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Vilnius (ISM info) – ISM Vady-
bos ir ekonomikos universiteto baka-
lauro studentai nuo kitų metų ru-
dens galės dalyvauti mainų progra-
moje su University of  Illinois at Chi-
cago (UIC), JAV. ISM yra vienintelis
universitetas Baltijos šalyse, su ku-
riuo UIC vykdys mainų programas. 

Nauji ryšiai su garsiu JAV uni-
versitetu užsimezgė neseniai vyku-
sio ISM rektoriaus dr. Nerijaus Pa-
čėsos apsilankymo JAV metu. Jis
kartu su Lietuvos švietimo ir mokslo
ministru G. Steponavičiumi bei Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų vadovų dele-
gacija kovo mėn. lankėsi JAV: Boston
ir Čikagoje susitiko su MIT Sloan
School of  Management, Harvard Uni-
versity ir UIC, mokslo centrų atsto-
vais, JAV lietuvių bendruomene.
Pasak rektoriaus, susitikimas su UIC

vadovais vyko labai geranoriškai,
iškart buvo aptartos bendradarbiavi-
mo ir mainų galimybės. UIC atstovus
ypač sudomino ISM vykdomas vasa-
ros universiteto projektas (ISM
Summer University in the Baltics).

Mainų programoje su UIC galės
dalyvauti visų ISM bakalauro studijų
programų trečio ir ketvirto kurso
studentai. ISM tęsia numatytą ben-
dradarbiavimo strategiją – sudaryti
mainų ir bendradarbiavimo sutartis
su geriausiais pasaulio universite-
tais. ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versitetas šiuo metu turi beveik 100
mainų partnerių visame pasaulyje.
Šiaurės Amerikoje ISM iki šiol turėjo
du partnerius – Monfort College of
Business at University of  North
Carolina (JAV) ir Quebec University
Montreal mieste (Kanada).

Aptarta ekonominė Europos padėtis 

Į visų mūs darbų ir sumany mų pamatą reikia visados mūs pačių šventumas
tiesti, tik tada turės ant ko mūs darbai tvirtai stovėti. Nereikia niekad gailėtis
savo dvasiškam išto bu linimui nei laiko, nei triūso, reikia tam svarbių svarbiau-
siam darbui visa širdimi atsiduoti.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (ELTA) – Gegužės 23 d.
Lietuvos vyriausybė nutarė atnaujin-
ti dar 1995 metais sudarytą komisiją
dėl TSRS padarytos okupacijos žalos
atlyginimo ir sudaryti komisiją, kuri
parengtų derybų nuostatas ir veiks-
mų planą dėl sovietų okupacinės
žalos atlyginimo.

Premjeras Andrius Kubilius pa-
brėžė, jog Vyriausybė neragina keisti
okupacijos žalos vertės. ,,Mes pavedė-
me šiai komisijai parengti derybines
pozicijas dėl žalos atlyginimo. Jos

yra reikšmingas ir reikalingas daly-
kas. Aš tikiuosi, kad ir Rusija su
nauja vyriausybe ir prezidentu žengs
drąsiau savo istorijos įvertinimo ke-
liu”, – po Vyriausybės posėdžio žur-
nalistams sakė premjeras.

Savo pasiūlymus dėl žalos, pada-
rytos Lietuvai 1940–1991 metais bu-
vusios TSRS ir 1991–1993 metais – Ru-
sijos kariuomenės, komisija Vyriau-
sybei turės pateikti iki šių metų lie-
pos 1 dienos.

Komisijai vadovaus Lietuvos gy-

ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro generalinė direktorė Tere-
sė Birutė Burauskaitė. Į komisiją
taip pat įeis Užsienio reikalų minis-
terijos, Teisingumo ministerijos,
Kultūros ministerijos, Lietuvos vals-
tybės istorijos archyvo, Lietuvos isto-
rijos instituto, Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos, Tarptau-
tinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti atstovai.

Atnaujinama komisija dėl TSRS padarytos okupacijos žalos atlyginimo 

Briuselis (ELTA) – Ekonominė
padėtis Europos Sąjungoje (ES) vis
dar yra sudėtinga, todėl poreikis lai-
kytis griežtos finansų politikos išlie-
ka, pabrėžia Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, gegužės 23 d.
Briuselyje dalyvavusi neeiliniame
Europos Sąjungos Vadovų Tarybos
posėdyje, kuriame buvo aptarta eko-
nominė Europos padėtis ir ruošiama-
si birželį įvyksiančiam Europos Va-
dovų Tarybos (EVT) susitikimui.

Pasak šalies vadovės, ieškant
išeičių iš krizės negalima supriešinti
taupymo ir ekonomikos skatinimo.
Šios dvi ekonominės politikos kryp-
tys turi būti įgyvendinamos kartu.
Prezidentė D. Grybauskaitė neprita-
ria euroobligacijų išleidimui, kurio-
mis būti atsveriamas fiskalinės draus-
mės nesilaikančių šalių elgesys, ta-
čiau palaiko Europos investicijų ban-
ko garantinių popierių išleidimą.

Siūlymams įvesti euroobligaci-
jas priešinasi Berlynas, tačiau palai-

ko Prancūzija. Anot naujojo Prancū-
zijos prezidento Francois Hollande,
euroobligacijos galėtų būti naudoja-
mos finansuoti ekonominį augimą.

Kita vertus, Lietuvos vadovė teigė pa-
laikanti Europos investicijų banko
išleidžiamus garantinius popierius.
Daugelis žinovų anksčiau ragino
Europą išleisti bendrų euro zonos
obligacijų, kurios padėtų šalims, nu-
kentėjusioms nuo skolų krizės, gauti
lėšų su mažesnėmis palūkanomis.
Prieš tokį siūlymą pasisakė Vokieti-
ja, juk jai tokiu atveju tektų garan-
tuoti investuotojams dėl kitų šalių
įsipareigojimų įvykdymo. Gegužės 22
d. paaiškėjo, kad Vokietija nepakeitė
savo nuomonės ir per birželį vyk-
siantį ES valstybių viršūnių susitiki-
mą reikalaus, kad tokios obligacijos
nebūtų išleistos. 

EVT susitikime Lietuvai dau-
giausiai pastabų teko dėl jaunimo
nedarbo, užimto skatinimo. Lietuvos
prezidentės D. Grybauskaitės verti-
nimu, mūsų šalies darbo rinka dar
nėra lanksti ir tai trukdo pertvar-
koms bei nepakankamam europinių
struktūrinių lėšų įsisavinimui. 

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
neformaliame ES viršūnių susitikime.

ELTA nuotr.



Ši eilutė yra iš
Maironio ei lė -
raš čio ,,Oi ne-

verk, matušėle!”, pir-
mą kar  tą paskelbto
1895 m. rinkinyje ,,Pa -
vasario  balsai”. Eilė-
raštis skirtas pagerbti
už tėvynę žuvusį jau-
ną sū nų. Tai žodžiai
dainos, kurią pagar-
biai dainuodavome jaunystė je. 

Šiuos žo džius dar kartą prisimi-
niau šį pa va sarį, kai per keletą
trumpų savai čių mi rė man buvę arti-
mi Vitas Ru gie nius, Stasė Smalins-
kienė, Vytau tas Ka mantas, Kazys Šu-
kys, Birutė Vin dašienė ir  Jonas Mi-
kulionis. Jie ne buvo jauni ir nežuvo,
bet apleido  mus kaip tie rudens lapai
žydintį pava sarį. Jų neapverkė matu-
šėlė, bet gi lia me liūdesyje liko jų šei-
mos, drau gai ir artimieji. Prie išėju-
siųjų dar no rėčiau pridėti niekada
nesutiktą, bet savą Dalios Cidzikaitės
tėvelį. Užuojautas reiškėme ne tik
mirusiųjų šeimoms, bet ir sau, nes jie
visi buvo mūsų lie tu viškos šeimos
nariai.  

Šį kartą noriu pakalbėti apie ne -
tektį ir gedulą, gal labiau iš visuo me -
ninės – šeimynos – perspektyvos, ku-
rioje drauge augome, drauge brendo-
me, drauge veikėme, drauge džiaugė-
mės savo pasiekimais, drauge iš gy  ve-
nome dėl nesėkmių. Mūsų visuome-
nės nariams iškeliavus į Amžinybę,
kartu išgyvename ge dulą ir netektį,
bent trumpam suartėdami. Artimai
su netektimi dirbantys žmonės yra su-
kaupę daug patirties ir noriai dali-
nasi ja su kitais. Štai ke letas jų api-
bendrinimų, taikomų mums visiems.

Ieškokime ir priimkime užuojau -
tą bei palaikymą. Žinokime, kad ne -
už ten ka vien laiko netekčiai suma -
žin  ti. Priimkime savo jausmus, nes-

varbu, kokie stiprūs jie būtų. Sulė tin -
kime savo kasdieninį tempą, nes ge -
du las reikalauja energijos ir jėgų. Pa -
 tariama neužmiršti kūno mankštos
ir sveiko maisto. Likime įsitraukę į
darbą bei kasdieninius užsiėmimus.
Nevenkime prasiblaškyti sveiku juo -
ku, ypač bendraudami su vaikais. 

Didelei daugumai netektį išgyve-
nančių nereikia jokios profesionalios
pa galbos, nes netekties, gedulo jaus-
mai yra natūralūs. Ne tektį išgyve-
nantiems reikia draugo ar draugės.
Prisimintini Albert Ca   mus žodžiai:
,,Neik priekyje ma nęs, nes aš gal ta-
vęs neseksiu. Neik pas kui mane, nes
galbūt tavęs nevesiu. Eik šalia ma-
nęs, ir būkime draugai.” 

Specialistai išskiria apie tuziną
ga na konkrečių patarimų, kuriais
siūlo sekti einant kartu su liūdinčiu
draugu. Būkite liūdinčiam prieina-
mi. Jiems labiau reikia mūsų buvi-
mo, o ne patarimų. Svarbu juos pa-
laikyti. Pa stebėkime ir imkimės veik-
los, nes liūdintys kartais nežino, kas
jam ar jai rei kalinga. Pasisiūlykite
susitikti ir kuo nors apčiuopiamai
prisidėkite ar pa dė kite. Klausykite –
liūdintiems rei kia pa sipasakoti, pasi-
dalinti savo ne tekties jausmais. Klau-
sykite neteis dami ir nepertraukda-
mi. Tai gali bū ti didžiausia dovana
liūdinčiajam. Venkite pabodusių žo-
džių ar po sakių užuojautai išreikšti,
tokiu atveju gali užtekti ir draugiško

apkabinimo. Kar-
tais nė ra tinka-
mų žodžių, kurie
sumažintų iš gy-
venamą liūdesį.
Prasminga tyla
ga li parodyti jūsų
rūpestį ir pasiti -
kė jimą. 

Galima pami-
nėti, kad gedulas

tu  ri daug proveržių. Jis gali būti
tarsi jaus  mų barometras, pranašau-
jantis žmogaus vi dinį, dvasinį orą. 

Atsiranda daug progų prisiminti
liūdesyje skendintį asmenį. Atras -
kite progą su tuo asmeniu ap lankyti
at mintinas vietoves ar susi ei ti su ve-
lionio draugais. Padėkite ne tektį iš-
gy ve nančiam  susirasti  tinkamą pa-
ramą ir užsiėmimą. 

Gedulas yra asmeninis vyksmas.
Nereikėtų rū pintis, kad liūdintysis
per ilgai su ne tektimi ka muojasi ar
tarsi per greit netektį užmiršta.  Spe-
cialistai siū lo būti kantriais sau ir su
savo draugais. 

Ge dulas yra tarsi plaukimas
prieš sro vę – tokiu at veju reikia kar-
tas nuo kar to pri plauk ti prie kranto
ir ten pailsėti, at gauti jėgas. Svarbu
įsitikinti, kad  vi si sugebame atsi-
gauti ir toliau visa vertiškai gyventi.
Labai svarbu yra pa si tikėjimas kitų
sugebėjimu ,,išgy ti”. 

Tad gedulas nėra silpnybės po žy -
mis. Tai natūrali, įprasta būsena
mums gedint. Bėgimas nuo jos skaus-
mą tik užvilkina. Per didelis prisiri-
šimas prie išgyventos netekties gali
skausmą prailginti. Geriausia leisti
ki tiems ir sau kurį laiką išgyventi
pa tir tą netektį, gedulą bei liūdesį ir
pa ma žu nuo jo atsitolinti. Juk prieš
akis – li kęs gyvenimas. 
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Šią savaitę Lietuvos Vyriausybė
nutarė sudaryti specialią komisiją, kuri
rengtų derybines nuostatas ir veiksmų
planą siekiant atlyginimo už Sovietų
Sąjungos okupacijos padarytą žalą.
Atsako į šią žinią ilgai laukti neteko –
netrukus Rusijos žmogaus teisių įga-
liotinis Vladimir Lukin pareiškė, kad jei
Lietuva nori, ji gali kurti komisiją nors
ir dėl Saulės sistemos pakeitimo. ,,Ten
yra vidaus politika, žmonės rungiasi
vaizduodami kietus patriotus. Tai jų
asmeninis reikalas, mums geriau į tai
nekreipti dėmesio”, – komentavo V.
Lukin. Tuo tarpu Rusijos Federacijos
Tarybos pirmininko pirmasis pava-
duotojas Aleksandr Toršin pasiūlė atly-
ginti Lietuvai reikalaujamą 31 mlrd.
dolerių sumą... SSRS laikų rubliais. Jis
dar pridūrė, kad Lietuva turės grąžinti
Rusijai tai, kas buvo pastatyta šalyje
sovietų okupacijos metais. Ir, kaip jau
ne kartą yra nutikę, patarė gerai pa-
galvoti, ar verta pyktis su galingu kai-
mynu. 

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Švenčiame Kris-
taus Žengimo į
dangų šventę.

Mišiose skaitomas
Dievo žodis mums
priminė, kaip Kristus,
prieš palikdamas mū-
sų žemiškąją tikrovę,
pasiuntė savo moki-
nius skelbti Evangeli-
jos ir liudyti jo iki pat žemės pakraš-
čių. Ši misija būti Jėzaus liudytojais
skirta visiems, per krikštą tampan-
tiems Dievo vaikais ir Kristaus bro-
liais bei seserimis.

Šiandien mus į Prisikėlimo šven-
tovę sukvietė ne tik švenčiama Kris-
taus Žengimo į dangų šventė, bet ir
1941 m. Lietuvos Vyriausybės vado-
vo, pasipriešinimo komunistiniam ir
nacistiniam režimams, ideologo Juo-
zo Ambrazevičiaus-Brazaičio sugrį-
žimas į Lietuvą. Jis nebuvo nei vys-
kupas, nei kunigas, bet jo tikėjimas ir
nuosekli krikščioniška laikysena
buvo jo gyvenimo principas ir ke-
lias.

Sūduvos krašto sūnus iš tėvų na-
mų paveldėjo katalikų tikėjimą ir
meilę savo tėvų žemei, kuri jo jaunys-
tės metais kėlėsi laisvam gyvenimui.
Mokydamasis Marijampolės gimna-
zijoje, jaunuolis surado ateitininkus,
o gal šie pastebėjo giliai tikintį jau-
nuolį ir įtraukė į savo gretas. Katali-
kiškoje jaunimo organizacijoje jau-
nas gimnazistas klojo savo ateičiai
rimtus katalikiškus, tautiškus ir vi-
suomeniškus pagrindus. Idealizmo
kupinas jaunuolis svajojo daug nu-
veikti dėl Dievo ir savo Tėvynės.

Būdinga jaunam studentui de-
talė – jis nenori būti tėvų išlaikytinis,
bet pats užsidirba studijoms, ben-
dradarbiaudamas ano meto laikraš-

čiuose. Klauso Juozo Tumo-Vaižgan-
to, Juozo Balčikonio, Jono Jablons-
kio paskaitų. Su lietuvišku žodžiu
jauno studento širdyje vis daugėja
meilės naujam gyvenimui prisikėlu-
siai Tėvynei – jai nori skirti visas sa-
vo jėgas. Aktyviai dalyvauja atei-
tininkų veikloje. Baigęs studijas,
dėsto lietuvių literatūrą Aušros gim-
nazijoje Kaune, profesoriauja Vytau-
to Didžiojo universitete, dirba ,,XX
amžiaus” redakcijoje, rašo šiam laik-
raščiui apžvalginius straipsnius vi-
daus ir užsienio politikos klausi-
mais.

Tačiau atėjo 1940-ieji, didelių
netekčių metai. Pasipriešinimas so-
vietinei okupacijai ir Lietuvos val-
stybės atkūrimo rūpestis tapo svar-
biausiu Ambrazevičiaus siekiu ir
veiklos motyvu. Jis paniro į organi-
zacinę, politinę ir rezistencinę veik-
lą.

1941 m. Kaune buvo sudaryta
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė, į
kurią, kaip švietimo ministras, įėjo
ir Juozas Ambrazevičius, kiek vėliau
tapęs šios Vyriausybės ministru pir-
mininku. Laikinoji Vyriausybė sie-
kė, kad prieš atvykstančius vokie-
čius būtų faktas, jog Lietuva yra ne-
priklausoma ir jos vyriausybė jau
yra atkūrusi tvarką. Birželio 22 d.
prasidėjo sukilimas prieš sovietinę
valdžią. Sukilėliai išlaisvino Lietuvą

nuo sovietų ir pa-
skelbė Nepriklauso-
mybės atkūrimo
deklaraciją. Per ko-
vas žuvo per 2,000
sukilėlių, tiek, kiek
krito savanorių Ne-
priklausomybės ko-
vose. Per trumpą
laiką buvo atkurtas

teisinis Nepriklausomos Lietuvos
valstybės gyvenimas, kurį buvo su-
griovusi sovietinė okupacija.

Deja, įvyko tai, ko buvo galima
tikėtis. Nacistinės Vokietijos komi-
saras sustabdė Lietuvos Vyriausybės
veiklą. Ambrazevičiaus rašte oku-
pacinei nacių valdžiai rašoma, kad
Laikinoji Vyriausybė savo veikimą
laiko sustabdytą prieš savo ir tautos
valią ir kad jis, kaip ir dauguma jo
kolegų, buvo sutikę būti Nepriklau-
somos Lietuvos ministrais, bet negali
sutikti būti vokiečių valdžios tarė-
jais. Netrukus Ambrazevičius su
dauguma bendraminčių susibūrė į
antinacistinį Lietuvių frontą (LF).
Neatsitiktinai Lietuvoje naciams ne-
pavyko suformuoti SS bataliono.
Karui artėjant į pabaigą, nacių ieško-
mas Ambrazevičius, pasivadinęs
Brazaičiu, išvyko iš Lietuvos. Po ka-
ro, gyvendamas Vokietijoje, vėliau
Amerikoje, gynė Lietuvos laisvės by-
lą.

Prof. Brazaitis buvo kaltinamas
dėl Lietuvoje vykusių žydų žudynių.
Tačiau Amerikos Kongreso Imigraci-
jos, pilietybės ir tarptautinės teisės
komisija, tyrusi kaltinimus Brazai-
čiui, paskelbė jį buvus nekaltą. Gaila,
kad šio sprendimo Brazaitis nespėjo
išgirsti.

Nukelta į 14 psl.

Pašauktas tarnauti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

,,Daugel krito sūnų…”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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NUOMONės, KOMENTARAi

Gegužės 18 d., penktadienį, prie
Lemont įsikūrusio Pasaulio
lietuvių centro (PLC) rinko-

mės ne į mitingą, o ,,Tyliajai akcijai”.
Lemont jau ne kartą vyko taikios
akcijos, nukreiptos į vieną tikslą –
įgyvendinti teisybę ir teisingumą
Lietuvos teisėsaugoje.  

Po šių metų kovo 23 dienos įvy-
kių Garliavoje, kai Drąsiaus Kedžio
dukra D. K. buvo jėga atiminėjama iš
jos tetos ir senelių namų (vienintelis
asmuo, tada susivokęs aplinkybėse,
buvo Andželika Vežbavičiūtė, deja,
tai tik laikinai pristabdė mergaitės
grobimą), tauta pamatė ir suvokė,
kad esmė yra ne biologinės motinos
Laimutės Stankūnaitės meilė, bet
nusikaltėlio – pedofilo – baimė būti
atskleistam. Jei dar iki tol buvo tuo
abejojančių, tai po kovo ir gegužės 17
dienos įvykių tokių skaičius suma-
žėjo šimteriopai. Ne tik Lietuvoje, bet
ir per užsienyje gyvenančių lietuvių
bendruomenes nusirito protesto ban-
gos – juk nei Lietuvos Respublikos
prezidentė, nei kita aukščiausioji
valdžia to smurto akto nepasmerkė.  

Po kovo 23 dienos įvykių mes čia,
Čikagolande, iki širdies gelmių ir
ašarų sujaudinti, gyvenome viltimi,
kad antrojo smurto akto nebus. Ti-
kėjome, rašėme, pasirašinėjome net
po keliomis peticijomis – LR Seimui,
Tarptautinei Žmogaus Teisių aso-
ciacijai ir t. t. Peticijos buvo nusiųs-
tos LR prezidentei, Seimo pirminin-
kei, Ministrų tarybos pirmininkui ir
kiekvienam seimūnui. Atsakė tik
keli iš 141 LR Seimo nario. Po 10 die-
nų atsakė ir Prezidentės kanceliari-
jos tarnyba: ,,Ačiū už pateiktą infor-
maciją (…)”. Juk prašėme nedaug –
tik sustabdyti nusikalstamą žmogaus
teisių pažeidimą prieš vaiką. Tačiau
Prezidentė, išskyrus jos ištartą frazę:
,,Jėga prieš vaiką netoleruotina”,

nieko daugiau nepadarė.
Gegužės 17-oji parodė mums ir

pasauliui, kad Lietuvą valdo brutali
valdžia. Įvykdytas sau panašių ne tik
visoje posovietinėje erdvėje, bet ir lais-
vajame pasaulyje neturintis valdžios
veiksmas – organizuotas vaiko grobi-
mo aktas, prieš jį naudojant jėgą. Tad
po gegužės 17 d. įvykdyto Deimantės
pagrobimo, mums, jau dalyvavusiems
ar net rengusiems keletą mitingų,
skirtų Garliavos mergaitei, taip pat
Romo Kalantos susideginimo 40-me-
čio minėjimą šv. Kazimiero kapinėse,
kilo mintis gegužės 18 d. susirinkti
tyliai protesto akcijai prieš Prezi-
dentės susitikimą Lemont, kurį ren-
gė LR gen. konsulatas Čikagoje, vado-
vaujamas konsulės Skaistės Aniulie-
nės. Mano žiniomis, ji ir sudarė spe-
cialų kviestinių žmonių sąrašą, vadi-
namą ,,elitu”.

Valandėlę iki Prezidentės atvyki-
mo į PLC, žmones kalbinęs sušilęs, su
kramtomąja guma burnoje LR amba-
sadorius JAV Žygimantas Pavilionis,
siekdamas ,,nugesinti” mūsų akciją,
pasiūlė pakviesti vieną mūsų atstovą
į vidų, kad ten ,,galėtų užduoti klau-
simus”. Jokiu būdu negalėjome pri-
imti šio pasiūlymo, nors gal kai kam
jis pasirodė ir viliojantis – juk galės
pakalbinti Jos Ekscelenciją! Tad išsi-
rikiavę su plakatais toliau laukėme
Prezidentės. 

Nuo ryto kirbėjo mintis – jei ne-
pasikviesime JAV televizijos, mūsų
protestas ir žinia apie mergaitės gro-
bimą pasiliks vietiniu ,,savo kiemo”
įvykiu. Todėl, padedama amerikiečių

draugų, prisiskambinau į CBS 2 TV
kanalą ir pakviečiau atvykti į Le-
mont. Atvyko. Buvo svarbu pasakyti
pasauliui, kad Lietuvoje – nuo že-
miausiojo iki aukščiausiojo teismo –
įsigalėjo korupcija. Nors mūsų pa-
teiktas tekstas buvo sutrumpintas,
TV diktorė pasakė tai, ką išgirdo ir
pasaulis – Lietuvos teismuose klesti
korupcija ir pedofilija.

Nekurkite istorijų apie išanks-
tinius kažkieno užsakymų vykdymus
– viskas įvyko spontaniškai, bet są-
moningai – protestas prieš Preziden-
tę, nesiėmusią jokių konkrečių veiks-
mų. Nors jos prašyta tiek nedaug –
moratoriumo mergaitės gyvenama-
jai vietai nustatyti, kol bus išaiškinta
pedofilijos byla. Visa tai juk buvo jos
galioje!

Manau, kad Prezidentė, nepano-
rusi susitikti su visuomene (minia
tikrai nebūtų atplūdusi), parodė ne-
pagarbą Čikagos – lietuvių sostinės
užsienyje – gyventojams. O vadina-
masis ,,elito” sąrašas buvo toks keis-
tas, kad, šalia manikiūrininkės ar
ligonių slaugytojos, į priekį brovėsi
jokiais nuveiktais darbais nespėję
pasižymėti tautiečiai. Tuo tarpu ne-
mažai garbingų lietuvybei ir Lietu-
vių Bendruomenei nusipelniusių as-
menų liko lauke, už durų. Matyt, čia
suveikė ,,skonio reikalas”. 

Na, o vengimas susitikti su ,,Ty-
lios akcijos” dalyviais – įeinant pro
šonines duris, išeinant pro, sakyčiau,
visai garbės nedarantį išėjimą, tik
parodė, kad Prezidentei esame visai
nesvarbūs – ji žino savo kaltę ir bijo

žmonėms pažvelgti į akis.
Visos pasakaitės, sklindančios iš

Lietuvos spaudos, kad kažkas ,,spar-
dė” automobilį, kuriuo važiavo Prezi-
dentė, yra melas. Peržiūrėjome visus
videoįrašus, nieko panašaus nematė-
me. Galų gale, juk mes patys ten bu-
vome, todėl galime liudyti! Tiesa, vie-
nas išgėręs asmuo, nežinia kaip atsira-
dęs – specialiai ar tik sutapimas, pre-
zidentės automobiliui jį ,,partrenkus”,
ėmė ir ,,nukrito”. ,,Nukentėjusysis”
tuoj parodė mėlynes. Užuodę nuo jo
pasklidusį alkoholio kvapelį, pamatę
jau pageltusį, vadinasi, senoką sumu-
šimą, atsitraukėme nuo jo. Nutarė-
me, kad jo filmuoti nereikia, nes šis
žmogus nebuvo kviestas dalyvauti
akcijoje, gal net koks provokatorius.

Taip, mes, pamatę atvažiuojant
automobilius, skandavome: ,,Gėda!
Gėda!” Kodėl nevyko ,,Tylioji akci-
ja”? Todėl, kad Prezidentė slėpėsi, bė-
go nuo tautos, kuri ją išrinko. Ką dau-
giau gali pasakyti? Tik tai, kad gėda!
Mums ne tik gėda, bet ir skaudu, kad
Tėvynę užvaldė pedofilai, o Preziden-
tė juos dengia. Po susitikimo su Pre-
zidente pravažiuojantis pro mus ,,eli-
tas”, pravėręs automobilio langą rė-
kė: ,,Aš jus deportuosiu!”, ,,Jūs mums
nereikalingi!” ir t. t. Išgirdau kreipi-
mąsi: ,,Ar jums ne gėda, p. Tautkuvie-
ne?” ,,Ne, ne gėda, – atsakiau ir pak-
lausiau – ,,O Jums?”

Mums gėda, kai esame įtikinėja-
mi, jog žydra siena yra balta. Kai
žmonės Lietuvoje yra mušami, velka-
mi už kojų, o policijos vadai sako –
niekas nebuvo sumuštas. Baisu, kai
vaikas prievarta yra plėšiamas iš na-
mų, tampomas, naudojami specialūs
preparatai jo atminčiai susilpninti,
kai visiškai nepaisomi jo norai, su
kuo ir kur gyventi. Nemalonu, kai
Prezidentė meluoja ir sako, kad ,,abi
pusės kaltos”.          Nukelta į 14 psl.

,,Tylioji akcija” Lemont
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Lietuvos  Respublikos Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė atvyko į
Čikagą dalyvauti gegužės 20–21

d. vykusiame NATO viršūnių susi-
tikime. Po ilgos kelionės ji maloniai
suti ko atvykti į Pasaulio lietuvių cen-
trą, Lemont, susitikti su Amerikos
lietuvių organizacijų Čikagoje atsto-
vais, kuriuos pakvietė LR gen. kon-
sulatas Čikagoje, ir atsakyti į juos
dominančius klau simus. 

Jau prieš susitikimą buvo ra -
ginimų lietuviams atvažiuoti ir paro-
dyti savo nepasitenkinimą dėl Lietu -
vos teismo sprendimo perduoti mer-
gaitę mamai įvykdymo. Po susitiki-
mo su Prezidente PLC demonstran tai
blokavo jos kortežą ir kitų dalyvių
automobilius, dengė juos savo ir net
mažų vaikų kūnais, plakatais, spardė
automobilius, rėkdami ,,Gėda”, ,,Tie-
sa”, ,,Lietuva”. PLC veikia daugiau
kaip 20 metų, per tą laiką jame vyko
daug susitikimų su prezidentais, Sei-
mo vadovais, ministrais ir kitais gar-
bingais svečiais, tačiau dar niekada
nebuvo tokio ne gražaus ir nekultū-
ringo priėmimo. Man buvo didelė gė-
da ir aš atsiprašau Prezidentės ir sve-
čių dėl tokio mūsų žmonių elgesio.   

Lietuvos Prezidentė atvyko į
Čika gą į labai svarbų susitikimą su
NATO vadovais. Tarp jų – ir su JAV
Prezidentu Barack Obama. Po šių su-
sitikimų buvo priimta nemažai Lie-
tuvai naudingų sprendimų. Pre zi -
dentės dienotvarkėje nebuvo numa-
tytas  joks susitikimas su Čikagos lie-
tuviais, tačiau ji nutarė susitikti su
Či kagos lietuvių organizacijų atsto-

vais ir pasidalinti su jais mintimis
apie Lietuvos ir išeivijos problemas. 

Pradžioje no rėta susitikti tik su
maža grupe, kad pokalbis būtų labiau
sutelktas ir būtų galima aptarti jaut-
resnius, su NATO susijusius klausi-
mus. Vėliau Prezi dentė priėmė pa-
siūlymą dalyvių skaičių padidinti iki
maždaug 80 žmonių. Išeivijos lietu-
viams buvo parodytas didelis dėme-
sys ir pripažinimas. Be spaudos ats-
tovų, buvo pakviesti orga nizacijų va-
dovai, kurie aukoja savo lais vą laiką
ir kaip savanoriai remia lietuvišką
veiklą. Susitikime taip pat dalyvavo
Lietuvos išeivijos senoji ir naujoji
kartos. Tarp jų buvau ir aš.  

Prieš susitikimą man teko kal -
bėti su LR gen. konsulato Čikagoje,
PLC atstovais ir Lemont policija.
Buvo pranešta, kad vyksta raginimas
PLC organizuoti nepasitenkinimo
akciją dėl gegužės 17 d. Garliavos įvy -
kių Lietuvoje. Buvo pasiteirauta ma-
no nuomonės apie tai. Pasakiau, kad
PLC yra privati žemė, todėl nie kas
neturi teisės rengti jokių  demonstra-
cijų, jeigu Centras tam prieštarautų.
Man buvo pasakyta, kad tai bus tylus
protestas. 

Prieš pat Prezi dentei atvykstant
į Lemont, Ameri kos policija ir slapto-
sios tarnybos dar kartą paklausė, ar

leisti rengti demonstraciją, ar nau-
doti policijos bei slaptosios tarnybos
pajėgas bei reikalauti, kad protestuo-
tojai pasi trauk tų. Atsižvelgdamas į
tai, jog ne mažai demonstrantų buvo
mano pa žįs tami ir kad buvo pažadė-
tas tylus protestas, pasiūliau nepasi-
naudoti teise ir neišvaryti demons-
trantų nuo Centro žemės. Tikėjau,
kad viskas vyks pa dorumo ribose.
Net nenumaniau, kad ši akcija gali
virsti tokia gaivališka jėga.   

Prieš pat Prezidentės atvykimą
LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pa vilionis kalbėjo su įvairiais de-
monstruoti atvykusiais žmonėmis.
Jis kvietė demonstracijos vadovus
ateiti ir dalyvauti renginyje bei susi-
tikime pa teikti savo klausimus Prezi-
dentei. Vietoj to, kad pasinaudotų
šiuo kvie timu ir dalyvautų rimtoje
diskusijoje, organizatoriai nutarė
likti gatvėje ir ten surengti  triukš-
mingą akciją.   

Renginio metu Prezidentė kalbė -
jo labai atvirai, atsakė į visus klau -
simus – lengvus ir sudėtingus. Ji kal -
bėjo apie Lietuvos ir išeivijos ben-
drus siekius, jog galime ir turime
bendrai dirbti, remti vieni kitus. Bu-
vo kalbama apie pilietybės proble-
mas ir daug kitų klausimų. 

Renginio metu išsamiai pateikta

Prezi dentės laikysena dėl Garliavos
įvykių. Prezidentė pabrėžė, kad Lie-
tuva, įstodama į Europos Sąjungą ir
NATO, privalėjo priimti ,,teisės vir-
šenybės” (,,rule of  law”) principą.
Žmonės, reikalaudami sustabdyti
teismo spren dimo vykdymą, nusižen-
gia bū tent šiam principui. Prezidentė
pripažino, jog reikia tobulinti teismo
sistemą Lietuvoje, ji tai vykdo keis-
dama teisėjus. Prezidentė taip pat
sakė, jog ji galėtų pakeisti Garliavos
įvykius, jeigu tikrai žinotų, kur yra
tiesa. Ji sakė, kad abi pusės yra kal-
tos – jos naudoja mergaitę kaip įkaitę
būsimų Seimo rinkimų šviesoje.  

Susitikimas praėjo sklandžiai, ir
niekas nesitikėjo tolimesnių įvykių.
Kas galėjo pagalvoti, kad lauke vyks
ne tyli demonstracija, bet tyčinė pro-
vokacija ir Prezidentės bei visų susi-
tikimo dalyvių šmeižimas? Kam rei -
kia šaukti ,,Gėda”, ,,Tiesa”, ,,Lietu-
va”, kam daužyti automobilius? Ar
ne ironiška, kad žmonės, norėdami
padėti ma žai mergaitei Lietuvoje,
patys griebėsi smurto. Koks buvo to-
kios provokacijos tikslas? Gėda ir
žema, kad mes taip elgiamės. Kur čia
,,tiesa”, kur ,,Lietuva”?

Emocijos ir minios jausmas pa -
ėmė viršų. Peržengėme ribas. Pasi gi -
lin kime, ką nesklandžiai padarėme.
Ar šis nemalonus išpuolis atnešė ko -
kių nors rezultatų? Kiekvienas iš mū -
sų turi teisę pareikšti savo nuomonę,
bet darykime tai civilizuotai ir pado-
riai. Parodėme nemandagumą Lietu -
vos Prezidentei, vienas kitam. Ir tai
yra mūsų GĖDA.

Mūsų gėda
ALEXANDER RIMAS DOMANSKIS
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Marius Žiaugra yra gerai ži-
nomas ir gerbiamas asmuo
Boston lietuvių visuomenė-

je. Ilgametis skautas, Marius nuo pat
jaunystės aktyviai dalyvauja įvai-
riausiose organizacijose, dažnai jose
eidamas vadovaujančias pareigas,
būdamas patarėju jaunesniems na-
riams. Daugelį metų Marius buvo
JAV Lietuvių Bendruomenės tary-
bos, įvairių komisijų narys, šiuo
metu jis yra Boston lietuvių piliečių
klubo valdybos narys. Jis visur ir
visuomet matomas ir, būdamas geras
skautas, yra viskam pasiruošęs.

Drįsčiau teigti, kad pati sudėtin-
giausia pareiga, kuri iki šiol slėgė
Mariaus pečius, yra pirmininkavi-
mas šių metų XIV Lietuvių tautinių
šokių šventės organizaciniam komi-
tetui. Balsų dauguma išrinktas šiam
darbui, Marius yra ypač tinkamas
asmuo. Turėdamas stiprių organiza-
cinių įgūdžių ir sugebėjimą dirbti su
įvairiais lietuvių visuomenės atsto-
vais, Marius neskubėdamas priėmė
šią didelę atsakomybę. Bet, kartą su-
tikęs, pasiryžo tai atlikti kuo sąžinin-
giausiai. Net ir būdamas kuklus, Ma-
rius pabrėžia, kad be kiekvieno orga-
nizacinio komiteto nario pastangų ir
didelio pasiaukojimo, jo užduotis
liktų neįveikiama, neįmanoma. Iš
tikrųjų kiekvienas asmuo – darbštūs
organizatoriai, ištikimi rėmėjai, atsi-
davę šokėjai, kantrūs mokytojai ir
palankiai nusiteikę atvykstantys
svečiai – prisideda prie šios šventės
sėkmės.

Likus mėnesiui iki šokių šventės
savaitgalio, paskutiniai darbai reika-
lauja ypač kruopštaus dėmesio ir
skubių atsiliepimų. Todėl esu dėkin-
ga Mariui, kad jis rado laisvą valan-
dėlę pasidalinti su ,,Draugo” skaity-
tojais naujausia informacija apie
artėjančią šventę.

– Mariau, ar galėtumei api-
bendrinti, kas jau nuveikta ir ko-
kie darbai  komiteto dar laukia?

– Visi pagrindiniai darbai atlikti
– ,,Agganis” salė, kur vyks šokių
šventė, užsakyta, viešbučių salės,
kur nuo penktadienio iki sekmadie-
nio vyks vakarinės programos, taip
pat užsakytos. Meno vadovai Vida
Brazaitytė ir Romas Jonušonis bei jų
padėjėjai jau paruošė programą, o
programos pranešėjai Greta Šmidt ir
Kęstutis Daugirdas ruošiasi ją nuo-
taikingai pristatyti. Visi vakariniai
renginiai sudėlioti, bilietai sparčiai
parduodami visiems šventės rengi-
niams.  Šokių grupės ir ansambliai
repetuoja šokius, visų šokių grupių

pasiruošimą tikrina Tomas  Mikuc-
kis. Tad einame prie galo. Liko tie
paskutinieji darbai, kurie negali būti
iš anksto atlikti. Tai: bilietų platini-
mas ir reklama; šventės leidinių už-
baigimas ir spausdinimas; banketo
stalų suorganizavimas; salės apšvie-
timo ir programos suderinimas;
transporto su vis besikeičiančiu lai-
ku ir renginiais derinimas. Vis dar
reikia būti pasiruošusiam spręsti
nenumatytas iškilusias problemas.

– Kiek dalyvių, kiek šokių
grupių atvyks į šventę, kiek bilie-
tų jau išpirkta?

– Yra maždaug 1,800 užsiregis-
travusių šokėjų, į pačią šventę jau
parduota per 2,200 bilietų.  Šokėjai
atvyksta ne tik iš Amerikos ir Kana-
dos. Penki ansambliai atskrenda iš
Lietuvos, po vieną grupę iš Švedijos,
Anglijos, Brazilijos ir Punsko, Len-
kijos. Vienuolika grupių dalyvaus
pirmą kartą. Bilietų pardavimas į
vakarines programas vyksta lėčiau
ir nors šiuo metu neturiu tikslių
skaičių, kol kas negalime skųstis ir
jų paklausa. Kadangi vakarinių ren-
ginių vietos ribotos, mes patartu-
mėme kuo anksčiau užsisakyti bilie-
tus. 

– Ar šioje šventėje bus kokių
nors naujovių?

– Pačioje programoje matysime
daug naujų šokių, kurių žiūrovai dar
nėra matę.  Iš viso bus 24 nauji šokiai
ir tik 3, kurie buvo atlikti ankstes-
nėse šventėse. Šios šventės šokių re-
pertuaras yra susijęs su žemės ūkio
darbais, prasidedančiais su pirmo-
siomis pavasario dienomis ir užsi-
baigiančiais su Žolinėmis. Šokiai
vaizduos pirmą paukščių parskri-

Viskam pasiruošęs
Pokalbis su XIV Lietuvių tautinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininku Mariumi Žiaugra

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.
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dimą, gyvulių ganymą, sėjimą, der-
liaus nuėmimą ir, žinoma, žemės dar-
bų užbaigimo linksmybes. Mes džiau-
giamės, kad Vilniaus universiteto
dainų ir šokių ansamblis ne tik daly-
vaus šventėje, bet ir jų liaudies ins-
trumentų orkestras atliks didesnę
dalį šokių muzikos.  Ansamblis taip
pat sutiko visiems dalyvaujantiems
šventės šokėjams parodyti programą
ketvirtadienio vakarą.  Norėčiau dar
pridurti, kad šventės metu žadame
pagerbti Boston tautinių šokių grupę
,,Sambūris”. Ši grupė yra pati pirmo-
ji ir ilgiausiai veikianti tautinių
šokių grupė išeivijoje, šiemet šven-
čianti savo 75 metų jubiliejų. Mes
žadame pristatyti pirmuosius tos
grupės šokėjus ir atšvęsti šią ypa-
tingą sukaktį jiems įžengiant į salę
su dabartiniais ,,Sambūrio” šokėjais.

– Ko dar galime tikėtis be pa-
čios šokių šventės? Kokie kiti ren-
giniai laukia?

– Kiekvieną vakarą vyks koks
nors renginys.  Penktadienį vakare
bus susipažinimo vakaras, kur visi,
jauni ir seni, galės susitikti su senais
draugais, susipažinti su naujais,
pasilinksminti, pašokti. Tą patį vaka-
rą vyks šokių mokytojų pagerbimas,
kur bus proga padėkoti visiems
šokių mokytojams, pašventusiems
savo laiką ir energiją burdami, mo-
kindami šokėjus. Šeštadienį vakare
vyks ansamblių vakaras, kur įvairūs
lietuvių kilmės muzikantai ar muzi-
kos grupės turės progą palinksminti
lietuvišką visuomenę savo kūriniais
ir talentais. Sekmadienį po ypatingos
šokių šventės visi susitiks iškil-
mingame bankete dar kartą paben-
drauti su draugais, pasidžiaugti pa-
siekimais, pagerbti meno vadovus ir
padėkoti visiems savanoriams, kurie
nenuilstamai dirbo ruošdami puikią
šventę. Tuo pačiu metu atskirai nuo
suaugusiųjų banketo vyks jaunimo
banketas. Visiems pavalgius, abiejų
banketų dalyviai susiburs kartu į
vieną bendrą salę pašokti, pasilinks-
minti ir toliau pabendrauti. Be to,
visą savaitgalį vyks lietuvių meni-
ninkų meno paroda, lietuviškų rank-
darbių ir prekių turgus, kiti užsiėmi-
mai.  Daugelis prekybininkų iš įvai-
rių JAV ir Kanados telkinių jau už-
siregistravo dalyvauti.

– Ar suradote rėmėjų ir jei
taip, kas jie?

–  Ruošiant tokio masto šventę
reikia gausių išlaidų. Tad mes esame
labai dėkingi, sulaukę daug rėmėjų,

prisidėjusių prie šventės. Išsamų
rėmėjų sąrašą galima rasti mūsų sve-
tainėje http://sokiusvente2012.org/
donations1.html. Čia paminėsiu tik
mažą dalį mūsų rėmėjų. Tai: Lietu-
vių Fondas, Kazickų šeimos fondas,
Lietuvos Respublikos Užsienio reika-
lų ministerija, Taupa lietuvių fede-
ralinė kredito unija, ,,Keturakis Real-
ty Corporation”, Amerikos lietuvių
tautinės sąjungos Boston skyrius,
South Boston Lithuanian Citizens’
Association (Boston Lietuvių klubas)
ir Vydūno Fondas.

– Paskutinis klausimas: ko-
kios šventės Jūs ir Jūsų komitetas
tikitės?

– Tikimės suteikti galimybę
visiems, atvažiavusiems į Boston,
įdomiai ir smagiai praleisti laiką.
Taip pat tikimės, kad visi bus paten-
kinti ir susižavėję ne tik švente ir
šventės programa, bet ir pačiu Bos-
ton miestu. Mums rūpi, kad šios
šventės prisiminimai visiems būtų
mieli ir neužmirštami. ,,Agganis”
salės vadovybė parūpins profesiona-
lius filmuotojus ir fotografus. Tad
šventė bus įamžinta būsimoms kar-
toms, ir tik su laiku sužinosime, ar
mes pasiekėme aukščiausius tikslus.
Bet mes tikimės neapvilti nė vieno
dalyvaujančio asmens ir esame tikri,
kad už ketverių metų naujas Lietu-
vių tautinių šokių šventės komitetas
užsidegs ir toliau tęs šią brangią
mūsų tradiciją. 

– Dėkoju Jums už nuoširdžius
atsakymus, linkiu viso geriausio
ir sėkmės.

MARIJA EIVAITĖ-HAUSER

Komitetas (iš kairės): Rūta Mickūnas, Gloria Adomkaitis, Lina Subatis, Marius Žiaugra, Paulius Bernotas, Birutė Žiaugra, Dalia Ber-
notas, Rima Girnius, Eglė Šukys ir Angelė Grigonis-Regan.

Suvenyriniai marškinėliai su šokančių
vėžių pora, kviečiančia visus į šventę.
Šiuos marškinėlius galima užsisakyti
šventės internetinėje svetainėje. 
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TELKiNiAi

PLB Lituanistikos katedroje UIC 
atidaromi Lietuvių kalbos kur sai

Didžiulių sudėtinių pastangų dė -
ka pavyko pasiekti, kad po penkerių
metų pertraukos vėl atidaromi lietu-
vių kalbos kursai PLB Lituanistikos
katedroje University of  Illinois at
Chi   cago (lietuvių kalba čia buvo dė s -
tyta nuo 1971 iki 2008 metų). Baltijos
studijų asociacija (Association for
the Advancement of  Baltic Studies,
arba AABS) specialų komitetą to-
kiam tikslui siekti sudarė dar 2010
metų rudenį per AABS tarybos su-
sirinkimą (nariai: prof. Olavi Arens,
prof. Guntis Šmidchens ir prof. Ain
Haas). 

Komitetas diskusijas su UIC
atsto vais (Literatūrų, kultūros studi-
jų ir lingvistikos mokyklos direktore
Rosilie Hernàndez ir kt.) pradėjo dar
2011 metų balandį. Paraleliai lėšų
dės   tymui savo rengiamame projekte
„Lietuva čia ir ten” numatė ir Vil -
niaus universitetas kartu su Vytauto
Didžiojo universitetu (prof. Meilutė
Ramonienė, dr. Audrius Valotka,
prof. Ineta Dabašinskienė). Projektui
laimėjus, vyko įtemptas nuomonių
de  rinimas, į kurį entuziastingai įsi-
traukė ir Lietuvos Švietimo ir moks-
lo ministras Gintaras Steponavičius,

viceministrė Nerija Putinaitė, Užsie -
nio reikalų viceministras Evaldas Ig -
natavičius, ambasadorius Jungti nė se
Valstijose Žygimantas Pavilio nis. Ir
pa galiau pavyko iš principo su sitar-
ti: dvejus mokslo metus (2012 metų
ru denį–2014 metų pavasarį) lietuvių
kal  bos dėstymą per projektą „Lie -
tuva čia ir ten” finansuos Vilniaus
universitetas, o trečiuosius metus lė-
šas pa sižadėjo suteikti AABS taryba.
Ačiū vi siems, kurie rūpinatės litua-
nisti kos atsigavimu PLB Litua nisti-
kos katedroje. 

Ta pačia proga norėčiau pakvies -
ti UIC studentus imti registruotis į
lietuvių kalbos kursus. Nuo šio ru -
dens nuo 11 iki 11:50 val. r. keturias
dienas per sa vai tę (nuo pirmadienio
iki ketvirta die nio) 2TH 207 auditori-
joje bus dėstomas kursas pradedan -
tiesiems – LITH 101. Regist ra vi mas
jau vyksta! 

Vilniaus universitetas jau skel-
bia konkursą kvalifi kuo tam dėstyto-
jui atrinkti, kuris lie tuvių kalbos
dėstyti atvyks nuo š. m. rug pjūčio
mėnesio. Iškilus klausimų, rašykite
man el. paštu: subacius@uic.edu.

Prof. Giedrius Subačius – PLB
Litua nis tikos katedros UIC vedėjas.

PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Būsimasis pradinukas Kostas Sabaliūnas pirmas eilėje prie mokyklos ,,Aitvaras” torto.

Jau penktus mokslo metus gy -
vuo   ja Cincinnati lituanistinė
sekmadieninė mokyklėlė ,,Ait-

varas”, o atrodo, jog dar tik vakar
būrys mamų vasa ros šventėje, vyku-
sioje ilgamečių Cincinnati Lie   tuvių
Bendruomenės narių Danu tės ir Vy-
tauto Bieliauskų sodyboje, nutarė,
jog reikia mokyti savo atžalas lietu-
vių kalbos. Šis puikus sumanymas
labai greitai tapo tikrove.

Mokyklėlei vadovauti pasiryžo
pe dagoginį išsilavinimą turinti Kris-
ti na Parrott, kuri ketverius metus iš
eilės stropiai vykdė savo pareigas,
su darinėjo mokymosi programas
įvai raus amžiaus vaikams, vedė už-
siėmi mus, organizavo šventes ir iš-
vykas mo kiniams ir jų tėveliams.
Iždu pasi rūpinti pažadėjo ir iki šiol
tai daro JAV LB Cincinnati apylinkės
pirmininko Dariaus Sa baliūno žmo-
na Inesa Sabaliūnienė.  Mokytojauti
mielai sutiko mamos Eri ka Oleseva
Gallagher, Inga Wib ber ley, Jūratė
Rubikienė ir Raminta Daniulaitytė.

Pirmieji užsiėmimai beveik vi -
sus mokslo metus vyko tėvelių na   -
muose. Kadangi mokinių skaičius
nebuvo didelis, problemų dėl vietos
stokos nekilo, o ir pinigų išsinuomoti
patalpas mokyklėlė dar neturėjo. Tad
pra   džiai pakako bent trijų atskirų
kam barių, kad juose galėtų mokytis
mokiniai, turintys skirtingus lietu-
vių kalbos pagrindus.

Antraisiais mokslo metais mo -
kyk lėlė jau pradėjo nuomotis patal-
pas. Užsiėmimai vyko dailės stu -
dijoje, kurios šeimininkė buvo vie-
nos iš moksleivių mamos drauge.  

Truputį vėliau buvusio ilgame -
čio Xavier University psichologijos
katedros vedėjo dr. Vytauto Bie liaus-
ko dėka lituanistinei mokyklai ,,Ait-
varas” buvo parūpintos patalpos uni-
versitete, už kurias ne rei kia nieko
mokėti, o mokiniai turi pui  kias sąly-
gas mokytis atskirose klasėse. 

Cincinnati apylinkė nėra didelė,
akty vių narių turime tik apie šimtą,
o moksleiviai nesiekia nė 30-ties, ta -
 čiau labai džiaugiamės tuo, kad vai-
kai noriai lanko mokyklą, kad tėve-
liai tam aukoja kas antrą savo sek ma -
die nį ir kad moksleivių skaičius
kiek vie nais metais auga.

* * *
Į lituanistinės mokyklos ,,Aitva -

ras” mokslo metų ir jos penkerių me -
tų veiklos sukakties šventę susirinko

didžioji lietuvių bendruomenės da-
lis. Mokiniai paruošė gražią progra-
mėlę su dainomis ir šokiais. Sveiki-
nimo kal  bą pasakė mokyklos direk-
torius Žygintas Binkis. Pasveikinęs
moki nius ir padėkojęs tėveliams bei
mokytojams, jis mokyklos vadova-
vimą perdavė naujai mokyklos direk-
torei Re natai Kenney.

Labai įdomią sveikinimo kalbą
pasakė ilgametis Cincinnati apylin-
kės na rys Horstas Žibas: ,,Lietuviai
išeiviai turi senas tradicijas kurti
lietuviškas mokyklas išeivijoje. Prieš
šimtą metų Voroneže, Rusijoje, buvo
[įkurta] lie tu viška gimnazija. 1947
metais Vokie tijoje, Huettenfeld mies-
telyje, buvo įsteigta lietuviška gim-
nazija, kuri dar šiandien veikia ir
vadinasi Vasa rio 16-osios gimnazijos
vardu. Lietu viš kos mokyklos  smar-
kiai papli to  Ame rikoje su pirma
Antrojo pa sau linio karo išeivių ban-
ga.  

Cincinnati pirma mokyklėlė bu -
vo įkurta apie 1968 metus, kai senieji
ateiviai parodė norą vėl išmokti lie-
tuviškai. Tačiau ji ilgai neišsilaikė,
nes žmonės tiesiog nepanoro aukoti
savo laiko. Vėliau buvo rengiami kur-
sai, ku riuose mokėme gaminti šiau-
dinukus Kalėdų eglaitėms, kuriuos
paskui parduodavome tarptautinia-
me festivalyje. Taip pat mokėmės
marginti margučius. 

Sveikinu jūsų mokyklą, jau šven -
čiančią penkerius savo veiklos me-
tus. Suprantu visus jūsų sunkumus
dėl kalbos ir amžiaus skirtumų, bet
jūsų darbo vaisiai vis dėlto yra paste-
bimi. Tikimės, kad už dar penkerių
metų  vėl susitiksime panašioje šven-
tėje.”

Pagal Irenos Woodham sukurtą
aitvaro piešinį visiems mokiniams ir
visiems panorėjusiems suaugusiems
buvo pagaminti ir išplatinti mokyk-
lėlės marškinėliai. 

Pasivaišinę pačių suneštomis lie -
tuviškomis vaišėmis visi mokiniai,
pa   dedami savo tėvelių, mokytojų ir
sve čių, pasigamino aitvarus ir palei-
do juos padangėje.

Visos Cincinnati LB vardu dar
kartą sveikiname lituanistinės sek-
madieninės mokyklos ,,Aitvaras”
moks leivius ir savo veiklai atsidavu-
sius mokytojus su penktuoju gimta-
dieniu ir linkime toliau sėkmingai
puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą bei
tradicijas. 

Erika Pečkienė – JAV LB Cincin-
nati apylinkės narė.

ERIKA PEČKIENĖ

Mokytoja Jūratė Rubikienė ir jauniausieji moksleiviai.
Algirdo Pečkio nuotr.

Cincinnati, OH

Mokykla ,,Aitva ras” švenčia penkerių metų 
veiklos sukaktį

Žygintas Binkis, Renata Kenney, ketverius metus vadovavusi mokyklai atsidavusi mo-
kytoja Kristina Parrott ir mokytoja Erika Oleseva Gallagher įteikia mokslo metų baigi-
mo pažymėjimus.
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Sugrįžus į Ameriką, parapijoje įvyko pasikeitimų. Naujoji rasė užėmė
visą centrinę miesto dalį. Mano baltieji parapijiečiai visi išsikėlė į
priemiesčius. Mažėjant mokinių, mokykla buvo jau anksčiau uždaryta.

Liko tik lituanistinė mokykla. Saugumo dėlei įsigijau vilkinį šunį. Jo vardas
angliškai Max, o lietuviai jį vadino Maksu. Amerikoje šunis laiko namuose, o
man reikėjo sargo. Todėl jis buvo pririštas ir galėjo lakstyti po didelį kiemą.
Atrodo, mes abu buvome patenkinti. Maksas — kad galėjo lakstyti kieme ir
gyventi gamtoje, o aš — kad jis saugojo bažnyčią, mokyklą, vienuolyną ir
kleboniją. Man ir dviem senutėms, gyvenančioms vienuolyne, Maksas buvo
labai draugiškas ir geras. Visus kitus puolė ir kando. Kartą sekmadienį, po
pietų, būrys juodaodžių jaunuolių žaidė prie bažnyčios. Vienas dviračiu
įvažiavo į kiemą ir pradėjo erzinti Maksą. Šis šoko ant neprašyto svečio,

nuvertė nuo dviračio ir nutraukė kelnes. Jaunuolio draugai ir kiti iš gatvės
atbėgę žmonės juokėsi. Taip mano kiemas tapo humoro teatru...

Būdavo, šuo ir įkąsdavo, nukentėjėlius veždavo į ligonines, ir aš turėjau
apmokėti sąskaitas. Amerikoje ir dėl mažo įkandimo važiuoja į ligoninę.

Maksas, svetimam automobiliui įvažiavus į kiemą, per kelias sekundes
sutvarkydavo padangą. Kartą per laidotuves
gra borius įvažiavo savo nauju limuzinu
paimti manęs į laidotuvių procesiją. Man
einant per kelti jį į mažesnį kiemelį, jis
kluptelėjo prie priekinio limuzino rato.
Pavažiavus procesijai už miesto, graborius
pajuto — kažkas negerai su automobiliu.
Sustojo — padanga plyšusi... Aš tylėjau
nuleidęs galvą, nes nenorėjau išduoti Makso.

Amerikoje šuo, kandantis žmogų, turi
būti likviduotas. Pas mane buvo atvykęs ir
miesto šunų globos viršininkas nužudyti
Makso. Aš apgyniau savo augintinį.

Maksas buvo tikrai geras sargas ir mano
draugas. Kai iš garažo automobiliu išva žiuo -
davau keliuku į gatvę, atsiguldavo ant to ke liu ko,
saugodavo namus ir laukdavo, kol sugrįšiu. Kartą
išėjau į kiemą su juo pažaisti, šito Maksas labai norėdavo. Buvo pasnigta. Po
sniegu būta ledo, ir žaisdamas kritau, stipriai sutrenkiau kelį. Iš skausmo
negaliu nė pajudėti. Maniau, kad nusilaužiau koją. Buvau čia vienų vienas
visame bloke, jau vakaras, ir niekas man nepadės. Per naktį sušalsiu.
Išsigandau. Maksas atsitūpė prie manęs ir žiūri į gatvę. Eina kažkoks
žmogus. Maksas smarkiai sulojo. Žmogus atsisuko į mano pusę, tada aš ranka
pradėjau mojuoti, kad jis ateitų. Prisiartinęs mane pakėlė ir padėjo įeiti į
kleboniją. Maksas mane išgelbėjo.

Dvylika metų jis saugojo savo šeimininką nuo blogų žmonių. Liudo
Gasiulio vežamas į mirties įstaigą, Maksas turbūt jautė, kas jo laukia. Jis
liūdnai pažiūrėjo į mane, ir man pasidarė jo gaila. Atsisveikinimas buvo labai
liūdnas.

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

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

Kunigas Ignas Urbonas (rogutėse) ir klebonas Antanas Deksnys važiuoja į kaimo
mokyklas dėstyti tikybos. 1936 m. Želvoje, netoli Ukmergės.

Po Mišių —  5:30 val. p. p. priėmimas, 6:30 val. v. iškilminga 

vakarienė Beverly Country Club, 8700 S. Western Ave., Chicago 

ATEITININKŲ KALENDORIUS

Netekome prel. Igno Urbono
Eidamas 102-uosius metus, š. m. gegužės 19 d. Lemont, IL, mirė ilgametis ateitininkas, prel. kun. Ignas Urbonas.

Prelatas Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d.  Alytaus apskr. Įšventintas Kauno katedroje, dirbo vikaru Želvoje, klebonu
Varėnoje, archyvaru ir jaunimo katalikiškos akcijos direktoriumi Kaišiadorių vyskupijoje. Karo audrų nublokštas į Vokietiją,
1949 m. įgijo Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį Bonos universitete. Atvykęs į JAV, aktyviai įsijungė į išeivijos lietuvių dva-
sinį ir kultūrinį gyvenimą: reiškėsi Amerikos lietuvių taryboje, Katalikų federacijoje, Lietuvių katalikų mokslo akademijoje
ir JAV lietuvių kunigų vienybėje. Daugelio ateitininkų stovyklų kapelionas, Lietuvos Vyčių dvasios vadas. Klebono pareigas
ėjo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, Gary, Indiana, kur atitarnavo 46 metus, kol bažnyčia buvo uždaryta. 1998 m. apsigy-
veno Pasaulio lietuvių centre Lemont ir talkino Pal. J. Matulaičio misijoje. Prel. Urbonas dažnai reiškėsi spaudoje — rašė
kultūrinėmis temomis ,,Drauge”, išleido savo gyvenimo atsiminimų knygą ,,Ilga mano kelionė”. Jo visas gyvenimas buvo
paskirtas tarnystei. Prelatas pasižymėjo ypatinga džiugia draugiška nuotaika, rodančia jo gilų tikėjimą ir pasitikėjimą
Dievu. 

Čia spausdiname straipsnelį iš vienos prel. Urbono knygos, atskleidžiantį ne jo pasiekimus ar nuveiktus darbus, bet jo
žmogiškumą. Kai 1981 metais, prel. Urbonas sugrįžo iš kelionės pirmą kartą po karo apsilankęs tėvynėje,   jis išvydo dide-
lius pasikeitimus savo parapijos kaimynystėje. Baltieji kaimynai, išsigandę juodųjų žmonių, pradėjo masiškai apleisti savo
gyvenamuosius namus ir keltis į priemiesčius. Tuoj per kelis mėnesius Šv. Kazimiero parapija buvo apsupta juodųjų.  Su
dauguma savo naujų kaimynų prelatas sugyveno gerai, tačiau tarp jų atsirado ir ne taip gerų žmonių, nuo kurių kartais
prelatui reikėdavo saugotis.

Maksas
Ištrauka iš prel. Igno Urbono knygos ,,Ilga mano kelionė” (2006)

Iškilmingos šv. Mišios minint
Palaimintojo Jurgio Matulaičio

25 m. beatifikacijos jubiliejų 

Čikagos ir jos apylinkių ateitininkai
kviečiami daly vauti su vėliavomis

Sekmadienį, gegužės 27 d.
3:30 val. p. p.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje, Marquette Park

Birželio 3 d. new York – Marijos Pečkaus-
kaitės kuopos šeimos šventė.

Birželio 3 d.  Lemont – Čikagos ateitininkų
šeimos šventė: 9 val. ryto šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, po to
iškil min gas posėdis Pasaulio lietuvių centro
didžio joje salėje. 

Birželio 3 d. Lemont – Ateitininkų namų
gegužinė – 12 val. p. p.

Birželio 24–30 d. Dainavoje – Sendrau-
gių II stovykla. Registruotis el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com

Liepos 4–12 d. Dainavoje – Jaunųjų atei-
tininkų (JAS) stovykla lietuviškai kalban-
tiems vaikams nuo 7–13 metų. Registruotis
internetu: javjas.org

Liepos 12–22 d. Dainavoje – Moksleivių
ateitininkų (MAS) stovykla. Registruotis
internetu, adresu mesmas.org

Liepos 15–22 d. Santa Barbara, CA – sto-
vykla jauniesiems ateitininkams, kviečiamas
7–13 metų jaunimas. Registraciją tvarko
Žydra van der Sluys, rašyti el. paštu:
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

Liepos 22–29 d. Dainavoje – Sendraugių
stovykla I. Norintys užsiregistruoti, prašomi
skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau 12 val.
p. p. (Čikagos laiku) tel. 708-442-4911.

Rugpjūčio 4–11 d. kennebunkport,
Maine: Ateitininkų sendraugių poilsio sto-
vykla visai šeimai. Dėl vietų vasarvietėje
skambinti vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-
4865. Progra mos reikalais kreiptis į Laimą
Lileikienę Shea:  ltltax@hotmail.com,
tel. 914-433-7766.

Rugpjūčio 31– rugsėjo 3 d. Dainavoje –
Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis. 
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čiutė, nei mama nieko nepasakojo. Ji
net nebuvo aplankiusi senelio kapo
Putnam.

Konferencijoje Kauno savivaldy-
bėje, kur susirinko apie 120 klausyto-
jų, dalyvavo ir Ambrazevičiaus-Bra -
zaičio brolio Antano dukra Stanisla -
va Bučienė, ir ambasadorius Vytau -
tas Dambrava. Pertraukėlės metu
am basadorius papasakojo, kad jam
nemažai teko bendrauti su Brazai-

čiu, šis lankė ambasadorių Vokietijo-
je ir visada labai skatino jį diploma-
tinei tarnybai. 

„Tai buvo labai pasišventęs žmo-
gus, kokių šiandien trūksta. Man la -
bai skaudu dėl jo asmeninės dramos,
aš žinau, kaip baisiai jis kentėjo pas -
kutiniais gyvenimo metais, kaip iš-
gy veno dėl atsiskyrimo su žmona.
To kiems iškiliems žmonėms būna
lemta kentėti”, – sakė dar žvalus 92-
ejų me tų diplomatijos patriarchas.

Konferencijos dalyvius sveikino
ir Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius. „Tai buvo gilių
katalikiškų pažiūrų asmenybė, atei-
ti ninkas, labai nuoseklus žmogus.
Da bar jis jau amžinai ilsėsis Prisikė -
li mo šventovės pašonėje, skatinda-
mas pamąstyti apie tikrąsias verty-
bes, tik rąją tėvynės meilę’’, – sakė jis.

Paskutiniuosius gyvenimo me -
tus Brazaitis gyveno JAV pas žinomą

vi suo menės veikėją Rožę Šomkaitę,
kuri labai stengėsi, kad jo palaikai
pa galiau grįžtų į Lietuvą. Konferen -
cijoje dalyvavusi Šomkaitė padėkojo
visiems, kurie padėjo įgyvendinti šį
tikslą. Ji dėkojo ir Lietuvos ambasa -
doriui JAV Žygimantui Pavilioniui
už pagalbą perkeliant palaikus į Lie -
tuvą.

Išsamų, gausiais faktais ir citato -
mis paremtą pranešimą „Profeso -
riaus Juozo Brazaičio vaidmuo Lie-
tu vos laikinosios vyriausybės veiklo-
je ir rezistencijoje” perskaitė JAV
Litu a nistikos tyrimo ir studijų cent-
ro vadovas daktaras Augustinas Id-
zelis. Savo kalboje jis apžvelgė tragiš-
kiausius 1941-ųjų birželio įvykius,
citavo 1999 metais „Draugo” dienraš-
tyje skelbtas ambasadoriaus Damb-
ravos mintis apie Brazaitį. „Gali tu-
rėti savo nuomonę, bet negali turėti
tik savo faktus”, – sakė jis, pridūręs,
jog Lie tuva privalo didžiuotis turė-
dama tokių žmonių kaip Brazaitis.

Apie Brazaičio veiklą antinaci-
nėje rezistencijoje 1941–1944 metais
kal bėjo Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro genoci-
do ir rezistencijos departamento di-
rektorius daktaras Arūnas Budrys,
ne gai lėjęs gerų vertinimų Brazai-
čiui. Itin šiltą pranešimą pateikė
dokto rantūros studijas JAV baigusi
VDU profesorė Viktorija Skrupske-
lytė, kal bėjusi apie Brazaitį kaip apie
mo kytoją, švietėją, mokslininką. Ji
teigė vėl ir vėl iš naujo pasiskaitanti
jo raštus, vis atrandanti ką nors
naujo. Vy tauto Didžiojo universiteto
darbuotoja Ilona Strumickienė patei-
kė prane šimą apie intelektualinį
Brazaičio palikimą.

Sekmadienį urna su velionio pa -
laikais iš kolumbariumo buvo per -
neš ta į Kristaus Prisikėlimo bažny-
čią, arkivys kupas metropolitas Tam-
kevičius auko jo šventąsias Mišias, po
to urna pernešta ir palaidota baž-
nyčios šventoriuje. Po iškilmių „Ro-
muvos” kino teatre parodytas filmas
apie Brazaitį „Likau gyvenimo pa-
raštėje”. Tik mes patys galime at-
sakyti, ar ši jo citata yra tiesa, ar tik-
rai galime sutikti su tokiu teiginiu.

Prireikė beveik 40 metų, kol į tė -
vynę galėjo sugrįžti Lietuvos
laikino sios vyriausybės vado-

vo, mokslo ir kultūros atstovo, publi-
cisto, pasiprie šinimo okupaciniams
režimams ideologo, Vyčio kryžiaus
ordino Didžiojo kryžiaus kavalie-
riaus Juozo Ambra ze vičiaus-Brazai-
čio (1903–1974) palai kai. Jie praėjusį
sekmadienį, gegužės 20 d., atgulė
Kau ne, Kristaus Prisikėlimo bažny -
čios šventoriuje, šalia prelato Mykolo
Krupavičiaus ir ilgamečio ,,Vatikano
radijo” lietuvių skyriaus vedėjo mon-
sinjoro Vytauto Kazlausko. Visi šie
trys iškilūs vyrai – Sūduvos krašto
žmo nės, gimę netoli Marijampolės.

Dėl prieštaringai vertinamos vos
šešias savaites 1941-ųjų vasarą veiku-
sios Lietuvos laikinosios vyriausy-
bės (LLV) veiklos Ambrazevičiaus-
Bra zai čio sugrįžimas į Lietuvą užsi-
tęsė – palaikus planuota grąžinti jau
anks čiau. Padėtis pasikeitė, kai 2009
metų birželį prezidentas Valdas
Adamkus, paskatintas 22 iškilių Lie-
tuvos ir JAV visuomenės veikėjų,
suteikė Ambra ze vičiui-Brazaičiui
aukščiausią Lie tu vos valstybės ap-
dovanojimą – Vy čio kryžiaus ordino
Didįjį kryžių. 

Tiesa, jau parskraidinus šios
asme nybės palaikus į Lietuvą iš Ne -
kalto Prasidėjimo seserų vienuolyno
kapinių Putnam, vėl netrūko įvairių
vertinimų, ginčijosi istorikai, ugnin -
gas pasipiktinimo kalbas Seime rėžė
keli politikai. Perlaidojimo rengėjus
labiausiai pribloškė tai, kad Kauno
Vytauto Didžiojo universitetas, kaž -
ka da suteikęs Ambrazevičiui-Brazai -
čiui profesoriaus vardą, pavadinęs jo
vardu vieną iš auditorijų, perlaidoji-
mo išvakarėse atsisakė suteikti pa-
talpas konferencijai apie jo mokslinę,
švietėjišką, rezistencinę ir politinę
veik lą, nors programose jau buvo nu -
rodyta konferencijos vieta – šio uni-
versiteto Katalikų teologijos fakulte-
to salė.

„Ačiū Kauno miesto savivaldy-
bei, kuri sutiko priglobti šią konfe -
renciją pas save. Daug sunkiai su -
pran tamų dalykų tebevyksta, ir sun -
ku paaiškinti, kad tas pats Vytauto
Didžiojo universiteto rektorius Zig -
mas Lydeka buvo tarp tų 22 asmenų,
ku rie kreipėsi dėl apdovanojimo Am -
b razevičiui-Brazaičiui, o dabar ne įsi -
leido šio renginio pas save. Kas pasi -
keitė per tuos trejus metus, ko kios jė -
gos čia veikia?”, – klausė vie nas iš
kon ferenciją vedusių, žurnalistas,
Ambrazevičiaus-Brazaičio raštų ren -
gėjas Vidmantas Valiušaitis.

Brazaitis, vadovavęs šešias sa-
vai tes veikusiam ministrų kabinetui,
ger  biamas už pastangas atkurti Lie -
tu vos valstybingumą po metus truku-
sios brutalios sovietų okupacijos, o
kritikai sako, kad jo politika nebuvo
palanki žydų atžvilgiu, nors dar 1974
metais bet kokie kaltinimai jo ben-
dra darbiavimu su naciais buvo at -
mesti.

Šiomis dienomis Seimo naciona -
linio saugumo ir gynybos komiteto
pir  mininkas Arvydas Anušauskas
sakė, kad būtina nepamiršti, jog tra-
giškiausias žydų genocido laikotar-
pis Lietuvoje prasidėjo LLV jau ne-
dir bant, be to, Brazaičio ministrų ka-
binetas neturėjo realios valdžios.

,,Nepaisant kontroversiškų Lai -

ki nosios vyriausybės vertinimų, ne -
pai sant to, kokiu sudėtingu laikotar -
piu jai teko egzistuoti deklaruojant
savo valdžią, bet realiai valdžios ne -
turint, pats tragiškiausias žydų geno-
cido laikotarpis prasidėjo po Laiki-
no sios vyriausybės, jai iš Lietuvos
are nos nusišalinus, tai yra rugpjū-
čio-rug sėjo mėnesiais”, – sakė Anu-
šaus kas.

,,Mes nesislepiame nuo istorijos,
kokia ji bebūtų, bet turime vertinti
visumą (...), kas dėjosi tuo metu, vis -
ką įvertinti ir matyti tas aiškias atsa -
komybes, kas už ką ir kaip buvo atsa -
kingas, neneigiant jokių istorijos
puslapių”, – teigė jis.

Valiušaitis svarstė, kad jeigu bū -
tų pagrįsti kaltinimai, jog Laikinoji
vyriausybė buvusi pronaciška, vo-
kie čiai ją būtų iškart pripažinę. Ta-
čiau atsisakęs tapti vokiečių patikė-
tiniu mi nistrų kabinetas veiklą su-
stabdė po šešių savaičių. Be to, pasak
jo, vo kie čiai su lietuviais visai nesi-
tarė dėl elgesio su žydais, Laikinoji
vyriausybė neturėjo jokios kompe-
tencijos.

Kai kurie lietuviai laukė karo,
so vietų išvijimo ir vokiečių atėjimo,
ypač dėl sovietų teroro, kuris di -
džiau sią mastą pasiekė žudymais ir
trė mimais birželio mėnesį. Susikū-
rusi Laikinoji vyriausybė pasveikino
Hit ler io Vokietijos kovą su bolševiz-
mu, tačiau jau pirmosiomis Vokie-
tijos invazijos savaitėmis Lietuvoje
prasi dėjo pogromai, kuriuose nužu-
dyti tūks tančiai žydų. LLV vadovai
viešai nepasisakė prieš žudynes, vy-
kusias Kaune.

Pats Brazaitis vėliau Vokietijos
okupacijos metu aktyviai veikė an-
tina cistiniame pogrindyje, o keturi
Lai  kinosios vyriausybės nariai pate -
ko į vokiečių konclagerius.

Karo metais vengdamas suėmi-
mo Ambrazevičius pakeitė pavardę į
Brazaičio, o 1944 metais, artėjant ant -
ra jai sovietų okupacijai, pasitraukė į
Vokietiją, 1951-aisiais persikėlė į
Jung tines Valstijas, kur dalyvavo
išei vių lietuvių veikloje.

Perlaidojimo iškilmių dienomis
apie šią asmenybę buvo parodytas
nau jas dokumentinis filmas „Likau
gy venimo paraštėje”. Jo režisierius
Algis Kuzmickas sakė, kad Ambraze -
vičiaus-Brazaičio biografijoje itin
svar  bi jo šeimos istorija. Filmo kūry-
binė grupė lankėsi JAV, pakalbino jo
anūkę Rūtą. Lietuviškai ji šį tą su -
pran ta, bet pati nekalba. Ir apie savo
senelį mažai žino, nes apie jį nei mo -

Lietuvoje perlaidoti Lietuvos laikinosios 
vyriausybės vadovo palaikai  

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Urna su Brazaičio palaikais prieš perkeliant ją į amžinojo poilsio vietą.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Ambasadorius Vytautas Dambra va: „Jis
mane paskatino diplomatinei veiklai”.

Pagrindinis pranešėjas dr. Augus tinas
Idzelis.
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Organizuojama kelionė lėktuvu palaikyti Lietuvos krepšinio rink-
tinę kontrolinėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžiosios Britanijos rink-
tines, kurios susitiks Houston, TX. Išskrendame birželio 27 d., grįžtame
birželio 30 d. Pirminė kelionės kaina 600–700 dol. Tel. pasiteirauti: 708-
243-7547 (po 6 val. v.).

Apie gegužės 12 dieną Philadelphia įvykusį 4-tąjį Šiaurės Amerikos lie -
tuvių futbolo turnyrą skaitykite 12 psl.

R. Šiškauskas baigia karjerą

Gegužės 21 dieną pranešta, jog
krepšininko karjerą baigia 33-ejų
metų lietuvis Ra mū nas Šiškauskas.
Krepšininkas nusprendė baigti kar -
jerą po nesėkmingai pasibaigusių
,,Eurolygos’’ baigiamųjų rungtynių,
kai pirmaujant vienu tašku jam ne -
pa vyko pataikyti 2 baudų meti mų, o
kitoje aikštelės pusėje paskuti nę
sekundę dvitaškį pataikė varžovai.

Gimęs 1978 m. rugsėjo 10 d. Kai -
šiadoryse, Šiškauskas krepšininko
karjerą pradėjo būdamas 18 metų.
Tuomet jis apsivilko Vilniaus „Saka -
lų” marškinėlius. Po 2 metų jis perėjo
į Vilniaus „Lietuvos rytą”, su kuriais
dukart tapo Lietuvos čem pio nu ir
2002 m. laimėjo NEBL titulą. 2001 m.
jis išrinktas LKL naudingiausiu žai -
dėjumi. 2004 m. persikėlęs į Italiją,
Šiš kauskas priklausė Trevizo „Be-
net ton” klubui. Su pastarąja koman-
da lie tuvis 2005 m. laimėjo Italijos
taurę, o 2006 m. – Italijos čempionatą
ir Italijos baigiamųjų rungtynių
naudingiausio žaidėjo titulą.

2006 m. vienam sezonui Šiš kaus-

kas išvyko į Graikiją. Ten kartu su
Robertu Javtoku laimėjo ,,Euroly -
gos” titulą, Graikijos čempionatą ir
Graikijos taurę. Tais pačiais metais
jis buvo išrinktas geriausiu Lietuvos
sportininku. Po vasaros jis išvyko į
Maskvos CSKA, su kuria žaidė iki
karjeros pabaigos. 2008 m. jis antrą
kartą karjeroje laimėjo ,,Eurolygą’’
bei pirmąkart karjeroje buvo išrink-
tas naudingiausiu čempionato žai-
dėju. Sėkmingais 2008 m. lietuvis

tapo ir Rusijos čempionato naudin-
giausiu žaidėju, ir VTB Vieningosios
lygos nau dingiausiu žaidėju. 2009 m.
Šiš kauskas laimėjo Rusijos čempio-
natą, 2010 m. pateko tarp geriausių
dešimtmečio Eurolygos krepšininkų,
o šie met, baigdamas karjerą, tapo
VTB ly gos čempionu.

Šiškauskas ne vieną kartą yra
atsto vavęs Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinei. 2000 m. su rinktine Sydney
olimpiadoje iškovojo bronzos me da -
lius, o 2004 ir 2008 m. užėmė ketvirtą
vietą. 2003 ir 2007 m. Europos čem pio -
natuose laimėjo atitinkamai aukso ir
bronzos medalius.

„Lituanica” pelnė tašką

„Lituanicos” („Liths”) futbolo
vie nuolikė gegužės 20 d. vykusiose
„Metropolitan” lygos I divizijos pava -
sario rato pirmenybių rungtynėse
iško vojo dar vieną tašką, sužaisdama
lygiosiomis (0:0) su „Fire’’ komanda. 

„Lituanicos’’ komanda turėjo ir
dau giau progų įvarčiams pelnyti, de -
ja, mūsiškių šūviai nerado varžovų
vartų tinklelio. Apie pusvalandį mū -
siškiai turėjo žaisti dešimtyje, nes
vie nam futbolininkui buvo parodyta
raudona kortelė. 

Rungtynės vyko Čikagos profe-
sionalų „Fire’’ komandos treniruo-
čių aikštelėje, kuri yra prie didžiojo
„Fire’’ stadiono, Bridgeview mieste-
lyje, Čikagos pietvakarinėje dalyje.
Pa sirodo, šią „Fire’’ mėgėjų komandą
globoja to paties pavadinimo profe-
sionalų klubas, tiesa, mėgėjų lygis
yra gana žemas. 

Dabartinė I divizijos lentelė:
„Lions” – 11 rungt., 24 taškai; „Fi-
re” – 9:19; „Wings” – 10:17; „Lituani-
ca” – 11:11; „Highlanders” – 10:10; SC
„Scripska” – 9:10; „Morava” – 10:7.

„Lituanica” išgyvena nemažą
krizę, dėl ko kai ku rie sirgaliai kalti-
na komandos trenerio Lino Jakov-
levo nesugebėjimą su burti pajėgesnę
komandą ir jai tinkamai vadovauti.
Gaila, kad jau 61 me tus gyvuojantis
vienintelis Šiaurės Ame rikoje lietu-
vių futbolo klubas (seniau buvęs
„Metropolitan” lygos čempio nas) yra
atsidūręs gilioje duobėje, iš kurios
niekaip nepajėgia išsikrapštyti. 

Gegužės 27 d. dėl Atminimo die -

nos šventės rungtynės neįvyks. „Li -
tua nica” žais birželio 3 d. Ji savo
aikš tėje prie Pasaulio lietuvių cen-
tro, Lemont, priims paskutinėje len-
telės vietoje stovinčią „Moravą”. Ti-
kima si, kad tada mūsiškių komanda
pa sieks pirmąją pergalę šiame se-
zone. 

Apie praėjusio sekmadienio
rung tynes mums pranešęs buvęs
ilga metis „Lituanicos” klubo pirmi -
ninkas Albertas Glavinskas labai
pergyvena dėl prasto „Lituanicos’’
žaidimo, bet tikisi, kad lietuvių klu-
bui pavyks atsigauti, jei bus surastas
tinkamas komandos treneris ir vie-
nas kitas pajėgesnis žaidėjas. 

Pralaimėjo Čikagos „Fire” 
profesionalai

Be taškų liko Čikagos profesio-
na lų komanda „Fire”, praėjusį sek-
madienį rungtyniavusi Portland,
Ore gon. Ji pralaimėjo 1:2. Či ka gie-
čius pražudė Logan Pause 52-ąją
žaidimo minutę į savo vartus nu -
kreiptas kamuolys po portlandiečių
pakelto kampinio. 

Čikagos „Fire” MLS profesiona-
lų lygoje Rytų grupėje stovi ketvirto-
je vietoje. Po 10 rungtynių čikagie-
čiai turi 15 taškų (4 pergalės, 3 lygio-
sios ir 3 pralaimėjimai, įvarčių san-
tykis 12:12). Lentelėje tebepirmau ja
New York komanda, surinkusi 25
taškus. Vakarų grupėje pirmoje vie-
toje stovi „Real Salt Lake” (26 taškai). 

Tiesa, trečiadienį ,,Fire” savo
aikš telėje įveikė ,,FC Dallas’’ ir pa -
gerino savo padėtį.

PAUL TRIUKAS

Ramūnas Šiškauskas.  Š. Mažeikos nuotr.

Pasaulio ledo ritulio čempio nai – rusai

Švedijoje bei Suomijoje praėju-
sias dvi savaites vykęs pasaulio ledo
ritulio čempionatas pateikė kelias
staigmenas, o čempionais tapo Rusi -
jos ledo ritulininkai.

Čempionato baigiamosiose rung-
tynėse susitiko Rusijos ir Slovakijos

rinktinės. Rungtynės baigėsi 6:2 ru sų
naudai, kurie pasaulio čempio nais
tapo ketvirtą kartą. Naudin giau siu
čempionato žaidėju pripažintas ru-
sas E. Malkin.

Bronzos medalius laimėjo Čeki -
jos ledo ritulininkai. Jie 3:2 įveikė
šeimininkų, suomių rinktinę.

PAUL TRIUKAS

Golfas Lietuvoje tampa populiarus

Dar visai neseniai Lietuvoje bu -
vo pastatyti keli tarptautinius reika -
lavimus atitinkantys golfo laukai,
tad čia jau galima rengti ir didesnius
golf o turnyrus (anksčiau jie vyko
Latvijoje). 

Praėjusį savaitgalį ,,Sostinių”
gol fo klube vyko Lietuvos golfo fede -
racijos (LGF) taurės turnyras, patei -
kęs daug staigmenų. Po pirmosios
dienos varžybų pirmavęs suomis
Kimmo Kemppi, at rodė, niekam ne-
paliks vilčių ir ,,Di džioji taurė”
tikrai atiteks jam. Tačiau šeštadienį
vaizdas pasi kei tė, suomiui ir dar
dviem žaidėjams prisipažinus, jog jie
pažeidė varžybų taisykles. Šis žings-
nis visiškai pakeitė padėtį turnyre ir
atidarė duris lietuviams kovoti dėl

nugalėtojų vardo. 
Tad antrąją varžybų dieną į prie -

kį išsiveržė Gediminas Mar kevičius,
kuris pergalę iš iki tol pirmavusio
Antano Sadausko atėmė vos vienu
smūgiu. 13-metis Markevi čius su 13
„handicapu” (lietuviškas ter minas
dar nesurastas – E. Š.) vie nu smūgiu
pralenkė po suomio pasi traukimo
pirmavusį stipresnį varžo vą Sa-
dauską (jo „handicapas” buvo 4,6).
Gediminas 162 smūgiais laimėjo pir-
mąją vietą ir iškovojo LGF ,,Di džiąją
taurę”. Sadauskas liko antroje vieto-
je (163 smūgiai), o Olegas Marty -
niukas – trečioje (165 smūgiai). 

Moterų grupėje nugalėtoja tapo
Ainė Martinkėnaitė (180 smūgių). Po
jos sekė Laima Drazdauskienė (105
smūgiais), trečioje vietoje liko Inga
Česnakienė (213).  

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS  ŠULAITIS

Čempionų lygos nugalėtojai – „Chelsea’’

Praėjusią savaitę Miunchene,
Vo kietijoje, baigėsi šio UEFA Čempi-
onų lygos sezono varžybos, kuriose
pirmą kartą istorijoje nugalėtojais
tapo Lon dono „Chelsea” klubas.

Čempionato baigiamosiose var -
žy bose „Chelsea” susitiko su šeimi -
ninkais – vietos „Bayern” klubo
žaidėjais. Rungtynes stebint daugiau
nei 62,000 žmonių „Allianz Arena”

stadio ne, „Bayern” futbolininkai pir-
moje rungtynių pusėje kamuolį valdė
daugiau nei pusę laiko ir turėjo
nemažai progų prie varžovų vartų.
Vis dėlto pagrindiniam rungty nių
laikui pasibaigus ir rezultatui esant
1:1, reikėjo pratęsimo. De ja, ir jo me-
tu nieko ypatingo nuveikti nepavyko
nei vokiečių, nei anglų klu bui. Tada
prasidėjo 11 metrų baudi nių serija,
nulėmusi ,,Chelsea” klu bui perga-
lę.

PAUL TRIUKAS

R. Nadal laimėjo prieš N. Djokovic

Šios savaitės pradžioje Romoje,
Ita lijoje, baigėsi praėjusią savaitę
pra sidėjęs Romos „Masters” serijos
te ni so turnyras, kurį laimėjo ispanas
Ra fael Nadal.

Rungtynės vyko tarp dabar dvie -
jų aukščiausiai šiuo metu ATP len -
telėje esančių žaidėjų – Novak Djo -
kovic ir R. Nadal. Susitikimą po dvie -
jų setų, laimėjo 25-erių metų ispanas
Nadal. 

Moterų varžybas laimėjo rusė
Ma ria Sharapova. Ji 4–6, 6–4, 7–6(7–5)
nugalėjo kinę Li Na.

PAUL TRIUKAS
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„Gyvenimas prasideda po ketu -
rias dešimties”, – tvirtina šią ribą
peržengusieji. Atvykę į Ameri kos lie -
tuvių moterų dailininkių draugijos
(Lithuanian American Women Ar -
tists Association – LAWAA) 40-me -
čiui skirtą parodą, tuo įsitikinome.
Dailininkės moterys savo Draugijos
40-metį pa sitiko gražia, brandžia pa -
roda. 22 šir dimi jaunos, įvairaus am -
žiaus, skir tingų gyvenimo patirčių
dailininkės  Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejuje rodo savo darbus. 

Lygiai prieš 40 metų – 1972-ai -
siais – šią Draugiją subūrė Vanda Ka -
nytė-Balukienė su bendramin tėmis.
Moterys, susibūrusios draugėn, pa si -
ryžo kartu ruošti parodas, vystyti
me ninę veiklą ne tik lietuviškose, bet
ir amerikietiškose erdvėse. Per 4
veik los dešimtmečius suruošta ne
vie na paroda. Savo darbus jos rodė
Vanderpoel galerijoje, Beverly Arts
Center, Hyde Park Art Center, Barat
College, University Club of  Chicago,
Gary Arts League, Mitchel Art Mu -
seum, Chicago Press Club, Evanston
Art Center galerijose, na ir, žinoma,
lietuviškose erdvėse. Dailininkes su-
jungusi lietuviška kilmė tik padėjo
joms dirbti savo srityse, kurti savito
braižo darbus.  Ne vienas meno mylė-
tojas prisimena ruoštas šios Draugi-
jos parodas. Per 40 metų draugijos są -
raše keitėsi dalyvių pavardės (vienos
jau iškeliavo Amžinybėn, na rėmis ta -
po iš Lietuvos atvažiavusios ar jau
Amerikoje gimusios dailininkės), ta -
čiau moterys buvo drauge, kartu ruo-
šė parodas, jautriai puoselėjo tradici-
jas, o atkūrus Lie tuvos nepri klau-
somybę vyresniosios kartos da lyvės
savo darbais sugrįžo į Lietuvą.

Jubiliejinę parodą atidarė Drau -
gijos pirmininkė Marija Meškaus -
kaitė, dalyves pasveikino ir apie pa -
rodą kalbėjo šios parodos kuratorė
Daiva Karužaitė. Įdomus sutapimas –

Čikagoje parodos atidarymo metu
kaip tik viešėjo Jolanta Bernotaitytė,
dailės istorikė, Vil niaus dailės aka -
de mijos doktorantė, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje ir Lituanistinio
tyrimo ir studijų centro archyvuose
rinkusi medžiagą daktaro disertaci-
jai ,,Lietuvių dailės reprezentacija
JAV XX a. 6–9 dešimtmečiuose”. Ji
susirinkusiems trum pai papasakojo
ir LAWAA istoriją.

Žiūrovų akis traukė batikos, ta -
pybos, porceliano, teks tilės, gra fikos
ir fotografijos darbai. Šventinė paro-
da sutrau kė ne tik Čikagos ir jos
apylinkių dai lininkes. Meno mylėto-
jai galėjo gė rė tis dailininkių, gyve-
nančių Ca lifornia, Indiana, Massa -
chu setts valstijose, darbais. 

Vyresniosios kartos dailinin-
kių – tapytojų Vandos Aleknienės,
Onos Čepelės darbai traukė savo
branda, koloritu, Zitos Sodeikienės
koliažai – savo filosofija, Veronikos
Švabienės – lietuviškumu. Iš tolo ga-
lėjai atpažinti Giedrės Žumbakienės
braižą. 

Julie Kasniūnienės, Daivos Ka -
ružaitės, Dan guolės Ston čiūtės-Kuo -
lienės, Lau ros Lapinskas, Laimos
Švabaitės-Petrulis, Rasos Sutkus dar-
bai į parodą atėjusį žiūrovą įti ki no,
kad tai jau subrendusios, savitos me -
nininkės, ku rių braižą, lietuvių dai -
lininkių kūryba besidomintis meno
mylėtojas skiria iš tolo. 

Draugijoje nemaža grupė auto -
rių, meno mokslus baigusių Lie tu -
voje. Tai Ina Čygaitė-Nicewander, Da -
nutė Turlaitė, Aušrinė Marcinkevi -
čiūtė-Kerr, So nata Kazimieraitienė,
Irena Šapar nienė, Nora Aušrienė,
Saulė Piktys. Vi sos jos jau ne viene -
rius metus dalyvauja Draugijos veik-
loje ir rodo savo darbus jos ruošia -
mose parodose. 

Lietuvių dailininkių šventė 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Negali nedžiuginti ir tai, kad
Draugijos narėmis tampa dar visai
jaunos menininkės. Parodoje mato -
me Vaivos Rimeika, Gintos Sutkutės,
aktyviai įsijungusių į Draugijos na -
rių gretas,  darbus. 

Tekstilės darbus pristato dvi au -
torės – Ada Sutkuvienė ir  Irena Ša -
par nienė. Abiejų braižas ir technika,
stilius visiškai skirtingi, tačiau ir
vie   nos, ir kitos darbai traukia žvilg -
snį savo aukštu atlikimo lygiu. 

O kokia skirtinga dailininkių
pristatoma keramika! Palei sieną
,,plaukia” S. Kazimieraitienės laivai,
,,taškydami” ant sienos baltus purs -
lus, o viduryje galerijos išsirikiavu-
sios grakščios N. Aušrienės vazos. 

Marija Ambrozaitienė šį kartą
žiū  rovams pristatė fotografijos me -
ną. 

Nors ir susibūrusios vienoje
Draugijoje, kiek viena dailininkė  sa -
ve išreiškia skir tingai ir savitai. Vie -
nos jau seniai tu ri nusistovėjusį brai -

žą pasirinktoje technikoje, o kitos vis
dar keičiasi, ieško, kaskart žiūrovui
pa teikdamos ką nors nauja, nematy-
ta. Dar kitos tik pradeda rodyti savo
meninius su ge bėjimus. 

Suruošta ne tik paroda, bet ir iš -
leistas spalvingas 40-mečio pa rodos
ka talogas, prasidedantis Lai mos Zu -
bovienės įvadiniu straipsniu. Jame
pristatyta kiekviena parodoje daly-
vaujanti autorė – kiekvienai skirtas
vienas puslapis, kuriame tel pa trum -
pa kūrėjos biografija, as meninė ir
dai lininkės darbo nuot raukos. Gaila,
kad leidinukas išleistas tik anglų
kalba. Vis tik – tai lietuvių dai li -
ninkių draugija, gal būtų buvę gerai
nors santrumpą parašyti lietuvių
kal ba.  

Nemačiusiems parodos siūlau jo -
je apsilankyti. Paroda Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje (6500 S. Pu -
laski Rd., Chicago, IL 60629) tęsis iki
rugpjūčio 31 d. Muziejus dirba kas -
dien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.  

Dailininkė Magdalena Stankūnienė (k.) ir
dailės istorikė Jolanta Bernotaitytė.

Iš kairės: Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Rita Janz, parodos kuratorė
Daiva Karužaitė ir dabartinė LAWAA pirmininkė Marija Meškauskaitė prieš parodos
atidarymą.

Grupė jubiliejinės parodos ,,LAWAA– 40” dalyvių ir svečių.                                                                                         Jono Kuprio nuotraukos



Naujoji Rusijos vyriausybė,
pristatyta šią savaitę, sukėlė
nemažai kalbų. Vieni apžval-

gininkai ministrų kabinete pirmiau-
siai ieškojo naujų veidų, su jais sieda-
mi viltis, jog premjerui Dmitrij Med-
vedev pavyks įgyvendinti gyvybiškai
būtinas pertvarkas. Kiti perspėjo,
kad Rusijoje niekas artimiausiu me-
tu nesikeis, nes Vladimir Putin savo
rankose išlaikė visus svarbiausius
valdžios svertus. Ir būtent pastarasis
požiūris, panašu, yra labiausiai pag-
rindžiamas.

Nežinia dėl to, kas sudarys nau-
jąją Rusijos vyriausybę, tęsėsi keletą
savaičių. V. Putin net paskelbė pra-
leisiąs gegužės 19 dienos Didžiojo aš-
tuoneto (G8) susitikimą Camp David
(JAV), ką galima buvo suprasti kaip
ženklą, jog ministrų kabineto dėlionė
kelia daugiau sunkumų, negu anks-
čiau tikėtasi.

Jau šios savaitės pradžioje pasi-
rodė konkretūs rezultatai –V. Putin
paskelbė naująją vyriausybės sudėtį,
vos tik D. Medvedev sugrįžo iš vieš-
nagės JAV. Šiame kontekste premjero
kelionės atrodė panašios į trumpa-
laikę tremtį – kad nesipainiotų po ko-
jomis, kai sprendžiami rimti klausi-
mai.

Tai, jog būtent Rusijos preziden-
tas tarė paskutinį žodį, sudarant vy-
riausybę, labai tiksliai atspindi tik-
rąją jėgų pusiausvyrą Maskvoje. D.
Medvedev, kuris formaliai turi teisę
pasirinkti ministrų kandidatūras ir
teikti jas prezidentui tvirtinti, eilinį
kartą atsidūrė svarbių sprendimų
paraštėse – panašiai, kaip didžiąją
neseniai pasibaigusios 4 metų prezi-
dento kadencijos dalį.

Todėl naiviai rašyti, kaip tai da-
ro žinomas analitikas Anders Aslund
JAV leidinyje „Foreign Policy”, apie
„stebinančiai liberalų naująjį Rusi-
jos kabinetą”, ko gero, nederėtų. Net
jeigu kai kurie pasikeitimai teiktų
vilčių, vargu ar tai galima pavadinti
D. Medvedev nuopelnu.

Ateityje – 
Propagandos ministerija?

Didžiąją dalį vietų ministrų ka-
binete užėmė naujokai, kuriuos A.
Aslund pavadino „vidutinio amžiaus
ir aukštos kvalifikacijos liberaliais
technokratais”. Tačiau tai, kad į pre-
zidento administraciją iš vyriausy-
bės perėjo KGB karininkai Igor Sečin
ir Rašid Nurgalijev, dar nereiškia,
kad juos pakeitę nauji ministrai bus
„minkštesni”.  Štai šių metų gegužės
14 dieną, likus lygiai savaitei iki nau-
josios vyriausybės pristatymo, istori-
jos mokslų daktaras Vladimir Me-
dinsky radijo stoties stoties „Echo
Moskvy” eteryje puolė neigti pašne-
kovės, liberalių pažiūrų žurnalistės
Julija Latynina teiginį, jog Sovietų
Sąjunga 1940 metais okupavo tris
Baltijos šalis, tarp jų – ir Lietuvą.

„Pabaltijo okupacijos nebuvo.
Tai buvo inkorporacija, – sakė V. Me-

dinsky. – Okupacija – kai vyksta ka-
riniai veiksmai, kai šturmu imama
sostinė. <...> Kai visa nacionalinė ka-
riuomenė įtraukiama į okupantų ar-
mijos sudėtį... Juk jūs žinote, kad
Latvijos, Estijos ir Lietuvos kariuo-
menės buvo visa sudėtimi pertvarky-
tos į atitinkamus Raudonosios Armi-
jos dalinius.”

V. Medinsky, anksčiau labiausiai
išgarsėjęs kaip populiariosios istori-
jos knygų, šlovinančių Rusijos praei-
tį, autorius, taip pat pabrėžė, kad Bal-
tijos šalių visuomenės, priešingai ne-
gu SSRS ryžtingai pasipriešinę suo-
miai, buvo „labai susiskaldžiusios”,
valdantieji režimai „nepopuliarūs”,
o didelės visuomenės grupės sieku-
sios prisijungimo prie Sovietų Są-
jungos.

Visa tai buvo pasakyta gegužės
14 d. O jau gegužės 21 d V. Putin pa-

skelbė, kad tas pats V. Medinsky nau-
joje šalies vyriausybėje eis kultūros
ministro pareigas. „Echo Moskvy”
eteryje šiuolaikinio meno galerijos
savininkas Marat Gelman apie šį pa-
skyrimą pasakė, kad „kultūros mi-
nisterija gali virsti propagandos mi-
nisterija”.

Seni-nauji ministrai

Tai, kad valdantysis Rusijos reži-
mas Baltijos šalių okupaciją ir toliau
linksta dangstyti dar Stalino laikais
sukurta propagandine istorija apie
„savanorišką prisijungimą”, neturė-
tų labai stebinti. Tačiau kai panašią
versiją ima dėstyti vienas iš „naujųjų
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

D. Medvedev vyriausybėje – rinktinė V. Putin kariauna
veidų”, kuriais V. Putin apsupo prem-
jerą D. Medvedev, darosi aišku, jog di-
delių pokyčių artimiausiu metu ti-
kėtis nereikėtų.

Tas pats įspūdis išlieka, atidžiau
pasidairius po kitų ministrų ir vice-
premjerų biografijas. Štai liūdnai pa-
garsėjusį R. Nurgalijev vidaus reika-
lų ministro pareigose pakeitė Vladi-
mir Kolokolcev – tas pats, kuris nuo
praėjusių metų pabaigos, kai vadova-
vo Maskvos policijos pajėgoms, gele-
žiniu kumščiu muštravo opozicijos
protesto akcijų dalyvius.

Vicepremjeru ir vyriausybės
kanceliarijos vadovu tapęs Vladislav
Surkov apskritai yra laikomas vienu
svarbiausių V. Putin režimo architek-
tų. Praėjusių metų gruodį imta kal-
bėti apie tai, kad Kremliaus ideologu
laikomas V. Surkov, turintis čečėnų
kraujo, pateko į nemalonę, kai jis bu-

vo dėl neaiškių priežasčių pašalintas
iš tuometinio prezidento D. Medve-
dev administracijos. Tačiau dabar jis
sugrįžo į ganėtinai aukštas pareigas,
kuriose galės ir toliau gąsdinti kriti-
kus, su baime ir neapykanta minin-
čius jo propagandinius gebėjimus.

Kitas vicepremjeras (jų D. Med-
vedev iš viso turės net 7) – provokaci-
jų meistras Dmitrij Rogozin. Nuo
2008 m. iki praėjusių metų pabaigos
jis dirbo Rusijos pasiuntiniu prie
NATO, kiekviena proga stengdama-
sis įgelti organizacijos vadovybei ir
atskiroms šalims. Šių metų vasarį jis
buvo paskirtas Rusijos derybininku
su NATO dėl Europoje kuriamos

priešraketinės gynybos (PRG) siste-
mos, kurią neabejotinai pasistengs
kuo labiau sutrukdyti.

Dar vienas vicepremjeras –
Dmitrij Kozak, taip pat gali būti lai-
komas „Putin žmogumi”. Dar 2004 m.
jis vadovavo V. Putin perrinkimo
kampanijai, taigi turėtų šį tą išma-
nyti ir apie „telefoninę teisę” bei ki-
taminčių gniuždymą paklusnių insti-
tucijų rankomis.

Dar viena įdomi figūra D. Med-
vedev ministrų kabinete yra pirma-
sis vicepremjeras Igor Šuvalov. Ati-
dirbęs visą kadenciją V. Putin vy-
riausybėje, jis tose pačiose pareigose
išliks ir prie D. Medvedev. Vienas tur-
tingiausių vyriausybės narių yra lai-
komas verslininkų globėju – tačiau
kartu ir vienu labiausiai korumpuo-
tų Rusijos valdininkų. Būtent I. Šu-
valov gali būti ta uola, į kuria atsi-
muštų bet kokie ryžtingesni D. Med-
vedev bandymai pertvarkyti nuo nau-
dingųjų iškasenų ir korupcinių ryšių
priklausomą šalies ekonomiką.

Svarbiausias, nes bejėgis

Visos diskusijos apie naują Ru-
sijos vyriausybę turėtų prasidėti ir
baigtis kalbomis apie D. Medvedev
asmenį. Prieš 4 metus V. Putin pasi-
rinko šią Sankt Peterburgo inteligen-
tų šeimos atžalą, nes galėjo pasi-
kliauti jo besąlygišku lojalumu – ir
bejėgiškumu.

D. Medvedev tiesiog neturėjo
priemonių, kaip sukurti alternatyvią
galios struktūrą ir mesti bent kiek
rimtesnį iššūkį tikrajam Kremliaus
„šeimininkui”. O juk tai prezidenti-
nėje šalyje, pratusioje prie autorita-
rinio valdymo, visada yra reali gali-
mybė, kuria gali susivilioti dažnas
prasisiekėlis.

Dar labiau V. Putin pravertė libe-
ralus D. Medvedev įvaizdis, pereina-
muoju laikotarpiu saugojęs į prem-
jero pareigas atsitraukusį Rusijos
„didžiavyrį” nuo Vakarų šalių kriti-
kos. Iliuzijos, kad D. Medvedev gali
pradėti ekonomikos pertvarkas ir pa-
gerinti žmogaus teisių padėtį, buvo
apsukusios galvas ne vienam žy-
miam analitikui ar politikos apžval-
gininkui.

Tos pačios D. Medvedev charak-
terio savybės, ko gero, lėmė ir tai,
kad V. Putin jį pasirinko premjeru.
Dabar jau visiems turėtų būti aišku,
kad „meškiukas” niekam nėra pavo-
jingas, o visų mažiausiai – tikrajam
Kremliaus šeimininkui. 

Rusijos prezidentas V. Putin (k.) ir premjeras D. Medvedev.           Scanpix nuotr.

ANTANAS MANSTAVIČIUS 
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H. Clinton pasveikino Egiptą 
su ,,istoriniais” rinkimais

Paryžius (BNS) – 2013 m.  vasarą
Prancūzijos evangelikų liuteronų
Bažnyčia ir Prancūzijos reformatų
Bažnyčia susijungs į suvienytą pro-
testantų Bažnyčią. Nacionalinės
struktūros bus bendros, tačiau para-
pijų lygiu konfesinis skirtumas iš-
liks.

Visas protestantų pasaulis ruo-
šiasi dideliam jubiliejui – Reforma-
cijos 500 metų sukakčiai 2017 m.
Daug protestantų ganytojų išreiškė
troškimą, kad ši sukaktis būtų dau-

giau už paprastą istorijos priminimą,
tačiau taptų gyvybingu postūmiu jų
bendruomenių gyvenimui. Su tokia
pačia intencija siekiama ir Prancūzi-
jos liuteronų bei reformatų vienybės:
pastaroji buvo aiškiai išreikšta Kris-
taus valia, kuri tiesiogiai susijusi su
Evangelijos skelbimu ir liudijimu.
Ilgą laiką protestantai, konfesinė ma-
žuma Prancūzijoje, save apibrėžė
kaip atsvarą ar alternatyvą daugu-
mos – katalikų atžvilgiu. 

Škotijoje prasidėjo kampanija už
nepriklausomybę nuo D. Britanijos  

Per penkerius metus vaikų Lietuvoje
sumažėjo 100,000

Kinija atmetė JAV kritiką dėl žmogaus 
teisių pažeidimų šalyje

Prancūzijos liuteronai ir reformatai 
susijungs į vieną Bažnyčią 

Edinburgas (BNS) – Škotijos
pirmasis ministras Alex Salmond ge-
gužės 25 d. pradėjo oficialią ,,Taip”
kampaniją dėl planuojamo referen-
dumo nepriklausomybės nuo Didžio-
sios Britanijos klausimu, kuris tik-
riausiai įvyks ne anksčiau kaip 2014
m. ,,Žmonėms, kurie gyvena Škotijo-
je, labiausiai tinka daryti sprendi-
mus dėl Škotijos”, – sakė A. Salmond,
Edinburge pradėdamas kelių partijų
kampaniją ,,Taip Škotijai”.

Kampanijos atidarymo renginys
viename Škotijos sostinės kino teatre
įvyko nepaisant to, kad dar nepaskir-
ta paties referendumo data. Referen-
dume rinkėjai turėtų pasirinkti, ar
nutraukti daugiau kaip 300 metų
trunkančią politinę Anglijos ir Škoti-
jos sąjungą.

Škotų nacionalinės partijos va-
dovas A. Salmond nori, kad referen-
dumas vyktų 2014 m. pabaigoje, ir
siūlė taip pat pateikti trečią galimy-
bę – vis didesnį decentralizavimą.
Britų vyriausybė nori, kad balsavi-
mas dėl atsiskyrimo ar sąjungos
išsaugojimo įvyktų greičiau.

Kampanija už sąjungos su Ang-

lija išsaugojimą turėtų būti pradėta
vėliau šiais metais. Škotijos vyriau-
sybė jau turi įgaliojimus nulemti kai
kurias politikos sritis, tokias kaip
sveikatos apsauga ir švietimas, bet
gynybos, energetikos ir užsienio poli-
tikos klausimus sprendžia Londonas.

Apklausos rodo, kad maždaug 40
proc. škotų pritartų nepriklausomy-
bei, maždaug 10 proc. nėra apsi-
sprendę, o likę 50 proc. jai nepritartų.
Į pietus nuo sienos, Anglijoje, apklau-
sos rodo, kad žmonės šiuo klausimu
yra daugiausia abejingi.

Britų ministras pirmininkas Da-
vid Cameron žadėjo kovoti už Škoti-
jos pasilikimą Jungtinėje Karalystė-
je. Škotų nepriklausomybė iškeltų
nemažai klausimų, tarp jų – dėl to,
kam atiteks pajamos už Šiaurės jūros
naftos išteklius, ar Škotija turi tapti
respublika, ar išlaikyti karalienę Eli-
zabeth II savo monarche. 

Jei nepriklausomybė būtų pas-
kelbta, ji galėtų sukelti rimtų proble-
mų Didžiajai Britanijai, kurią suda-
ro Anglija, Škotija ir Velsas (Didžioji
Britanija savo ruožtu drauge su Šiau-
rės Airija sudaro Jungtinę Karalystę).

Lietuva kritikuojama dėl CŽV kalėjimų

Paskirta nauja Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pirmininkė

Vilnius (BNS) – Lietuvos statis-
tikos departamentas pranešė, kad
per paskutinius 5 metus vaikų skai-
čius Lietuvoje sumažėjo 14,4 proc.
2012 m. pradžioje šalyje gyveno
595,200 vaikų iki 18 metų amžiaus –
100,300 vaikų mažiau nei 2007 m.  

2012 m. pradžioje vaikai sudarė
18,6 proc. visų Lietuvos gyventojų.
2012 m. pradžioje berniukų Lietuvoje
buvo 15,500 daugiau negu mergaičių.
Per pastaruosius 5 metus berniukų
skaičius sumažėjo 50,800, mergai-
čių – 49,500.

Eurostato duomenimis, 2011 m.
Europos Sąjungos šalių vidurkis pa-
gal vaikų skaičių tarp visų visų gy-
ventojų siekė 18,9 proc. Tarp ES šalių
daugiausia vaikų buvo Airijoje (25,5
proc.), Prancūzijoje (22,1 proc.) ir Da-

nijoje (21,8 proc.), mažiausia – Vokie-
tijoje (16,3 proc.), Bulgarijoje (16,6
proc.) ir Latvijoje (16,8 proc.). Lietu-
voje pernai vaikų skaičius siekė 18,8
proc., Estijoje – 18,4 proc., Lenkijoje –
18,7 proc. nuo bendro visų gyventojų
skaičiaus.

2011 m. Lietuvoje gimė 34,400
kūdikių, tai 1,200 mažiau nei užper-
nai. Pernai 28,900, arba 84,1 proc. vi-
sų gimusiųjų kūdikių, gimė Lietuvo-
je. Užsienio šalyse gimė 5,500 visų gi-
musių kūdikių, arba 15,9 pro. Beveik
pusė iš jų gimė Jungtinėje Karalys-
tėje, Airijoje – 15 proc., Norvegijoje –
8 proc. 2007 m. gimusieji užsienio ša-
lyse sudarė 9,2 proc. 2011 m. santuokos
neįregistravusiems tėvams gimė 10,300
vaikų, arba 30 proc. visų gimusiųjų.
2007 m. šis rodiklis siekė 29 proc.

Beijing (BNS) – Kinijos užsienio
reikalų ministerijos atstovas JAV
valstybės departamento pranešimą
apie Kinijos žmonių teises pavadino
neatsakingu ir šališku. Atstovas sakė
žurnalistams Beijing, kad kasmet
ruošiamo JAV valstybės departamen-
to žmogaus teisių pranešimo skyrius
apie Kiniją yra ,,nepagrįstas, šališ-
kas ir visiškai neteisingas”. Prane-
šime teigiama, kad Kinijos žmogaus
teisių padėtis 2011 m. pablogėjo vis

agresyviau slopinant aktyvistus.
Pranešimas buvo paskelbtas po

to, kai Kinijos disidentas Chen Guan-
gcheng paspruko iš namų arešto ir
šešias dienas praleido JAV ambasa-
doje Beijing. Vėliau disidentui buvo
leista išvykti studijuoti JAV New
York universitete. Atstovo teigimu,
Beijing nori su kitomis šalimis aptar-
ti žmogaus teisių padėtį, tačiau ne-
gali susitaikyti su tuo, kad yra kiša-
masi į Kinijos vidaus reikalus.

Kairas (BNS) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton pasveikino
egiptiečius su ,,istoriniais” preziden-
to rinkimais. ,,Džiaugiamės, kad ga-
lėsime bendradarbiauti su demokra-
tiškai išrinkta Egipto vyriausybe”, –
pareiškė ji Washington, DC. Pirmas
prezidento rinkimų ratas, anot H.
Clinton, yra ,,dar vienas svarbus
žingsnis, šaliai pereinant prie demo-
kratijos”.

Gegužės 23 ir 24 d. vykusiuose
prezidento rinkimuose balsavimo
teisę turėjo 50 mln. egiptiečių. Aukš-
čiausio šalies pareigas siekė 12 kan-

didatų. Birželio 16 ir 17 d. numatytas
antras rinkimų ratas. Musulmonų
brolija jau paskelbė, kad rinkimuose
pirmauja jų kandidatas Mohamed
Morsi. Tai esą rodo rezultatai 236 rin-
kimų punktuose iš 13,000. Rinkimų
komisijos duomenimis, rinkėjų akty-
vumas buvo 50 proc. Pirmo rato re-
zultatai bus paskelbti  gegužės 27 d.
Jei, kaip manoma, nė vienas iš 12
kandidatų nesurinks daugumos bal-
sų, vyks antras balsavimas. Tada bus
paskelbta, kas prezidento pareigose
pakeis 2011 m. vasarį nuverstą ilga-
metį šalies vadovą Husni Mubarak.

Vilnius (BNS) – Kasmetinę atas-
kaitą apie padėtį žmogaus teisių sri-
tyje parengusi nevyriausybinė orga-
nizacija ,,Amnesty International”
Lietuvą sukritikavo dėl esą neišsa-
maus CŽV kalėjimų tyrimo ir seksu-
alinių mažumų diskriminavimo.

,,Valdžia neatliko veiksmingo ty-
rimo dėl vaidmens JAV vadovautoje
perdavimo ir slapto kalinimo progra-
moje. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir
transeksualų diskriminacija buvo
plačiai paplitusi”, – rašoma ataskai-
tos dalyje apie Lietuvą.

Kovo mėnesį Europos Parlamen-
te surengtuose klausymuose ,,Am-
nesty International” apkaltino Lie-
tuvą ir Skandinavijos šalis nededant
pakankamai pastangų ištirti galimą
dalyvavimą slaptoje JAV programoje
gabenant ir kalinant terorizmu įta-
riamus asmenis.

,,Amnesty International” atas-
kaitoje taip pat primenami siūlymai
taisyti Administracinių teisės pažei-
dimų kodeksą, numatant baudas
,,konstitucinių dorovinių vertybių ir
Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pa-
grindų niekinimą, visuomenės doro-
vei prieštaraujančių renginių orga-
nizavimą”, projektai panaikinti Civi-
linio kodekso nuostatas dėl lyties kei-
timo informacijos.

Nevyriausybinė organizacija
taip pat kritikavo Nepilnamečių ap-
saugos nuo neigiamo viešosios infor-
macijos poveikio įstatymo nuosta-
tas, kuriose teigiama, kad nepilna-
mečiams neigiamą poveikį daro in-
formacija, kuria niekinamos šeimos
vertybės, skatinama kitokia, negu
Konstitucijoje ir Civiliniame kodek-
se įtvirtinta, santuokos sudarymo ir
šeimos kūrimo samprata.

Vilnius (ELTA) – Humanitari-
nių mokslų daktarė Daiva Vaišnienė
paskirta Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininke. Ji pakeis šiose
pareigose Ireną Smetonienę. Seimas
taip pat patvirtino naują Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos sudėtį, ko-
misiją sudaro 17 narių. Kalbos komi-
sijos nariai skiriami 5 metams.

Pagal įstatymą, Kalbos komisija
sprendžia Valstybinės kalbos įstaty-
mo įgyvendinimo klausimus; teikia
Seimui, Respublikos prezidentui ir
Vyriausybei siūlymus kalbos politi-
kos ir Valstybinės kalbos įstatymo

įgyvendinimo klausimais, sprendžia
lietuvių kalbos norminimo klausi-
mus; rūpinasi lietuvių kalbos diegi-
mu į informacijos technologijas; nu-
stato tradicinių vietovardžių vartoji-
mo Lietuvos Respublikoje tvarką; rū-
pinasi visuomenės kalbos kultūra –
kalbos būkle švietimo įstaigose, ži-
niasklaidoje, leidyboje, mokslo veik-
loje, viešajame gyvenime ir kitose
srityse; svarsto visuomenės kelia-
mus svarbius kalbos vartosenos ir
norminimo klausimus bei priima dėl
jų sprendimus ir kt.

Kaunas (ELTA) – Smaragdinė 16
m aukščio eglė, per žiemos šventes
puošusi pagrindinę Kauno mieste –
Rotušės – aikštę, pripažinta aukš-
čiausia pasaulyje plastikinių butelių
skulptūra ir įtraukta į Gineso rekor-
dų knygą.  Jau praėjusių metų gruo-
dį garsiosios Gineso rekordų knygos
rengėjai susidomėjo originaliu kūri-
niu, pagamintu iš 42,000 plastikinių
butelių, sutvirtintų 150,000 vadina-
mųjų ,,užtrauktukų”. Originalios eg-
lės autorė – kaunietė dailininkė teks-
tilininkė, įvairių projektų sumanyto-
ja bei įgyvendintoja Jolanta Šmidtie-
nė. Originali idėja sulaukė didelio
JAV, Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Ai-
rijos, Lenkijos, Škotijos ir kitų šalių ži-
niasklaidos bei dizainerių dėmesio.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIų LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Gegužės 12 dieną Philadelphia
įvyko jau 4-tasis Šiaurės Amerikos
lie tuvių futbolo turnyras. Tą nuosta -
bų ir šiltą šeštadienį susirinko lietu-
vių futbolo komandos iš Washington,
DC, Connecticut, Šiaurės New Jersey,
Centrinio New Jersey ir dvi vietinės
komandos iš Pennsylvania. Varžybos
prasidėjo 9 val. ryto, o dienos pabai -
goje jau buvo žinomi nugalėtojai.

Komandos buvo paskirstytos į du
pogrupius, kur iš kiekvieno pogru-
pio po dvi geriausias komandas
pateko į pusfinalius. Pirmojo pogru-
pio nuga lė tojai buvo „Lakewood”
(Centrinis New Jersey) ir ,,Philadelp-
hia 1’’ (Penn s ylvania) komandos. Iš
antrojo pogrupio į pusfinalius pateko
„Ąžuo las” (Connecticut) ir „Phila-
delphia 2” (Pennsylvania) komandos.
Karštis ir nuovargis paveikė ,,Phila-
delphia 1” ko mandą, ir „Ąžuolas’’
užėmė garbin gą trečią vietą. Baigia-

mosiose rungtynėse susitiko ,,Phi -
ladelphia 2’’ komanda ir „Lake -
wood’’, 2010 metų Šiaurės Amerikos
lietuvių futbolo turnyro čempionai.
Varžybos buvo labai įtemptos, ir nė
viena komanda nenusileido, tad
pagrindinis varžybų laikas pasibaigė
lygiosiomis – 0:0. Teisėjas pakvietė
ko mandas išsiaiškinti nugalėtoją
mu šant po penkis 11 metrų bau-
dinius. ,,Philadelphia 2’’ komanda
įveikė „Lakewood’’ rezultatu 4:3.

Turnyro apdovanojimai ir vaišės
vyko Philadelphia Lietuvių namuo-
se. Geriausio vartininko apdovanoji-
mas atiteko Mindaugui Židanavičiui
(,,Philadelphia 2’’). Geriausiu puo-
lėju tapo  Tomas Banionis („Lake-
wood”), o geriausiu gynėju išrinktas
Arūnas Eidukaitis (Connecticut).

Šis futbolo turnyras, kurį rengia
Tadas Brusokas, pa dedamas Phila-
delphia lietuvių jaunimo sąjungos,
paskatintas europie tiško futbolo mė-
gėjų, jau tapo tra diciniu. 

Pasibaigė tradicinis Šiaurės Amerikos 
lietuvių futbolo turnyras

TADAS BRUSOKAS

Philadelphia LB nuotr.

Nugalėtojų komanda.



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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,,Surašymas” Nr. 6

sPYGLiAi

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

4 raidės:
ELNĖ – FAZĖ – FUGA – NIDA.

5 raidės:
ELFAS – ENTER – EPUŠĖ – EVORA – JĖZUS – LINZĖ – MONOS –
OSRAM – OTSAS – SUPER – TIPAS – TRIKO.

6 raidės:
KAMPAI – KANTRI – LAISVĖ – MELDAS – SONORO – SUNKIS – SVA-
RAS – TEKŪNĖ.

7 raidės:
AGENTAS – AJERYNĖ – AVARIJA – ĖGLYNAS.

8 raidės:
AGRESIJA – AGUONĖLĖ – BELMONDO – DŽAKARTA – ĖRIŠKIAI –
ERETIKAI – FRENČIUS – KALIAUSĖ – KAUTYNĖS – LAMANŠAS –
LOBELIJA – NEFRITAS – NIEKALAS – NITRATAI – SĄSTATAS –
SĖDĖSENA – SESERIJA – SFINKSAI – STAČIOKĖ – STILEIVA – STO-
ROSTA – ŠUNIUKAI – TERLIONĖ – UŽPIRTIS.

9 raidės:
TRAUKTINĖ – TROŠKINYS.

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

Prieina Tomukas prie nėščios moters ir klausia: ,,Jūs savo mažylio ne-
mylite?” Moteris nustebusi: ,,Myliu... Kodėl klausi?” ,,Tai kodėl jūs jį suval-
gėte?”

* * *
Tomas parbėga namo ir džiaugsmingai praneša tėvui:
– Sveikinu, nereikės pirkti naujų vadovėlių.
– Kodėl?
– Mane paliko antriems metams toje pačioje klasėje.  

* * *
Vaikas ateina į parduotuvę ir ilgai apžiūrinėja žaislus. Paskui išsirenka

mašiną ir paprašo pardavėjo įpakuoti. Tada eina prie kasos ir paduoda... žais-
linių pinigų. Kasininkas nustebęs: ,,Bet pinigai tai netikri, vaikeli.” ,,Taip,
bet ir mašina, kurią perku, – žaislinė.”

* * *
Monika tėčiui:
– Ar negali paskubėti... Kol tu neatliksi mano namų darbų, negaliu eiti

pas draugus žaisti
Bernardinai.lt
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Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

RIMA • Masažai: atpalaiduojantis,
stiprusis, gydomasis, karštų akmenų,
• Ausų valymas žvakėmis • Micro-
dermabrasion – odos atnaujinimas

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

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com

Vardas ir pavardė ________________________________________________

Adresas_________________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija ___________  Zip ___________

Tel. (  ____  ) _____________el. pašto adresas _____________________

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

Pašto išlaidos 5.00 dol.

Iš viso siunčiu _______  dol.

DRAUGAS
4545 WEST 63RD STREET •  CHICAGO, IL 60629-5532
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Dabar galite įsigyti visus 2011 m. ,,Draugo”
numerius su ,,Kultūros priedais”
kompaktinėje plokštelėje (CD)

Atkelta iš 2 psl.
Kun. Stasys Yla laidotuvių pa-

moksle Brazaitį kaip politiką prilygi-
no didiesiems pokario Europos poli-
tikams: vokiečių – Adenauer, pran-
cūzų – Schuman ir italų – Gaspari.
„Tai principų žmonės, krikščioniško-
jo idealizmo ir valstybinio realizmo
derintojai, žmonės garbingi ir ryžtin-
gi, išlikę su aureole ir toje vadinamo-
je ‘nešvarioje’ politikoje.” Velionis
ėjo į politiką, siekdamas naudos ne
sau, bet Lietuvai.

Labai tiksliai Brazaitį apibūdino
mūsų diplomatas Vytautas A. Dam-
brava: „Lietuva jam buvo kūnas ir
kraujas, darbas ir kova, gyvenimo
turinys ir prasmė. Vokiečiams pri-
vertus sustabdyti jo vadovaujamos
vyriausybės veiklą, Brazaitis nepa-
sitraukė iš kovos lauko, bet nuėjo į

pogrindį kaip rezistencijos kovotojas
ir vadas ir iš čia nepasitraukė iki
paskutinio atodūsio, tuo patvirtin-
damas, kad gyventi dėl tėvynės yra
toks pat heroizmas, kaip ir mirti dėl
jos.”

Šiandien Juozas Brazaitis sug-
rįžo į Lietuvą, kad politikams ir val-
džioje esantiems primintų, jog bet
kokiomis sąlygomis reikia laikytis
garbingos, tiesios ir Lietuvos žmo-
nėms tarnaujančios politikos. O
mums, ne politikams, bet Lietuvos
piliečiams ir katalikams, jis bus
liudytojas, kad bet kokiomis sąly-
gomis galima mylėti Tėvynę ir ištiki-
mai laikytis Kristaus Evangelijos.

Žodis tartas Kauno Kristaus Pri-
sikėlimo bažnyčioje, perlaidojant prof.
Juozą Brazaitį.

Pašauktas tarnauti

Atkelta iš 3 psl.
Jei išeivijos šulai labiau domė-

tųsi Lietuvos gyvenimu, gal jie ne-
būtų susitikę su Prezidente ir ne-
klausę jos migdančio čiulbėjimo:
,,Kiek jūsų daug, kokie visi gražūs…”

Pasaulis išgirdo ir pamatė, kad
lietuviai, kur jie begyventų, myli ir
rūpinasi savo Tėvyne ir jie niekada
nesusitaikys su jos naikinimu. Tauta
turi nekolaboruoti su ją prievartau-

jančia valdžia. Beje, visą savaitę CBS
2 TV kanalas rodė, kaip įvairių šalių
aukščiausieji asmenys, atvykę į
NATO viršūnių susitikimą, susitin-
ka ar planuoja susitikti su tautie-
čiais, gyvenančiais JAV. Su visais
pageidaujančiais, ne tik su ,,elitu”. 

Primenu – artėja rinkimai į LR
Seimą, ir mes visi turime aktyviai
juose dalyvauti, jei mums rūpi Tėvy-
nė ir Teisingumas.

,,Tylioji akcija” Lemont

IEŠkO DARBO

* Jauna pora ieško išsinuomoti vieno kambario
butą Brighton Park rajone netoli California ir 47 Str.
su 2 automobilių garažu. Tel. 773-387-7232.

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su gyve-
nimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-5198.

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

* Vyras ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Gali pakeisti. Legalūs dokumentai. Tel. 630-
670-0813.

* Reikalingas žmogus, galintis retkarčiais nuvežti

pas gydytoją, ar į parduotuvę. Tel. 708-425-1250,
skambinti šeštadieniais.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gami-
na maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 630-
674-1545.

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

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

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

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEY PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A † A
SESUO 

CECILIA PAPSIS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2012 m. gegužės 22 d. Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 89 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventųjų parapijos, Chicago, IL.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesutė sesuo Teresė Pap -
sytė SSC, brolienė Katherine Papsis, netikra sesuo Helen Smith,
pusbroliai ir pusseserės Catherine / Michaelangeo Russo, Mi-
chael/ Linda Naughton, James / Anita Naugton.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 28 d. nuo 3 v. p. p.
iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Mišparai mirusiems pirmadienį, 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, gegužės 29 d. 10 val.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių se -
suo Cecilia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse
bei pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys ir Papsių šeima

Brangiam Vyrui

A † A
POVILUI STELMOKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną NIJOLĘ,
duk rą DALIĄ su šeima ir visus artimuosius.

Eglė ir Ray Novak su šeima
Mečys ir Elena Wasilewski

Tėveliui
A † A

JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame laikraščio „Drau-
gas” vyr. redaktorę DALIĄ CIDZIKAITĘ ir visus ar-
timuosius.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis ir
LR ambasados JAV kolektyvas

A † A
HEINRICH JENIG, jaun.

Gimė 1960 m. rugsėjo 30 d. ir buvo netikėtai pašauktas į Ra -
mybės namus 2012 m. gegužės 24 d.

Velionis buvo Heinrich ir Mary Jenig vyriausias sūnus, Ke -
vin ir Matthew tėvas, Stephan (Andrea), Mark (Barbara), Erich
(Jeanine), Anthon (Kathy), Tina (Mark) Trost ir Suzy (Jeffrey)
Merrick brolis; dėdė 19 dukterėčių ir sūnėnų.

Ilgus metus žaidė Lietuvių futbolo klube.
Pašarvotas Kosary Funeral Home 9837 S. Kedzie, Evergreen

Park antradienį, gegužės 29 dieną. Lankymas nuo 2 v. p. p. iki 9
val. vak., pamaldos 7 val. vakaro.

Laidojimo pamaldos trečiadienį, gegužės 30 d., 10 val. ryto
Ko sary laidojimo namuose. A. a. Heinrich bus palaidotas Be-
tanijos kapinėse, Justice, IL. Religines apeigas atliks kun. dr.
Valdas Aušra, Ziono Ev. Liuteronų parapijos klebonas.

Nuliūdusi šeima

Brangiam Tėveliui

A † A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

užbaigus žemišką kelionę, nuoširdžiausiai užjaučia -
me jo mylimą dukrą, „Draugo” vyriausią redaktorę,
dr. DALIĄ CIDZIKAITĘ ir dalinamės jos skausmu
maldoje.

Stasė E. Semėnienė
Nijolė Semėnaitė-Etzwiller su šeima

Gegužės 26 dieną, šeštadienį,
apyvartoje pasirodys du nauji pašto
ženklai iš serijos „Pasaulio paveldo
objektai”. Pašto ženkluose bus pa-
vaizduota Kuršių nerija. Viename iš
naujųjų pašto ženklų vaizduojamos

Kuršių nerijos kopos, kitame – etno-
grafinė pajūrio žvejo sodyba Kop-
galyje. Kiekvieno ženklo tiražas  –
100,000, nominalinė vertė – 3 Lt. Abu
pašto ženklus sukūrė dailininkė Val-
donė Bručienė. 

Kartu su pašto ženklais bus iš-
leisti ir pirmosios dienos vokas bei
suvenyrinis lapas. Šeštadienį pašto
korespondencija, apmokama naujai-
siais pašto ženklais, Neringos pašte
bus antspauduojama pirmosios die-
nos datos spaudu.

Bernardinai.lt

Naujuose pašto ženkluose – Kuršių nerija

Japonijos sostinėje šią savaitę
buvo atidarytas aukščiausias pasau-
lyje bokštas – ,,Tokyo Skytree”.
Sunkius laikus išgyvenantis Japo-
nijos turizmas tikisi, kad šis bokštas
padės pritraukti svečių iš užsienio,
kurių sumažėjo, kai pernai šalį ištiko
smarkaus žemės drebėjimo ir cuna-
mio sukelta nelaimė.

,,Tokyo Skytree” pagal aukštį
nusileidžia tik 828 metrų dango-
raižiui ,,Burj Khalifa”, pastatytam
Dubajuje. Jis yra aukštesnis negu 600
metrų Kantono bokštas, esantis Ki-
nijos pietiniame Guangdžou mieste,
taip pat negu 553 metrų aukščio tele-
vizijos bokštas ,,CN Tower” Kanados
mieste Toronte.

Palyginti su naujuoju bokštu,
nublanksta kai kurios kitos praban-

gaus Tokijo vakarinio rajono įžymy-
bės, įskaitant 333 metrų aukščio To-
kijo bokštą, kuris buvo pastatytas
1958 metais ir tapo šalies ekonomikos
suklestėjimo po Antrojo pasaulinio
karo simboliu.

BNS

Tokijuje atidarytas aukščiausias 
pasaulyje bokštas
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,Nugalėk blogį gerumu”
Palaimintasis arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis, MIC

1987 m. birželio 28 d. 
Popiežius Jonas Paulius II J. Matulaitį paskelbė palaimintuoju

Priėmimas: 5:30 val. p. p.
Iškilmingas pokylis: 6:30 val. v.

Beverly Country Club
8700 S. Western Ave.

Chicago

AUKA 35 dol.
Daugiau informacijos: 1-773-776-4600 (Audra Zakarauskas)

Jubiliejinių metų renginių komitetas
maloniai Jus kviečia dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose, minint

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC
apaštališkojo pasiuntinio Lietuvai,
25-ių metų beati*kacijos jubiliejų,

sekmadienį, gegužės 27 d., 2012 m. 3:30 val. p. p.
Francis Cardinal George, OMI – celebrantas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Lithuanian Plaza Court at Washtenaw Avenue, Chicago

Kun. Jaunius Kelpšas  
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos administratorius

Dr. Linas Sidrys
Komiteto pirmininkas

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje (Marquette Park) balandžio 29
d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišias
aukos prelatas Jonas Kuzinskas, šven -
čiantis savo kunigystės 60-metį. Po
Mišių parapijos salėje prelato pager-
bimas ir šventiniai pietūs. Apolonija Ste -
ponavičienė ir parapijos choras atliks
me ninę programą. Tel. 773-776-4600.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia į metinį ataskaitinį susirinkimą
balandžio 29 d. 12:30 val. p. p. Su-
sirinkimas vyks Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th St. Lemont,  IL 60439)
Fondo salėje. Apsvarstysime praėjusių
metų nuveiktus darbus, finansinius re -
zultatus, bus renkami nauji nariai į val -
dybą ir Revizijos komisiją.  

� Gegužės 4 d., penktadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Aldutė Va -
karė pristatys savo knygą ,,Kartais An -
gelas pasirodo”. Dalyvaus pianistas Mi -
chael Shimkus. Pradžia 7 val. v. Dau -
giau informacijos tel. 847-668-1731. 

� Gegužės 6 d., sekmadienį, Gedimino
lituanistinėje mokykloje  (St. Andrews
Lu theran Church, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL) vyksiančioje Motinos
dienos popietėje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo".
Pradžia 3 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Gegužės 9 d., trečiadienį, Pasaulio
lietuvių centre, socialiniame skyriuje ir
PLB bibliotekoje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Lietuvių tautinių šokių mėgėjai ir
rėmėjai kviečiami į šokių vakarą, ,,Šokių
šventės keliu”, kuriame dalyvaus per
250 šokėjų. Koncertas vyks šeštadienį,
gegužės 12 d., Pasaulio lietuvių centro
Ritos Riškienės salėje (Lemont, IL).
Pradžia 6 val. v. Vietas užsisakyti: Daina
Siliūnienė dntsiliunas@aol.com arba
tel. 630-852-3204.  Koncerto dieną,
bilietų kaina bus brangesnė. Koncerto

rengėjai: ,,Grandis”, kartu šoks ,,Lau -
mė” (Buffalo Grove),  ,,Lėtūnas” (Chi -
cago), ,,Suktinis” (Chicago), ,,Trep siu -
kas” bei ,,Vijūnas” (Indianapolis) ir
,,Spin dulys” (Lemont). 

� Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pa vilionis ketvirtadienį, gegužės
3 d., nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v.
visus kviečia į Tautinę maldos dieną-pri -
ėmimą ,,Šventi žodžiai” bei  Lietuvos
garbės konsulės Kristos Butvydas Bard
Tarpreliginių meno kūrinių pristatymą.
Vakare dalyvaus Washington National
Cathedral Bendruomenių susitaikymo
di rektorius dr. Gregory L. Finch. Rengi -
nys vyks LR (2622 16 St. NW Wa-
 shin gton, DC). Pra šo ma pranešti iki ge-
gužės 1 d. el. paš tu culture.us@urm.lt

� Gegužės 5 d., šeštadienį, Milwaukee
lituanistinėje mokykloje (648 E. Dover
St. Bay View, WI 53207) vyksiančioje
Mamyčių dienos šventėje Aldutė Vakarė
pristatys savo knygą ,,Kartais Angelas
pasirodo”. Pradžia 10:30 val. r. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731.

� Philadelphia jaunimo sąjunga ge gu -
žės 12 d. kviečia į futbolo turnyrą.  Dau -
giau informacijos su teiks Tadas tel. 484
-557-9167 arba el. paštu tadas656
@yahoo.com  ir Vaidas tel. 267-391-
7942, el paštu mr.singer @ yahoo. com

� Vilniaus–Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį, visus maloniai kviečia į kasmetinį
pobūvį The Madison Club (5 E. Wilson
St., Ma dison, WI 53705). Kokteiliai 5
val. p. p., vakarienė 7 val. v. Kaina 40
dol. asmeniui. Vietas prašoma užsi sa kyti
iki gegužės 11 d. Daugiau infor ma cijos
tinklalapyje http://madisonvilnius. org/

IŠ ARTI IR TOLI...

Edita Klinkel. ,,Balkonai”.

Gegužės 11 d. d., 
penktadienį, 7:30 val. v.

Čiurlionio ga lerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont

Ave., Chicago, IL 60636 
jungtinės dailininkų iš Florida

parodos
,,Kryžkelės” 
atidarymas 

Parodoje dalyvauja 4 autoriai: Saulius
Jankauskas, Irma Kir ve lienė, Edita

Klinkel, Oksana Kofman. 

Daugiau informacijos el. paštu
laimaa@hotmail.com  

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, Žmuidzi-
navičiaus tapybos ir P. Rimšos

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

2012 metų balandžio 13 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje apsi-
lankė Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvai Anne Derse. Taip pat mu-
ziejuje lankėsi Illinois valstijos demokratų partijos vadovas Michael Madigan.
Apsilankymas lietuvių kultūros muziejuje buvo dalis  ambasadorė Derse aštuonių
dienų kelionės Jungtinėse Valstijose, kurios metu ji susitiko su lietuvių ir žydų ben-
druomenių atstovais, aplankė ne tik Čikagą, bet ir San Francisco, Los Angeles,
Philadelphia ir kitus miestus. Nuotraukoje iš kairės: Stanley Bazlekas, Jr., amba-
sadorė Anne Derse, demokratų partijos vadovas Michael Madigan.

Karilės Vaitkutės nuotr.

� Mieliems skaitytojams pranešame,
kad Atminimo dieną (Memorial Day)
redakcija nedirbs, todėl kitą savaitę išeis
tik du ,,Draugo” numeriai. 

� Atminimo dienos (Memorial  Day) iš kil -
mės Lietuvių tautinėse kapinėse (8201
S. Kean Ave., Justice, IL 60458), sek-
madienį, ge gužės 27 d. prasidės 11 val.
r. Kviečiame vi sus lietuvius dalyvauti
šio   se apei gose. Tel. pasiteiravimui 708-
458-0638.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, gegužės 27 d.
10:30 val. r. švęsime Sekmines – Švento-
sios Dvasios nužengimo į žemę šventę. Šv.
Mišias lietuvių kalba atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas. 20 min. prieš Mišias kalbėsime
Pa laimintojo Jurgio Matulaičio litaniją ir,
va do vaujant A. Barniškiui, kartu su choru
gie dosime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
Po pamaldų – kavutė parapijos sa lėje. Pri -
me name, kad kiekvieną ketvirta dienį 8 val.
r. šv. Mišias atnašauja kun. Jau nius
Kelpšas. Po pamaldų klausomos iš -
pažintys.

� Šv. Kazimiero kapinėse prie Steigėjų
paminklo Atminimo die nos (Me morial
Day) šv. Mišias celebruos prelatas Jurgis
Šarauskas kartu su kitais kunigais ge gu -
žės 28 d., pirmadienį, 10:30 val. r. Gie -
dos Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos choras (vadovė J. Luk mi nie nė). 

� Lietuvos Respublikos generalinis
kon  sulatas New York (420 Fifth Ave.,
3rd Floor, New York, NY 10018) malo-
niai kviečia jus į Jadvygos Orantienės
skiau tinių parodą, kuri konsulato patal -
po se atidaroma gegužės 29 d., ant ra -
die nį, 6 val. v. Norinčius atvykti prašo-
ma užsiregistruoti tel. 212-354-7840
(x10) arba el. paštu ny@urm.lt

� Sekmadienį, birželio 3 d., Apreiški -
mo parapijos bažnyčioje (259 North 5th

Street, Brooklyn, New York, 11211) šv.
Mišias Ateitininkų šeimų šventės proga
celebruos  vyskupas Gintaras Gru šas. Po
šv. Mišių bus vaišės Apreiškimo parapi-
jos salėje. Maistą ruošia Rimas Kezys,
vienas ,,The Avenue” užeigos savininkų.
Kviečiame atvykti visus parapiječius bei
svečius.

� Sekmadienį, birželio 10 d., nuo 10
val. r. iki 5 val. p. p. kviečiame visus –
ir vaikus, ir užaugusius – į vasaros rengi -
nį ,,Pabaltijiečių piknikas”, vyksiantį
Kennedy Grove Regional Recrea tion
(6531 San Pablo Dam Rd., El Sob rante,
CA 94803). Jūsų lauks įvairūs smagūs
žaidimai: estafetės, vaikų ir suaugusių
virvės traukimas, suaugusių tinklinis ir
vaikų futbolas! Vai šinsime šašlykais,
alumi, garsiuoju keptu paršeliu.  

� Maloniai kviečiame jus į almanacho
„Kovos keliais” (red. Jonas Vanagaitis,
1938 m.) antrojo leidimo pristatymą
birželio 12 d., antradienį, 6:30 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York (420 Fifth Ave., 3rd
Floor, New York, NY 10018). Knygą
pristatys Vanagaičio vaikaičiai Romas
Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy.
Bus rodomas dokumentinis filmas „Klai -
pėdos krašto sukilimas”. Apie dalyvavi -
mą prašytume pranešti el. paštu ny@
urm.lt arba telefonu 212-354 7840.
Lei dinyje išspausdinti straipsniai apie
Mažosios Lietuvos istoriją nuo XVI a.,
daugiausia dėmesio skir ta 1923 m.
sausio mėn. įvy kiams Klaipėdos krašte.

� Liepos 16–28 dienomis Vytauto Di -
džio jo universitetas ir Lietuvių išeivijos
ins titutas kviečia už Lietuvos ribų gyve-
nančius lietuvius (nuo 18 metų) į Kaune
vyksiančius vasaros kursus „Refresh in
Lithuania”. Norėdami užsiregistruoti į
va  saros kursus ar gauti išsamesnės in -
formacijos, rašykite el. paštu pla@isc.
vdu.lt. Daugiau informacijos galima
gauti  tel. 8 672 14380; el. paštas sigi-
ta.zemaityte@ fc. vdu.lt (Sigita Že mai -
tytė).

IŠ ARTI IR TOLI...

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
gegužės 11 d. atidaryta jungtinė Florida lietuvių menininkų darbų paroda ,,Kryž-
kelės” . Darbus pristatė 4 autoriai: Saulius Jankauskas (stiklas), Irma Kir velienė
(tapyba), Edita Klinkel (fotografija), Oksana Kofman (tapyba).  Kviečiame apsilan-
kyti  parodoje ir pasigėrėti gražiais darbais. Paroda veiks iki liepos 1 d.  Galerija
dirba kasdien nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v., išskyrus antradienį ir trečiadienį.
Parodos atidaryme dalyvavo (iš kairės): Irma Kirvelienė, Saulius Jankauskas ir Edita
Klinkel.                                                                                           Loretos Timukienės nuotr.

Gegužės 31 d. Kaune prasideda tarptautinis 
šiuolaikinio meno festivalis 

,,kaunas mene. kalbėjimasis”. 
Festivalio metu galerijoje „MJ studija” 

(Rotušės a. 1, Kaunas) bus pristatyta paroda 
Algimantas kezys (USA). Fotografija.

Paroda veiks iki birželio 23 d.
Galerijoje „Meno parkas” (Rotušės a. 27, Kaunas)

gegužės 31 d. 6 val. v. vyks režisieriaus 
Arvydo Baryso (LT) filmo ,,Algimantas Kezys” 

iš dokumentinių filmų ciklo ,,Žymiausi pasaulio
lietuviai” premjera Lietuvoje.

Festivalio partneris – Čiurlionio galerija Čikagoje.

A. Kezys, Vestminster abatija, London. Iš fotografijų ciklo „Miestovaizdžiai”


