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Banyoles (,,Draugo” info) – Birželio 17 d. pasaulio
triatlono taurės varžybose ,,ITU Triathlon World Cup”
pergalę šventė už Ameriką rungtyniavęs lietuvis Lukas
Veržbickas (Verzbicas). Tai pirmoji lietuvio pergalė pa-
saulio triatlono varžybose.

Devyniolikamečio Luko bendras rezultatas po trijų
rungčių (plaukimo, važiavimo dviračiu ir bėgimo) buvo 1
val. 47 min. ir 28 sek. Už jo liko: Laurent Vidal (Prancū-
zija) – 1:47:45, Dmitry Polyansky (Rusija) – 1:48:04, Mark
Buckingham (Didžioji Brita nija) – 1:48:16 ir Adam Bow-
den (Di džioji Britanija) – 1:48:22. Moterų grupėje laimėjo
Gwen Jorgensen (JAV) – 1:59:39.

Pernai metais baigęs Carl Sandburg vidurinę mokyk-
lą Orland Park, IL, lietuvis sportininkas rudenį trumpai
studijavo garsiausiame JAV bėgikus ruošiančiame uni-
versitete – University of  Oregon, Eugene, OR. Tačiau nu-
sprendęs toliau tęsti triatlono sportininko karjerą, Verž-
bickas netrukus perėjo studijuoti į University of  Colo-
rado, kuriame 2011 metais įkurta JAV elitinė triatlono
akademija. 

Šį šeštadienį, birželio 23 d., Veržbicko laukia naujos
varžybos – ,,World Triathlon Series” Kitzbuehel mieste,
Austrijoje. 

Prof. T. Remeikio sudaryto rinkinio apie Lietuvos diplomatiją sutiktuvės

Teviešpatauja tarp mūsų džiaugsmas darbe, stiprumas ir ištvermė kentėji-
muose ir sumanymų vyk d yme, stamantrumas ir stiprybė val dyme. Mokėkime
kiekvienas nusi leisti, savęs išsižadėti, save užmiršti, pasišvęsti bendriems ir aukš-
tesniems reikalams.  

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

,,ITU Triathlon World Cup”  nugalėtojas Lukas Veržbickas.

Vilnius (ELTA) – Birželio 21 d.
Seimas po balsavimo priėmė Atomi-
nės elektrinės įstatymo pakeitimo
projektą ir pasisakė už Koncesijos
sutartį su strateginiu investuotoju
,,Hitachi”. Vadinasi, Visagino atomi-
nės elektrinės (VAE) projektas gali
būti vykdomas toliau.

Dėl atominės elektrinės įstatymo
pakeitimo projekto priėmimo, Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos na-
rės Rimos Baškienės siūlymu, buvo

balsuojama vardiniu balsavimu. Var-
dinis balsavimas buvo surengtas ir
dėl Koncesijos sutarties su ,,Hitachi”
įstatymo. Paskutinį kartą Seime
tokiu būdu buvo balsuota 1993 m.

Seimui priėmus įstatymus, su-
tartis su ,,Hitachi” turėtų būti pasi-
rašyta kitą savaitę. Seimas pritarė ir
protokoliniam pasiūlymui, kad 50
km spinduliu nuo naujosios elektri-
nės gyvenantiems gyventojams būtų
atlyginama 50 proc. elektros kainos.

Seimas taip pat pritarė prieš įstaty-
mo priėmimą Darbo partijos pasiūly-
toms pataisoms, kad, baigus VAE
projektavimo darbus ir žinant visas
sąlygas, dėl statybų Seimas turėtų
apsispręsti dar kartą. 

VAE projekto vertė siekia 17
mlrd. litų. Lietuvos dalis sudarys
apie 6 mlrd. litų. Planuojama, kad jė-
gainės statybos prasidės 2015 m., o
veikti elektrinė pradės 2020–2021 me-
tais.  

Seimas uždegė žalią šviesą Visagino atominės elektrinės statyboms 

Vilnius (ELTA) – Birželio 22 d. Užsienio reikalų mi-
nisterijoje pristatytas Čikagoje gyvenančio politikos
mokslų profesoriaus Tomo Remeikio sudarytas ,,Lietu-
vos užsienio politikos 1938–1939 m. dokumentų rinkinys”.
Pasak pristatyme dalyvausio Lietuvos Respublikos užsie-
nio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio, leidinys pade-
da geriau suprasti to meto išorės grėsmes, tarptautinės
saugumo sistemos griūtį, Baltijos šalių laviravimą ir liki-
mą.

Pradėjęs nuo Lietuvos užsienio politikos 1939–1940 m.
dokumentų, kuriuos 2009 m. išleido Vilniaus universiteto
leidykla, prof. Remeikis naujame rinkinyje pateikia do-
kumentus, apimančius ne mažiau įdomų ir svarbų Lietu-
vos istorijai laikotarpį – 1938–1939 metus. Tai svarbiau-
sios Lietuvos užsienio politikos veikėjų kalbos, susiraši-
nėjimai, pokalbių atmintinės ir kiti aktualiausius to me-
to klausimus atspindintys dokumentai.

Knygos pristatymą surengė Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas kar-
tu su Užsienio reikalų ministerija.

,,Nuoseklūs T. Remeikio darbai, įskaitant ir neseniai
išleistą paskutinių prieškario metų dokumentų rinkinį, –
tai patikima ir iškalbinga mūsų valstybės istorijos ato-
danga. Ji padės deramai matyti ir įvertinti ano meto tota-
litarinių režimų agresyvėjimą, tarptautinės saugumo sis-

temos griūtį, Baltijos šalių laviravimą, iliuzijas neutrali-
teto kelyje, Molotov-Ribbentrop paktą ir tragiškas jo
pasekmes mūsų valstybei”, – knygos pristatyme birželio
22 d. teigė ministras.

Iš k.: URM Pirmininkavimo ESBO departamento ambasadorius
ypatingiems pavedimams Alfonsas Eidintas, Užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis ir politikos mokslų profesorius Tomas
Remeikis.                                           Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Kupoliaujant, prausiantis rasa ir
plukdant vainikus, ar tiesiog nuėjus į
kitų surengtą šventę šiemet švęsime
Jonines? Tradicinė Čikagos lietuvių
Rasos (Joninių) šventė šiemet vyks bir-
želio 24 d., sekmadienį, Summit Park
District (5700 S. Archer Road, Summit
IL 60501). Kaip skelbia renginio orga-
nizatoriai, šventė bus be galo spalvin-
ga ir įspūdinga, joje kviečiama šėlioti
kartu su ,,Žemaitijos karaliumi” Žilvinu
Žvaguliu. Šis dainininkas koncertuos ir
Centrinėje New Jersey apylinkėje, Estų
namuose (4 Cross&Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527), kur vyks vasaros
šventė ,,Kur bėga Šešupė, kur Nemu-
nas teka”.  Na, o Lietuvoje besisvečiuo-
jantys turės žymiai didesnį pasirinki-
mą švęsti šią vasaros saulėgrįžos šven-
tę, kadangi visi miestai ir miesteliai ne-
nusileidžia vieni kitiems išradingumu,
švęsdami dar nuo pagonybės laikų
minimą dieną. Paprastai per Jonines
ypatingai daug svečių sulaukia Jona-
va, vadinama Jonų ir Janinų sostine.
Kadangi Joninės – šv. Jono diena, ne-
pamirškime rytoj pasveikinti savo pa-
žįstamus Jonus ir Janinas.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Kiekvienais me-
tais birželio mė-
nesį prisimena-

me tragiškus Lietuvos
įvykius, palietusius
daugelio mūsų tautie-
čių gyvenimus. Pir-
miausia tai 1940 m.
birželis, kai Krem-
liaus valdžia atsiuntė
memorandumą, reikalaujantį pa-
keisti Vyriausybę, suimti Vidaus rei-
kalų ministrą generolą Kazimierą
Skučą ir Saugumo departamento di-
rektorių Augustiną Povilaitį ir įsi-
leisti papildomus raudonosios armi-
jos dalinius. Prasidėjo okupacija, jau
pirmomis dienomis parodžiusi savo
nagus. Buvo uždaryti tautiniai ir ka-
talikiški laikraščiai, organizacijos,
panaikintas tikybos dėstymas mo-
kyklose ir vienas po kito leidžiami
įstatymai, varžantys bet kokią religi-
nę bei tautinę veiklą. Bet tai buvo tik
nelaimių pradžia.

1941 m. birželio 15 d. į prekinius
vagonus buvo sukišta dešimtys tūks-
tančių geriausių mūsų tautos žmo-
nių, šviesuolių, vyrai buvo atskirti
nuo šeimų – prasidėjo trėmimai į Si-
birą. Nežmoniškomis sąlygomis nuo
bado ir šalčio mirė daugelis išvež-
tųjų. Kruviniausius pėdsakus oku-
pantai paliko Rainiuose, Pravie-
niškėse ir Červenėje, todėl prasidėjęs
karas daugeliui atrodė ne nelaimė,
bet išsigelbėjimas iš baisaus košma-
ro.

Pokario partizaninis karas su
okupantais buvo natūrali Lietuvos
žmonių reakcija į vykdytą raudonąjį
terorą. Tačiau, kaip buvo galima
tikėtis, teroras ne mažėjo, bet augo. Į
Sibirą vėl buvo tremiami žmonės, vėl
vyrai ir moterys suimami ir teisiami
ilgiems nelaisvės metams. Ne vienas
išgirdo 25 metų nelaisvės nuospren-
dį. Kai kurie politiniai kaliniai iš-
kalėjo net po 37 metus.

Galingo okupanto nepajėgė išgąs-
dinti menkai ginkluoti partizanai, ir
pasipriešinimas buvo sunaikintas.
Tačiau okupantas bijojo ne tik gin-
kluotų partizanų, bet net paprasto
tiesos žodžio. Pavergtų žmonių sąmo-
nę turėjo pasiekti tik sovietinė tiesa;
bet kokiai kitai tiesai buvo pastatytos
neperžengiamos užkardos. Tačiau
tiesos žodį sovietams buvo sunkiau
įveikti, nei Lietuvos partizanus. Nuo
1972 metų iki pat Nepriklausomybės
buvo leidžiami įvairūs pogrindžio
katalikiški ir tautiniai leidiniai, kėlę
tikslą budinti žmonių sąmonę ir
nesusitaikyti su melu ir prievarta.
Vienas po kito Lietuvos žmonės –

kunigai, vienuolės ir pasauliečiai –
buvo teisiami ir siunčiami į Gulagus.
Anuomet drįsusiems priešintis oku-
pacijai įprastos žemiškos vilties ne-
buvo, nes okupantas buvo per daug
galingas ir jo bijojo net galingos val-
stybės. Visų tremtinių ir politinių
kalinių viltis buvo tik Dieve. Jei bus
tokia Dievo valia, kaip mąstė nekal-
tai teisiamieji, sugrįšime iš Sibiro, iš
kalėjimų, ir vėl bus laisva Lietuva. 

Išgyventos kančios, netektys ir
viltys jau yra praeitis. Tikėkimės,
kad tokie košmarai niekuomet ne-
pasikartos. Bet ar ne panašiai mąstė
tarpukario lietuviai? Net košma-
riškame sapne negalėjo prisisap-
nuoti tai, ką teko išgyventi tikrovėje.

Prieš 22 metus išaušusi laisvė ir
atkurta nepriklausomybė nepatenki-
no žmonių lūkesčių. Visai panašiai,
kaip anuomet į laisvę iš Egipto ėjusių
izraelitų – jie tikėjęsi, kad Pažadėtoje
žemėje pamatys pienu ir medumi te-
kančias upes, bet vietoj jų sutikę
priešiškus žmones ir didelį vargą,
kurį reikėjo įveikti.

Okupacijos metais tremtinių ir
politinių kalinių skaudūs likimai
buvo ne pati didžiausia bėda. Kur kas
didesnė – tūkstančiai, šimtai tūk-
stančių tautiečių, kurie nuėjo arba
buvo priversti nueiti tarnauti oku-
pantams, skundžiant ir išduodant
brolius. Ši moralinė tragedija, išti-
kusi daugelį, yra baisesnė, nei mes
galime įsivaizduoti, nes atsitiesti yra
labai sunku. Atėjo laisvė, bet daugy-
bės žmonių sąžines slėgė kolaboravi-
mo šešėlis, kuris neleido džiaugtis
laisve. Šį šešėlį buvo galima išpirkti
atgaila, bet kas ją darė? Tokiai at-
gailai reikia nuolankaus pripažini-
mo, kad buvo klysta, bet juk lengviau
kaltinti kitus. Už šiuos žmones ypač
reikia daug melstis, nes pykčiu nė
vieno iš jų nesugrąžinsime nei
Dievui, nei Lietuvai.

Net ir geriausių žmonių gyveni-
me nieko nėra pražūtingesnio, kaip
netikros ar perdėtos viltys. Laisvė ir
gerovė nėra visiškai tas pats. Gerą gy-
venimą reikia susikurti ne geriant,
bet dirbant. Daug dirbant. Reikia
pradėti naujai mąstyti, atmetant pa-
gundą, kad galime būti valstybės

išlaikytiniai ar ne-
sąžiningai įsigyti
trokštamus turtus. 

Gyvename de-
mokratinėje sant-
varkoje, bet lieka
galimybė, kad ne-
teisiais keliais mi-
lijonus susikrovę
žmonės gali diktuo-

ti tautai savo valią. Prieš pinigus sun-
kiai atsilaiko politikai, teisėtvarka ir
valdininkai. Nusivylę tokia padėtimi
žmonės pradeda mąstyti, kad padary-
ti tvarką ir Lietuvą išgelbėti gali tik
koks nors naujas geras gelbėtojas.
Taip žmonės pradeda ilgėtis tvirtos
rankos. Ar ne panašiai jos ilgėjosi
prieškario vokiečiai, demokratiniu
būdu į valdžią atvedę Hitler? Tai
didelė ir labai pavojinga pagunda.
Diktatoriai gali padaryti kai ką gero,
bet dar daugiau – blogio, ir mums
pavyzdžių toli ieškoti nereikia.

Susitaikykime su mintimi, kad
Lietuvos reikalai staiga, kaip mes
visi norėtume, nesikeis į gera. Bet
atkakliai dirbant jie keisis. Juk ir per
šiuos 20 Nepriklausomybės metų
mes pasiekėme labai daug. Lietuva
nesubankrutavo ir net geriau išsi-
laikė, nei kitos senos Europos šalys.
Tačiau neišspręstų klausimų aibės.
Tai sunkiai kuriama energetinė
nepriklausomybė, tai žmonėms tar-
naujanti teisėsauga, tai Seimas, gi-
nantis ne alkoholio lobistų ar pana-
šių grupių interesus, bet dirbantis
Lietuvai. Ne už kalnų rinkimai į
Seimą. Vėl bus didelė pagunda rinkti
gražiai kalbančius gelbėtojus, ža-
dančius gyventi pagal Dešimt Dievo
įsakymų. Vėl bus pagunda neiti į
rinkimus, mąstant, kad nuo mažų
žmonių niekas nepasikeis. Vėl bus
pagunda pasipusčius padus laimės
ieškoti už jūrų marių. Ką mes pasi-
rinksime?

Kas gali išgelbėti Lietuvą? Tik
dori ir nesavanaudiškai tarnaujan-
tys žmonės. Juos reikia išsiauginti.
Tai ne tik švietimo sistemos, bet ir
mūsų visų uždavinys. Be rimto tikėji-
mo, esu įsitikinęs, šito padaryti neį-
manoma. Bažnyčia šioje srityje gali
nuveikti daug, todėl belieka maldauti
Viešpatį, kad siųstų daugiau gerų
darbininkų į savo vynuogyną. Šian-
dien, kaip niekad, kiekvienas doras
lietuvis turi mąstyti, ką jis gero gali
padaryti savo kraštui.

Kalba pasakyta XI respublikinėje
tremtinių ir politinių kalinių šventėje
„Leiskit į tėvynę”, Ukmergėje, 2012 m.
birželio 16 d. 

Netektys ir viltys
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Laidotuvių diena
mus kviečia pa-
žvelgti į žmogų ir

Dievą, į laiką ir amžiny-
bę, į kelią ir tiesą. Nepa-
kei čia mų, neatšaukiamų
dalykų akivaizdoje Die-
vo Žodis kalba, aiškina ir
rodo. Taip, jis nuolatos kalba, prime-
na, pataria, kad tiesą atpažintume,
kad teisingą kelią pasirinktume, kad
tikslą pasiektume. Šv. Mišių skaiti-
niai parinkti atsižvelgiant į prelato
[a. a. prel. dr. Jono Urbono – Red.]
mėgtas mintis ir temas.

Koks tas gyvenimas ir koks jo
dovanotas laikas? Kaleidoskopu su -
kasi gimimu prasidėjęs laikas. Jis
ku ria ir griauna, atima ir duoda, pra -
virkdo ir nuramina, apdovanoja ir
ati ma, kankina ir džiugina. Taip lai -
kas banguoja, vinguriuoja. Kartais
te ka lėtai, kartais skuba, o kartais su
ūžesiu, triukšmu lyg kalnų upeliu že -

myn su akmenimis pasileidžia. Kar -
tais plačia tėkme prasiskleidžia…
Kol vienąkart sustoja, sustoja amži-
nai, nes atėjo laikas mirti. Taip Ko-
heletas filosofuoja apie laiką ir gy-
venimą.

Šiandien čia, prieš mus, ilgos ke-
lionės žmogus – prel. Ignas Urbo nas.
Jam sustojo laikas, o mums jis dar
teka. Kelionę pradėjęs nuo Voly niš-
kių kaimo, prie Merkinės, pasie kęs
mokslus, kunigystės pašaukimu ap-
dovanotas, jis keliavo pastoracijos,
visuomenės ir tautinės veiklos ke -
liais 101 metus, iki laikas sustojo  Pa-
saulio lietuvių centre, jo paties

butelyje. 
Dievo apdovanotas ne-

eiliniu protu, jis duotą ta-
lentą panaudojo filosofijos
doktoratui ir neapgintam
istorijos doktoratui bei vi-
sai savo veiklai. Pastoracija
ir lietuvybė turi neaprėpia-

mus horizontus – visur jis reiškėsi
taikliu, motyvuotu žodžiu ir raštu.
Ne sau ir ne dėl savęs gyveno, o laiką
stengėsi pilnutinai sunaudoti Dievui
ir Tėvynei. Laiško ro mie čiams iš-
traukoje girdėjome: „Ar gy ve name –
Viešpačiui gyvename, ar mirštame –
Viešpačiui mirštame.” Ku nigystės
didybė kaip tik ir pasirodo pasiauko-
jimo visuotinume. Laikraš čio „Chi-
cago Tribune” vienas straips nis,
pavadinimu „Kunigo darbas niekada
nesibaigia”, teigia, kad kunigo veik-
los galimybės yra tokios pla čios, jog
niekada negalima padėti taš ką ir
sakyti: „Galų gale darbus bai giau ir

Ilgos kelionės žmogus
Mėnuo nuo prel. dr. I. Urbono mirties

KUN. ALGIRDAS PALIOKAS, SJ
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NUOMONės, KOMENTARAi

Š. m. gegužės 20 d. Kaune vyko
an tisovietinės ir antinacinės rezis-
ten cijos dalyvio, 1941 metų Lietuvos
Laikinosios Vyriausybės vadovo, mo -
kytojo ir mokslininko, žurnalisto ir
visuomeninko, politiko ir valstybi -
nin ko, po mirties prez. Valdo Adam -
kaus dekretu Vyčio kryžiaus ordino
Didžiuoju kryžiumi apdovanoto pro-
fe soriaus Juozo Ambrazevičiaus-Bra -
zaičio perlaidojimo iškilmės. Po to
vy ko diskusijos, o Kauno savivaldy-
bės salėje vyko konferencija-minėji-
mas, kuriame svarų pranešimą skai -
tė iš Čikagos atvykęs Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro vadovas dr.
Augustinas Idzelis. 

Vėliau tą dieną Kau no kino teat-
re ,,Romuva” apie Bra zaitį buvo ro-
domas filmas ,,Likau gyvenimo pa-
raštėje”. Filmo pavadinimas yra pa-
imtas iš 1963 m. liepos 24 d. Brazaičio
rašyto laiško į California valstiją
Juozui Kojeliui. Laiško pa bai goje jis
rašė: ,,Nors esu jau gyveni mo ‘pa-
raštėje’, bet negaliu nesirū pinti tuo,
kuo mes visi gyvename. Ir jausčiausi
ramus, jei ilgai brandintas laikraštis
(,,Į Laisvę” – L. R.) atsi dur tų Jūsų
rankose” (,,Ugninis stulpas”, p. 373).
Beje, knygos  sudarytojo ir redakto-
riaus, žurnalisto Vidmanto Va liušai-
čio 2000 m. Vilniuje išleistoje knygoje
,,Ugninis stulpas – 25 metai be Juozo
Brazaičio” yra apie 180 laiš kų užsie-
nyje gyvenantiems ir Lietuvos ne pri-
klausomybe besisielojantiems vei kė -
jams, taip pat medžiagos, liudijančios
apie Brazaičio besąlygiš ką įsiparei-
gojimą Lietuvos laisvės byl ai. 

Romualdas Kriaučiūnas straip-
snyje ,,Nelikęs gyvenimo pa raštėje”
(,,Draugas”, 2012 m. gegužės 29/31 d.)
ap rašo su perlaidojimo iškilmėmis
susie tus įvykius, minėjimą ir disku-
sijas ir teisingai spėja, kad filmo pa-
vadinime yra cituojamas pats Bra-
zaitis. Savo straipsnyje jis patei kia
per 20 Lietuvoje žinomų skirtingų
profesijų žmonių – nuo buvusio pre-
zidento Adamkaus iki žurnalisto
Valiušaičio ir Vilniaus universiteto
studento Vytauto Kersansko – pasisa-
kymų. Vieni prof. Brazaičio didingas
iš kilmes vertina teigiamai, kiti – jas
smerkia. Mano dėmesį atkreipė stu-
dento nuovoka apie mūsų krašto ne -
lemtus istorinius įvykius, kai ku-
riuos iš jų – dar mūsų išgyventus.

Kersanskas teigia, kad pasaulyje apie
lietuvių pri sidėjimą prie holokausto
yra pateikiama tik viena pusė, bet
nieko nesakoma apie jų prisidėjimą
prie žydų gel bėjimo. Kersanskas,
manau, tei sin gai pasakė, kad Lietu-
voje nebuvo suformuoti SS (Schutzs-
taffel – L. R.) daliniai. Tačiau negaliu
nekreipti dė mesio į studento žodžius,
pasak kurių, ,,fiktyvūs žy dų getai
visų pirma buvo steigiami tam, kad
būtų galima geriau apsau goti žydus,
kol naciai išeis”, nes jei žodis ,,fik-
tyvus” reiškia netikras, pra manytas,
tai šis nepagrįs tas išsišokimas kom-
promituoja  Lietuvą ir kenkia jos var-
dui. 

* * *
Sovietams okupavus Lietuvą

1940 m. birželio 15 d. ir ant viso kraš-
to užsitraukus juodam debesiui, mū-
sų šeima netrukus paliko normalų
gyvenimą Plungėje, kur tėtis dirbo
no taru. Iš 4,000 miestelio gyventojų
daugiau kaip pusė buvo žydų tauty-
bės, kurie mano, vaiko, akimis ,,vei-
zint”, vedė normalų gyvenimą. Pro-
fesionaliai veikė Plungės gaisri nin-
kai, kurių drausmingą komandą su -
darė vien tik jauni žydų vyrukai, ap-
sirengę imponuojančia juoda unifor-
ma, užsidėję metalinius blizgan čius
šalmus. Tautinių švenčių proga mi-
nėjimai vykdavo prie šventojo Flo-
rijono (Austrijos glo bėjo ir gelbėtojo
nuo gaisro – L. R.) paminklo, kur iš si -
rikiuodavo šauliai, gimnazistai, gai -
srininkai. Plungės gaisri ninkai buvo
vi sų tautinių švenčių miestelyje paži-
ba (Aleksandras Pakalniš kis, ,,Plun -
gė”, p. 45). 

Tuoj po 1940 metų rugpjūčio,
Teisingumo liaudies komisariatui
panaikinus notarų profesiją ir sek-
vest ravus (konfiskavus) Telšių gatvė-
je esantį pasta tą, palikome Plungę ir
naujuosius mokslo metus sutikome
jau Kauno senamiestyje, iš reikalo
pa togiai prisiglaudę pas Babūnę (ne -
atsiprašau dėl šio ,,barbarizmo”, nes
mes, vaikai, taip su didžiausia mei  le
vadinome savo močiutę). Vos per
plauką išvengėme Sibiro tremties per
1941 m. birželio vežimus, o už  ge ros
savaitės vokiečių vermachto ar mi ja
su juodmarškinių SS ir rudmarški-
nių SA (Sturmabteilung) už nu gariu
išvijo sovietų Raudonąją ar miją su jų

NKVD ir politrukais. Netrukus Kau-
no žydai bu vo jėga iškraustyti už Ne-
ries į žydų getą Vilijampolėje. Iš
žmonių liūdnų kalbų bei jų prislėgtų
nuotaikų atrodė, jog jau atėjo pa-
saulio galas.

Dėl karo padėties 1944-ųjų moks -
lo metai baigėsi anksčiau. Spė jau dar
išlaikyti egzaminus į jėzuitų gimna-
ziją. Balandžio 14 d. sesers Aldonos
krikšto mama Varasienė, važiuoda -
ma į Tytuvėnus, pasiėmė mane su sa -
vimi ir nuvežė į Pagryžuvį pas dėdę
Juozą, kur paprastai praleisdavau vi -
sas savo vasaros atostogas. Už mėne-
sio kito, birželį ar liepos pradžioje, su
dėde poriniu di deliu vežimu išva-
žiavome į Kauną (110 km) parvežti į
kaimą vertingesnių baldų bei reika-
lingiausių esminių reikmenų, kad jie
nedingtų per bombardavimus ar
gaisrus. Pravažiavo me Šiluvą su į
dangų besistiebiančia baltutėle, šv.
Motinai Marijai dedi kuo ta koplyčia

ir už kokių 30 km pernakvojome prie
Raseinių pas ūki ninką. Nuo ryto
riedėjome Že maičių plentu tarp ka-
riuomenės dalinių ir tarpais pra-
zvimbiančių automobilių. Po sun-
kios, bet nuotai kingos kelionės aplei-
dome plentą ir leidomės žemyn, kur
kairėje pu sė je matėsi už aukštų vielų
skurdžiai atrodančių lūšnų žydų geto
vaizdas. Dėdės akivaizdžiai  skau dan-
ti širdis tą reginį dar daugiau patam-
sino. Grįžtant atgal su kaupu pri -
krautu vežimu, pervažiavus Ne ries
tiltą ir keliantis į viršų Žemaičių
plento link, tas pats širdgėlą keliantis
vaizdas kartojosi dešinėje. 

Tiesa, dėdė neturėjo nei dviejų
arklių, nei po rinio vežimo, todėl iš už
10 km gyvenančios sesers pasiskoli-
no jos vienintelį arklį, o kaimynai
jėzuitai iš Pag ry žuvio jėzuitų novici-
ato, vietinių naujokynu vadinamo,
pristatė didelį vežimą, tinkamiausią
ir stipriausią iš jų vežimų arsenalo.
Be jėzuitų ke lionės palaiminimo bū-
tumėme pakelyje gal ir pražuvę, nes
aplink mus vis siautė motorizuota ir
ginkluota vermach to kariuomenė, o
už jų nugarų slapstėsi antinaciniai
partizanai. Beje, paprastai jėzuitai ne
tik meldėsi pa tys ir su apylinkės gy-
ventojais bu vusių didikų Roemerių
rūmuose įs teigtoje koplyčioje, bet
prie rūmų esan čiame 80 ha pavyzdi-
niame ūkyje kartu su vienu nuolati-
niu samdiniu ir iš apylinkės ateinan-
čiomis darbininkėmis Kristaus var-
du darbavosi apie 40 vienuolių bro-
liukų.

Apie sunkiai įsivaizduojamus
įvykius žydų gete galima pasiskaityti
1966 m. Boston mies te išleistoje ,,Lie-
tuvių enciklopedijos” XXXIV tomo 96
puslapyje. (Tam netarybinė enciklo-
pedija ir buvo leidžiama, kad sužino-
tumėme tikrąją istoriją.)  Enciklope-
dijoje pa teikta išsami informacija
baigiasi teigimu, kad ,,Lietuviams
buvo už drausta teikti žydams bet
kokią pa gal bą. Sugauti pagalbą tei-
kiant, bū davo patalpinami gete, kur
jų laukė tas pats likimas.” Amen!

Tad žydų getai buvo tik ri, o ne,
anot studento, fiktyvūs,  ir juose buvo
daugiau negu pragaras ant žemės,
nes pragare žmonės amžinai ,,tik
kenčia”, o žydų getuose žmo nės buvo
paskirti mirti. 

Tikri, o ne fiktyvūs
LEONIDAS RAGAS

galiu atsikvėpti.” Ir jaunas, ir žila-
galvis kunigas tai patvirtins. Mūsų
mielas prelatas dirbo kiek galėjo,
ėmėsi to, ko reikėjo, ne vienoje veik-
loje, kaip jis sakėsi, praėjo visus
vadovaujančius postus. Jeigu būtų
galima tvirtinti, kad vien darbais
užsitarnaujamas Dangus, tai jis tik -
rai padarė tiek, kiek įmanoma.

Šiandien mes matome nutrūkusį
gyvenimą. Gali staiga nusmelkti
klas tinga mintis: „O ką, jeigu tau…
Jeigu su tavimi…” Koks stiprus lai -
dotuvių Evangelijos pirmasis saki -
nys: „Tegu neišsigąsta jūsų širdys!”
Ne kartą Jėzus yra pakartojęs: „Nebi -
jokite!” Tikėjimas guodžia, viltis ra -
mi na, meilė gaivina. Šie trys dalykai
įveda į būseną, kai žmogaus niekas
negąsdina ir vilties negali atimti. Be -
je, girdėjome ir dar tikslesnį Jėzaus
pažadą: „Jus pas save pasiimsiu.”
Koks užtikrinimas tarnavusiam, pa -
si aukojusiam ir Dievui visiškai atsi-
davusiam!

Evangelijos ištrauka baigiasi ne
tik patarimu ir kvietimu, bet ir
savęs, kaip Aukščiausiojo Ganytojo,

charakteristika: „Aš esu kelias, tiesa
ir gy ve nimas.” Prelatas labai mėgo
šiuos pap rastus ir aiškius, bet giliai
filoso finius žodžius. Ak, kaip reika-
lingas gyvenimo kelionei tikrumas,
kelio aiškumas! Mes, tikintieji, visa
tai tu ri me. Turime ir dar daugiau.
Turime tiesą. Kas yra tiesa? Tai, kas
yra. Die vas – absoliuti Tiesa. Žmogus
gy ve nimo kelionėje renka tiesos
trupinė lius, mokosi atskirti tiesą nuo
gud riai paslėpto melo. Tiesa maitina
dva sią ir atsako į svarbiausius būties
klausimus.

Galiausiai – gyvenimas. Koks jis
svarbus ir brangus! Kiek daug žmo -
gui gyvenime reikia! Kodėl vis jam
negana ir kada būna gana? Taip, iš
tiesų žmogui be galo daug reikia.
Jam žemėje reikia Dangaus. O kiek
klyst kelių kartais išbando žmogus,
kad rastų gyvenimą, tikrą gyvenimą,
kad jam jau nieko netrūktų. Jėzus
paža dėjo gyvenimo pilnatvę jį se-
kantiems ir tik Jis ją teikia. Savo il-
gos kelionės metu prelatas jos ieško-
jo, siekė, o da bar jau ją turi.

Ačiū Dievui už tokį kilnų, pasi-

aukojimo pilną, veikla ir įvairiais
darbais gausų prelato gyvenimą.
Ačiū jam, kad priėmė pašaukimą ir
ėjo jo keliu. Ačiū už išgelbėtas sielas
ir visą gėrį, sielovados baruose pada -
rytą.

Baigiu tuo pačiu poeto Bernardo
Brazdžionio eilėraščio ,,Apvaizda”
ke tur eiliu, kuriuo prel. Urbonas bai-
gė savo knygą „Ilga mano kelionė”:

Jis Vienas budi visą žemės naktį,
Jis Vienas vaikšto kloniais 

ir kalnais,
Ir tau širdis, kad nenustotų 

plakti,
Jis Vienas dengs ją dieviškais 

delnais.

Be galo švelnios Viešpaties ran -
kos šeštadienį palietė kun. Igną ir
tarė: „Tavo ilga ilga kelionė baigėsi.
Įeik į savo Viešpaties džiaugsmą.”
Amen. 

Prel. dr. Igno Urbono laidotuvių
pamokslas, 2012 m. gegužės 21 d.

Patikslinimas

2012 m. birželio 9 d. „Drauge” pa-
skelbta Lauryno R. Misevičiaus
straipsnis  apie Baltimore Lietuvių
Bendruo menės darbus. Apie Balti -
more visada skaitau – ten mano buvę
namai. Tai bene viena iš nedaugelio
vietovių, kur jaunimas parėmė vy-
resniųjų darbus. Sveikinu!

Norėčiau patikslinti apie Balti -
mo re lietuvių radijo valandėlę. Kai
Kęstutis Laskauskas atvažiavo į Bal -
timore, valandėlė jau veikė. Ją įstei-
gė Ruzga (vardo nepamenu) ir Alber-
tas Juškus. Ruzgai išvykus, va landė-
lę vedė Albertas. Nors lietuvių kalba
jam sunkiai sekėsi, bet Albertas
stengėsi – kiekvieną šeštadienį atva -
žiuodavo skaityti programą. Po ku-
rio laiko Albertas laidą vesti perdavė
Kęs tučiui, o šis, berods, savo sūnui!
Sėkmės abiems!

Birutė Čaplikaitė-Koziča
Daytona Beach, FL

Žydų getai buvo tik ri, o ne, anot
studento, fiktyvūs, ir juose buvo dau-
giau negu pragaras ant žemės.
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Alytaus-Rochester susigiminia-
vu sių miestų komitetas yra
Tarp tau ti nių susigiminiavu-

sių miestų su Ro ches ter miestu orga-
nizacijos dalis. Tai organi zacija, ska-
tinanti žmonių tarpu sa vio bendravi-
mą, vystanti tarptautinį supratimą,
įgyvendinant projektus, kurie neša
abipusę nau dą.

Šiais metais Meno ir kultūros ko -
mitetas, vadovaujamas Jolandos Če -
sonytės, įgyvendino meno mainų
pro jektą, kuriame dalyvavo Church-
ville-Chili vidurinės mokyklos, Ro-
chester, NY ir Alytaus Pilia kal nio
pagrindinės mokyklos šešto skyriaus
mokiniai. Projekto te ma: ,,Kuo man
ypatingas mano mies tas”.

Projektu siekta supažindinti
bendraamžius su savo miestu bei ša-
limi. Kiekvienam vaikui buvo suteik-
ta gali mybė savo darbuose pavaiz-

duoti gimtąjį miestą, ką jis pats jau-
čia ir ką nori parodyti bendraamžiui,
gyvenan čiam kitoje šalyje. Mokiniai,
kurdami savo darbus, naudojo įvai-
rią techniką: vandenines spalvas,
pieštukus, pastelę, akrilinius dažus,
plunksną ir rašalą, kolia žą, piešimą
ant šilko.

Gegužės mėnesio pirmąją savai -
tę paroda vyko Churchville-Chili vi -
du rinėje mokykloje, o gegužės 7–11
dienomis ji atvėrė duris plačiajai
Rochester vi suomenei Nacionalinia-
me vaikų muziejuje (The Strong’s
National Mu seum of  Play).

Apdovanojimų vakaras su prog -
ra ma bei užkandžiais sukvietė apie
150 žmonių. Tarp jų buvo mokslei-
viai, tė veliai, mokytojai, dalis Roches-
ter lie tuvių bendruomenės bei  visas
būrys Ed vardo Gervicko lituanisti-
nės mo kyk los mokinių ir mokytojų.

Geriausi trys meno darbai, iš-
rinkti ver tinimo komisijos, tiek iš

REGINA JUODEIKIENĖ

Rochester, NY

Chili, tiek ir iš Alytaus gavo pinigi-
nes premijas. Mėgs tamiausią darbą
rinko ir žiūro vai. Visi parodos daly-
viai buvo apdo va noti medaliais ir
dovanomis.

Renginyje dalyvavo Lina Jurevi -
čiū tė iš Kauno, atlikusi keletą dainų.
Lina šiuo metu pagal mainų pro g ra-
mą mokosi Rochester Me no mokyklo-
je ir mielai prisijungia prie lietu-
viškų renginių.

Pasibaigus parodai muziejuje, vi -
si abiejų mokyklų meno darbai iške-
liavo į Alytų, kur birželio 1-ąją, Tarp -
tau tinę vaikų gynimo dieną, Alytaus
miesto savivaldybėje įvyko parodos
ati darymas.

Parodos globėja Lietuvoje, Pilia -
kalnio pagrindinės mokyklos direk-
to rė Laima Vincė Kirkliauskienė pa -
brė žė, kad ši jungtinė paroda leidžia
palyginti, kaip bendraamžiai vaikai
mato savo gimtuosius  miestus. ,,Aly-
tiškiai ne tik vaizduoja savo miestą,

bet ir išreiškia savo santykį su juo,
darbuose galima įžvelgti, kokį jie
miestą norėtų matyti ateityje”, – pa -
stebėjo ji. 

Šiame me no  projekte dalyvavo ir
Alytaus vai kų globos namų auklė-
tiniai. Jų pasiekimais pasidžiaugti į
parodos atidarymą atėjo ir šios įstai-
gos direktorius Romutis Žebuolis. Vi -
si parodos laureatai – jo vadovauja -
mos įstaigos globotiniai: Viktorija
Geraltauskaitė (1 vieta), Rima Dzide -
vi čiūtė (2 vieta), Danielius Vilčins-
kas (3 vieta); lankytojų apdovanoji-
mą lai mėjo Petras  Jurkonis. Moki-
nius paruošė Ra  sa Urbanavičienė,
Jolanta Butė nie nė ir Ramunė Plen-
tienė.

Parodos Alytuje atidarymo metu
Piliakalnio pagrindinės mokyklos
bendruomenei buvo perskaityta ypač
maloni Alytaus-Rochester, NY susigi-
miniavusių miestų komiteto Kultū -
ros vadovės Česonytės padėka už pas-
tangas ,,vystant platesnį kul tūrinį
pažinimą tarp dviejų  mies tų ir tautų
bei siekiant praplėsti mo kinių pa-
saulio akiratį”. Paroda Aly taus savi-
valdybėje vyko iki birželio 7  dienos.
Šios parodos metu išrinktas vie nas
lankytojams labiausiai pati kęs dar-
bas iš Churchville-Chili mo kyk los
(dar nepaskelbtas).

Lieka tik pasidžiaugti, kad pa -
sau lis yra atviras kūrybai ir taikai
tarp tautų. Šis  projektas deda pag-
rin dus jaunajai kartai atsiverti ben-
dravimui, nuoširdumui, pažinimui ir
teikia daug vilčių atei  čiai.

Regina Juodeikienė – Rochester
Lie  tuvių draugija komiteto narė, E.
Gervicko lituanistinės mokyklos mo -
 kytoja.Bendras parodos vaizdas. Erin Marozas ir Nida Lelis nuotraukos

LR gen. konsulato NY konsulė Valda Lukoševičienė (v.) su Alytaus-Rochester susigi-
miniavusių miestų komiteto pirmininku Rimantu Česoniu.

Tarptautinis meno mainų projektas 
Į parodos atidarymą atvyko visas būrys E. Gervicko lit. mokyklos mokinių ir mokytojų. 

A sleepaway camp on a private Catholic boarding school campus

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

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

Space is limited! Enroll now. 

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

Contact us at campstonewall@marianapolis.org.
Visit us at www.marianapolis.org/camp_stonewall
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Jei prie Cleveland Lietuvių na -
mų tą šiltą sekmadienio, birželio 10-
osios, pavakarę kas girdėjo trankią
dainą, iš širdies skanduojamą „Ačiū”
ir triukšmingus plojimus, sklindan -
čius iš dviejų didžiulių autobusų, tur-
būt nesuprato, kas vyksta. Tiksliau –
nesuprato tik atsitiktinai ten tuo me -
tu atsidūrusieji. Šalikelėje besibūria -
vę lietuviai žinojo, kad taip Cleve-
land „Exultate” choro nariai bei jų
svečiai namo išlydi Toronto „Volun-
gę” ir Čikagos „Dainavą”. Tądien nu-
skambėjo antrasis iš trijų koncertų,
kurių pirmąjį pastarieji trys Šiaurės
Ame rikos lietuvių chorai atliko
gegužės 6 d. Toronto mieste. 

„Exultate”, „Volungei” ir „Dai-
na vai” 2012-ieji – ypatingi. Po 12 metų
pertraukos jie klausytojus vėl kvie-
čia pasidžiaugti puikia muzika, at-
liekama beveik pusantro šimto narių

vie nijančio jungtinio choro, solistų
bei orkestro. Šis unikalus projektas,
tampantis gražia tradicija, – įtempto
dar bo rezultatas, kurį įvertinti jau
galėjo Toronto bei Cleveland gyve-
nantys ir lie tuviai, ir amerikiečiai. 

Na, o trečiasis, paskutinis ciklo
koncertas įvyks „Dainavos” „pas-
togėje”. Čikagiškiai turės išskirtinę
galimybę šių chorų bei jų vadovų –
Ritos Kliorienės, Da lios Viskontienės
ir Dariaus Polikai čio – parengtos pro-
gramos pasiklau syti jau šį rudenį,
spalio 14 d., nuosta bioje Trinity
Christian College Ozin ga Chapel
auditorijoje, Palos Heights. 

Tad „Exultate” ir „Volungės” dar
laukia kelionė į Čikagą, o „Dainava”,
jos valdyba su nepails tančiu ilgame-
čiu šio ansamblio va dovu Dariumi
Polikaičiu priešakyje jau dabar suka
galvas, kaip tą spalio savaitgalį pa-
versti švente, kuri ilgam išliktų kiek-
vieno koncerte dalyvavusiojo atmin-

JOLANTA URBIETIENĖ  

LMA „Dainava” ruošiasi tre čiam koncertui Čikagoje 

Jungtinis choras su vadovais (iš k.): Dalia Viskontiene (Toronto „Volungė”), Dariumi Polikaičiu (Čikagos „Daina va”) ir Rita Klioriene (Cleveland „Exultate”). 
Dainos Puterienės nuotr. 

Dainaviečiai pasirengę Cleveland koncertui.                                          Dianos Šimaitis nuotr. 

tyje. Švente, kuri mums, čikagiš-
kiams, buvo surengta Toronto ir Cle-
veland, kuri sužavėjo mums parody-

tu dėmesiu. Darkart – nuoširdus dai -
navietiškas ačiū!  

Linas Gineitis tikėjo ir pasiti-
kėjo Dievu visą savo gyvenimą.
Kai Linas mintimis sugrįžta į

savo vaikystės ir jaunystės dienas, jis
prisimena ypatingą Dievo globą,
lydėjusią jį visą gyvenimą.  

Linas gimė Vokietijoje, karo iš-
vargintų pabėgėlių lageryje. Sulau-
kęs dviejų mėnesių amžiaus, susirgo
kažkokia plaučių liga. Apžiūrėję kū-
dikį daktarai išrašė motinai mirties
liudijimą ir leido jai neštis kūdikį į
lagerį, kad jis mirtį pasitiktų tarp
savųjų. Tėvai ir kiti likimo broliai ir
sesės prašė Dievo stebuklo. Ir stebuk-
las įvyko – Linas stebuklingai pagijo.  

Atvykę į JAV Lino tėvai įsikūrė
Boston mieste. Linas augo pavojin-
guose Pietų Boston ir Dorchester
rajonuose, kur siautėjo ginkluotos
grupuotės. Tokiame rajone jaunas
žmogus negalėjo išgyventi neprik-
lausydamas kuriai nors grupuotei.
Priklausė ir Linas vienai tokiai gru-
pei. Daugelis Lino vaikystės (lietu-
vių ir amerikiečių) draugų buvo
nužudyti. Jam ir pačiam teko pajusti
prie smilkinio prispausto šautuvo
stingdantį šaltį. Linas mano, kad tik
dėl ypatingos Dievo globos jis netapo
gaujų kovų auka. Linas ne tik išliko
gyvas, bet vėliau tapo geriausiu
krepšinio komandos žaidėju, pradėjo

studijuoti. 1973 m. Linas pateko į
Amerikos lietuvių krepšinio rink-
tinę. Vieną dieną, važiuodamas su
savo komanda į krepšinio varžybas
Vokietijoje, patyrė Dievo viziją, kuri
Liną stipriai paveikė.  

Bėgant metams, Linas sėkmin-
gai baigė kelis universitetus, visada
sėkmingai derindamas mokslus ir
krepšinį. Sukūrė gražią šeimą. Visą
gyvenimą mėgo žaisti krepšinį, treni-
ravo vaikus. Jo paties 3 vaikai yra
geri krepšininkai, kurie galėjo studi-
juoti aukštosiose mokyklose su
krepšinio stipendijomis. Profesinia-
me gyvenime Linas tapo didelės che-
mijos bendrovės viceprezidentu, jam
jau buvo ruošiama prezidento kėdė.
Vieną dieną išgirdęs nelauktą naujie-
ną, kad serga IV stadijos vėžiu, nega-
lėjo tuo patikėti. Tolimesnių tyrimų
rezultatai ir devynių daktarų pasita-
rimo išvados neleido ilgai abejoti bai-
sia diagnoze. ,,Juk V vėžio stadijos
nebėra – sekanti stadija yra mirtis, –
prisimena Linas tada užplūdusį su-
vokimą. – Bet nebuvo baisu, aš ir
tada jaučiau, kad nesu vienas, jau-
čiau Dievo buvimą.” Prieš operaciją
Linas, puikiai suprasdamas, kad ji
gali būti paskutinis jo žingsnis link
amžinybės, sukrovė į plasmasinį
maišelį visus savo asmens dokumen-
tus ir atsisveikino: ,,Ten (maišelyje)
sudėtas visas mano pasaulis. Visas
mano gyvenimas sudėtas... į plastma-

VITALIJA DUNČIENĖ

Gyvenimas gali būti stebuklingas
sinį maišelį… Ir aš turiu jį palikti.” 

Operacija baigėsi sėkmingai, bet
pooperacinis gydymas (radiacija,
chemoterapija) buvo toks sunkus,
kad vieną dieną Linas nusprendė to-
liau nebekovoti už savo gyvybę. Bū-

tent tą beviltišką akimirką jis išgirdo
Kristaus balsą ir pajuto bei suvokė,
kad jis jau pagijo nuo vėžio. Dievas
antrą kartą stebuklingai išgydė Liną
– šįkart nuo IV stadijos vėžio.   

Šiandien Linas dirba jaunimo
vadovu savo apylinkės mokykloje.

Laisvalaikiu jis padeda vienuolėms,
padeda vargstantiems, aprūpinda-
mas juos maistu. Jis yra visiškai atsi-
davęs Dievo valios vykdymui. Linas
mano, kad Dievas jam padovanojo
kažkiek gyvenimo valandų, kad jis
galėtų pasidalinti su žmonėmis Die-
vo meile,  padrąsinti visus ieškoti as-
meninio ryšio su Dievu, nepasiduoti
egoizmui, nieko nebijoti ir visada
pasitikėti Dievu.  

Tikrai žinau, kad mano rašinys
yra tik labai supaprastintas Lino ste-
buklingo gyvenimo atspindys. Žinau,
kad turėti tokį žmogų savo gretose
yra didelė Dievo dovana. Sunkių li-
gų, nelaimių prispausti Philadelp-
hia apylinkės žmonės dažnai su-
laukia Lino telefono skambučio. Jis
žino žodžius, kurie kiekvieną ken-
čiantį paguodžia ir sustiprina. Linas
labai mėgsta bendrauti su jaunimu –
ar tai būtų krepšinio, tikėjimo ar
gyvenimo prasmės tema. Linas su-
tiko paskelbti savo el. pašto adresą
(Linas.Gineitis@yahoo.com), jeigu
skaitytojai turėtų jam klausimų. 

Tikiuosi, kad šis mano rašinys
sudomins ir paskatins jus parašyti
Linui ar pasikviesti jį į vasaros
stovyklas/mokyklas, kad galėtumėte
asmeniškai išvysti jo širdyje esančią
tikėjimo šviesą, kuria jis mielai su
visais dalinasi.  

Linas Gineitis.
Nuotr. iš Lino Gineičio asmeninio albumo
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Liepos 4–12 d. Dainavoje – Jaunųjų atei-
tininkų (JAS) stovykla lietuviškai kalban-
tiems vaikams nuo 7 iki 13 metų. Daugiau
informacijos: javjas.org

Liepos 12–22 d. Dainavoje – Moksleivių
ateitininkų (MAS) stovykla lietuviškai kal-
bantiems gimnaziją lankantiems mokslei-
viams. Registruojamasi internetu, adresu
mesmas.org

Liepos 15–22 d. Santa Barbara, CA –
Stovykla 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. 

Rugpjūčio 6–10 d.  Panevėžio raj. –
Ateitininkų sendraugių stovykla  Berčiūnų
ateitininkų stovyklavietėje. Išeivijos ateiti nin -
kai kviečiami dalyvauti!

Rugpjūčio 4–11 d. kennebunkport,
Maine – Ateitininkų sendraugių poilsio
stovykla 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 10–12 d. kaune – Ateitininkų
federacijos (AF) suvažiavimas. Viso pasau-
lio ateitininkai kviečiami dalyvauti.

Rugpjūčio 31–rugsėjo 3 d. Dainavoje.
Š. Amerikos ateitininkų savaitgalis.

ATEITININKŲ KALENDORIUS

Sendraugių ateitininkų stovykla
Dainavoje liepos 22–29 d.

Stovyklos tema — Einam basi :) Stovyklautojai — maži ir dideli —
bus kviečiami pagvildenti paprastumo ir kuklumo vertybes. Švęs-
dami Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, prisiminsime šio

mums brangaus asmens žodžius: ,,Rūpinkimės ne paviršutiniais ženk-
lais pasižymėti ir išsiskirti, o tik dvasia...”  Programa skatins  mus
pamąstyti ir suprasti, kad ne daiktai, o mūsų santykis su Dievu ir žmo-
nėmis yra vertingiausi. 

Nors visos vietos stovykloje jau užpildytos, 
kviečiame susidomėjusius atvykti į stovyklą

paskaitų metu, kasdieną 10 val. ryto.

Programa

PIRMADIEnIS, liepos 23 d.

,,Mūsų pavyzdys tebūna Jėzus Kristus”  — pal. Jurgis Matulaitis

PASKAITA: Paulius ir Alma Jankai — ,,Sveika dvasia sveikame kūne”

VAKARINė PROGRAMA: Laužas: ,,Basos kojos; istorija ir tradicijos”

AnTRADIEnIS, liepos 24 d.

,,Rūpinkimės ne paviršutiniais ženklais pasižymėti, o tik dvasia.” — pal.
Jurgis Matulaitis

PASKAITA: kun. Vytautas Kirka — ,,Nugalėti blogį gerumu”

VAKARINė PROGRAMA: ,,Kur mano lobis?” 

TREČIADIEnIS, liepos 25 d.

,,Juo daugiau bus Dievo ir artimo meilės tarp jųjų, tuo kiekvienas bus
karštesnis: kiekvienas tada neš aną ugnį, kuria kitus uždega.”
— pal. Jurgis Matulaitis

PASKAITA: Daiva Priščikaitė, MSW — ,,Kiekvienas vaikas
nusipelno mylinčios šeimos”

VAKARINė PROGRAMA: Švęskime šeimą!  ,,Kaimo vestuvės”

kETVIRTADIEnIS, liepos 26 d.

,,Dievo ir artimo meile deganti širdis daug vertesnė nei bet
koks mokslas.”   — pal. Jurgis Matulaitis

PASKAITA: dr. Vainis Aleksa — ,,Šatrijos Ragana, Vincas My-
kolaitis-Putinas ir Salomėja Nėris: Kaip klasikinė literatūra gyvuoja
šiandien”

VAKARINė PROGRAMA: 2012 Šokių ir dainų šventė ,,Mylim Lietuvą!”

PEnkTADIEnIS, liepos 27 d.

,,Ne tik turime žiūrėti, kad patys kaskart geriau susiorganizavę ir susi-
tvarkę būtume, bet kad ir kitus dar aplink save telktume ir vienytume dėl
gerų darbų.” — pal. Jurgis Matulaitis

PASKAITA: Gintaras Vaišnys — ,,Apie širdies darbus”, arba ,, Kaip
beveik likau basas”

VAKARINė PROGRAMA: Žaidimų vakaras: Dirbam kartu :)

ŠEŠTADIEnIS, liepos 28 d.

,,Savo nuomonių reikia laikytis, bet dėl kitokios nuomonės žmonių turėti
kuo didžiausią meilę.” — pal. Jurgis Matulaitis

PASKAITA: ,,Ateitininkija — atsiliepiame į
klausimus”                  

VAKARINė PROGRA-
MA: ,,Kūrybos
vakaras”

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Susitikime Šokių šventėje
Ateitininkai kartu su skautais kviečia visus Šokių šventės 

dalyvius ir svečius į pabendravimo kambarį ,,Jaunimo centras”

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

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

Ateitininkų
Federacijos suvažia-
vimas
Viso pasaulio ateitininkų laukiama š. m. rugpjūčio 10–12 d.
Ateitininkų rūmuose Kaune

Ateitininkų federacijos (AF) suvažiavimas šaukiamas 2012 m. rugpjūčio
10–12 d. Kaune, Laisvės al. 13. Viso pasaulio ateitininkai kviečiami
dalyvauti. Skirtingai nei Kongresas, suvažiavimas yra labiau darbi-

nis, skirtas organizacijos vidaus reikalams sutvarkyti. Preliminarią progra-
mą galite rasti http://www.ateitis.lt/node/11003

Siūlykime kandidatus
Suvažiavimo metu bus balsuojama už naują AF pirmininką. Pagal AF

įstatų 44 straipsnį, „AF pirmininku gali būti renkamas ateitininkas, ne jau-
nesnis nei 25 metų, turintis ne mažesnę kaip 5 metų veiklos AF patirtį. Tas pats
asmuo AF pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš
eilės. Kandidatai į AF pirmininkus turi būti iškeliami ir pristatomi AF
nariams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF suvažiavimo pradžios. Kandidatus
į AF pirmininkus registruoja AF valdyba.”

Šiuo metu visi pasaulio ateitininkai yra raginami siųsti AF pirmininko
kandidatūras AF valdybai el. paštu: af@ateitis.lt Prašome nurodyti kandi-
dato vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Primename, kad kan-
didatas yra tik tas asmuo, kuris yra pasiūlytas ir yra gautas jo sutikimas.
Kandidatus galima siūlyti iki š. m. liepos 10 d.

Bus renkami ir penki atstovai į AF tarybą. Į tarybą taip pat įeina praėju-
sios kadencijos AF pirmininkas, esamos kadencijos pirmininkas, dvasios
vadas ir penki užsienyje veikiančių ateitininkų organizacijų deleguoti atsto-
vai. Šiuo metu išeivijos ateitininkams atstovauja Rasa Kasniūnienė, Jolita
Kisieliūtė Narutienė, Danguolė Stončiūtė Kuolienė, Petras V. Kisielius ir
Kazys Razgaitis. 

Daugiau informacijos apie AF suvažiavimą išeivijos ateiti ninkams
suteiks AF sekretorė-referentė Lina Zailskaitė, tel: +370 37-32-40-25, el. paštas:
lina.zailskaite@ateitis.lt

Stovykla prieš suvažiavimą
Ateitininkų sendraugių sąjunga rugpjūčio 6–9 d. (prieš AF suvažiavimą

Kaune) kviečia atvykti į Berčiūnuose (Panevėžio r.) vyksiančią stovyklą
„KompASaS 2012”.  Daugiau informacijos rasite internete, adresu: 
http://lt-lt.facebook.com/events/457896674240290/
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JAV LB XX Tarybos rinkimams pasibaigus 
Vyriausiosios  rinkimų komisijos pirmininkė Janina Udrienė pasakoja apie neseniai vykusius rinkimus, apie jų rezultataus ir pamokas

Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai (iš kairės): Kastytis Giedraitis, Laima Maziliaus-
kienė, Janina Udrienė, Rasa Karvelienė, Valdas Piestys.                Narimanto Udrio nuotr.

JAV LIETUVIŲ  BENDRUOMENĖS XX TARYBOS BALSŲ SKAIČIUS 
PAGAL APYGARDAS

Apygarda                                             Galiojančių          Kandidatų        XX
balsavimo             skaičius         Taryb.

kortelių                                        narių
skaič.

Amerikos Kryžkelių apygarda – 158                               7                    3
Connecticut apygarda – 216                              5                    4
Florida apygarda  – 155                              5                    3
Michigan apygarda – 234                             5                    4
Naujosios Anglijos apygarda – 344                              6                    6
New York apygarda – 218                              5                    4
Ohio apygarda – 152                               4                    3
Pietryčių apygarda, Rajonas I – 197                              6                    4
Pietryčių apygarda, Rajonas II – 426                              8                    7
Vakarų apygarda, Rajonas I – 217                              6                    4
Vakarų apygarda,  Rajonas II – 90                              1                    1
Vakarų apygarda, Rajonas III – 106                              1                    1
Vidurio vakarų apygarda, Rajonas I – 647                             11                  11
Vidurio vakarų apygarda, Rajonas II – 73                              1                    1
Vidurio vakarų apygarda, Rajonas III – 219                              4                    4
Iš viso balsuotojų – 3,452                         75                  60

Vienas kandidatas atstovauja (Galiojančių balsavimo kortelių skaičius/60
atstovų) – 57,533 balsuotojams

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XX TARYBOS REZULTATAI

Išrinktas/a Apygarda, rajonas       Vardas, pavardė                Balsų  gauta

Narys Amerikos kryžkelių – Arvydas Urbonavičius – 97
Narė Amerikos kryžkelių – Birutė Prišmantas – 92
Narė Amerikos kryžkelių  – Aušra Laurušaitė-Kromelis – 59
Kandidatė Amerikos kryžkelių – Rita Anceravičienė – 41
Kandidatas Amerikos kryžkelių – Narimantas Gruzdys – 38
Kandidatė Amerikos kryžkelių – Živilė Symeonidis – 29
Kandidatas Amerikos kryžkelių – Scott Heft – 24
Narė Connecticut – Giedrė Stankūnienė – 172
Narė Connecticut – Rasa Dooling – 167
Narė Connecticut – Jurgita Mockutė – 146
Narė Connecticut – Irena Valys – 139
Kandidatė Connecticut – Ses. Margarita  Bareikaitė – 106
Narė Florida – Jolita Dromantaitė – 120
Narys Florida – Arvydas Bubulis – 111
Narė Florida – Zita Siderienė-Kirvaitis – 89
Kandidatė Florida – Renata Armalaitė – 88
Kandidatė Florida – Rasa Smith – 61
Narys Michigan – Andrius Anužis – 189
Narys Michigan – Robertas Selenis – 189
Narė Michigan – Laima Maziliauskienė – 184
Narė Michigan – Laura Garnytė – 119
Kandidatė Michigan – Nijolė Zelwinder – 111

Narys Naujosios Anglijos – Tomas Girnius – 271
Narė Naujosios Anglijos – Rima Girniuvienė – 246
Narė Naujosios Anglijos – Irena  Veitienė – 222
Narys Naujosios Anglijos – Algimantas Gustaitis – 219
Narys Naujosios Anglijos – Edvardas Bubnys – 218
Narys Naujosios Anglijos – Jonas A. Stundžia – 145
Narė New York – Laima Šileikytė-Hood – 184
Narys New York – Laurynas Vismanas – 171
Narė New York – Rasa Savičiūtė-Sprindys – 156
Narė New York – Gelmina Židelytė – 149
Kandidatas New York – Edmundas Adomaitis – 109
Narė Ohio – Jūratė Virkutytė – 124
Narys Ohio – Dalia Puškorienė – 113
Narys Ohio – Viktoras Stankus – 112
Kandidatas Ohio – Gražvydas Supronas – 101
Narė Pietryčių rajonas I – Rasa Miliūtė – 134
Narė Pietryčių rajonas I – Vida Lanytė-Anton – 87
Narys Pietryčių rajonas I – Rimantas Bitėnas – 81
Narė Pietryčių rajonas I – Danguolė Didžbalienė – 65
Kandidatas Pietryčų rajonas I – Saulius Ūdra – 63
Kandidatas Pietryčių rajonas I – Žilvinas Bublis – 29
Narys Pietryčių rajonas II – Virgus L. Volertas – 320
Narė Pietryčių rajonas II – Liepa Vasarė Gust – 286
Narė – Pietryčių rajonas II– Nerija Orentienė – 276
Narė Pietryčių rajonas II – Teresė Gečienė – 270
Narė Pietryčių rajonas II – Danelė Vidutienė – 263
Narys – Pietryčių rajonas II – Rimantas A. Stirbys – 239
Narė Pietryčių rajonas II – Marija Dainienė – 194
Kandidatė Pietryčių rajonas II – Gražina Čėsnaitė-Blekaitienė  – 166
Narys Vakarų rajonas I – Kęstutis Reivydas – 173
Narė Vakarų rajonas I – Danguolė Varnienė – 162
Narė Vakarų rajonas I – Sigita Barysienė – 161
Narė Vakarų rajonas I – Angelė Nelsienė – 148
Kandidatė Vakarų rajonas I – Aldona Kudirkienė – 146
Kandidatė Vakarų rajonas I – Nijolė Glaze – 75
Narė Vakarų rajonas II – Irena Blekys – 90
Narys Vakarų rajonas III – Kęstutis Eidukonis – 106
Narys Vidurio Vakarų rajonas I – Juozas Polikaitis – 436
Narė Vidurio vakarų rajonas I – Svajonė Kerelytė – 368
Narys Vidurio vakarų rajonas I – Jonas Vytautas  Prunskis – 343
Narė Vidurio vakarų rajonas – Vilija Vakarytė – 342
Narė Vidurio vakarų rajonas I – Milda Marija Šatienė – 333
Narys Vidurio vakarų rajonas I – Aidas Krapikas – 326
Narė Vidurio vakarų rajonas  I – Miglė Tauragytė – 316
Narė Vidurio vakarų rajonas I – Maria  Remienė – 312
Narys Vidurio vakarų rajonas I – Stanley Balzekas – 303
Narys Vidurio vakarų rajonas I – Rimantas Dirvonis – 293
Narys Vidurio vakarų rajonas I – Rimantas Pažemeckas – 280
Narė Vidurio vakarų rajonas II – Birutė Vilutienė – 73
Narys Vidurio vakarų rajonas III – Gediminas Damašius – 145
Narė Vidurio vakarų rajonas III – Regina Narušienė – 137
Narys Vidurio vakarų rajonas III – Paulius Slavėnas – 119
Narys Vidurio vakarų rajonas III – Ramutis Pliūra – 85

– Gal galite statistiškai api-
bendrinti rinkimų rezultatus? 

– Šiais metais JAV LB Tarybos
rinkimuose dalyvavo 3,452 asmenys.
Dalyvių skaičius padidėjo beveik 5
proc. nuo rinkimų prieš trejus metus.
Internetu balsavo 391 asmuo, tas
skaičius irgi nuo praeito karto padi-
dėjo 11 proc. Tačiau žinant didelius
skaičius lietuvių, gyvenančių Jung-
tinėse Valstijose, galima manyti, kad
rinkimuose galėjo dalyvauti žymiai
daugiau lietuvių. Ateityje reikėtų
pasvarstyti, kaip labiau sudominti
žmones ne tik rinkimais, bet ir aps-
kritai Bendruomenės veikla. Ilgame-
tis Bendruomenės narys Arvydas
Barzdukas teigia, kad pelno nesie-
kiančiose organizacijose balsuoja
apie 15–20 proc. jų narių. Jeigu iš tik-
rųjų taip yra, LB turėtų jungti
17,260–23,013 lietuvių – tai tikrai
nemažas būrys mūsų tautiečių, ku-
riems atstovaujaTarybos nariai. 

– Organizuoti rinkimus po vi-
sas Jungtines Valstijas išsibars-
čiusiose apylinkėse tikrai neleng-

vas darbas. Kas buvo sunkiausia?
– Labai lėtai buvo sudaromos

apylinkių rinkimų komisijos. Apy-
gardos vis pranešdavo, kad apylinkė-
se vyksta kiti renginiai, kiti svarbūs
darbai ir laiko nebelieka imtis dar
vieno darbo. Kandidatų siūlymas irgi
užtruko ilgiau, nei tikėjomės.  Apy-
gardoms bei apylinkėms nebuvo
lengva surasti tinkamus kandidatus
ir juos prikalbinti, kad skirtų savo
talentą ir jėgas Bendruomenei, eida-
mi Tarybos nario pareigas. Dar prisi-
dėjo ir tai, kad naujai prisijungę LB
nariai nėra gerai susipažinę su LB
struktūra ir ne visiems buvo aiški
LB Tarybos paskirtis. Supažindinant
jaunesniąją kartą su rinkimų tvarka
daug prisidėjo Krašto valdybos vice-
pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Ro-
sen. Ji lankydamasi apylinkėse pasa-
kodavo apie būsimus rinkimus, siū-
lydama veikliems Bendruomenių na-
riams kandidatuoti į Tarybą. Ruoš-
dama apylinkių pirmininkų suvažia-
vimą, kuriame dalyvavo apie 40 žmo-
nių, ji skyrė laiko Rinkimų komisijos
pranešimui ir atsakymams į iškilu-

sius klausimus. Tuoj pat atsirado
norinčių kandidatuoti į XX Tarybą.
Tad akivaizdu, jog rinkimuose labai
svarbu Tarybos vaidmens suvokimas
ir asmeniniai ryšiai su Bendruome-
nės žmonėmis. Surinkus 75 kandida-
tus, norėjome per LB tinklalapį ir
žiniasklaidą supažindinti visuomenę
su kandidatų biografijomis. Vienoms
apygardoms tuoj pat pasisekė gauti

iš kandidatų informaciją, kitos apy-
gardos labai uždelsė su šiuo darbu.
Tačiau Rinkimų komisija nuolat ra-
gino apygardas, kol sulaukėme bal-
suotojams reikalingos informacijos
ir galėjome ją paskelbti. Ir dabar ra-
ginu skaitytojus pasiskaityti apie
išrinktus kandidatus tinklalapyje
www.javlb.org 

Nukelta į 12 psl.

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto rinkimų komisija 2012
The Lithuanian-American Community national Election Committee 2012

31230 Country Ridge Circle, Farmington Hills, MI 48331 Tel. 248-788-3417, 248-417-9726
el. paštas: tarybosrinkimai2012@gmail.com; svetainė: www.javlb.org

KRAŠTO RINKIMŲ KOMISIJOS XX TARYBOS RINKIMŲ BALSAVIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS
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Vilnius vėl rengs „Velomara toną”

Šių metų rugpjūčio 25 d. Vilniuje
ir vėl vyks tarptautinis dviračių
maratonas  „Velomaratonas’’.

Iki rugpjūčio 18 d. užsiregistravę
dviračių bei sporto entuziastai varžy-
bose galės dalyvauti nemokamai.
Registruotis kviečiami visi dviračių
mėgėjai, kurie, pagal amžių ir gali-

mybes, gali pasirinkti tris atstumus:
sportininkų (80 km arba 40 km),
mėgėjų (24 km) ir vaikų (2,4 km).

„Velomaratoną’’ rengia Naciona -
linis automobilių klubas, kuriam va -
dovauja Benediktas Vanagas. 2010 m.
pirmąkart surengtas šis vie nas iš
didžiausių Lietuvos sporto ren ginių
pirmaisiais metais sutraukė apie
2,700 dalyvių, antraisiais – net 3,700.

Nauja L. Veržbicko pergalė

Apie fenomenu vadinamą lietuvį
sportininką Luką Veržbicką (pa sau -
lyje žinomą kaip Verzbicą) jau se-
nokai buvome rašę. Šis 19 metų jau-
nuolis, pernai baigęs Čikagos prie-
miestyje esan čią Sandburg vidurinę
mokyklą, š. m. birželio 17 d. vėl pui-
kiai pasirodė triatlono pasaulio tau-
rės varžybose, vyrų profesionalų kla-
sėje laimėda mas aukso medalį.

Jaunių grupėje 2011 m. tapęs pa-
saulio čempionu triatlone ir per visą
savo karjerą surinkęs apie šimtą
įvairiausių apdovanojimą Ame rikoje
bei užsienyje, jaunasis lietuvis (jis
dar tebeturi Lietuvos Respublikos pi-
lietybę) dabar lavinasi vien tik triat-
lone.

Nepaisant to, kad jis labiau iš-
gar sėjo kaip bėgikas ir praėjusį ru-
denį pradėjo studijuoti garsiausiame
Ame rikos bėgikų universitete – Uni-
ver sity of  Oregon, Eugene, OR, vėly-
vą rudenį Lukas paliko šią mokslo
įstaigą. Nusprendęs visą savo dė mesį
skirti triatlonui (plaukimas, dviratis
ir bėgimas) jis perėjo studijuoti į Uni-
versity of  Colorado. Jis taip pat pra-
dėjo lankyti savo patėvio Romo Ber-
tulio vadovaujamą JAV elitinę triat-
lono akademiją Colorado Springs
mieste. Vaikinas įsitikinęs, kad tik
šioje sporto šakoje jis gali pasiekti
aukštumų ir pakliūti į JAV olimpinę
rinktinę. Gaila, kad Lu kas Londone
negalės dalyvauti, nes dar neturi
JAV pilietybės.

Po patirtos traumos šių metų
sausio mėnesį Lukas prieš dvi sa -
vaites, birželio 2 d., iškovojo pirmąją
savo, kaip profesionalaus sportinin -
ko, pergalę, laimėdamas auksą „Dal -
las Pan Am Cup”, kur rungtyniavo su

geriausiais JAV ir pasaulio triatlono
sportininkais. (Beje, „Pan American
Cup” varžybose, vykusiose Dallas
mieste, Veržbickas įveikė 2012 m.
JAV olimpietį Manuel Huerta dau-
giau nei minute.)

Tai jam suteikė galimybę išban -
dyti jėgas triatlono „World Cup” pir-
menybėse Banyoles mieste, Ispani -
joje. Šių varžybų pradžia mūsiškį ne -
labai džiugino, po pirmosios rungties
– plaukimo – jis buvo 45 vietoje. Ta-
čiau užsėdęs ant dviračio Lukas pri-
sivijo pirmaujančius, o prasidėjus 10
km bėgimo rungčiai, jis ne tik susily-
gino su jais, bet ir ap lenkė (10 km jis
nubėgo per 30 min. 55 sek.), laimė-
damas 27 sek. per svara.

Luko bendras rezultatas buvo 1
val. 47 min. ir 28 sek. Kiti Interna-
tional Triathlon Union pirmojo pen-
ketuko (pagal taškus) sportininkai
liko už lietuvio: 4-as – Laurent Vidal
iš Prancūzijos, 5-as – Dmitry Polyans-
ky iš Rusijos.

Pirmieji penki išsirikiavo taip:
Lukas Verzbicas (JAV) – 1:47:28; Lau-
rent Vidal (Prancūzija) – 1:47:45;
Dmitry Polyansky (Rusija) – 1:48:04;
Mark Buckingham (Didžioji Brita -
nija) – 1:48:16 ir Adam Bowden (Di -
džioji Britanija) – 1:48:22.

Moterų grupėje laimėjo Gwen
Jorgensen (JAV) – 1:59:39.

„Mane apėmė neapsakomai ge-
ras jausmas, kai per pirmąsias savo
‘World Cup’ varžybas iškovojau per-
galę, – po lenktynių sakė Lukas. –
Kiti dalyviai iš tikrųjų stūmė mane į
priekį, o aš buvau laimingas, kad pa -
baigoje nepritrūkau jėgų.’’

Jau šį šeštadienį, birželio 23 d.
Luko laukia varžybos ,,World Triath-
lon Series” Kitzbuehel mieste, Aust-
rijoje. Linkime jam sėkmės ir jose!

PAUL TRIUKAS

EDVARDAS ŠULAITIS

T. Haas – 13-asis apdovanojimas

Praėjusią savaitę Vokietijoje 13-
ąjį titulą laimėjo vokietis Tommy
Haas.

„Gerry Weber Open’’ teniso tur -
nyro baigiamosiose rungtynėse bu -
vusi antroji planetos raketė Haas
susikovė su geriausiu visų laikų

tenisininku Roger Federer. Rungty -
nes 7–6(7–5), 6–4 laimėjo vokietis.
Jam pavyko įveikti šveicarą, kuris šį
tur nyrą yra laimėjęs penkis kartus
(2003–2006 ir 2008 metais).

Kitame šios savaitės turnyre
Ang lijoje nugalėtoju tapo Marin Ci -
lic. Jis susikovė su buvusia trečiąja
planetos rakete, argentiniečiu David
Nalbandian.

Šią savaitę Lietuvos tenisininkai
kovoja dėl patekimo į „Wimbledon’’
turnyrą. Vis dėlto jau aišku, kad
Ričardas Berankis didžiojo kirčio
tur nyre nedalyvaus. Jis pirmojo eta-
po rungtynes 4–6, 5–7 pralaimėjo ru-
sui Andrey Kuznetsov. Kitas lietuvis
Laurynas Grigelis pirmojo etapo
rungtynėse laimėjo prieš kroatą An-
tonio Veic.

Nesėkminga pradžia

Dvi draugiškas rungtynes Lietu -
voje sužaidę ir pralaimėję mūsų na -
cionalinės krepšinio rinktinės nariai
išvyksta į JAV tęsti pasiruošimą ar-
tėjančiam olimpinės atrankos turny -
rui.

Pirmąsias rungtynes praėjusį
savaitgalį Lietuvos rinktinės krep -
šininkai Klaipėdoje žaidė su Make -
donijos nacionaline rinktine. Make -
donijos krepšininkai ir vėl, kaip per-
nai, nugalėjo lietuvius, paskutinėmis
sekundėmis įrodę savo pranašumą.
Pergalę buvusios Jugoslavijos krep-
šininkai iškovojo rezultatu 78:74.

Antrosios rungtynės buvo su-

žaistos Kaune prieš Graikijos rinkti-
nę. Lietuvių ir graikų akistatoje mū-
siš kiai ne itin priešinosi ir pralaimė-
jo rezultatu 70:82.

Šią savaitę Lietuvos rinktinė iš -
vyksta į Houston miestą. Jungtinėse
Valstijose lietuviai sužais dar tris
kontrolines varžybas, o prie rinkti -
nės prisijungs trys tik praėjusią sa -
vaitę sezonus baigę krepšininkai:
Martynas Pocius, Rimantas Kaukė-
nas ir Jonas Mačiulis. Vis dėlto į JAV
vyks ne 17, o 15 krepši nin kų. Po Lie-
tuvos-Graikijos rinktinių dvikovos
buvo atsisakyta Min daugo Kuzmins-
ko ir Tado Klimavi čiaus paslaugų.

Olimpinis atrankos turnyras
vyks liepos 2–8 d.Venesueloje.

PAUL TRIUKAS

A. Kaunas – pirmasis lietuvis golfo
profesionalas

Golfo žaidimas Lietuvoje nėra
populiarus. Nepopuliarus jis ir tarp
išeivijos lietuvių. Nors jį čia žaidžia
nemažai tautiečių, nė vienas iš jų
nėra pasiekęs bent jau vidutiniškų
rezultatų. 

Nepaisant to, Lietuvoje užaugo
pirmasis golfo profesionalas, tai –
Arnas Kau nas. Jam 21-eri, tad vaiki-
nas dar turi daug laiko tobulėti.
Tiesa, daugiausia laiko Arnas pralei-
džia Prancūzi joje, kur ir gavo profe-
sionalaus golfo žai dėjo pažymėjimą.
Dėl jos Arnui teko išlieti nemažai
prakaito.

Dėl šio pažymėjimo Prancūzi joje
varžėsi 13 golfo mėgėjų, o tarp lai-
mingųjų buvo tik du: Arnas ir vie nas
prancūzas. 

Kaunas, gimęs Elekt rėnuose, gol-
fą žaidžia septintus me tus. Būdamas
vaikas, Arnas gerai gro jo fortepijonu
ir tikėjosi tapti šios meno šakos at-
likėju. Bet štai jau 11 metų kaip jis
nėra prisėdęs prie šio instrumento. 

Kadangi golfas 2016 m. taps olim-

pine šaka, lietuvis svajoja apie olim-
pines žaidynes. Mūsiškis taip pat
galvoja ir apie laimingą santuoką su
lietuvaite. „Turėjau prancūzę drau -
gę, bet man arčiau širdies lietuvės, –
mintimis dalijosi tik vasaromis į tė -
vynę grįžtantis Arnas. – Kai esi įsi-
my lėjęs, golfo kamuoliukas skrenda
dar toliau’’, – tikino golfui savo sielą
užrašęs sportininkas. 

Arnas yra Kauno „Vilkės’’ golfo
klubo narys. Šio klubo direktorius
Virginijus Dovydavičius teigė, kad
šis jaunuolis yra geras pavyzdys
kitiems golfo žaidėjams ir patikino,
jog ateityje Arnas dar ne kartą
garsins Lietuvos vardą. 

Arno pasiekimai golfe neatėjo
savaime. „Kartą per savaitę turiu die -
ną be golfo. Tada su drauge galime
nueiti į kiną, restoraną, pasivaikš -
čioti”, – sakė jis. Tiesa, vaikinas dar
nerado tokios merginos lietuvaitės,
kuri domėtųsi jo laimėjimais golfo
aikštynuose, kol kas merginos labiau
domisi Arno pran cūzų kalbos žinio-
mis. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
Agganis Arena, 925 Commonwealth Ave., Boston

Bilietai perkami, nurodant ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”
www.agganisarena.com • Ticketmaster tel. 800-745-3000

ŠVENTĖS RENGINIAI IR BANKETAS penkt. VI.29 – sekm. VII.1
Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St., Boston

Bilietus raginame užsisakyti kuo greičiau per šventės svetainę!
Galite kreiptis tel. 781-784-8491

PAUL TRIUKAS 
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,,KAD BŪTUM AKTORIUMI, REIKIA BŪTI PAMIŠUSIU”
...apie spektaklį

,,Gaiduko” premjera Lietuvos
na cionaliniame dramos teatre įvyko
2009 m. gruodžio 29 d. Paklaustas,
kodėl gastrolėms pa sirinko būtent šį
monospektaklį, ak torius tikino, kad
jam ši pjesė labai brangi. Tai tarsi
atskaitos taškas ki tiems, būsimiems
jo aktoriniams darbams. 

...apie moteris 
Spektaklyje moteris sukuria,

užaugina vy rą. Bendraudamas su ja,
galvodamas apie ją, jausdamas ją
savo ap linkoje, spektaklio veikėjas

per ją pradeda matyti gyvenimą ir
pasaulį. Aktorius teigia, kad ir jo
gyvenime moterys taip pat suvaidino
nemažą  vaidmenį: ,,Para lelių tikrai
nemažai, mat šis kūrinys parašytas
specialiai man. Jos, aišku, nėra tie -
sio ginės, ta čiau tikrai yra ne mažai
manęs, nors aš pats niekada neaugau
vaikų namuose. Tai daugiau mano
kaip ak toriaus alter ego. Aš beveik po
kiek vienu šios pjesės sakiniu apie
moterį galiu pasirašyti. Tačiau aiš -
ku, kad kiekvienas žiūrovas pjesėje
randa savų dalykų.”

...apie  pamišimą
,,Kad būtum aktoriumi, reikia

būti pamišusiu”, – teigia Marius. Pa -
sak jo, jam pačiam tas pamišimas už -
ė jo gana anksti. Būdamas šešerių pa -
siprašė groti smuiku, bet muzikos
mo kyklą baigė tik dėl to, kad per nak-
tis su juo sėdėdavo tėvas. Aktorius
sakėsi pats esąs didelis tinginys. Mu -
zikos mo kykla smarkiai praplėtė jau -
nuolio aki  ratį, pravėrė pasaulėjautos
langus.

Tėvas, vestuvių muzikantas, kar-
tais sūnų pa si imdavo į vestuves,  pa -
sirodydavo Marius ir mokyklos sce -
noje. ,,Ta aplinka formavo mano bū -
simą apsisprendimą. Visa tai augo
au go manyje, kol vieną die ną spro-
go – mečiau studijas KTU ir pradėjau
studijuoti aktorystę. Ir jau kai iš -

plaukiau į tuos vandenis, taip iki
šiolei ir plaukiu aktorystės upe”, –
pasakoja Marius. 

... apie teatro žiūrovus
,,Lietuvoje, kur žinoma ir mano

teatrinė veikla, į spektaklius žiūrovų
prisirenka tikrai daug. Nors reikia
pasakyti, kad apie teatrą žino, juo
domisi nedaug žmonių. Mano spek-
taklį Amerikoje pamatė taip pat ne -
mažai žiūrovų, bet daugiausia jų
susirinko Čikagoje. Ta čiau, kiek su -
prantu, čia ir bendruo menė daug
didesnė”, – apie spektaklių lankomu -
mą kalbėjo aktorius. 

...apie komercinį teatrą
,,Manau, kad komercinis teatras

yra lygiavertis valstybiniam. Esu įsi-
tikinęs, jei menininkas lieka ne su p -
rastas – tai ne žiūrovo bėda, tai  me ni -
ninko kaltė. Jei pas mane kaip pas
ak torių neateis žiūrovai, kaltas bū -
siu tik aš pats. Ir visai nesvarbu, ko -
kiame aš teatre – komerciniame ar
vals tybiniame – vaidinsiu, – tikina
Ma   rius.  – Taip, kai pagalvoji apie vy -
res nių jų aktorių darbo kokybę, kai
jie turėjo daug daugiau laiko nuglu -
dinti kiekvieną spektaklio kam pą,
kartais suima pavydas. Šiais laikais
to padaryti neįmanoma. Pasi keitė
pats gyvenimas, jo tempas. Ga lime
ig  noruoti, teisti, kalbėti, tačiau gy ve -
nimas diktuoja sa vas sąlygas. 

Iš kitos pusės šiais laikais pa -
čiam aktoriui, mano manymu, yra
daug daugiau galimybių susitikti su
daugybe režisierių, išbandyti įvai -
riausias atlikimo technikas. Akto -
rius sugeria gyvenimą į save ir viską
apgalvojęs perteikia savo vaidmeny-
je, tad įvai riausi susitikimai savo -
tiškai aktorių praturtina, skatina jį
dirbti įvairesnį darbą. Vaidmenų iš
dan gaus mums niekas nenuleidžia,
turime žaibiškai į viską at siliepti,
šiais laikais negali me gyventi ‘vie -
nuo  lyne’, kaip kažkada vyresnieji
gyveno J. Miltinio teatre.” 

...apie teatro kritikus
,,Nuo pat paauglystės rinkau

straipsnius apie teatrą. Iškarpas iš
‘Literatūros ir meno’ su Irenos Alek -
saitės, Egmonto Jansono, Rūtos
Ogin s kaitės, Kastyčio Vainausko ir
kitų teatrologų straipsniais. Štai kur
buvo tikras viešumas! Kai teatro kri-
tikai išnagrinėdavo tavo vaidmenį
iki panagių, kur kiekvienas saki-
nys – didžiausia pamoka tiek intelek -
tualiniu, tiek estetiniu požiūriu. Lie -
tuvoje, mano nuomone, šiuo metu
labai trūksta rimtų teatrologų, ir jų
niekas neruošia. Kartais, skaitant
straipsnį apie spektaklį, susidaro
įspūdis, kad rašantysis neanalizuo-
ja spektaklio, nepadeda aktoriui pa -
ma tyti savo klaidų, o savo rašiniu
tie siog gėrisi”, – apgailestavo Ma-
rius. 

...apie darbą televizijoje
,,Televizija man – kūrybinė dirb -

tu  vė, kuri mane traukia. Iš kitos pu -
sės – televizija ne vienam teatro ak to -
riui padeda išgyventi, tad nėra ko ko -
ke tuoti. Tačiau ir čia reikia profe sio -
na lumo. Joje mes kuriame ne ką ma -
žiau pastangų kainuojančius kūrybi -
nius spektakliukus. 

Mane domina  iššū kiai televizijo-
je, čia įgyta patirtis ne įkainojama,
kaip ir bet kuri kita. Ji moko žai biš -
kos reakcijos, discipli nos, savitvar-
dos ir daug kitų dalykų, kurie labai
praverčia teatre”, – Nukelta į 10 psl.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Nežinau, kas organizavo akto -
riaus Mariaus Jampolskio
gastroles JAV, tačiau tai, kad

šitokio lygio aktoriaus monospektak-
lis Čikagoje buvo parodytas tik sau-
jelei žiūrovų ir dar tokioje spektak-
liui nepritaikytoje erdvėje (,,Bunke-
ryje”, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480), ma nau – organiza-
torių apsileidimas. Stebino ir tai, jog
organizatoriai ne pasirūpino, kad
žiūrovas gautų nors menkiausią pro-
gramėlę. Tačiau nepaisant visko,
tiems teatro mėgėjams, kurie negir-
dėjo apie šio akto riaus apsilankymą
Čika goje ir ne matė šio spektaklio,
sakau drąsiai: gailėkitės.

Daugelis M. Jampolskį labiau
pažįsta kaip televizijos laidų vedėją
ir televizijos serialų aktorių. Kiek
mažiau gerbėjų matė jo įspūdingus
darbus teatre, kuriame jis praleidžia
daugiau laiko nei televizijoje. Ak to -
rius yra sukūręs ne vieną įsimintiną
vaid menį, vaidino William Shake -
speare ir Fiodor Dostojevskij pjesėse,
dirbo su Valentinu Masalskiu, Adol -
fu Ve čerskiu, Gintaru Varnu ir kitais
iš kiliais Lietuvos režisieriais.

34-uosius einantis M. Jampolskis
už veiklą teatre 2005 metais gavo
Auk  sinį scenos kryžių ir buvo įver -
tintas kaip geriausias jaunas meni -
ninkas, 2008 metais tapo „Sidabrinių
gervių” laureatu ir buvo pripažintas
geriausiu metų kino aktoriumi.
Marius – dukart LNK mu zikinio pro-
jekto „Žvaigždžių duetai” nugalėto-
jas, kartu su dainininke Irūna Pu-
zaraite apdovanotas  auksiniu mikro-
fonu.

Šiandien Marius – populiarus,
sa  vo vietą po saule suradęs aktorius.
Darbai  veja vienas kitą, jo visur pil -
na, ta čiau paklaustas, kaip jį prista -
ty ti, nė nemirktelėjęs atsako: ,,Ak to -
rius. Taip ir mano diplome parašy-
ta”. Marius – Lietuvos muzikos aka -
de mijos Teatro ir kino fakulteto (kur -
so vadovas Vladas Bagdonas) ab sol -
ventas.

Į JAV M. Jampolskis atvežė mo -
nospektaklį ,,Gaidu kas”, pa gal vokie -
čių rašytojos Ema Ashley pjesę.
Spek  tak lio režisierius – Juri jus
Smoriginas. 

Scenoje  – vienintelis rekvizitas –
di džiulė nedažyto medžio kėdė ir ...
ak torius. Pusantros valandos M.
Jam  pols kis, beveik neatsitraukda -
mas nuo kėdės – tai ant jos sėdė-
damas, tai tupėdamas, tai stovėda-
mas ar laikydamasis už jos nu ga rė-
lės – ironiškai, sarkastiškai, grau -
džiai, nepagražintai pasakojo ber -
niuko iš vai kų namų gyvenimo isto -
riją. Pasirodo, kad iš laikytum žiū ro -
vų dėmesį, nieko dau  giau ir nerei-
kia – tik tos kėdės, teksto ir ... talen-
tingo aktoriaus. Besikeičiantis pasa-
kotojo balso gar su mas, ritmas, stai-
gūs ka poti judesiai, kartkartėmis
netikėtai pasigirstanti muzika žiūro -
vą priver čia tyliai įsiklausyti, krūp-
telėti. Žiūrovų akyse septynme tis
ber niu kas tampa subrendusiu 25-
mečiu vy ru. Sutiktos gyvenimo kely-
je mo terys (Bronė, internato seselė,
šefė, bibliotekininkė Eleo no ra) kei tė
jo po žiūrį į daugelį dalykų, kiek viena
kū rė besiilginčio meilės, niekam ne -
reikalingo ber niuko, vė liau vaikino,
pasaulį. Kiek vienoje naujai sutikto-
joje jis matė ir dalelę tos, kuri jį glau -
dė anksčiau. Kiekviena višta (mo -
teris) savitai glaudė ma žąjį viščiu-
ką – augantį ber niuką – po savo spar-

nu, kol jis virto tikru vyru – gaiduku
papūsta krūti ne, suglaustais spar-
nais, palenkta galva, pakelta koja.
Reikia pasakyti, kad M. Jampolskio
margaplunksnis – nuostabus.

Aktorius puikiai imitavo ir sep-
tynmečio ber niuko, ir staliaus, ir vis -
ko mačiusių moterų, formavusių to
berniuko vyrišką savivoką, balsus.  

Spektaklis neduoda atsakymų,
ko iš tikrųjų reikia žmogui, kad jis
pasijustų mylimas ir reikalingas?
Kiek vienas tuos atsakymus tu rime
su sirasti patys. Tačiau susi mąstyti  –
tikrai pakviečia. 

Spektaklį režisavo Jurijus Smo -
ri gi nas. Taip taip, tas pats  aki p lėša J.
Smoriginas, kuris erzina tau tą sėdė-
damas už projekto ,,Šok su manimi”
tei sėjų stalo. Tai pirmas žinomo cho -
reog rafo darbas dramos teatro sceno-
je. Išgirdusi, kad spektaklį režisavo
bū tent jis, pamaniau, kad jame bus
cho reografinių elementų, šokių. Pa -
siro do, apsirikau. Taip, čia daug ju -
de sio, plastikos, ta čiau M. Jampols -
kis nešoka. Įdomu ir tai, kad E. Ash -
ley, pa ma čiu si J. Smoriginą televizo-
riaus ekra ne, pati pakvietė režisuoti
savo pjesę.   

Po spektaklio Marius atrodė pa -
vargęs, bet pasikalbėti su čikagie-
čiais spaudos atstovais neatsisakė.
Pa klaustas, ar buvo sunku, kukliai
atsa kė: ,,Čia juk mano duo na. Blo-
giau bu vo pristatant šį spektaklį ki-
toms lietuvių bendruomenėms Ame-
rikoje, mat skrendant lėktuvu mane
‘su šaldė’ kondicionie riai, tad vaidin-
ti te ko turint aukštą tem pera tū rą.
Sce noje atsiveria didžiuliai emoci-
niai išgyvenimai, tačiau už li pęs į
sceną visiškai užmirštu apie bet ko-
kius negalavimus.”

Pokalbiui susėdome keturiese –
,,Amerikos lietuvio” leidėjas Bronius
Abrutis, dvi ,,Draugo” redaktorės –
Loreta Ti mukienė ir šių eilučių
autorė – bei ak  torius M. Jampolskis.
Kalbėjomės...

Aktorius Marius Jampolskis Čikagoje.                                Loretos Timukienės nuotr.



10 2012 BIRŽELIO 23, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

APŽVALGOs

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Sirijoje ir Graikijoje sprendžiasi ne tik jų likimai 

Du poslinkiai skirtinguose pa-
saulio regionuose šiomis die-
nomis verčia sulaikyti kvapą.

Tai finansų krizė Europoje ir poli-
tinės konvulsijos arabų pasaulyje. Iš
paviršiaus žiūrint, šiedu reiškiniai
neturi daug ką bendro. Tačiau giliau
pažvelgus, esama panašumo. Taip
bent mano vienas svarbus Londono
dienraštis.

„Dvi didelės globalios krizės ju-
da savo kulminacijos link”, – rašo
laikraštis „Independent”, nuo 2010
metų priklausantis Aleksandr Lebe-
dev ir paprastai ginantis liberalias
nuostatas. Jis tęsia: „Ambicingam
vienos Europos valiutos projektui
gresia iširti – su pražūtingais pada-
riniais pasaulinių finansų rinkų sta-
bilumui ir ūkio augimui. O kitoje Vi-
duržemio jūros pusėje didėjantis
konfliktas Sirijoje gali visus Arti-
muosius Rytus paversti gaisro zona.
Nors šie poslinkiai skirtingi, juos
vienija bendras požymis. Abiem at-
vejais ilgalaikis sprendimas įmano-
mas tik pažengus didžiulį žingsnį į
priekį.”

Tada britų laikraštis tą žingsnį –
arba tiksliau pasakius, tuos žings-
nius, nes vieną turi žengti europie-
čiai, antrą arabai – apibūdina taip:
„Europai būtina pirmiausia ekonom-
inė, bet tuo pačiu – ir politinė sąjun-
ga. O Sirijoje, taip pat ir didelėje ara-
bų pasaulio dalyje, reikia susitaiky-
mo tarp sunitų ir šiitų. Ir taip pat
reikia kurti tikras valstybes, ne vien
skirtingų religinių srovių, genčių ir
etninių grupių telkiius.” 

Tokia yra Londono dienraščio
nuomonė, o tame pačiame mieste
išeinantis arabų dienraštis „Al
Hayat’ atsargiai rinkdamasis žodžius
rašo, jog „esama ženklų, kad Bashar
Assad režimas juda savo žlugimo
link. Vis daugiau vietovių ir provin-
cijų išslysta iš jo kontrolės, valdžios
dalinių vykdomos žudynės liudija
apie didėjantį orientacijos prara-
dimą, o opozicijos pajėgos nuolatos
ginkluojasi ir vis geriau tarpusavyje

bendradarbiauja. Tarptautinėje plot-
mėje Kofi Annan plano, B. Assad
režimui siūliusio daugybę galimy-
bių, kontekste girdisi balsų iš Va-
karų, kurie reikalauja stipriau įsi-
kišti į Sirijos reikalus. Lygiagrečiai
Sirijos sukilėlių pusėn teka vis dau-
giau pinigų, ginklų, strateginių ži-
nių. Todėl ir atrodo, kad Sirijos reži-
mas, atsisakęs politinių sprendimų
ir nepasisekus jo kariniam sprendi-
mui, stovi ties visiško žlugimo riba.”

Kitoje Viduržemio jūros pusėje,
Graikijoje, birželio 17 d. vyko rinki-
mai. Švedijos dienraštis „Upsala Nya
Tidning” rašė, jog „didžioji Graikijos

problema yra ta, kad jos valstybė vei-
kia ne kaip reikiant, o remiasi korup-
cija. Užtat rinkėjai ir neturi pasi-
tikėjimo savo politikais – ir čia juos
galima suprasti.”

„Todėl būtinai reikia naujos pra-
džios su nauja karta, neįsipainioju-
sia į senuosius ryšius ir senąjį men-

talitetą. Tačiau beveik visi yra pesi-
mistiški dėl Graikijos ateities, nes-
varbu, ar šalis atsisakys euro, ar ne.
Jeigu ji iš euro zonos išstos, gresia
sumaištis. Jeigu ji pasiliks prie euro,
tai pareikalaus tokių skausmingų
biudžeto karpymų, kad ir tuo atveju
bus tik sumaištis”, – nelinksmai
spėja Upsalos laikraštis. 

Pasak Oslo dienraščio „Natio-
nen”, „nors ir mažos šalys turi teisę
apsispręsti pačios, daug kas kitur Eu-
ropoje nori, kad graikai balsuotų ‘tei-
singai’ –  taigi taip, kaip Europos Są-
junga (ES) ir jos technokratai nori.
Tačiau Alexis Tsipras, su tuo nesu-

tinkančios partijos ‘Syriza’ vadovas,
ne-sileidžia grasinimų įbauginamas.
Jis prisidėjo prie to, kad Europoje
opozicija ir demokratija vis dar yra
galutinai nepanaikinta. Didžiosios
ES valstybės, visų pirma Vokietija,
savo supergalybės ambicijas pateisi-
na nurodydamos į ES. Šita įžvalga

nėra nauja, tačiau dėl visų gaisrų,
dramų ir praėjusių lemtingų savai-
čių daug kas ją pamiršo.”

Anot Bratislavos dienraščio
„Sme”, „nebūtų prie šiuometinės kri-
zės euro zonoje priėję arba ji būtų
daug švelnesnė, jeigu valstybės būtų
laikiusios Maastrichto reikalavimų.”

„Vietoj to nugalėjo politikos logi-
ka. Vienas to ženklas yra ir signalai
iš Briuselio, kad finansų pagalbos
Graikijai sąlygos galėtų galų gale bū-
ti sušvelninamos. Euro zonos vado-
vybė tikisi, kad Graikijos rinkėjai
tada nerinks ekstremistinių partijų
ir kartu nepasirinks savo šalies išsto-
jimo iš euro zonos. Tai labai rizi-
kinga prielaida. Bet dar liūdniau yra
tai, kad ES tuo vėl sąmoningai žemi-
au nuleidžia ekonominę kartelę, nes
tai jai politiškai tinka. Briuselis vis
dar neišmoko, kad šitas kelias veda į
pragarą”, – rašo Slovakijos sostinės
dienraštis.

Saragosos dienraštis „Periodico
de Aragon” apibendrina taip: „Euro-
pos ateičiai yra tik dvi galimybės: ar-
ba Vokietija įgalina tikrą valiutų są-
jungą, kuri laiduotų visų jos narių
mokumą. Arba euras žlunga, ir grįž-
ta peseta, drachma, lyra ir doičmarkė
– su rimtomis pasekmėmis visiems,
Vokietijai taip pat.”

„Aišku, pietų šalims reikia su-
tvarkyti savo biudžetus, tačiau soli-
darios Europos reikia taip pat. Jei
Vokietija ir jos sąjungininkai šiaurė-
je neįgalins kitos išeities, tai pinigų
sąjungos iširimas daugiau nei tikėti-
nas. Kaip gali Europa išsilaikyti, jei
pusė žemyno nustojo savo suverenu-
mo ir negali prieiti prie privačių
finansavimo šaltinių, nes turi skolų
tokia valiuta, kurios nekontroliuo-
ja?” – klausė Ispanijos Aragono re-
giono laikraštis.

Mykolas Drunga – JAV lietuvių
ir Lietuvos žurnalistas, visuomenės
veikėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Lietuvių išeivijos studi-
jų centro, Lietuvos radijo bendradar-
bis.

Bernardinai.lt

Didžioji Graikijos problema yra ta, kad jos valsty-
bė veikia ne kaip reikiant, o remiasi korupcija. Užtat
rinkėjai ir neturi pasitikėjimo savo politikais – ir čia
juos galima suprasti.

Atkelta iš 9 psl.     į klausimą, kodėl
jį taip dažnai matome televizoriaus
ekrane, atsakė Marius.

...apie lietuvišką kiną
Apie tai, kur slypi lietuviško ki -

no nepopuliarumo šaknys, Marius
sa   ko: ,,Kino filmui sukurti reikia
daug dau giau pinigų, negu spektak-
liui teatre. Kita problema – Lie tuvoje
neturime kino scenaristų, jie kaž -
kodėl Lietuvoje net neruošiami. Aš
jau seniai kalbu apie tai, kad reikėtų
gal iš Amerikos pasikviesti dėstyto-
ją, apmokėti jo gyvenimą Lietuvoje ir
per 4 metus išleisti nors vieną profe-
sionalių scenaristų kursą. Parašyti
kino scenarijų – tai nereiškia tik mo -
kėti gerai rašyti. Yra tam tikra speci-
fika. Turime puikių operatorių, pui-
kių režisierių, puikių aktorių, bet ne -
turime pačio svarbiausio – kino sce-
naristų.” 

...apie Ameriką
Pirmąją savo kelionę po Ame -

riką Marius pra dėjo nuo vakarinės
jos dalies. Pabuvota Los An ge les, San
Francisco, Denver ir Chi cago. ,,Ame -
rika labai didelė ir labai skirtinga.
Skirtingas net žmonių bendravimas.
Tai, kas anksčiau er zin  davo, pvz.,
šypsenos (kažkodėl bū damas Lietu -
vo je maniau, kad visos amerikiečių
šypsenos – tik dirbti nės), pabuvus
Ame  rikoje atsiskleidė visai kitu
kam pu. Pasirodo, ameri kiečiai yra
labai mandagūs žmonės. Dabar aš
jau galvoju: ‘O kodėl tas mandagu-
mas gali būti blogai? Kas blogo, jei
žmogus tau nusišypso ir paklausia:
‘How are you?’, nors galbūt ne laukia
atsakymo.’ Tas malo nus pa si svei ki -
nimas ir at sisveikinimas, šyp sena žy -
miai maloniau nuteikia nei rūš ka nas
veidas. 

Maloniai nustebino, kaip visi
mū sų sutikti žmonės gražiai mus pri -

ėmė, vežiojo, viską aprodė. Esame už
tai labai dėkingi. 

Tačiau didesnių apibendrinimų,
pabuvęs  Amerikoje tik tris savaites,
ne galiu padaryti”, – sakė Marius.

... apie nostalgiją 
,,Aš jaučiu lietuvių ilgesį savo

kraštui. Kai tik pa si sakai, jog esi iš
Lietuvos, čia gyvenančiųjų lietuvių
akyse šmės te li nostalgija, Lietuvos
ilgesys.  Gal tai trunka kokią sekun -
dėlę,  tačiau mačiau jį daugelio aky -
se.”

...apie politiką
Marius tvirtai įsitikinęs, kad po -

litika – ne jo sritis. Jis sako, kad poli -
ti ką daro scenoje. ,,Aš galiu susigun -
dyti visuomenine  veikla, bet lįsti į
po litiką nenoriu”, – sako Marius.  

... apie ilgesį
Per tris savaites, praleistas Ame -

rikoje, Marius labiausiai pasiilgo sū -

naus, šuns ir lietuviškų ežerų. Jis ti -
kino, kad šiame žemyne jis niekur
ne matęs tokių gražių ežerų kaip Lie -
tuvoje. Marius sakėsi esąs iš tų žmo -
nių, kurie gali pasakyti: ,,Man Lie tu -
voje gyventi gera.”

...apie ateitį
,,Mane kuo toliau, tuo labiau do -

mina kamerinės pjesės. Maža salė,
nedidelis žiūrovų skaičius, intymi
aplinka. Man atrodo, kad būtent
tokioje aplinkoje aktorius gali dau-
giau išsakyti”, – dalinasi ateities
planais Marius. 

... apie norą emigruoti
Noriu gyventi Lietuvoje. Esu

matęs daug šalių: ir tokių, ku rios
man labai patiko, ir tokių, kurios ne-
patiko, tačiau save ma tau gyvenantį
tik Lietuvoje. Tad anketos ,,Žaliajai
kortelei” pil dyti nesiruošiu.

MYKOLAS DRUNGA

,,KAD BŪTUM AKTORIUMI...”
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Premjeras Andrius Kubilius (k.) susitiko su JAV karinių pervežimų pajėgų vadu ge-
nerolu William Fraser.                                                                                                   ELTA nuotr.

Prezidentė siūlo sukurti pasaulio 
žmogaus teisių žemėlapį 

TS-LKD būstinėje aptikta pasiklausymo įranga

Alantoje vyksta ,,Santaros-Šviesos”
suvažiavimas

Lietuva tikisi dar daugiau NATO krovinių

Vilnius (ELTA) – Birželio 22 d.
Vilniaus apygardos prokuratūra pra-
dėjo ikiteisminį tyrimą dėl Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) centrinėje būstinėje
Vilniuje aptiktos pasiklausymo įran-
gos. Tyrimas pradėtas gavus TS-LKD
vykdomojo sekretoriaus Raimundo
Aleknos skundą.

Ikiteisminį tyrimą dėl galimai
neteisėto specialios technikos įrengi-
mo ar jos panaudojimo informacijai
rinkti atlieka Vilniaus apygardos
prokuratūros prokurorai. R. Aleknos
skunde pažymima, kad įranga aki-
vaizdžiai buvo skirta rinkti informa-
ciją apie partijoje bei visoje Lietuvoje
vykstančius politinius ir ekonomi-

nius procesus, sprendžiant itin aktu-
alius klausimus dėl Visagino ato-
minės elektrinės, Klaipėdos dujų ter-
minalo statybų bei kitus.

Pasak skundo, TS-LKD neatmeta
galimybės, kad galimai nusikalsta-
mą veiką partijos bei atskirų jos na-
rių ir darbuotojų atžvilgiu galėjo at-
likti užsienio specialiosios tarnybos,
Lietuvoje veikiančios interesų gru-
pės ar politiniai priešininkai, siekda-
mi neteisėtai rinkti bei kaupti infor-
maciją, kuri yra ypač vertinga artė-
jant 2012 m. Seimo rinkimams.

Specialioji pasiklausymo įranga
buvo surasta  birželio 12 d. kompiute-
rio ,,pelėje” ir būstinės vidiniame
kiemelyje augančiame medyje. 

Aptarta Energetinio saugumo centro veikla

Rio de Janeiro (ELTA) – Jeigu
turime internetinius žemėlapius, at-
spindinčius pasaulinę pajamų nely-
gybę, kodėl neturėti žemėlapio, ku-
riame būtų parodyta lyčių nelygybė,
klausė Lietuvos vadovė Moterų pa-
saulio lyderių renginyje.

Pasaulinėje aukšto lygio Jungti-
nių Tautų darnaus vystymosi konfe-
rencijoje dalyvavusi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė pasakė kalbą Mote-
rų pasaulio lyderių renginyje. Šalies
vadovė aptarė faktinę moterų teisių
padėtį pasaulyje, lyčių lygybę įteisi-
nančius teisės aktus ir nevyriausy-
binių organizacijų vaidmenį.

Prezidentė pabrėžė, jog vien ofi-
cialios statistikos nepakanka tikrai
moterų ir lyčių lygybės padėčiai pa-
saulyje įvertinti ir pasiūlė sukurti
internetinį žmogaus teisių žemėlapį.
Vien priimtų dokumentų ir vykdo-
mų politikų, pasak prezidentės, ne-
pakanka, kad problemos išsispręstų.
Reikalingas šiuolaikinis kūrybiškas
požiūris. Šalies vadovė taip pat pa-
brėžė, kad egzistuojant daugybei
tarptautinių ir nacionalinių teisės

aktų moterų teisių bei lyčių lygybės
klausimais, būtina savo pastangas
sutelkti į realų jų įgyvendinimą, o ne
vis priiminėti naujus.

Prezidentės teigimu, politinė va-
lia, konstruktyvus institucijų darbas
negali būti sėkmingas be galingo va-
riklio – nevyriausybinių moterų or-
ganizacijų. Realiam lyčių lygybės
įgyvendinimui yra svarbi veiksmin-
ga tarptautinių organizacijų, vyriau-
sybių ir nevyriausybinių organiza-
cijų sąveika, ypač sprendžiant tokius
klausimus kaip prekyba žmonėmis ir
kitus, nacionalines valstybių sienas
peržengiančius klausimus.

Valstybės vadovė taip pat pami-
nėjo, jog 2013 m. Lietuva pirminin-
kaus Europos Sąjungai ir vienas iš
pirmininkavimo tikslų bus kontro-
liuoti, kaip lyčių lygybės klausimai
sprendžiami Europoje. Renginyje pa-
sirašytas bendras pareiškimas ,,Atei-
tis, kurios nori moterys: kvietimas
imtis veiksmų”, raginantis imtis at-
sakingų veiksmų, įgyvendinant mo-
terų teises.

Vilnius (BNS) – Šią žiemą gaisro
nusiaubto Tytuvėnų bažnyčios ir
vienuolyno komplekso atstatymo
darbais susidomėjo prokurorai. Ge-
neralinė prokuratūra atlieka ikiteis-
minį tyrimą dėl viešojo pirkimo Ty-
tuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažny-
čiai remontuoti. Šio 5,6 mln. litų ver-
tės konkurso laimėtoja anksčiau pri-
pažinta bendrovė ,,Irdaiva”, tačiau
vėliau ES fondų finansuojamas pro-
jektas buvo sustabdytas.

Atstatymo darbais domisi prokurorai 

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis
su Vilniuje viešinčiu NATO Karinio
komiteto pirmininku Knud Bartels
aptarė Lietuvoje veikiančio Energe-
tinio saugumo centro pažangą sie-
kiant NATO kompetencijos centro
statuso.

Lietuvos diplomatijos vadovas
pažymėjo, kad liepos 10 d. Norfolk,
JAV, NATO šalys pasirašys ketinimų
protokolą dėl dalyvavimo centro
veikloje. Ministras pasiūlė, kad
NATO Karinis komitetas rudenį
įtrauktų Energetinio saugumo cent-
ro akreditacijos klausimą į savo dar-

botvarkę. K. Bartels patikino nema-
tąs kliūčių centro akreditavimui prie
NATO. Šis klausimas bus svarsto-
mas, kai tik Karinis komitetas bus
pasirengęs.

Susitikime birželio 22 d. taip pat
aptarti glaudesnio bendradarbiavi-
mo su partneriais, karinių technolo-
gijų ir ginkluotės perdavimo trečio-
sioms šalims klausimai. NATO Kari-
nio komiteto pirmininkas padėkojo
Lietuvai už indėlį į NATO veiklą ir
vylėsi, kad politinių partijų susitari-
mas didinti gynybai skirtas lėšas
biudžete bus sėkmingai įgyvendin-
tas.

Alanta (Molėtų r.) (ELTA) – Mo-
lėtų rajone, Alantoje, vyksta tradici-
nis ,,Santaros-Šviesos” suvažiavi-
mas, kasmet suburiantis Lietuvos,
lietuvių išeivijos ir užsienio intelek-
tualiosios visuomenės atstovus.

Suvažiavime skaitomi praneši-
mai ir vyksta diskusijos lietuviškojo
liberalizmo ir Santaros ateities te-
momis, rodomas suomių ir vokiečių
videomenininkų filmas-instaliacija
,,Gyvasis vyšnių sodas”, filologinę
diskoteką rengia Vilniaus universite-
to Lietuvių literatūros katedra.

Suvažiavimo dalyviai klausosi
pranešimų apie Lietuvos ir jos kai-
mynių Rusijos ir Lenkijos istorijos
bei šių laikų temomis, kuriuos skaito
žinomi Lietuvos, Rusijos, Lenkijos
visuomenės veikėjai, mokslininkai,
žurnalistai. Tarp pranešėjų – žymus
Rusijos disidentas, politologas, publi-

cistas Andrej Piontkovski, lenkų
eseistas, ,,Paribio fondo” (Fundacja
Pogranicze) Seinuose vadovas Krzys-
ztof  Czyzewski, mokslininkai Jūratė
Kiaupienė, Kazys Almenas, Rein
Raud (Estija) ir kt.

Joninių vakarą vyks poezijos va-
karas, kuriame laukiama Antano A.
Jonyno, Donaldo Kajoko, Sigito Pa-
rulskio, Kornelijaus Platelio skaito-
mų eilių, vėliau vyks šventinė muzi-
kinė programa.

Paskutinę ,,Santaros-Šviesos”
suvažiavimo dieną bus bandoma ap-
žvelgti dabartinį Lietuvos visuome-
nės mentalitetą, aktualų naujosios
architektūros ir paveldo santykį. Su-
važiavimą užbaigs ekskursija po ku-
nigaikščių Daumanto ir Giedraičių
valdas, kurią ves archeologas Vykin-
tas Vaitkevičius.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Klai-
pėdoje Jungtinių Valstijų transpor-
tavimo vadas generolas William M.
Fraser, apžiūrėjęs konteinerių termi-
nalą, per kurį kraunami nekariniai
NATO kroviniai į Afganistaną, sakė,
kad ir kitos šalys galėtų prie to prisi-
dėti. Lietuvos susisiekimo ministras
teigia, kad tokių krovinių per Klai-
pėdos uostą srautas didės.

Susitikime su uosto bei jose dir-
bančių bendrovių vadovais aptartos
Lietuvos galimybės vežti dar daugiau
NATO krovinių į ir iš Afganistano
per Lietuvos teritoriją bei bendradar-
biavimas šioje srityje.

„Labai vertiname mūsų santy-
kius ir palaikymą,  ne tik krovinius
vežant į šį uostą ir toliau į Afganista-
ną. Labai svarbu ir tai, kad perve-
žame įrangą į Jungtines Valstijas.

Prie to galėtų prisidėti ir kitos šalys.
Viskas vyksta sėkmingai, dirba labai
gera komanda. Galiu tik padėkoti
Klaipėdai ir Lietuvos žmonėms”, –
sakė W. M. Fraser. 

Per Klaipėdos uostą NATO neka-
riniai kroviniai gabenami nuo 2010
m. gruodžio. Per tą laiką perkrauta
apie 6,000 talpintuvų. Ateityje kro-
vinių srautas iš Afganistano turėtų
augti. Gegužę Klaipėdą jau pasiekė
pirmoji 70-ies talpintuvų siunta iš Af-
ganistano. Krovinys geležinkeliu iš-
siųstas į Ameriką. Antroji siunta į
Lietuvos uostamiestį turėtų atkeliau-
ti liepą. Ateityje uostas tikisi sulauk-
ti ir ratinės technikos. Būtent dėl šio
krovinio Lietuvai teks varžytis su
Latvija ir Estija, kurių oro uostai gali
priimti didelius lėktuvus.
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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-
mininkas renkamas slaptu balsavi-
mu kartą per metus. Ši JT institucija
nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-
mo taryba, sprendžianti itin reikš-
mingus ir pasaulio įtakinguosius
dažnai kiršinančius tarptautinės
politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų
Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-
lių papiktino savo pareiškimu, esą
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-
tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-
vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.
Jeremič akistata – pirmasis atvejis
po maždaug 20 metų, kai JT Genera-
linės asamblėjos pirmininkavimą
perimantis regionas neranda bendro
sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-
tų Europa, perimanti Generalinės
asamblėjos vairą, teikia du kandida-
tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-
noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad
D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė
nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių
metų pradžioje į kovą įsitraukė gana
netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio
varžovą pasirodė praėjusių metų
vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti
paramą Lietuvos kandidatui sakyda-
ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-
rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et
labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos
išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-
džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-
mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UUNN//EEvvaann SScchhnneeiiddeerr nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius priėmė JAV verslininkų ir filant-
ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-
tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-
dėką už paramą Lietuvos bibliote-
koms.

„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių
vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-
suojamos programos ‘Pasaulinė bib-
lioteka’ projekto komandos žmonėms
bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-
kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo
parama padeda Lietuvos bibliotekas
paversti šiuolaikiniais bendruome-
nių ryšių centrais ir suteikia galimy-
bes kiekvienam piliečiui naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis bib-
liotekose”, – susitikimo metu sakė
premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-
das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-
tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio
šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti
žmonėms nemokamą prieigą prie
interneto. Lietuvoje fondas veiklą
pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio
bibliotekų” programos partnere,
informacinių technologijų bendrove
„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų
kompiuterizavimui skyrė paramos
bei dovanojo programinės įrangos už
daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX
olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto
ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-
dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė
dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos
irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-
rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama
naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte
bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.

Atkelta iš 7 psl.    

– Kas Jus, kaip JAV LB narę,
džiugina rinkimuose ir jų rezulta-
tuose? Ar rinkimų rezultatai lei-
džia spėlioti, kas laukia JAV LB
ateityje?

– Labai džiugina, kad į Tarybos
gretas jungiasi jaunesni, trečios ban-
gos LB nariai. Jų profesinė patirtis ir
meilė Lietuvai tikrai praturtins Tary-
bos veiklą. Manau, kad Lietuvių Ben-
druomenė išsilaikys, jeigu į ją bursis
dar daugiau jaunų profesionalų. 

– Kurios apylinkės buvo akty-
viausios?

– Balsuotojų skaičiumi aktyviau-
sios buvo Vidurio vakarų apygardos I
rajono apylinkės, esančios  Čikagos
prieglobstyje. Brighton Park, Cicero,
Lemont ir Marquette Park apylinkės
pasižymėjo balsuotojų gausumu ir
tai nestebina, nes tos vietovės vadi-
namos Amerikos lietuvių ,,sostine”.
Balsų gausumu pasižymėjo ir Piet-
ryčių apygardos II rajonas, apiman-
tis Baltimore, Philadelphia, Washing-
ton DC, Roanoke apylinkes. Su viso-
mis 10 apygardų glaudžiai bendra-
darbiavome ir visos atliko savo parei-
gas. Truputį daugiau laiko skyrėme
Kryžkelių apygardai, nes jai vado-
vauja lietuviškai nekalbantys žmo-
nės, tad turėjome įvairius elektronio-
nius laiškus ir raštus versti į anglų
kalbą.                    

– Kokių klaidų patartumėte
vengti būsimų rinkimų organiza-
toriams?

– Esame patenkinti, kad nepada-
rėme didelių klaidų, tačiau dirbdami
daug ko išmokome ir dabar turime
visą glėbį patarimų, kaip pagerinti
rinkimų  organizavimą.  Norime iš-
leisti rinkimų gaires su pavyzdine
medžiaga.  Ši informacija būtų išleis-
ta sąsiuvinio formato, taip pat ji būtų
prieinama internete. Vienas dalykas,
apie kurį jau dabar galime pasakyti –
Tarybos II sesijoje (rudenį) reikia
apygardų pirmininkams asmeniškai
pranešti apie būsimus XXI Tarybos
rinkimus, pristatyti darbo eigą su ka-
lendorinėmis datomis ir tuoj po sesi-
jos pradėti bendradarbiavimą rinki-
mų reikalais. Taip pat bus būtina ne-
delsiant  pradėti registraciją interne-
tiniam balsavimui. Balsų skaičiavi-
mas būtų žymiai lengvesnis, jeigu vi-
si rinkėjai balsuotų internetu. Toks
balsavimo būdas sutaupytų daug
posėdžių laiko, skirto suvesti duome-
nis. Tad reikia žmones raginti bal-
suoti internetu ir po truputį pereiti
prie šio patogaus balsavimo būdo.

– Ar gavote skundų dėl rinki-
mų organizavimo? O pagyrimų?

–  Iš 38 apylinkių, dalyvavusių
rinkimuose, gautas tik vienas nepa-
sitenkinimas, jog jų apylinkėje žmo-
nės nebuvo pakankamai informuoti
apie rinkimus bei kandidatų siūlymo

laiką. Gavus daugiau informacijos
iš apylinkės rinkimų komisijos, ap-
svarstėme iškeltą problemą ir mė-
ginome taikiai spręsti susidariusią
padėtį. Specifinių priekaištų dėl rin-
kimų rezultatų nebuvo.

O pagyrimų ir padėkų sulaukė-
me iš kelių apygardų, ypač iš tų žmo-
nių, kurie yra susipažinę su Vyriau-
siosios rinkimų komisijos narių pa-
reigomis ir visa darbo apimtimi.

– Kas buvo Jūsų pagalbinin-
kai? Kaip pasisekė pasiskirstyti
darbus?

–  Rinkimų komisijoje dirbo ne-
paprastai pareigingi, veiklūs žmonės
– Detroit LB nariai Kastytis Giedrai-
tis, Rasa Karvelienė, Laima Mazi-
liauskienė ir Valdas Piestys. Ypač
daug darbo su internetiniu balsavi-
mu atliko K. Giedraitis, be kurio lo-
giško mąstymo ir apgalvotų siūlymų
darbas būtų ėjęsis daug sunkiau. R.
Karvelienė nuolat tikrindavo el. paš-
to dėžutę ir atsakinėjo į klausimus
apie rinkimus, L. Maziliauskienė
kompiuteriu ruošė įvairias anketas
ir siuntė grupinius pranešimus apy-
gardoms bei apylinkėms, Valdas
Piestys prisidėjo prie internetinio
balsavimo ir talkino visur, kur tik
reikėjo pagalbos. Man teko organi-
zuoti pasitarimus, planuoti komisi-
jos darbus ir prižiūrėti, kad rinkimai
vyktų pagal įstatus. Esu labai dėkin-
ga savo komandai už jų įdėtą darbą.
Nors kartais jaučiausi, kad skęstu
darbuose, jų parama ir pagalba mane
stiprino ir padėjo atlikti patikėtas
pareigas. Noriu taip pat padėkoti Ma-
riui Žiaugrai, kuris yra dirbęs Vyr.
rinkimų komisijoje prieš trejus me-
tus, jis pareigingai atsakinėjo į
mums iškilusius klausimus. Žinoma,
labai padėjo susirašinėjimas elektro-
niniu paštu.  

Rinkimus pradėjome organizuo-
ti sausio 18 d., beveik kiekvieną
dieną vyko susirašinėjimas rinkimų
reikalais. Tad sunku įsivaizduoti,
kaip LB pradininkai organizuodavo
rinkimus be tokių technologijų! Taip
pat noriu padėkoti apygardų ir apy-
linkių pirmininkams bei visoms rin-
kimų komisijoms už bendras pastan-
gas ir įdėtą triūsą, kad Tarybos rinki-
mai pavyktų. Taip pat dėkoju ,,Drau-
go” redaktorei Loretai Timukienei
už pagalbą, skelbiant apie Tarybos
rinkimus ,,Drauge” ir kituose lietu-
viškuose laikraščiuose.

Išrinktiems XX Tarybos nariams
vyr. rinkimų komisijos vardu linkiu
sėkmingos, prasmingos veiklos, dar-
naus bendradarbiavimo ir naujų,
gerų sumanymų įgyvendinimo, atlie-
kant lietuvybės išlaikymo darbą.
Norime priminti, kad už trejų metų
vėl vyks JAV LB Tarybos rinkimai.
Tad vėl bus proga dalyvauti rinki-
muose, kurie parodo mūsų, lietuvių,
norą puoselėti lietuvybę čia, toli nuo
tėvynės.  

Kalbino Loreta Timukienė

JAV LB XX Tarybos 
rinkimams pasibaigus 



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Sudoku Nr. 52

IEŠkO DARBO

.

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.

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

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

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros

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

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

* 2 studentai iš Lietuvos, atvykę pagal ,,Work &
Travel USA” programą, ieško bet kokio darbo va-
sarai iki rugpjūčio 25 d. Tel. 331-213-1052.

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
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Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

J. Jablonskio gimtajame krašte – paminklas lietuvių kalbos tėvui

Zanavykų kraštas pagaliau ati-
davė duoklę garsiajam savo
kraštiečiui, lietuvių kalbos nor-

mintojui ir bendrinės kalbos kūrėjui
Jonui Jablonskiui (1860–1930) – Šakių
rajono Griškabūdžio miestelio aikš-
tėje praėjusį savaitgalį atidengė jam
skirtą paminklą. Išsipildė daugelio
vietos žmonių ilgai puoselėta sva-
jonė, nes apie tokio paminklo staty-
bos būtinumą kalbėta jau seniai.

Jablonskis gimė ant pat sienos
su dabartine Rusijos Federacijos Ka-
raliaučiaus sritimi esančiame Kubi-
lėlių kaime, bet netrukus su tėvais
persikėlė į Mieštų kaimą, o iš ten – į
Rygiškius, esančius vos už poros kilo-
metrų nuo Griškabūdžio. Gimtoji
sodyba Kubilėliuose neišliko, jos vie-

tą žymi tik paminklinis akmuo, o
Rygiškiuose tebėra sena sodyba, kur
gyveno būsimasis kalbininkas – da-
bar čia įrengtas muziejus. 

Nedidelis Griškabūdžio mieste-
lis – jame mažiau nei tūkstantis gy-
ventojų, o jį puošia vienintelė tokia
Lietuvoje aštuoniakampė XVIII a.
pabaigoje statyta klasicizmo stiliaus
Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Iš
Šakių krašto kilęs kalbininkas, do-
centas Arvydas Vidžiūnas, dabarti-
nis Seimo narys, primena, kad bū-
tent Jablonskis pirmą kartą pami-
nėjo Griškabūdžio vardą lietuviškoje
spaudoje dar 1884 metais, apie mies-
telį parašęs ,,Aušroje”.  

Į paminklo atidengimo iškilmes
atvykęs Lietuvos kultūros ministars
Arūnas Gelūnas džiaugėsi, kad pa-
minklas išties pavyko – skulptorius

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas 2 mieg. kambarių vasar-

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com

Pastoviam darbui reikalingas
patyręs darbininkas, prižiūrėti

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

Lemonte, Pasaulio lietuvių cen-
tre, parduodamas 1 miegamo-
jo, 1 vonios butas, $94,900.

Skambinkite Linui tel. 
630-674-5414, C21 ProTeam.

Romualdas Kvintas, žinomas ir kaip
dainininko Vytauto Kernagio pamin-
klo Nidoje kūrėjas, labai sėkmingai
perteikė Jablonskį kaip artimą ir
paprastą žmogų, trumpam stabte-
lėjusį miestelio aikštėje. Tai paste-
bėjo visi į iškilmes susirinkę žmonės,
nes Jablonskis iki šiol dažniausiai
buvo vaizduojamas jau vyresnio am-
žiaus, kai liga jį privertė sėsti į in-
valido vežimėlį. 

,,Dabartinis pasaulis yra labai
chaotiškas, greitas, kai kas jį vadina
pasibaidžiusiu pasauliu. Tokiame
kontekste labai gera grįžti į save, prie
savo šaknų, prie amžinųjų vertybių,
atsiremti į tokias asmenybes, ko-
kiomis buvo Jonas Basanavičius,
Vincas Kudirka ar Jonas Jablonskis.
Čia, nedideliame miestelyje, itin
gerai gali jausti tą lietuviško žodžio
jėgą, grožį ir skambumą”, – sakė gau-
siai į šventę susirinkusiems daly-
viams Gelūnas.

Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad
šios garsios asmenybės pačiame
Vilniuje nėra pakankamai įvertintos,
apie jas retai ir mažai kalbama, o taip
neturėtų būti, nes be išvardintų
asmenų nežinia kokia šiandien būtų
Lietuva. ,,Norisi, kad Basanavičius,
Jablonskis, Maironis pasiektų ir
Vilnių, kad jiems čia būtų skiriama
daug daugiau dėmesio negu iki šiol”,
– kalbėjo ministras.

Europarlamento narys Vytautas
Landsbergis, kuris yra Jablonskio
vaikaitis, taip pat labai džiaugėsi se-

nelio atminimo įamžinimu. Į šventę
jis atvyko su žmona Gražina, čia
buvo ir daugiau Jablonskių giminės
palikuonių. Sveikindamas tokios
ypatingos dienos proga, profesorius
ragino iš naujo suvokti ir įvertinti,
kokį didžiulį darbą tautos žadinime
atliko keturi didžiavyriai – Basana-
vičius, Kudirka, Maironis ir Jablons-
kis. ,,Turime visi suvokti, kad šie
vyrai labai aiškiai suprato, kokios
yra svarbiausios vertybės, ko reikia
atsikuriančiai tautai. Jablonskiui
turime nusilenkti už tai, kad jis
suprato ir kalbos – aiškios, supranta-
mos, priimtinos – svarbą”, – pabrėžė

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Skulptoriaus R. Kvinto paminklas J. Jablonskiui. Atnaujinta Jablonskių sodyba Rygiškiuose.

Susirinkusiems V. Landsbergis perskaitė
savo prieš 20 metų sukurtą eilėraštį se-
neliui.
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

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   

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

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros
Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę  metų
Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

Ministras A. Gelūnas (d.) ir Šakių rajono meras Juozas Bertašius perkirpo juostelę.
A. Vaškevičiaus nuotr.

profesorius.
Prie naujojo paminklo Lands-

bergis prisiminė, kaip prieš porą
dešimtmečių apsilankė pas poetą
Justiną Marcinkevičių ir paprašė jo
sukurti eilių apie Jablonskį. Poetas
visai netikėtai pasiūlė Landsbergiui
tokias eiles pačiam parašyti. Taip
gimė eilėraštis, kurį profesorius per-
skaitė 1992 metais Marijampolėje,
kai buvo minimos 125-osios Rygiškių
Jono gimnazijos įkūrimo metinės,
prie šios gimnazijos atidengiant
skulptoriaus Petro Aleksandravi-
čiaus paminklą Jablonskiui. Dabar
Griškabūdyje jis tą savo eilėraštį
puikiai prisiminė ir dar kartą per-
skaitė susirinkusiems.

Jaudinančią ir įkvepiančią kal-
bą prie paminklo pasakęs Vidžiūnas
džiaugėsi, kad paminklas vaizduoja
dar gana jauną ir sveiką Jablonskį,
glaudžiantį prie savęs lietuvių kalbos
gramatiką. Jis siūlė nepamiršti, kad
ir Jablonskis, ir Basanavičius, ir
Kudirka atėjo iš Rygiškių Jono gim-
nazijos Marijampolėje, kurią vienas
to meto šviesuolis yra pavadinęs
,,radasta mužiko sermėgoje”. Vidžiū-
nas sakė, kad apie tą vis tolstantį me-
tą yra sukurti daug mitų, ir tie mitai
yra gražūs, ir jais galima tikėti.

Paminklą pašventino Vilkaviš-
kio vyskupas emeritas Juozas Že-
maitis, o skulptorius Kvintas nedide-
les paminklo kopijas įteikė tiems, kas
daugiausia prisidėjo pinigais prie jo
sukūrimo – Šakių rajono savivaldy-
bei, Griškabūdžio žemės ūkio ben-
drovei, vietos žmonių bendruomenei
bei kitiems. Skulptorius jautėsi labai
sujaudintas puikių atsiliepimų ir
sakė, kad kurti Jablonskį buvo ir
labai įdomu, ir didelė atsakomybė. 

Iš Griškabūdžio visi pasuko link
Rygiškių, kurie ir davė labiausiai
paplitusį Rygiškių Jono slapyvardį
Jablonskiui. Šiame kaime išlikusi

Jablonskynė neseniai buvo restau-
ruota, atnaujinta jos ekspozicija,
suremontuotas pastato stogas, taip
pat grindys. Autentiškų daiktų čia
nedaug, senos tik nuotraukos, bet to
meto aplinka labai jaučiasi. Sodybą
atnaujino Lietuvos liaudies buities
muziejaus Rumšiškėse specialistai. 

Čia, Rygiškiuose, surengta jau
40-oji zanavykų kalbos diena, kasmet
vykstanti vis kitame Šakių rajono
kampelyje. Tai unikalus ir vienin-
telis toks Lietuvoje renginys, kurio
metu jau keturiasdešimt metų kas-
met kalbama apie gimtosios kalbos ir
šnektos reikšmę ir svarbą, praneši-
mus skaito kalbininkai, kultūros
istorikai. Per tą laiką išleistas zana-
vykų šnektos tritomis, kuriame už-
fiksuota nemažai dabar jau nevarto-
jamų posakių ir žodžių. Šiuo darbu
zanavykų krašto žmonės itin džiau-
giasi ir didžiuojasi.

Skulptorius Romualdas Kvintas.

A † A
JONUI STEPUI MIGLINUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GENOVAI -
TEI, sūnums TOMUI su žmona SKIRMANTE ir JO -
NUI, dukroms RAMUNEI ir AUDRAI su vyru GRA-
ŽU ČIU, visiems giminėms ir artimiesiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
darbuotojai, valdyba ir taryba

www.draugas.org
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Leonardas Gogelis, gyvenantis
Chicago, IL, tapo „Draugo” garbės pre-
numeratoriumi. Kartu su garbės pre-
numeratos mokesčiu skaitytojas pa-
aukojo 50 dol. laikraščio leidybai pa-
remti. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dos-
nią paramą. Sveikiname tapus garbės
prenumeratoriumi.

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

� Šv. Mišios už a. a. Stasį Žukauską
bus aukojamos visus 5 liepos mėnesio
sekmadienius Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje (6812 S. Wash te -
naw Ave., Chicago, IL) 10:30 val. r. šv.
Mi šių metu. 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija kviečia į jų rengia mą va-
saros renginį ,,Musical Memories”, kuris
vyks birželio 23 d. muziejaus salėje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago). Įėjimas
nuo 1 val. p. p. Pietūs prasidės 2 val. p.
p. Vietas užsisakyti tel. 708-422-5937
(Frances Simanonis). 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 24 d.,
10:30 val. r.  švęsime šv. Jono Krikšty -
to  jo gimimo dieną.  Šv. Mišias atn ašaus
klebonas Robertas Coleman, Evangeliją
skelbs ir homiliją sakys diakonas Vitas
Paš kauskas. 20 min. prieš Mi šias kal -
bėsime Pa lai mintojo Jur gio Matu laičio
li ta niją ir Švč. Jėzaus Šir dies litaniją. Po
pamaldų pa rapijos salėje bus rodomas
režisieriaus Daliaus Ramanausko filmas
„Budavonės kankiniai” (2011 m.) Po fil -
mo – kavutė.

� Baleto mėgėjai Millennium Park, Jay
Pritzker Pavilion (N. Michigan Ave. & E.
Randolph Chicago IL 60606) birželio
27 d., trečiadienį, 7:30 val. v. didžiulia-
me ek rane (18’ x 32’) galės pasižiūrėti
filmuotą Paryžiaus operos baleto trupės

(Paris Opéra Ballet) spektaklį  – baletą
,,Žizel”. Įėjimas nemokamas. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 23
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur matysite istorines tarybinės
Lietuvos propagandinių žinių filmų iš -
traukas apie džiaugsmingą Lietuvos
,,išlaisvinimą iš žiaurios buržuazinės, fa -
šis tinės diktatūros”. 

� Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba
ir Lietuvių skautų sąjungos pirmija visus
Boston XIV Lietuvių tautinių šokių šven-
tės dalyvius kviečia apsilankyti Jaunimo
centre, kuris Sheraton viešbučio (39
Dal  ton St., Boston, MA 02199) ,,Fair -
fax” kambaryje trečiame aukše birželio
29 d., penktadienį, bus atidarytas nuo
10 val. r. iki 3 val. p. p. 

� 2012 m. birželio 29–30 dienomis
Lie tuvos Respublikos generalinis konsu -
la tas New York rengia konsulinių pa rei -
gūnų išvykstamąją misiją Boston, MA
Aptarnavimas vyks viešbučio ,,Marriott
Copley Place” salėje ,,Boylston Room”
(110 Huntington Ave., Boston, MA
02116). Norėdami užsiregistruoti ir
gau ti išsamesnės informacijos prašome
rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį
kon sulatą New York el. paštu ny@urm.lt
arba skambinti tel. 212-354-7840.

IŠ ARTI IR TOLI...

Netrukus visi keliai ves į Boston, kur liepos 1 d. vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Organizatoriams kaip visada trūks vienos nakties, o keliaujantiems į šven-
tę būtinai atsitiks koks nors įdomus nuotykis. Tad mūsų skaitytojos ir ,,Draugo”
bendradarbės Ramunės Kubiliūtės pasiūlymu kviečiame skaitytojus, važiuo-
jančius į šventę ar joje dalyvaujančius, ,,apsiginkluoti” fotoaparatais, rašymo prie-
monėmis ir nepatingėti aprašytą įvykį ar sustabdytą akimirką, kurią patyrėte ke-
liaudami šokių šventės keliu ar išgyvenote pačioje šventėje, atsiųsti mūsų
laikraščio redakcijai. Rašinius ir fotonuotraukas siųskite paštu: ,,Draugo” redakci-
jai, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629 arba el. paštu:  dalia.cidzikaitė@gmail.com;
redakcija@draugas.org

XIV Lietuvių tautinių šokių šventė-
je Boston dalyvaus ,,Lėtūno” šo-
kėjos Aud ronė Tamulienė ir Ma-
rytė Meškaus kaitė (sėdi).

George Stapleton nuotr.

XIV Lietuvių tautinių
šokių šventė 

Agganis Arena at Boston University
925 Commonwealth Ave., Boston, MA

2012 m. liepos 1 d.
2 val. p. p.

Karpinių parodos autorė Daiva Alborov gimė gražiame Lietuvos kampe-
lije Kaišiadoryse. Nuo vaikystės domėjosi viskuo, kas gražu ir suteikia žmo-
gui džiaugsmo. Baigusi Kauno taikomosios dailės mokyklos keramikos spe-
cialybę, dirbo Čekijos-Lietuvos suvenyrų gamybos ceche.

Dailininkė atvykusi į Ameriką, dirbo įvairius darbus, bet širdis linko tik
prie meno.  Pradėjusi dirbti Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, susidomėjo
karpiniais. Dailininkė Daiva tikisi, kad apžiūrėję jos karpinių parodą prisi-
minsite Lietuvą, jos gamtos grožį, žmonių gerumą.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) veikia 

muziejaus darbuotojos Daivos Alborov karpinių paroda
Parodą apžiūrėti galite kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. 

Tel. pasiteiravimui 773-582-6500

Daiva Alborov prie savo darbų.                                                                         Ritos Janz nuotr.

Gegužės 26 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, vykusio JAV Lietuvių Bendruomenės
Vidurio vakarų apygardos suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja valdyba. Birželio 13 d.
vyko pirmas valdybos posėdis, kuriame valdybos nariai pasiskirstė pareigomis.
Pirmininke išrinkta Birutė Kairienė (ketvirta iš d.) , pavaduotoju – Algimantas Barniškis
(pirmas iš d.), sekretore – Milda Šatienė (trečia iš d.),  iždininku – Aidas Krapikas (nuo-
traukoje nėra), Miglė Tauragytė (antra iš k.) bus atsakinga už kultūrą ir meną, Svajonė
Kerelytė (ketvirta iš k.) – už švietimą, Loreta Timukienė (pirma iš k.) – už ryšius su
visuomene. Onutė Plečkaitytė (antra iš d.), Genovaitė Treinienė (nėra nuotr.) ir Vilija
Vakarytė (trečia iš k.) išrinktos į revizijos komisiją. 
L. Timukienės nuotr. – naujai išrinkti valdybos nariai su JAV  LB krašto valdybos vice-
pirmininke organizaciniams reikalams Sigita Šimkuviene-Rosen (viduryje).
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tuviška katalikiška Čikaga –
4

• ALK’oje lankėsi garso ir vaiz -
do technologijų profesorius –
7

• Naujausios žinios apie šokių
šventę – 7 

• Ant vėlių suolelio su P. Petru -
čiu – 9

• Petros grožis – 14

Šauniausias mažasis etninis festivalis
Maryland valstijoje – 5 psl.

Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-
mininkas renkamas slaptu balsavi-
mu kartą per metus. Ši JT institucija
nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-
mo taryba, sprendžianti itin reikš-
mingus ir pasaulio įtakinguosius
dažnai kiršinančius tarptautinės
politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų
Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-
lių papiktino savo pareiškimu, esą
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-
tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-
vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.
Jeremič akistata – pirmasis atvejis
po maždaug 20 metų, kai JT Genera-
linės asamblėjos pirmininkavimą
perimantis regionas neranda bendro
sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-
tų Europa, perimanti Generalinės
asamblėjos vairą, teikia du kandida-
tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-
noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad
D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė
nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių
metų pradžioje į kovą įsitraukė gana
netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio
varžovą pasirodė praėjusių metų
vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti
paramą Lietuvos kandidatui sakyda-
ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-
rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et
labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos
išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-
džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-
mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UUNN//EEvvaann SScchhnneeiiddeerr nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius priėmė JAV verslininkų ir filant-
ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-
tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-
dėką už paramą Lietuvos bibliote-
koms.

„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių
vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-
suojamos programos ‘Pasaulinė bib-
lioteka’ projekto komandos žmonėms
bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-
kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo
parama padeda Lietuvos bibliotekas
paversti šiuolaikiniais bendruome-
nių ryšių centrais ir suteikia galimy-
bes kiekvienam piliečiui naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis bib-
liotekose”, – susitikimo metu sakė
premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-
das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-
tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio
šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti
žmonėms nemokamą prieigą prie
interneto. Lietuvoje fondas veiklą
pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio
bibliotekų” programos partnere,
informacinių technologijų bendrove
„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų
kompiuterizavimui skyrė paramos
bei dovanojo programinės įrangos už
daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX
olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto
ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-
dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė
dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos
irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-
rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama
naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte
bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.


