viceprezidentė, tarp-
tautinės teatro kritikų asociacijos
Vokietijoje narė bei tarptautinio
teatro festivalio „Teatrion” meno
vadovė Nina Mazur (Hanover, Vokie -
tija). Komisijos sudėtyje buvo teatro
kritikė Marija Tanana (Vilnius, Lie -
tuva), prof. Aleksandr Barmak (Mas -
k va, Rusija), kritikė Eleonora Ma -
karova (Maskva, Rusija), kritikas,
žurnalo „Strannyj bulvar” apžvalgi -
ninkas Aleksandr Iniachin (Mas kva,

Rusija) ir teatro kritikė bei žurna-
listė Maja Romanova.

Festivalio „LUDI” programoje
taip pat dalyvavo Kauno kamerinio
teat ro spektaklis „Koba” (rež. Sta -
nislovas Rubinovas)

Apie Birutės Mar spektaklį
„Meilužis”

„Meilužis” – autobiografinis Mar -
guerite Duras romanas, parašytas
1984 metais ir apdovanotas Gon court
premija. Tai pasakojimas apie pen-
kiolikmetės prancūzės ir kinų milijo-
nieriaus meilę XX a. ketvirtojo de-
šimtmečio Indokinijoje.

Veikėja pirmąkart patiria aistrą,
„nuo kurios galima numirti”. Ši be
galo atvira, aistringa, pritrenkianti
moters išpažintis – spektaklio pag -
rindas.

Birutės Mar monospektaklis
„Meilužis” sulaukė tarptautinio pri-
pažinimo: Kijevo Tarptautiniame
mo nospektaklių festivalyje buvo
įver tintas Didžiuoju prizu, Peter -
burg, „Monokl” tarptautiniame festi-
valyje apdovanotas 1-ąja vieta; taip
pat pelnė Vokietijoje Kiel mieste
vykusio „Thespis” teatro festivalio
,,Grand Prix”, o 2009 metais – Pir -
mojo tarptautinio monospektaklių
festivalio „MonoBaltija” Kaune I-ąjį
laimėjimą. Spektaklis dalyvavo dau -
gelyje tarptautinių teatro festivalių:
„Transit” (Holstebro, Danija), „Mag -
da lena Pacifica” (Cali-Bogota, Ko -
lumbija), „I FEST” (Best of  European
Solo, Čikaga, JAV) ir kt.

Alfa.lt

Birutė Mar. ,,Meilužis”. Lietuva.
www.monobaltija.lt nuotr.

Birželio 23 dieną, Nacionali nia-
me Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio dailės muziejuje buvo pristatyta
nauja knyga – mecenatės ir dailinin-
kės Magdalenos Birutės Stankūnie-
nės lėšomis išleistas leidinys „Kauno
dailė: Realijos en Face”. Renginyje
dalyvavo leidinio sudarytoja Vida
Mažrimienė, M. B. Stankūnienė.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus leidykla išleido jau
5 mecenatės Magdalenos Birutės
Stankūnienės finansuotus meno al-
bumus, katalogus. Tai albumas apie
trijų generacijų Kauno daili ninkus,
jų pamąstymus apie dailės kelią, me-
no egzistencijos problemas. Šis leidi-
nys – tai tarptautinio M. B. Stankū-
nienės remiamo projekto tęsinys,

kurio pradžia – knyga „Šiuolaikinė
lietuvių dailė JAV: dabarties dialo-
gai”. „Mano tikslas, – sako mecenatė,
– suartinti pasaulyje kuriančius lie-
tuvius, nutiesti bendravimo tiltus
link Lietuvos”.

Įžymi lietuvių išeivijos veikėja
gimė 1925 m. Vilkaviškio apskrityje.
Karui baigiantis, emigravo į Vaka -
rus, galutinai apsistojo JAV. Ten dai-
lės mokėsi pas Viktorą Petravičių,
Miką Šileikį, Povilą Kaupą, baigė
Chicago Art Institute, surengė paro-
das Čikagoje, Rochester, Cleveland,
Toronto, Melburn, Vilniuje, Kaune,
Marijampolėje, Panevėžyje ir kt.
Vilkaviškyje ir Marijampolėje įkūrė
savo galerijas. M. B. Stankūnienė
dovanoja savo kūrybą Lietuvos mu -
ziejams, bibliotekoms, aukštosioms
mokykloms, aukoja meno reikmėms.

Už pasiaukojamą triūsą tėvynės
labui dailininkė 2005 metais apdova-
nota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordinu, kelių miestų Gar-
bės pilietės vardais.

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio
dai lės muziejui mecenatė padovanojo
per 400 savo tapybos, grafikos, teks-
tilės darbų, į šį muziejų jos dėka at-
keliavo išeivijos dailininkų archyvas,
o pastaraisiais metais ir ypač vertin-
gas Čikagos Čiurlionio galerijos
archyvas, lietuvių išeivių kūriniai.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus info

Pagerbtas  choro ,,Ąžuoliukas”
įkūrėjo atminimas 

Birželio 11 d., šeštadienį, Washington, DC Prancūzijos ambasada surengė muzikos
festivalį ,,Fete de la Musique”, skirtą atšvęsti trumpiausią vasaros naktį.  Festivalyje,
šalia įvairių šokių ir muzikos būrelių, dalyvavo ir Baltijos kraštams at stova-
vęs   liaudies orkestrėlis „Balticum’’ ir šokėjai.   Orkestrėlio vadovas – Dovydas Pi -
vorūnas (antras iš dešinės) su muzikantais.                                        Algio Luko nuotr.

Lietuvos generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapinas kar -
tu su New York gyvenančiais ir jame
viešinčiais buvusiais ir esa mais
berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuo-
liukas” nariais birželio 22 dieną ap-
lankė New Jersey Crest Haven Me-
morial kapinėse palaidoto šio choro
įkūrėjo profesoriaus Her mano Pe-
relšteino kapą.

Kapą aplankė Vygandas ir Vai -
dotas Kaukėnai, Giedrius Kazra gis,
Paulius Glibauskas, Leonidas Akodes
ir Kristijonas Bartoše vi čius.

H. Perelšteinas gimė 1924 metų
birželio 6 d. Karaliaučiuje. 1936–1940
metais jis mokėsi Kauno konserva-
torijoje. 1941 metų vasarą bol ševikai
jį su šeima ištrėmė į Si birą. Nuo pra-
žūties jį išgelbėjo muzi ki niai suge-

bėjimai. 1954 metais H. Pe relšteinas
baigė Jakutsko pedago ginį institutą,
dirbo Jakutsko mu zi kiniame teatre,
įvairių chorų chor meisteriu ir diri-
gentu. Grįžęs į Lietuvą, 1956–1960
metais jis dirbo Valstybinėje konser-
vatorijoje Vil niu je koncertmeisteriu
ir kartu mo kėsi, 1959 metais baigė
choro di rigavimo klasę.

Tais pačiais metais H. Perelš tei -
nas Vilniuje įkūrė chorą „Ąžuo liu-
kas” ir vadovavo jam dvidešimt me-
tų.

1979 metais H. Perelšteinas iš -
vyko į New York, kur dirbo įvairio se
mokyklose, dėstė keliuose uni ver si-
tetuose, vadovavo New York muzikos
mokyklos berniukų chorui.

www.urm.lt info

Choro ,,Ąžuoliukas” nariai ir LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas
(trečias iš kairės) prie Hermano Perelšteino kapo.

www.urm.lt nuotr.
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Teisė į vardą ir pavardę

Aistros, susijusios su nelietu-
vių tautybės Lietuvos piliečių
vardų ir pavardžių (toliau –

vardų) rašymu pasuose, vis dar ner-
imsta. Kaip skelbia masinės informa-
cijos priemonės, ypač lenkai nori,
kad jų vardai būtų rašomi pasuose ne
valstybine lietuvių kalba, o gimtąja
lenkų kalba. Tokios nuostatos šalin-
in-kai savo požiūrį grindžia tuo, jog
demokratinėse šalyse tik taip ir yra,
o Lietuva priklauso tokioms šalims.
Kitokiu atveju, lenkų kilmės Lietu-
vos piliečių teisės yra pažeidžiamos. 

Reikia pažymėti, kad noras ra-
šyti vardus lenkų kalba yra ne be
pagrindo. Tiek tarptautinė teisė ben-
draisiais žmogaus teisių klausimais,
tiek specialūs tarptautinės teisės
aktai pripažįsta žmogaus teisę į var-
dą gimtąja kalba. Antai 1995 m. Euro-
pos Tautinių mažumų apsaugos pag-
rindų konvencijos 11 straipsnis nus-
tato, jog  „šalys įsipareigoja pripažin-
ti kiekvieno tautinei mažumai prik-
lausančio asmens teisę savo pavardę
(tėvo vardą) ir vardą (vardus) vartoti
mažumos kalba bei teisę į tai, kad jie
būtų oficialiai pripažinti pagal Šalių
teisinėse sistemose nustatytas sąly-
gas”. Pagal Lietuvos įstatymus, pvz.,
Civilinio kodekso 2.20 straipsnis irgi
pripažįsta asmens teisę į vardą ir net
pseudonimą. Žmogaus vardas ir pa-
vardė neatskiriamai susiję su jo oru-
mu ir garbe. Įstatymai taip pat numa-
to žmogaus vardo apsaugą ir tais at-
vejais, kada žmogaus teisė į vardą
yra pažeista, ji ginama įstatymų
(tarp jų – ir baudžiamųjų) numaty-
tais būdais bei priemonėmis. 

Be didelių diskusijų tokiam po-
žiūriui, kad lenkų tautybės Lietuvos
piliečiai galėtų rašyti pasuose savo
vardus lenkų kalba, reikia pritarti,
jeigu lietuvių kilmės Lenkijos pilie-
čių vardai ir pavardės yra rašomi lie-
tuvių kalba Lenkijoje. Tačiau kartu
reikia išspręsti dar keletą problemų
dėl žmonių, priklausančių tautinėms
mažumoms, vardų rašymo gimtąja
kalba.

Viena iš jų – kaip ir ką daryti su
kitų tautybių (ne tik lenkų) žmonių
vardų rašymu. Juk Lietuvoje gyvena
daug slavų (rusų, baltarusių, ukrai-
niečių) kilmės, taip pat kitų tautybių
Lietuvos piliečių. Su kai kuriais iš jų
Lietuvą siejantys ryšiai, kaip ir su
lenkais, susiklostė dar Lietuvos Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) laikais. Daugelis iš jų dalijosi
su lietuviais ir džiaugsmais, ir rū-
pesčiais, išgyveno Lietuvos nuopo-
lius ir pakilimus. Kažkuriuo metu se-
noji slavų kalba buvo LDK kancelia-
rinė kalba. Todėl, suteikus galimybę
tik lenkų kilmės Lietuvos piliečiams
rašyti savo vardą gimtąja kalba, sla-
vų kilmės (ir ne tik jų) Lietuvos pi-
liečiai bus nuskriausti, t. y. teisiškai
atsidurs nelygioje padėtyje. O tai
prieštarauja 1950 m. Žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
vencijos (su vėlesniais pakeitimais)
14 straipsniui, kuriuo nustatyta, jog
„naudojimasis šioje Konvencijoje
pripažintomis teisėmis ir laisvėmis
yra užtikrinamas be jokios diskrimi-
nacijos dėl asmens lyties, rasės, odos
spalvos, kalbos, religijos, politinių ar

kitokių pažiūrų, tautinės ar sociali-
nės kilmės, priklausymo tautinėms
mažumoms, nuosavybės, gimimo ar
kitais pagrindais”. Lietuvos Konsti-
tucijos 29 str. 2 dalis yra analogiška
Konvencijos 14 str., o Konstitucijos 29
str. 1 d. pabrėžia visų asmenų lygybę
prieš įstatymą, teismą ir kitas valsty-
bės institucijas ar pareigūnus. Paga-
liau ir krikščioniškos moralės požiū-
riu negražu vienų tautinių mažumų
atstovus išskirti nuo kitų. 

Kita problema yra ta, jog būtina
numatyti ir kitokias pasekmes, ku-
rios gali atsirasti. Lyg ir aišku, kad
daugeliu atvejų demokratinių per-
tvarkymų išlaidos paprastai neskai-
čiuojamos, nes demokratijos, ypač
žmogaus teisių srityje, nebūna per
daug. Lietuvos Respublikos (LR) pi-
liečio pase yra užrašyta apie paso
svarbą (pasas yra LR nuosavybė; vals-
tybė globoja pilietį, turintį LR pasą).
Be to, tai reiškia, kad pilietis turi tei-

sę reikalauti, jog paso duomenys turi
būti rašomi ir kituose dokumentuo-
se, kurie susiję su žmogaus vardu. O
jų gana nemažai: gimimo ir mirties
liudijimai; testamentai ir paveldėji-
mo teisės liudijimai; santuokos bei
ištuokos liudijimai, vairuotojų pažy-
mėjimai ir t. t. Aukštosios ir kitos
mokyklos jų baigimo pažymėjimuose
irgi privalės nurodyti tokį žmogaus
vardą, koks užrašytas pase. Įrašai vi-
suose oficialiuose dokumentuose pri-
valo būti rašomi vienodai. Ir jei kas
galvoja, jog teisė į vardo rašymą len-
kų kalba prasidės ir pasibaigs tik įra-
šu pase, gali suklysti. Jei įstatyme ir
bus numatyta teisė dėl įrašo tik pase,
tai teismų sprendimais ši teisė tik-
riausiai bus papildyta ir dėl rašymo
kituose dokumentuose. Todėl kartu
su teise lenkų kalba rašyti vardą len-
kų kilmės Lietuvos piliečiams ne pro
šalį valstybei būtų paskaičiuoti, kiek
gali kainuoti ir kitos permainos su
vardo rašymu gimtąja kalba bei ap-
galvoti priemones, kaip tai reikės
įvykdyti.

Dar viena problema glūdi pačioje
teisės į vardą sampratoje. Kaip žinia,
teisė yra ne tik sąvoka (šiuo atveju
vardo įrašas LR paso pagrindiniame
lape lenkų kalba), bet ir reiškinys, t.
y. taisyklingas tokio įrašo ne tik pa-
rašymas, bet ir perskaitymas. O tai
gali būti padaryta tik pagal lenkų
kalbos taisykles. Vardo (pavardės),
parašyto oficialiame dokumente,
skaitymas ne pagal tos kalbos, kuria
jis parašytas, taisykles gali pavirsti
viešu  (pvz., teisme) arba asmeniniu
iškraipymu, jei tai bus perskaitytas

ne viešoje įstaigoje. Tai, be jokios
abejonės, jau žmogaus įžeidimas. To
pagal teisę negali būti. Todėl atsiran-
da būtinumas apmokyti visus Lietu-
vos pareigūnus skaityti ir tarti žmo-
gaus, priklausančio lenkų tautinei
mažumai, oficialų vardą oficialiame
dokumente lenkų kalba, kuria doku-
mentas parašytas. Ir ne tik pareigū-
nai privalės būti mokomi skaityti
lenkiškai. Tai bus privalu ir visiems
ne lenkų kilmės piliečiams. Tai – ne
gąsdinimas, o tiesiog piliečio, turin-
čio teisę į vardą, teisė reikalauti, kad
jo vardas turi būti skaitomas ir taria-
mas neiškraipant  vardo. Toks apmo-
kymas, kontrolė, kad vieni piliečiai
bei pareigūnai neįžeidinėtų kitų pi-
liečių, netaisyklingai perskaitydami
ir tardami   jų vardus, tenka valsty-
bei, nes ji įsipareigoja vardo rašymą
gimtąja kalba tiems piliečiams, kurie
yra ne lietuvių kilmės. Ir tai valstybė
turi užtikrinti net prievarta. Išlaidos

taip pat tenka valstybei. Visa laimė,
jog europinės struktūros gali skirti
lėšų tokiems demokratijos poky-
čiams Lietuvoje.

Reikia atsiminti ir dar vieną
problemą, kuri gali atsirasti, patvir--
tinus įstatymą apie tai, kad lenkų kil-
mės Lietuvos piliečiams yra leidžia-
ma vardą rašyti gimtąja kalba. Už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis minėjo, kad toks įstatymas
prieštarautų Lietuvos Konstitucijai.
Ir toks pastebėjimas iš dalies – ne be
pagrindo. Todėl nepatenkintieji to-
kiu įstatymu Seimo nariai gali kreip-
tis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl to-
kio įstatymo atitikimo LR  Konstitu-
cijos 14 straipsniui, kuriame be jokių
išimčių nustatyta, jog „valstybinė
kalba – lietuvių kalba”, bei jau minė-
toms Konstitucijos 29 str. 1; 2 dalims.
Negaliu spėlioti, koks KT sprendi-
mas turėtų būti. KT gali pripažinti įs-
tatymo priešingumą Konstitucijai ar-
ba, kaip rodo KT praktika, KT gali
užsiminti, jog būtina pakeisti Konsti-
tucijos 14 ar kitus straipsnius. Tokia
galima procedūra pati savaime nėra
nei pavojinga, nei gėdinga, išskyrus
tai, kad KT gali pasiūlyti referendu-
mą Konstitucijai pakeisti. O tokia
priemonė irgi susijusi su išlaidomis.

Manau, jog būtų galima pasiūly-
ti, ką reikėtų padaryti, kad ir tauti-
nių mažumų Lietuvos piliečių teisės
būtų išspręstos pagal tarptautinės ir
nacionalinės teisės reikalavimus.
Siūlomos priemonės yra susijusios
daugiau su organizaciniais klausi-
mais ir galimais sprendimais.

I. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos

aukščiausieji visų rūšių pareigūnai
ir įstaigos galėtų pasitarti su Rusijos,
Baltarusijos, Ukrainos, Vokietijos,
Prancūzijos, Latvijos ir kitų valsty-
bių panašiomis institucijomis dėl įs-
tatymo, kuriuo tik lenkų kilmės Lie-
tuvos piliečiams būtų leista rašyti
lenkų kalba savo vardą pase, projek-
to. Tokių pasitarimų  tikslas – įtikin-
ti kitų valstybių vadovus, jog išskir-
tinė lenkų kilmės žmonių padėtis
Lietuvoje dėl vardo rašymo pase ne-
prieštarauja teisei. Tai gali būti sun-
ku, nes vien tik lotyniškų lenkų kal-
bos raidžių abėcėle išskyrimą bus
sunku paaiškinti, kadangi kol kas
teisė neskiria nei lotyniškų raidžių
abėcėlės, nei, pvz., kirilicos. Ši proce-
dūra padėtų ne tik sužinoti nuomo-
nę, bet galbūt ir išvengti nepatogumų
Europos Sąjungoje (ES) ir kitose
tarptautinėse organizacijose dėl ne-
lygybės ir diskrimnacijos. Jeigu pa-
vyktų, būtų gerai, jog toks pasikal-
bėjimas su kitų valstybių atstovais
įvyktų dalyvaujant kartu Lenkijos ir
Lietuvos atstovams. Tada abi valsty-
bės galėtų ne už akių su trečiosiomis
šalimis pateikti savo argumentus.

II. Reikia pritarti nuomonei, kad
tautinių mažumų padėtis įvairiose
Europos šalyse bei Lietuvoje ir Len-
kijoje  būtų apsvarstyta plačiau. Lie-
tuva dabar pirmininkauja Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacija (ESBO). Pasinaudojant šia
padėtimi, galima būtų surengti moks-
linę-praktinę konferenciją dėl tauti-
nių mažumų padėties ES po Antrojo
pasaulinio karo. Joje būtų galima ap-
svarstyti tokius klausimus: 1) tauti-
nių mažumų padėtis įvairiose ES ša-
lyse; 2) tautinių mažumų padėtis
Lenkijoje ir Lietuvoje. Pranešimai
turėtų būti skirti teisės, socialinėms,
švietimo ir kitoms tautinių mažumų
problemoms. Į konferenciją reikėtų
pakviesti valstybių pareigūnus, moks-
lininkus, Lietuvoje ir Lenkijoje gyve-
nančius ir gyvenusius tautinių ma-
žumų atstovus, kurie galėtų pasigir-
ti, pasiguosti tautinių mažumų padė-
timi ir tikriausiai norėtų bei galėtų
ką nors pasiūlyti. Esu įsitikinęs, jog
tokios konferencijos duomenys galė-
tų tapti gairėmis, padedančiomis
spręsti tautinių mažumų problemas
be pykčio ir priešpriešos. 

Tarptautinės ir nacionalinės tei-
sės požiūriu konferencija būtų reikš-
minga ir tokiu požiūriu, jeigu būtų
nustatyta, jog lenkų tautybės žmones
bei bendruomenes, gyvenančius ir
esančius ne Lenkijoje, kitų tautybių
žmonės bei valstybės niekina, skriau-
džia, žemina; nesimoko lenkų kalbos
ar atsisako įsilieti į lenkų bendruo-
menę ir pan. Tada Jungtinės Tautos,
ES ir atskiros valstybės galėtų priim-
ti atitinkamus teisės aktus, ginan-
čius lenkų tautybės žmones, gyve-
nančius ne Lenkijoje.

ES įstaigos, atsakingos už tauti-
nes mažumas, būtų dėkingos Lietu-
vai už tokią priemonę ir galbūt sutik-
tų apmokėti konferencijos organiza-
vimo išlaidas ar jų dalį.

III. Suprantu, kad pasiūlymas
per žiniasklaidą susistiprinti infor-
macijos apie tautinių mažumų prob-
lemas skelbimą gali būti suprastas
kaip prabėgusių laikų propoganda.

Nukelta į 15 psl.

ŠARŪNAS VILČINSKAS

Lietuvos lenkai protestuoja prie JAV ambasados Vilniuje.                                ELTA nuotr.
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Patvirtinti siūlymai Europos Sąjungos narėms 

A. Lukašenka grasina Europos Sąjungai 

Vilnius (ELTA) – Seimo Etikos
ir procedūrų komisija dėl galimai
daugiau kaip 30 kartų greitį viršiju-
sio Seimo nario Petro Gražulio nuta-
rė kreiptis į Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą (FNTT). 

,,Komisija mano, kad tyrimą turi
atlikti FNTT, nes P. Gražulis tvirtina,
nežinantis, kas vairavo jo nuomoja-
mą automobilį, o tai yra biudžeto lė-
šos. Seimo nariai turi naudoti šias lė-
šas griežtai pagal paskirtį”, – sakė

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos
pirmininkas Algimantas Salamaki-
nas. Jis pabrėžė, kad parlamentinei
veiklai naudojamas automobilis yra
kaip ir Seimo automobilis, nes vals-
tybė nuomoja jį iš savo pinigų, o ne
pats P. Gražulis iš asmeninių lėšų. 

Dėl P. Gražulio elgesio taip pat
ketinama kreiptis į Kelių policijos
departamentą. Bus tikslinama, ar iš
tiesų kiti asmenys naudojosi parla-
mentaro nuomojamu automobiliu. 

B. Obama skelbia karo 
Afganistane užbaigimo pradžią 

Brestas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
pareiškė ketinąs kreiptis į tarptauti-
nes teismo įstaigas ir kelti ieškinius,
kad neteisėtais būtų pripažinti apri-
bojimai, kuriuos Europos Sąjunga
(ES) taiko jo šaliai.

,,Noriu pavesti tai savo juris-
tams, mes turime šią problemą išnag-
rinėti juridiškai, per teismus pateik-
ti ieškinius tiems, kurie įvedė ne tik
ekonominius apribojimus, bet ir ap-
ribojimus žurnalistams”, – pareiškė

Baltarusijos vadovas.
Jis apkaltino ES vizų apriboji-

mais kai kuriems baltarusių žurna-
listams. A. Lukašenka pavadino apri-
bojimų siūlytojus ,,niekšais ir pa-
dugnėmis”, o ES politiką – ,,besme-
gene ir neapgalvota”. Pasak jo, apri-
bojimai – ,,smulkūs blusų įkandimai,
kurie niekad nebūna naudingi”. Be
kita ko, A. Lukašenka dar ir pagrasi-
no: jeigu panaši politika bus tęsiama,
užsienio bendrovių turtui Baltarusi-
joje kilsianti grėsmė.

VRM nepritaria tautybės nurodymui
asmens tapatybės dokumentuose 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama nurodė
iki kitos vasaros grąžinti į gimtinę
33,000 amerikiečių karių, nusiųstų į
Afganistaną įgyvendinant vadina-
mąją antplūdžio strategiją, ir paskel-
bė, jog karo banga slūgsta.

Atversdamas naują Amerikos
užsienio politikos istorijos puslapį B.
Obama taip pat pastebimai sumažino
Amerikos tikslus šiame kare, pareiš-
kęs, kad Washington daugiau nebe-
sieks sukurti ,,tobulą” Afganistaną iš
šalies, kuri pažeista krauju permir-
kusios savo istorijos. 13 minučių
kreipimąsi B. Obama perskaitė au-
gant Amerikos visuomenės, išvargin-
tos gilaus ekonominio nesaugumo
jausmo, nepasitenkinimui dėl bran-
giai atsieinančių užsienio karų.

Prezidentas tvirtino, kad ameri-
kiečių kariai pasiekė svarių laimėji-
mų įgyvendinant jo 2009 m. gruodį pa-
skelbtos ,,antplūdžio” strategijos tiks-
lus, visų pirma sustabdė Talibano
stiprėjimą, sutriuškino ,,al-Qae-da” ir
rengia naujas afganų pajėgas. Tačiau
B. Obama atmetė Pentagono prašymus
neskubėti mažinti karių skaičiaus,
kad būtų apsaugota tai, kas jau pa-
siekta kovoje su Talibanu, ir jo spren-
dimas neabejotinai bus traktuojamas
kaip generolo David Petraeus, vadova-
vusio karinėms operacijoms Afganis-
tane, politinis pralaimėjimas.

Prezidentas sakė, kad jis tęsės
pažadą JAV karių išvedimą pradėti
liepos mėnesį. Pasak B. Obama, maž-
daug trečdalis iš daugiau nei 30,000
karių, kurie buvo nusiųsti į Afganis-

taną įgyvendinant ,,antplūdžio” stra-
tegiją, į namus sugrįš šiais metais.
Dar 23,000 karių bus išvesti iki kitų
metų vasaros, ir tai tęsis, kol afganų
pajėgos 2014 m. perims atsakomybę
už saugumą.

Nepaisant šių jaudinančių prezi-
dento žodžių tikėtina, kad Talibano
pajėgas padrąsins ženklai, jog JAV
spartina pasitraukimą iš karo. Dau-
giau nei 1,600 amerikiečių karių žuvo
Afganistane nuo JAV įsiveržimo, ku-
rį paskatino 2011 m. rugsėjo 11-osios
teroro išpuoliai, pradžios. Šįmet Af-
ganistane gyvybių neteko jau 187
amerikiečiai.

Nors Pentagonas prašė, kad ka-
rių skaičius būtų mažinamas lė-čiau,
gynybos sekretorius Robert Gates
suskubo pareikšti, kad remia prezi-
dento išdėstytą planą. Nors amerikie-
čių karių skaičius Afganistane bus
sumažintas, šioje šalyje tebebus dau-
giau nei 65,000 karių, kai B. Obama
2012 m. lapkritį vyksiančiuose rinki-
muose sieks antrosios kadencijos. Mi-
sijai Afganistane skirtame savo krei-
pimesi prezidentas skyrė dėmesio ir
Irakui, pareiškęs, kad iš šios šalies
išvedė 100,000 karių, o iki metų pa-
baigos užbaigs visų pajėgų išvedimą. 

B. Obama paskelbė, kad 2012 m.
gegužę Čikagoje kartu su Didžiojo aš-
tuoneto (G-8) šalių viršūnių susitiki-
mu įvyks NATO aukščiausio lygio
susitikimas, kuriame bus aptarta pa-
žanga Afganistane. 

Prezidento planai sulaukė prieš-
taringų šalies ir užsienio politikų
vertinimų.

Briuselis (BNS) – NATO prane-
šė, jog buvo mėginta suruošti kiber-
netinį išpuolį prieš vieną organizaci-
jos tinklalapių, kuriame nėra slaptos
informacijos. 

Nurodoma, kad internetinius
nusikaltimus tiriantys policijos pa-
reigūnai pastebėjo galimą programi-
šių įsilaužimą į tinklalapį e-Book-
shop, skirtą visuomenei. Tinklalapis

buvo uždarytas, jo vartotojai buvo
perspėti. 

NATO yra nustačiusi, jog būti-
na stiprinti kibernetinę gynybą,
kurios centras, įsteigtas Estijos
sostinėje Taline, rūpinasi, kaip atsi-
ginti nuo tokių išpuolių ir kaip po jų
atsigauti.

Prie Aliaskos įvyko
žemės drebėjimas

Maskva (BNS) – 7,3 balo stipru-
mo žemės drebėjimas birželio 24 d.
užregistruotas prie Aliaskos krantų,
Lapių salų rajone. Birželio 23 d. JAV
geologijos tarnyba pranešė apie 7,4
balo požeminį smūgį Aleutų salų ra-
jone maždaug 40  kilometrų gylyje.
Buvo paskelbtas cunamio pavojus,
bet kiek vėliau jis buvo atšauktas.Vos
6 centimetrų cunamio banga buvo iš-
matuota ties Umnako sala ir 10 cm
aukščio – ties Adaku.

Dėl P. Gražulio etikos sargai kreipsis į FNTT
Mėginta suruošti išpuolį prieš NATO tinklalapį

Vilnius (BNS) – Vidaus reikalų
ministerija (VRM) siūlo Vyriausybei
nepritarti, kad pase ar asmens tapa-
tybės kortelėje piliečio pageidavimu
atsirastų įrašas apie tautybę. VRM
teigimu, tautinio identiteto deklara-
vimas pase ar asmens tapatybės kor-
telėje būtų nesuderinamas su šių do-
kumentų paskirtimi.

,,Nei pasas, nei asmens tapatybės
kortelė nėra skirti asmens tautybei
patvirtinti, nes tautybės įrašymas į
nurodytus asmens dokumentus ne-
susijęs su piliečio tapatybės ir pilie-
tybės patvirtinimu”, – teigiama VRM
išvados projekte, kurį svarstys mi-
nistrų kabinetas.

Teigiama, kad tautybė nėra teisi-
nis pagrindas varžyti žmogaus teises

ar teikti asmenims privilegijas, todėl
tautybės įrašymas į pasą ar asmens
tapatybės kortelę nesukuria jokių
teisinių pasekmių. Ministerija pri-
mena, kad pagal Konstituciją pilie-
čiai, priklausantys tautinėms bendri-
joms, turi teisę puoselėti savo kalbą,
kultūrą ir papročius, o Konstitucinio
Teismo (KT) nutarime pabrėžta, kad
šia konstitucine norma visoms Lietu-
vos teritorijoje gyvenančioms tauti-
nėms bendrijoms užtikrinamas tauti-
nio identiteto išsaugojimas, kultūros
tęstinumas, tautinė saviraiška.

Išvadoje teigiama, kad galimybė
asmens tapatybės dokumentuose nu-
rodyti tautybę pareikalautų papildo-
mų valstybės biudžeto lėšų.

Briuselis (President.lt) – Euro-
pos vadovų taryba (EVT), kurioje da-
lyvavo ir Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, pritarė
Europos stabilumo priemonėms, pa-
tvirtino Europos Komisijos (EK) pa-
siūlymus ES narėms, apsisprendė dėl
paramos Graikijai ir aptarė migraci-
jos reguliavimo priemones Šengeno
erdvėje.  

Prezidentės teigimu, EVT patvir-
tinti EK siūlymai Lietuvai yra nau-
dingi, tačiau, pasak šalies vadovės,
tai tik priminimas, kuria kryptimi
eiti, o kokiais būdais ir kokiomis
priemonėmis atstatyti ekonomiką,
turime nuspręsti patys.  „Todėl EVT
siūlymuose Lietuvai neliko pasiūly-
mo įsivesti automobilio mokestį”, –
sakė D. Grybauskaitė. 

Pasak šalies vadovės, Europa yra
pasiruošusi padėti Graikijai, tačiau
šios šalies vyriausybė turi kuo sku-
biau sudaryti veiksmingų pertvarkų
planą ir imtis ryžtingų veiksmų pa-
dėčiai šalyje sutvarkyti. Lietuvos va-
dovė pabrėžė, jog euro zona negali eg-
zistuoti be finansinės tvarkos. Visos
šalys turi vienodai laikytis taisyklių
ir atsakingai vykdyti prisiimtus įsi-
pareigojimus. 

Svarstant migracijos klausimus
Europos valstybių vadovai pabrėžė,
jog laisvas asmenų judėjimas Šenge-
no erdvėje yra pamatinė ES laisvė ir
vienas sėkmingiausių Europos integ-
racijos pasiekimų, todėl bet kokie jo
suvaržymai turi būti taikomi tik
griežtai ribotam laikotarpiui, kai ki-
tos priemonės yra neveiksmingos. 

EVT teigiamai įvertino Kroatijos
pažangą derybose dėl stojimo į ES ir
pritarė, jog jos turi būti baigtos iki
šių metų birželio pabaigos.

Prezidentė D. Grybauskaitė Briuselyje
dalyvavo Europos vadovų tarybos po-
sėdyje.                   President.lt nuotr.

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



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

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

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias reko-
mendacijas, legalų statusą, ieško senelių priežiū-
ros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir išleisti
atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-280-1347.

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

* Moteris ieško išsinuomoti kambarį už patar-

navimus ar nuomą. Tel. 630-930-4625.

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

* Moteris ieško darbo Naperville, Aurora, Whea-
ton, Geneva, St. Charles ar  Batavia 4 dienas
savaitėje su grįžimu namo arba gali pakeisti . Tel.
630-544-0905.

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDuODA

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky t R I P. n E t
info@skytrip.net

IEškO DARbO

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

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

Busy Trucking Company Loo king for
CDL Class „A” truck driver. Minimum Exp.

5 years. Clean record. Send resume
Unlimiteddelivery@yahoo.com

or call (847) 219-2838.

www.draugas.org

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienį ir ketvirtadienį, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOgInė PAgALbOS LInIjA
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,, ,, DD RR AAuu gg ąą ””  aa tt mm ii nn kk ii mm ee   ss aa vv oo   tt ee ss tt aa mm ee nn tt ee ..



EugEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
tel. 708-422-8260 

DR. jOvItA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POškuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PEtREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AušRInė SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELė, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunė mACIjAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA jODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė v. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Kryžiažodis Draugas Nr. 078

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Vertikaliai:
1. Lėlė – Skudurinė … . 3. D. Defo romanas „Robinzonas …”. 4. „Žengia ...

linksmai, trankiai mušdamas koja”. 5. Ilgas, plokščias duriamasis ginklas. 6.
„Lijo lijo lietus per karaliaus ...”. 7. Sumišimas, pakrikimas, suirutė. 8. Kaulų
smegenys. 9. Savita, išskirtinė, būdinga ypatybė. 14. Šiltųjų kraštų vaisius. 15.
Užtvenkta vieta, kūdra. 17. Būrys gyvulių, banda. 18. Augalas, kurio vardas
Ali Babai atvėrė lobius. 19. Didelis ritinio pavidalo indas. 20. Prietaisas kam
sugnybti, sutvirtinti. 21. Sienų apmušalai. 22. Kas lieka kišenėje, kai ji pra-
kiūra? 24. Graižažiedžių šeimos dygi piktžolė. 30. Šipulėlis, įsmigęs į odą, pa-
šinas. 31. Didelė medinė dėžė su antvožu. 32. „Tautiškos giesmės” autorius ...
Kudirka. 34. Į žiogą panašus šiltųjų kraštų vabzdys. 35. Angelė akies centre,
pro kurią šviesa patenka į akį, lėliukė. 36. Valstybė Centrinėje Afrikoje, daž-
nai vadinama „Tūkstančio kalvų šalimi”. 37. Mįslė: „Medinė ranka, geleži-
niai pirštai”. Kas? 39. Plokščias kaulas nugaroje.

Horizontaliai:
2. Komanda, įgula. 6. Svaigusis gėrimas iš spirituotų sulčių. 8. Molio

plytelės stogui dengti. 10. Lietuvos filmas „Virto …”. 11. „Spalvota” liga. 12.
Augalas, iš kurio gaminama tekila. 13. Netikra našlė, išsiskyrėlė. 16. Seno-
vinis sunkus ir ilgas stalas. 20. Vinies platesnioji dalis. 23. Brolių Grimų pasa-
ka „Snieguolė ir ... nykštukai”. 25. Senovės lietuvių pagonių dvasininkas,
žynys. 26. Seklys, detektyvas. 27. Priklausymas kuriai tautai. 28. Bičių mėgs-
tami medžiai. 29. Maltų grūdų produktas. 30. Bokso kovos tarpsnis iki per-
traukos. 32. Kepta kruopų ar bulvių dešra. 33. Filmas su Dž. Nikolsonu „…
virš gegutės lizdo”. 38. Išsikišusi dalis. 40. Marinavimui naudojamas skystis.
41. Elektrinis miesto geležinkelis po žeme. 42. Senieji Amerikos gyventojai.
43. Mįslė: „Kai giedra, kertėj stovi, o per lietų vaikšto”. Kas? 44. Šiaurinė po-
liarinė Žemės rutulio sritis. 45. Norvegijos sostinė.

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.

www.draugas.org

Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis” atsiuntė
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Linas ir Audronė Norušiai, gyvenantys Homer Glen, IL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės apylinkė, įvertindama
mūsų darbus, spausdinant žinias ir pranešimus apie jos veiklą, atsiuntė
„Draugui” 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus dosniai remiate.

Juozas Ardys, gyvenantis  Fairview, PA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Alytus-Rochester Sister Cities komitetas, Pittsford, NY atsiuntė
„Draugo” leidybai paremti 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

Lietuvių Skautų sąjunga, Worcester, MA, paaukojo „Draugo”
laikraščio leidybai 100 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią auką.
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– Pauliau, papasakok apie
orga nizaciją, kuri rengia ,,Misija
Sibiras’’ projektą.

– Jau šeštus metus iš eilės jau-
nimo keliones ,,Misija Sibiras’’ į
lietuvių tremties vietas rengia Lie-
tuvos jaunimo organizacijų taryba
(LiJOT). Tai yra didžiąsias Lietuvos
jaunimo organizacijas apjungianti
nevyriausybinė organizacija, kuri
skatina dialogą, atstovauja jaunimo
organizacijų interesams bei siekia
jaunimui aktualių pokyčių. Ateiti -
nin kų federacija yra aktyvi ir reikš -
minga organizacija tarp savo veikla
ir pasaulėžiūra įvairių kitų LiJOT
narių.

Projektas ,,Misija Sibiras’’ gimė
LiJOT nariams, tikint, kad jaunimas
yra patriotiškas, tik jam reikia pa-
dėti atrasti savitą būdą tai parodyti.
Or ganizatoriai tikisi, kad per asme-
ninę patirtį jaunimas pažins ir pri-
pažins Lietuvos laisvės herojų istori-
ją, o tai įkvėps jaunuolius įgyvendin-
ti savo pilietiškumą ir patriotiškumą
bū dais, atitinkančiais mūsų laikus ir
poreikius, ir siekti būti didvyriais
čia ir dabar – kiekvieną dieną.

– Kaip yra nustatomos ar pasi -
renkamos ekspedicijų kelionės?

– Lietuvos žmonės tremties buvo
išblaškyti po visą Sibiro platybę. Tad

ir ekspedicijas siekiama rengti į
skirtingas Sibiro vietas, kuriose gy -
veno tremtiniai iš Lietuvos. Ekspedi -
cijų dalyviai jau lankėsi Irkutsko,
Krasnojarsko, Komijos, Tomsko, Bu -
riatijos, Sverdlovsko srityse Rusijos
federacijoje. Taip pat užpernai grupė
vyko į Kazachstaną, o šiemet – į Ta -
džikistaną, siekiant parodyti, kad
Sibi ras neapsiriboja dabartine Rusi -
jos federacijos teritorija. Tikslų
ekspe dicijos kelią sudaryti padeda
daugumai ekspedicijų vadovaujantis
Gin tautas Alekna. Jis lankėsi Sibire
jau per 30 kartų su įvairiomis grupė -
mis ir vienas pats, rinko informaciją
apie ten gyvenusius tremtinius ir
darbartinę padėtį. G. Aleknos ir įvai -
rių tremtinių organizacijų sukaupta
medžiaga: žemėlapiai, nuotraukos,
užmegztos pažintys, pasakojimai,
statistika, – yra labai naudingi, pa-
renkant kiek vie nos kelionės kelią.
Spren džiant, kur vyks kitų metų mi-
sija, reikšmės turi galimų aplankyti
vie tovių kapinių būklė ir techninės
ga li mybės ten nuvykti. Štai jau kele-
rius metus puoselėjama svajonė su-
rengti ekspediciją prie Laptevų jūros
kol kas, atrodo, nėra nereali dėl ypa-
tingo lėšų poreikio ir griežtos užsie-
niečių judėjimo toje teritorijoje prie-
žiūros.

– Esi 2010 metų ,,Misijos Si-
biras” dalyvis. Kur keliavote?
Kiek daly vių buvo? Kaip dalyviai
buvo at rinkti? Kas buvo sunkiau-
sia at rankoje? 

– Aš, kartu su dar 12 vaikinų ir 6
merginomis, pasipuošęs ,,Misija Si-
bi ras’10’’ marškinėliais, vykau į Ru-
sijos federacijos Sverdlovsko sritį,
nutolusią apie 2,500 km nuo Vilniaus,
esančią už Uralo kalnų, šiek tiek
šiau riau nei Lietuva. Vykome trau -
kiniais, juose kelionėje į vieną pusę
iš viso praleidome apie 50 valandų. 

Dalyviai buvo atrinkti per du ra -
tus. Visų pirma, visi norintys inter-
nete pildė anketą, paaiškindami, ko -
dėl nori dalyvauti projekte ir kaip
supranta patriotiškumą. Tokių buvo
per 1,000. Pagal anketas buvo atrink-
ta 70 kandidatų, kurie buvo pakviesti
į dviejų dienų bandomąjį žygį po
Dzūkijos miškus, kurio metu teko
nueiti 53 km. Žygio metu paaiš kėja,
kam ekspedicija būtų fiziškai per

Kai įkvepia lietuviai tremti niai

Nuotr. iš 2010 metų projekto ,,Misija Sibiras”, kuriame dalyvavo Paulius Mieželis.

sunki, be to, išryškėja įvairios tei -
giamos ir neigiamos žmonių charak-
terio savybės, kurios leidžia organi-
zatoriams galutinai atrinkti būsimos
kelionės dalyvius. Aš pats šioje eks-
pedicijoje buvau organizatorių atsto-
vas, todėl prisidėjau atrenkant daly-
vius, rūpinausi ekspedicijos materi-
aliniu aprūpini mu Sibire. 

Atrenkant dalyvius sudė tingiau-
sia buvo susitaikyti su tuo, kad šau-
nių jaunuolių yra gerokai daugiau,
nei organizatoriai pajėgia išleisti į
ekspediciją. Tačiau esu tik ras, kad
visi atrinkti buvo 100 proc. verti daly-
vauti. Džiugu, kad entuziastingiausi
nepatekusieji nenuleidžia rankų ir
mėgina kelis metus iš eilės.

– Kas apmoka ekspedicijų iš -
laidas? Kaip renkamos lėšos? Kiek
ekspedicija kainavo tau pa čiam
,,iš kišenės’’?

– Ekspedicijos yra brangios: ke -
lionės, maistas ir darbo priemonės
vienam asmeniui kainuoja kelis tūk-
stančius litų. Tai – retam jaunuoliui
įkandama suma, todėl organizatoriai
visus metus prieš ekspediciją įtemp-
tai dirba, kad pritrauktų rėmėjų. Lė -
šų skiria tiek valstybinės instituci-
jos, tiek privačios verslo įmonės ir
pavieniai asmenys. Gausi žmo nių
parama byloja, kad projektas yra iš
tiesų svarbus visuomenei. Daug lėšų
reikalauja ne tiek pati ekspedicija,
bet tikroji ,,Misijos Sibiras’’ da lyvių
misija – visus metus lankytis Lietu-
vos mokyklose ir pasakoti bendra-
amžiams apie tremtį bei savo asme -
ninius išgyvenimus.

Patiems dalyviams ekspedicija
nieko nekainuoja, išskyrus asmeni -
nes išlaidas. Aš pats išleidau beveik
400 litų patogiems žygio batams ir
dar kelioms smulkmenoms, padedan -

čioms išgyventi laukinėje gamtoje.
Beje, dar kelias dešimtis litų Sibire
išleidau ledams, kurie ten labai ska-
nūs.

– Kuo ekspedicija, kurioje tu
dalyvavai, tau buvo išskirtinė?
Apie ką vertė tave susimąstyti?
Kuo praturtino (jeigu galima taip
pasakyti) kelionė į tremties vie-
tas? 

– Išskirtinis mūsų ekspedicijos
bruožas buvo dideli mediniai kry-
žiai, kuriuos pastatėme sutvarkytose
ka  pinėse. Kryžių drožybai vadovavo
vie nas iš mūsų ekspedicijos dalyvių,
kuris pasirodė esąs profesionalus
skulptorius. Suprantame, kad mūsų
darbai, tvarkant kapavietes, yra la -
biau simboliniai, ir gamta toliau nai -
kins tremtinių atminimą Sibiro že -
mė je. Tačiau suvokti simboliai yra
reikšmingi įsisąmoninant istoriją ir
bendraujant skirtingų kartų atsto-
vams. Kryžiai tapo tokios simbolikos
centru, per juos išreiškėme pagarbą
tremtinių kančiai, po jais meldėmės
už tremtinių vėlių ramybę, juos
gamindami ir statydami apmąstėme
protu sunkiai pakeliamą tremtį kaip
reiškinį. 

Lietuvių tautai brangūs simbo -
liai ir asmeniškai paliečiantys pasa -
kojimai padeda mums atverti klausy-
tojų širdis ir protus, nepriklausomai
nuo jų amžiaus, taip pat ir kalbos.
Ekspedicijos metu susitikome su 5
Sibire tebegyvenančiais lietuviais
tremtiniais, iš kurių tik vienas dar
mokėjo lietuviškai. Kiti keturi apie
savo išgyveni mus, santykį su Tėvyne
ir dabartį Si bire pasakojo rusiškai,
nes į Sibirą buvo atvežti dar visai
maži ir, atskirti nuo artimųjų, pa-
miršo gimtąją kalbą. 

Susitikimas su tremtiniais buvo

Paulius Mieželis – projekto ,,Mi si ja Sibiras’’ dalyvis, 2010 metų vasa rą
vykęs į Rusijos Federacijos Sverd lovsko sritį tvarkyti lietuvių tremtinių
kapaviečių. Apie savo įspūdžius ir ,,Misija Sibiras’’ projektą Paulius plačiau
pasakos ir filmuotą medžiagą rodys Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje Či-
kagoje liepos 9 dieną, o šiuo pokalbiu norime supažindinti visus skaitytojus su
nuostabiu ,,Misija Si biras’’ projektu.

Paulius Mieželis.



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

11028 S. Southwest Hwy.
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(708) 974-4410
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALDONA STROPIENĖ
Mirė 2010 m. liepos 2 d.
Metinių proga šv. Mišios bus aukojamos liepos 10 d. 9 val.

ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
Šeima kviečia visus prisiminti mieląją Aldoną.

Išeivijos veikėjai, lietuvybės puoselėtojai ir jos
kul  tūros bei švietimo rėmėjai

A † A
ALEKSANDRAI KAZICKIENEI

mirus New York, giliai užjaučiame jos liūdintį vyrą,
žinomą visuomenės veikėją, vieną iš Lietuvių Fron-
to pradininkų ir ilgametį bičiulį JUOZĄ KAZICKĄ
ir jo šeimą.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba
Į Laisvę fondo ir Centrinio fondo vadovybė

A † A
ALEKSANDRAI KAZICKIENEI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą jos
vyrui dr. JUOZUI KAZICKUI, jos dukrai JŪRATEI,
jos sūnums JUOZUI, ALEKSANDRUI, MYKOLUI,
JONUI ir jų visų šeimoms.

Kartu liūdime ir jungiamės maldose. Tesiilsi ji
ramybėje.

Danutė ir Vytautas Bieliauskai

jaudinantis visų pirma todėl, kad at -
skleidė, jog net ir kentėdami atšiau-
rias sąlygas ir patyrę žiaurią neteisy-
bę, tie žmonės nepasidavė nevilčiai ir
pagundai visus kaltinti, bet džiaugia -
si gyvenimu, išliko orūs ir kultūrin-
gi. Tai įkvepia mus šiek tiek kitaip
žvelgti į savo šiandienos iššūkius ir
sunkumus, suprantant, kad gyvena -
me visiškai kitokiomis aplinkybė -
mis, bet žmogaus pareiga ir galimybė
išskleisti ir apginti savo žmogiškumą
išlieka.

Iš P. Mieželio kalbos, sakytos iš -
kil mingame minėjime LR Seime,
skirtame Laisvės gynimo ir didžiųjų

netekčių atminimui:
Sibire kiekvienas įdėmiai klau sė -

mės Istorijos žodžių savo širdimi ir
apmąstėme juos protu, nes ši istorija
nėra vien praeitis. Įvykiai prieš septy-
niasdešimt metų lėmė, kad dabar
gyvename būtent taip, o ne kitaip.
Todėl, kad ši istorija nėra tik apie se -
nolius. Sibiro tremtis tuomet palietė ir
mūsų bendraamžių gyvenimus. Jų
pavyzdys ir nepalaužtas tikėjimas
įkvepia mus įveikti šiandienos iššū -
kius, o svarbiausia, kad ši istorija yra
gyva. Ir ji gyvuos mumyse, nes jau-
nimui brangi ši auka už laisvę, kuria
gyvename.

Parengė Karilė Vaitkutė

Teisė į vardą ir pavardę
Atkelta iš 10 psl.
Tačiau, matyt, tai dar yra būtina

ir aktualu tiek vyresniosios kartos
žmonėms, tiek jaunuomenei. Štai
kad ir švietimo istorija – jei neklystu,
tai sovietiniu laikotarpiu vadovė-
liuose net nerašė, kiek ir kokių mo-
kyklų, skirtų tautinėms mažumoms,
buvo Kaune arba kiek ir kokių lietu-
viškų mokyklų buvo Vilniaus krašte
1918 –1940 m. Daugeliui atrodo, jog ir
dabar būtų reikalinga bei naudinga,
kad Lietuvos visuomenė žinotų apie
žymių Lenkijos politikos bei visuo-
menės veikėjų indėlį tautinių mažu-
mų tradicijoms išsaugoti Vilniaus
krašte ir pačioje Lenkijoje tarpuka-
rio laikotarpiu ir po karo socializmo
kūrimo laikais. Tas įdomu ir naudin-
ga dėl to, kad Lenkija buvo nepri-
klausoma valstybė bei jai nereikėjo
važiuoti ir klausti Maskvos pareigū-
nų, kokią programą surašyti vidu-
rinėje mokykloje vokiečių ar žydų
tautybės vaikams. Pasakojama, jog
Lenkija jau nuo senų senovės garsėja
savo pakantumu kitoms tautybėms,
kitoms tikyboms. Jeigu taip, tai tokia
patirtis yra neįkainojama ir ji tiesiog
turi peržengti Lenkijos ribas. Pasiū-
lyta konferencija galėtų būti tokia
agitacijos priemone pasauliui apie
Lenkijos pasiekimus ne tik tautinių
mažumų pavyzdinėje apsaugoje, bet
ir rodytų pirmavimą demokratinėse
permainose.

Lietuva savo ruožtu galėtų pa-
remti lenkų tautybės žmonių mažu-
mas kitose valstybėse. Antai buvo
skelbiama, kad lenkai turi nepatogu-

mų dėl lenkų kalbos Londone. Jei iš
tikrųjų tokia problema yra, Lietuva
turėtų padėti lenkų pastangoms čia
ir kitur. Neatmestina, kad ir lietu-
viams kai kada panašaus užtarimo
gali prireikti.

Lietuva taip pat turėtų būti pasi-
ruošusi užtarti Lenkiją dėl kokių
nors galimų revanšistų siekių, pvz.,
Gdanską vėl Dancingu vadinti. Visur
visokių žmonių ir politikų yra, tad
reikia būti pasiruošus net neįmano-
miems nepatogumams, saugant
draugystę ir supratimą tarp tautų
bei valstybių.

Kai kurių kraštutinių pažiūrų
veikėjų tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje
pasisakymai santykiams tarp tautų
įvertinti verti dėmesio tiek, kiek jie
nesikerta su baudžiamaisiais ar ki-
tais įstatymais. Istorija jau ne kartą
įvertino tuos, kurie skirstė žmones
pagal rases, tautas ir pan. Pagal teisę
net valstybės didumas nebuvo ta sie-
na, kuri tokius skirstytojus bei kir-
šintojus apsaugojo nuo gėdos stulpo,
mirties bausmės ar ilgų kalėjimo metų. 

Todėl labai svarbu atsakingai
spręsti žmonių, priklausančių tauti-
nėms mažumoms, vardų rašymą pa-
se jų gimtąja kalba. Lygybė, pagarba,
tarptautinė teisė kartu su nacionali-
niais įstatymais turėtų imti viršų.
Priešingu atveju neapsvarstyti įsipa-
reigojimai gali brangiai kainuoti ir
turėti blogų pasekmių. 

,,Atgimimas”
Šarūnas  Vilčinskas – Vilniaus m.

II advokatų kontoroje dirba  advoka-
tu.
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APYLINKėSe

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

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 susitarimąSKELBIMAS

Aukštos indėlių palūkanos.
2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Lithuanian Mercy Lift dėkoja
už aukas, kurias paskyrė cukriniu
dia betu sergantiems vaikams Lietu -
voje. Aukojo: $101 – D. R. Saulys, IL.
$50 – D. Jurgutis, MI. $25 – A. ir G.
Les kys, NV; A. Nedvares, IL; M. L.
Dereske, NM. $10 – P. ir J. Matelis, FL;
D. M. Uogintas, CT. $5 – E. ir A. Pau-
žuolis, IL. Dėkojame už aukas! Lit-
huanian Mercy Lift, P. O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Fed. Tax ID #36-3810893.

Lithuanianmercylift@yahoo.com
www.li thuanianmercylift.org

ATITAISYMAS

Lithuanian Mercy Lift atsipra -
šo už klaidą, kur buvo paskelbta 2011
m. birželio 9 d. „Drauge” LML auko-
tojų sąraše. Buvo įdėta prisiminti a.
a. Julia Liutikas: $50 – G. Treinys,
IL. Turėjo būti p. G. Treinys paauko-
jo draugės vardu, o ne jos prisimini -
mui. Julia Liutikas dar su mumis ir
lin kime jai dar daug ilgų ir gražių
me tų. Nuoširdžiai atsiprašome už
klai dą.

Lithuanian Mercy Lift

� Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia birželio 29 d., tre čia -
die  nį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Matysite spektaklio vaizdo įrašą – Jus ti -
no Marcinkevičiaus dramą ,,Min dau -
gas”. Filmai ro domi PLC skai tykloje, ša -
lia Bo čių menės.

� Organizuojamas aukų telkimo vajus
Lietuvos vaikų globos būreliui ,,Saulutė”,
ku ris vyks liepos 16 d. Rasa ir Pat rick
McCarthy namuose (225 N. Columbus Dr.,
Chi ca go) nuo 8 val. v. iki 12 val. r.  Auka –
40 dol. Registracija tel. 630-725-0711
arba el. paštu rasar@ comcast.net

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje liepos 17 d., sekmadie-
nį, 10:30 val. r. bus auko ja mos šv. Mi -
šios už didvyrius Darių ir Girėną. Po Mi -
šių parapijos salėje šventės atidarymas,
pietūs, meninė programa, veiks baras.
Organizuojamos vaikų krepšinio parodo -
mo sios varžybos. Kviečiame vaikus iki
15 metų amžiaus dalyvauti  baudų mė -
tymo konkurse. Lai mė tojai bus apdova -
noti. Kviečiame mokan čius dainuoti, šok ti,
deklamuoti dalyvauti meninėje prog ra -
moje. Norinčius dalyvauti iki liepos 10
d. prašome paskambinti į kleboniją tel.
773-776-4600 Audrai.  

� Spalio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” organizuojamas
kaimo kapelos ,,Sodžius” koncertas. 

� Jau trečius metus Tautiška giesmė ap -
jungs lietuvių bendruomenes ne tik gimto-
joje šalyje, bet ir visame pasaulyje. Šie me -
tai Lietuvai ypatingi – mūsų šalyje po 72
me tų pertraukos vyks Europos vyrų krep -
šinio čempionatas. Tad pasipuoškite krep -
šinio sirgalių ženklais, įamžinkite save ir
savo artimuosius tą vienybės akimirką ir
pasidalinkite su tautiečiais ir visu pasauliu.
Lietuvos Respublikos generalinis konsu la -
tas New York, JAV LB New York apygarda,
JAV LB Manhattan apylinkė maloniai kvie -
čia jus liepos 6 d.,  Mindaugo karūnavimo
dieną, 6:30 val. v. į Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje (SLA) kiemelį (307 W 30th St.,
NY 10001) sugiedoti Tautinę giesmę, pasi-
būti, pasivaišinti. Tel. pasitei ravimui 212-
354-7840, ext. 10.

� Liepos 17–24 dienomis kviečiame
mo   teris į kūrybinę stovyklą Holland, MI.
Meninis pasiruošimas nebūtinas. Kaina
320 dol. Informacija teikiama el. paštu
artimusu@yahoo.com. 

� Liepos 24 d. kviečiame atvykti į kas -
me ti nę susitikimo šventę seselių so dy -
bo je (600 Liberty Highway Put nam, CT
06260) Šv. Mišios – 11 val. r. Po Mi-
šių – bendravimas su pažįstamais ir gi-
minėmis, įvai rios pramogos. 3 val. p. p.
Nerin gos stovyklautojų pasiro dy  mas.
Pasiro dymo vado vas Edgaras Šnipai -
tis.  

IŠ ARTI IR TOLI...

Teresė (Therese) Narušytė, Cla re
ir Viktoro Narušių dukra, su pa gy rimu
baigė Marian Central katalikišką
vidurinę mokyklą. Birželio 3 d. jai buvo
įteiktas šios mokyklos baigimo ates-
tatas.

Toliau moks lo aukštumų Teresė
sieks Valparaiso University’s honors
college – Christ College. Jame mergina
ruošiasi stu  di juoti dai na vimą. 

Birželio 11 d., šeštadienį, Wa shing ton, DC Lietuvių Bendruomenė surengė dr. Virginijos Paplauskienės paskaitą ,,Sugrįžimai”, skirtą prista tyti pokario pabėgėlių
lietuvių rašytojų, gyvenusių Vokietijoje ir Aust ri j o je 1944–1949 metais, veiklą ir kūrybinius darbus. Š. m. birželio mėnesio pradžioje V. Paplauskienė Vilniaus universitete
apsigynė filo logijos ir lietuvių literatūros daktaro laipsnį. Literatūrinį vakarą atidarė Washington LB pirmininkė Danelė Vidutienė, paskaitininkę pristatė Dalė Lukienė. 

Nuotraukose (kairėje): paskaitininkė dr. Virginija Paplauskienė; (dešinėje): paskaitos klausytojai.                                                                                              Algio Luko nuotr.

Virginijos Paplauskienės paskaita Washington, DC

Teresės Narušytės asm. al bumo nuotr.

Lithuanian Mercy Lift dėkoja
už aukas. Aukos skiriamos padėti
vai  kams sergantiems autizmu Lietu -
voje. Aukojo: $500 – dr. K. ir M. Jucas,
IL. $150 – A. J. Ugenas, FL. $100 – L.
E. Schonbeck, MA. $50 – A. ir V. Kris -
ciunas, MA. $25 – V. R. Bizinkauskas,
MA; S. M. Abelkis, CA; M. F. Jab -
lonskis, IL; J. ir F. Bruzgis, NJ. $10 –
A. Smitas, IL.

Prisiminti: a. a. Irena Gartigas
atminimui – F. Radziunas, NE auko-
jo $200. Dėkojame už aukas! Lithua -
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Fed. Tax ID #36-3810893. 

Lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

Lithuanian Mercy Lift dėkoja
už aukas. Aukos skiriamos padėti
kovoti prieš savižudybes Lietuvoje.
Aukojo: $500 – dr. K. ir M. Jucas, IL.
$200 – C. ir J. Petrauskas, CA. $50 –
H. ir I. Laucius, MI; M. L. Dereske,
NM. $40 – Anonimas. $35 – T. Kazlas,
MA. $25 – J. ir  R. Ardys, PA; R. ir P.
Zavodny, OH. $15 – A. R. Eringis, MD;
L. ir A. Sabis, NY; E. Taff, CA. Dėkoja -
me už aukas! Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 708-636-6140. Fed. Tax
ID #36-3810893. 

Lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

tel. (773) 847-7747


