
Emigrantų palikuonio
herojus parodė savo
nepaprastą galią
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Bemaž kasdien žiniasklaidoje
mirgėte mirga ,,sensacijos”. Tačiau
kai išgirsti ką nors apie stambesnes
sumas ir dar su lietuvišku atspalviu
(tiesiogiai ar netiesiogiai) – susidomi.  

Minnesota valstijoje gyvenantis
statybininkas paklojo 10,000 dol. už
namą – ,,laužą”, kurį žadėjo sure-
montuoti ir parduoti brangiau. Kokia
čia sensacija, paklausite? Jokios –
kol nepradėjo sienų griauti. 

David Gonzalez Elbow Lake, MN
įsigyto pastato sienose užtiko krūvą
senų laikraščių bei žurnalų, tarp jų

1938 m. pradėto leisti „Action Co-
mics” pirmąjį numerį.  Kuklus bul-
varinis leidinukas, kuriame pirmąsyk
pasirodė Superman, keliantis auto-
mobilį, buvo išstatytas internetinėse
varžytinėse www.comicconnect.com.
Pradinė kaina  –  100,000 dol. 

,,Tai svarbiausi komiksai to žan-
ro leidybos istorijoje, – teigė varžyti-
nių vadovai. – Ne veltui pasaulyje pri-
pažįstama, jog Superman – visų he-

rojų prototipas. Tai tiesos, laisvės ir
‘amerikietiškumo’ simbolis.”

Leidinukas būtų dar vertingesnis,
jei šeimoje kilus ginčui vienas gimi-
naitis iš pykčio ar pavydo nebūtų iš-
plėšęs paskutinio puslapio. 

Tačiau mums šioje istorijoje įdo-
miausia gal net ne tai, už kiek par-
duotas komiksas, o tai, kad Superman
sukūrė litvakas – emigrantų iš Lie-
tuvos palikuonis.  – 8 psl.
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Prisiminti tragiški istorijos puslapiai
Vilnius (ELTA) – Birželio 14 d., vidudienį, minint Ge-

dulo ir vilties dieną Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje
buvo pakeltos ir iki pusės nuleistos valstybės vėliavos su
gedulo juostomis, surengta iškilminga Lietuvos kariuo-
menės garbės kuopos rikiuotė. Iškilmėse dalyvavo Prezi-
dentė, Seimo bei Vyriausybės vadovai ir nariai, politiniai
kaliniai ir tremtiniai, okupacijos aukų artimieji. 

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos iš-
kilmingai paminėtos Seime. Čia kalbėjęs Seimo pirmi-
ninkas Vydas Gedvilas pažymėjo, kad viltis, suvienijusi
tuos, kurie buvo ištremti, ir tuos, kurie buvo palikti ar pa-

siliko, atsilaikė prieš visas ilgametes prievartos, pries-
paudos ir naikinimo priemones. Seimo pirmininko tei-
gimu, šis stiprus ir nenugalimas jausmas lėmė, kad Lie-
tuva nugalėjo ir galiausiai vėl tapo laisva.

,,Šiandien Vilčiai norisi suteikti dar vieną prasmę.
Viltis turi tapti garantu. Užtikrinimu, jog tai, ką iškentėjo
mūsų protėviai, neliktų vien tik jų ar jų šeimos narių
skausmu. Kad apie tai, kas prasidėjo prieš daugiau kaip
septynis dešimtmečius, žinotų ne tik gimę ir gyvenę so-
vietmečiu, bet ir jaunoji mūsų karta, gimusi jau Nepri-
klausomoje Lietuvoje. – 7 psl.

SU TĖVO DIENA SVEIKINAME VISUS
TĖVELIUS, SENELIUS IR PROSENELIUS!

Eisena prie paminklo Aukų gatvėje. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Birželio 14-osios ir vėlesnės trem-
tys ilgam įsirėžė į lietuvio są-
monę ir kasmet pakviečia nu-

šluostyti dulkes nuo naujausios Lietu-
vos istorijos puslapių. Pradžioje rau-
donojo Kremliaus sandėris su Hitleriu,
o vėliau laimėtas karas parengė kelią
Stalinui įsitvirtinti okupuotose šalyse
ir iš esmės keisti žmonių gyvenimus.
Po Spalio revoliucijos Rusijoje pradėta
prievartinė komunizmo statyba tapo kraupios so-
cialinės inžinerijos eksperimentu su gyvais žmo-
nėmis, sukūrė Gulagą ir sunaikino milijonus, o ki-
tus pasmerkė vergiškai egzistencijai. 

Klasių kovos skelbimas, naujos, „laimingos” vi-
suomenės kūrimas ir naujo žmogaus, tikinčio ne į
Dievą, bet į Marksą, Leniną ir Staliną formavimas
buvo sovietinio eksperimento varomoji jėga. Ši ne-
žmoniška ideologija leido badu numarinti 7 milijo-
nus ukrainiečių, leido Stalinui sudarinėti nusi-
kalstamus sandorius su Hitleriu, leido tremti ir nai-
kinti visus, kurie diktatoriui rodėsi galimais prie-
šais. Iš šito sovietinio eksperimento mokėsi Hitleris,
kuris taip pat buvo pasiryžęs sukurti naują žmogų
ir naują visuomenę. Jo eksperimentai taip pat kai-
navo milijonus žmonių gyvybių. Bet visa tai jau yra
istorija. 

Ar pasimokėme iš šios istorijos mes? Taip ir
ne. Žmonės, kurie rėmėsi krikščioniška pasaulė-
žiūra ir mokėsi iš istorijos, jau pirmaisiais pokario
metais siekė bendradarbiavimo tarp tautų ir kūrė
Europos Sąjungą. Žmonės, kurie siekė užkardyti
komunizmo ekspansiją, kūrė politines ir karines
struktūras. Todėl mūsų tremtiniai ir politiniai ka-
liniai, perėję Gulagus ir Sibirą, patyrę daug nepel-
nytos kančios, sveikino Lietuvos įsijungimą į NATO
ir sugrįžimą į Europos tautų šeimą. Sveikino todėl,
kad buvimą transatlantinėje gynybos struktūroje ir
Europos Sąjungoje laikė garantu, kuris užtikrina
Lietuvos saugumą ir ateitį.

Tremtinių likimai primena ne tik nežmoniškos
sistemos grimasas, bet ir tai, kas padėjo tremti-
niams ir kaliniams pačiomis sunkiausiomis sąly-
gomis išsaugoti savo žmogiškąjį orumą ir nepalūžti.
Tai buvo tikėjimas į Dievą ir tvirti šeimos ryšiai. Ti-
kėjimas gelbėjo sunkiausiomis valandomis ir pa-
dėjo išsaugoti viltį, o šeima buvo svarbi atrama,
nes artimųjų meilė galingesnė už Sibiro speigus.
Jei gu nebūtų turėję tikėjimo, jeigu žmonių nebūtų
jungę šeimos ryšiai, dauguma vėliau sugrįžusiųjų į
Tėvynę būtų likę ten, kur juos buvo atlydėję enka-
vedistai.

Deja, ne visi pasimoko iš istorijos, todėl ekspe-
rimentai su žmonėmis tęsiasi ne tik Šiaurės Korė-
joje ar Kinijoje, bet ir Europoje, tik kiek kitokiomis
formomis. Marksizmas yra labai gyvas ir garsiau-
siuose Europos universitetuose, ir politinėje Euro-
pos padangėje. Marksistiškai mąstantys žmonės ir
šiandien manipuliuoja mums, lietuviams, gerai gir-
dėtomis sąvokomis: „pažanga”‚ „naujas žmogus”,
„laisva visuomenė”.

Šiuos eksperimentus vis labiau patiriame ir
mes, nors jie slepiami po tokiomis nekaltomis są-
vokomis, kaip „socialinė lytis”, „kova prieš smurtą
ir prievartą”, „kova už lygias teises” ir pan. Kuria-
mas „naujas” žmogus, laisvas nuo aiškaus tikėjimo,
vengiantis bet kokios atsakomybės, nebranginantis
normalios šeimos, pasiryžęs bet ką paaukoti dėl
savo asmeninės gerovės. Šitoks – tik savo tiesa ir
sava morale besivadovaujantis – žmogus gali kaita-
lioti ne tik savo mąstymą, bet kartais net savo pri-
gimtinę lytį. 

Abejojantieji šiais eksperimentais laikomi at-
silikusiais, iš viduramžių atkeliavusiais žmonėmis,
– aš irgi esu vienas iš tų abejojančiųjų. Pasirašomos,
atrodo, reikalingos konvencijos, kaip toji, neseniai

mūsų Vyriausybės pasirašytoji ET konvencija dėl
sumurto prieš moteris. O po gražia dokumento
skraiste diegiama gender ideologija dėl lyties pasi-
rinkimo, kuri neturi jokio mokslinio pagrindimo,
tačiau jai tiesiamas kelias į mūsų švietimą, kultūrą
ir netgi į teisinę sistemą.

113 visuomeninių organizacijų, per 100 mo-
kyklų bei vaikų darželių, šimtai pavienių piliečių
kreipėsi į mūsų valdžios moteris ir vyrus, išsaky-
dami savo susirūpinimą minėtąja Konvencija,
kviesdami į diskusiją, bet... tai buvo tyruose nu-
skambėjęs balsas. Konvencija pa-
sirašyta greitai ir be diskusijų.
Kažkas net pasidžiaugė, kad „Vy-
riausybė nepabijojo Lietuvos vys-
kupų”. Tačiau vyskupai ne gąsdi -
no, o tik kvietė neskubėti ir padis -
kutuoti apie kontraversiškus Kon -
vencijos straipsnius.

Lietuvos vyskupams, kaip ir
kitiems piliečiams, rūpi, kad Lie-
tuvoje nebūtų naudojama prie-
varta prieš vaikus, moteris ir bet
ku riuos žmones, kad visi būtų
ger biami, nes visi yra Dievo vai-
kai. Todėl Bažnyčia, jos instituci-
jos jau seniai – dar prieš bet kokių
konvencijų atsiradimą – rūpinasi
moterimis bei šeimomis, pateku-
siomis į krizines situacijas, rūpi-
nasi tapusiomis prostitucijos ir
prekybos žmonėmis aukomis; rū-
pinasi vaikais, kad jie netaptų au-
komis smurtautojų, kas jie be-
būtų – tėvai, auklėtojai ar kuni-
gai. Bažnyčia nuosekliai puose-
lėja smurto prevenciją atsakingai
reng dama visus sužadėtinius san-
tuokai. Tačiau Lietuvos vyskupai
mano, kad socialinės inžinerijos
eksperimentai su žmogumi, jo
mo raliniais pamatais, jo prigim-
timi yra pavojingi, todėl ir klau-
sia: kas verčia taip skubėti atverti
duris labai abejotinai ideologijai?
Noras įsiteikti vizituojantiems
aukštiems Europos pareigūnams,
baimė pirmininkaujant ES Tary-
bai pasirodyti, kad Lietuvos vi-
suomenė yra neva atsilikusi, ar
tie siog pionieriškas noras būti
„pažangiems”? 

Šitai kalbu ne tik kaip vys-
kupas, bet kaip pilietis ir buvęs
sovietinis kalinys bei tremtinys, –
iš Sibiro grįžau jau plevėsuojant
Lietuvos Trispalvei. Man šian-
dien neramu, todėl savo nerimu
dalinuosi su visais, kurie pajėgia
matyti ne tik ES pinigus, bet ir
Lietuvos vaikus, pajėgia ne tik
verkšlenti, kad Lietuvoje sunku,
bet mąsto ir dirba, kad turėtume
šviesesnę ateitį. Viliuosi, kad Lie-
tuvos visuomenė dar pakankamai
sveika ir sugebės atskirti grūdus

nuo pelų, sugebės įvertinti, kas yra tik-
roji pažanga, o kas – tik jos imitacija ar
net karikatūra. Viliuosi, kad tremti-
niai bei politiniai kaliniai, jų vaikai ir
vaikaičiai brangins ir gins tas verty-
bes, kurios lietuviams amžiais buvo
brangus tautos ir tikėjimo paveldas. 

Baigiant leiskite priminti didžiojo
tautų apaštalo Pauliaus žodžius: 

„Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O
šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, tei-
sumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, ir
neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o ver-
čiau pasmerkite juos. Nes ką jie slapčia daro, gėda
ir sakyti. Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa re-
gima, o kas tampa regima, yra šviesa. Todėl sakoma:
Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies
tave Kristus” (Ef  5, 8–14).

Pranešimas LR Seime 2013 m. birželio 14 d.
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Kokios pažangos
norime?
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Prisimenant tėvą Joną

Miestą radau prie sidabrinio kalnyno.
Jo išvagotam veide kvepėjo greitkelių žievės.
Tankūs kvartalai tvino aplinkui. Pašlaičių
Palmės glostė gamtai palankią erdvę.

Ant šakų paukščiai lingavo. Hibiskai pasieniais
Degė žarijų aistra. Pavėsy, ant parkų suolų,
Tylūs sėdėjo vyrai, vienatvės barzdas pakabinę,
Pro krūmus sekė automobilių blizgantį siausmą;

Kartais pro triukšmą išgirsdavau artimą garsą –
Argi vaikystė šaukia? Argi vaidenasi Kaunas?
Kartais mintis netikėta, įkvėpta budrių žuvėdrų,
Diegė troškimą krūtinėn, ragino kopti į šlaitą,
Bėgti nuo eismo ženklų, nuo rodyklių, plakatų,
Nuo spūsčiuos pakibusio angliarūgščio klodo;
Skristi tolyn su malūnsparniu, žibančiu saulėj,
Į Katalinos salą ir ten, jachtų įlankos įkalnėj
Šiaip taip įsitaisius stebėti raminantį vaizdą.

Žiūrint į vyrų barzdotus veidus, tarytum tėvo
Bruožai tarp jų išryškėjo. Dabar paslaptingi.
Argi jis vėl man prabyla senatvės išmintimi?
Ošia kaip ąžuolas Kauno vėsiam ąžuolyne?
Rodos, jo ašaros žydros čia ant agavos nurieda.
Rodos, matau jį lyg Alkinojų nuo suolo kylantį
Ir vėl išnykstantį gatvių – kvartalų platybėje.

Keista man buvo, kad mūsų likimo ilgoj kelionėj
Tėvo dvasia šitaip atklysta į šviesų angelų miestą
Ir čia klajoja gelsvuos bulvaruos ir turbūt ieško
Prarasto žaizdro, šeimos ir laiko paguodos.
Ieško juk to, ko niekad gamta grąžinti negali.
Tik prisiminti, kaip iro visos gyvenimo pilys.

Pranas Visvydas
Los Angeles, CA



Lietuvos Prezidentė paskelbė ketvirtąjį metinį
pranešimą, kuris, jei ir vertas priekaištų, – tai
tik mažų priekaištų. Pritarimų Prezidentės

nuostatoms – žymiai daugiau. Tiesa, gražūs žodžiai
– dar ne viskas. Svarbiausia, kad prasmingus žo-
džius lydėtų prasmingi darbai. 

Tačiau Prezidentė įvardina, kokių darbų ji pa-
sigenda. Ko pasigenda Prezidentė, pasigendame ir
mes. Pavyzdžiui, didesnės pagarbos lietuviškoms
tradicijoms. Ši konkrečiai įvardinta nuostata – tarsi
šaltas dušas tiems, kurie jau buvo pasiruošę ten-
kinti kiekvieną lenkišką užgaidą. Norite lenkiškų
raidžių – prašom. Norite lenkiškų gatvių užrašų –
turėkite. Norite nesimokyti lietuvių kalbos – nesi-
mokykite. Nenorite atsiprašyti už Vilniaus krašto
okupaciją ir lenkinimą, – neatsiprašykite. Norite,
kad mes, lietuviai, atsiprašytume už nebūtas nuo-
dėmes, – atsiprašysime.

O kad po šių lenkiškų kaprizų tenkinimo lietu-
viškumas dar labiau susikūprins, – tarsi nesvarbu.
Po prezidentiško pranešimo lenkiškosios ekspansi-
jos puoselėtojai turėtų bent trumpam pritilti. Todėl
ir ramiau.  

Sveikas protas byloja, jog Lietuvai reikia statyti
naują atominę jėgainę, nes be savų ir kiek įmanoma
pigesnių energetinių resursų mes – tarsi be rankų.
Tad Prezidentės aiški nuostata, jog privalome tęsti
rimtus energetinius projektus, – teikia vilčių. Gal gi
tie, kurie siekia, jog mūsų valstybė būtų be rankų,
be raumenų – aprims, nutils? Bent kuriam laikui pa-
sitrauks į šalį ir nebetrukdys imtis išties svarbių,
sudėtingų statybų?

Juolab, kad turime puikią progą atsikvošėti.
Baltijos AE statybų darbai gretimoje Kaliningrado
srityje stringa. Kremlius priverstas pripažinti, jog
šios atominės jėgainės statybos buvo greičiau poli-
tinis nei ekonominis projektas. Kaliningradietiško
sumanymo tikslas – kelti sumaištį bei abejones dėl
naujos lietuviškosios AE reikalingumo.  

Rusiškoje spaudoje jau gausu pranešimų apie
Karaliaučiaus krašte konservuojamus Baltijos AE
darbus. Atkreiptinas dėmesys kad ir į Vladimiro
Dzaguto publikaciją ,,Žaidimo taisyklės” (komer-
sant.ru leidinys). Šios publikacijos autorius teigia,
esą ,,Rusijos valdžia pirmą kartą pripažino, kad
nėra taip paprasta Karaliaučiaus sritį paversti Bal-
tijos valstybių energetikos donore. Pasirodę svars-
tymai mažinti Karaliaučiuje statomos Baltijos AE
galias rodo, kad ‘žaidimo taisyklės’ kai kada nusta-
tomos ne tik Maskvoje.”

Komersant.ru interneto svetainėje paskelbtame
straipsnyje pažymima, kad „kaip triušis iš fokusi-
ninko kepurės” 2008-aisiais metais ištrauktas Bal-
tijos AE projektas gali lygiai taip pat staiga būti už-
darytas.”

Žodžiu, ,,Maskva praktiškai pripažino neišven-
giamybę to, kad netolimoje ateityje Lietuva, atker-
tanti Karaliaučių nuo ‘didžiosios Rusijos’, atsijungs
nuo bendros dar iš Sovietų Sąjungos paveldėtos bu-
vusios energetinės sistemos, ir susiderins su Len-
kija bei Europa.”

Gal po Kaliningrade mums palankiai besiklos-
tančių ,,energetinių intrigų’’ žlugs ir Baltarusijos
atominės ambicijos, tuo pačiu išryškindamos nau-
jos lietuviškosios AE svarbą? Kai kurie rusiški, bal-
tarusiški leidiniai tokios galimybės neatmeta. Ome-
nyje turiu kad ir Tatjanos Novikovos publikaciją
,,Ar Astravo atominės elektrinės laukia Baltijos AE
likimas” (Naviny.by).

O kad Prezidentė turi kritikų, kurie bevelyja
kiekviena proga įkąsti, – nieko nuostabaus. Kritika
nėra blogas dalykas. Kas laimingesnis: tas, kuris
turi būrį oponentų, ar tas, kurį supa saldžiais pa-
gyrimais besimėtantys pataikūnai? 

Tik kad lietuviškieji Prezidentės kritikai nėra
labai stiprūs. Politologo Lauro Bielinio knygos apie
tai, kad Dalia Grybauskaitė viešojoje erdvėje kalba
ne tokia maniera, kokia turėtų kalbėti stiprus, prin-
cipingas, patriotiškas valstybės vadovas, – dirbti-

nokos, pritemtos. O po
birželio 11-osios meti-
nio pranešimo – dar
mažiau įtikinamos.

Žurnalistės Rūtos
Janutienės paieškos,
ką maždaug prieš pusę
amžiaus veikė Prezi-
dentės tėvas, – dar
keistesnės. Kaip ir
keistos šios žurnalis-
tės pastangos išsiaiš-
kinti, kada būsimoji

Prezidentė pasitraukė iš komunistų partijos – tuoj
po Kovo 11-osios Akto paskelbimo ar dar truputį
palūkuriavo? 

Taip, būtų gražiau, jei greičiausiai antrosios
kadencijos sieksianti Prezidentė galėtų pasigirti at-
sisakiusi komunisto bilieto nedelsiant – jau kitą
dieną po nepriklausomybės paskelbimo. Bet kokią
prasmę turi tokie skaičiavimai Lietuvoje, kuri ne-
gali pasigirti skubiai įgyvendinusi griežto desovie-
tizacijos įstatymo? Ir kas labiausiai kaltas dėl lie-
tuviškojo desovietizacijos įstatymo parodijos? 

Galų gale kas suskaičiavo, kiek turime tokių,
kurie po Kovo 11-osios skubėjo išmesti į šiukšlių
kibirą raudoną partinį bi-
lietą, ir kiek turime tokių,
kurie dar lūkuriavo, svars -
tė, bailiai dairėsi į šalis? Vi-
sus neskubėjusiuosius – at-
stumti? Bet kas tada dirbs
,,vardan tos Lietuvosĺ? Kas
svarbiau: ką veikiau prieš
du dešimtmečius ar ką vei-
kiu dabar? Juolab kad visas
lietuviškasis kontekstas po
Kovo 11-osios – ne itin gra-
žus. Jei Lietuva neturėtų
Prezidento Algirdo Bra-
zausko, tada atkaklus, kryp-
tingas domėjimąsis D. Gry-
bauskaitės partiniu bilietu
gal ir atrodytų natūralus. Bet dabar kyla pagrįstų
įtarimų, jog priekabių ieškoma dirbtinai, bet kokia
kaina. Ieškoma net ten, kur priekaištai – negalimi.

Pavyzdžiui, Kovo 11-osios Akto signataras Zig-
mas Vaišvila Seime surengtoje spaudos konferenci-
joje klausia, ar turime teisę tikėti Prezidente Dalia
Grybauskaite? Aktualus, svarbus, sveikintinas
klausimas. Bet, norint į jį atsakyti pirmiausiai tu-
rėtume atsakyti į kitą retorinį klausimą: ar turime
teisę aklai pasitikėti šitaip klausiančiais? 

Buvęs STT darbuotojas parlamentaras Povilas
Urbšys viešojoje erdvėje teiraujasi, ar pati Prezi-
dentė yra laisva? Vaizdingas pastebėjimas. Bet vėl,
vadovaujantis sveiku protu, derėtų pirmiausia iš-
siaiškinti, ar pats P. Urbšys yra absoliučiai laisvas? 

Parlamentarė Aurelija Stancikienė viešojoje
erdvėje piktinasi, jog Prezidentė savo metinėje kal-
boje neanalizavo daug akis badančių teisėsaugos
bėdų. Taip – analizavo ne viską. Sakykim, šių eilu-
čių autorius laukė, gal gi Prezidentė D. Grybaus-
kaitė bent jau užsimins, jog civilizuota valstybė žur-
nalistus turėtų bausti tik už tai, ką jie konkrečiai ne-
tinkamo parašė, o ne už tai, ką gali pamanyti teisėjų
Valerijaus Paškevičiaus ir Stasio Lemežio sugalvo-
tas ,,statistinis skaitytojas ir rinkėjas”. Prezidentė
šio atvejo nenagrinėjo. Bet ar tai byloja, jog prezi-
dentinis pranešimas – silpnas? 

Nejaugi įmanoma metiniame pranešime sutal-
pinti visas aktualias temas? Juk ir pati Seimo narė
A. Stancikienė domisi toli gražu ne visomis teisi-
nėmis Lietuvos bylomis. Panašiai elgiasi ir visuo-
menininkas Darius Kuolys, analizuojantis vien Ga-
tajevų, Kusaitės, Garliavos ar Kovo 11-osios signa-
tarų bylas, o štai keistai narpliojamos Medininkų
žudynių bylos – nepastebintis. Jeigu jau esame tokie
principingi, patriotiški, tai domėkimės ir Medi-
ninkų žudynių byla. Juk Medininkų skerdynių byla
– rezonansinė, istorinė, amžiaus byla. Tada turė-
sime moralinę teisę priekaištauti ir Prezidentei,
kad ji ne viską pastebėjo, ne apie viską užsiminė.

Kai kam labai nepatiko, jog Prezidentė refe-
rendumą ,,Ar Lietuvai reikalinga nauja atominė jė-
gainė” pavadino farsu. Suprask, tautos nuomonės
negalima lyginti su farsu.  O šių eilučių autoriui
toks drastiškas palyginimas labai patiko. Šių eilučių
autorius tame referendume įrašė žodį ,,nežinau”.
Man nebuvo gėda prisipažinti, jog atominių intrigų
neišmanau ir neturiu nei galimybių, nei jėgų dera-

mai į tokią dilemą įsigilinti. Man regis, tokius žo-
džius kaip ,,nežinau”, ,,nesuprantu”, ,,neturiu už-
tektinai patikimos informacijos” balsavimo biule-
teniuose privalėjo įrašyti dauguma balsavusiųjų.

Juk dauguma mūsų neturime tiek žinių ir
faktų, kad galėtume kategoriškai tvirtinti, reika-
linga ar nereikalinga naujoji jėgainė. Prisipažin-
siu, liūdna buvo girdėti, kaip keli nei aukštojo uni-
versitetinio išsilavinimo, nei aukštojo techninio iš-
silavinimo neturintys pažįstami bičiuliai gyrėsi pa-
smerkę Lietuvos planus turėti naują atominę jė-
gainę. 

Taigi patys pavojingiausi tie, kuriems atrodo,
kad jie viską supranta ir išmano. Nes jų – daug ir
jais lengva manipuliuoti, juos lengva vedžioti už
nosies, kvailinti. Bet dažniausiai taip ir atsitinka:
kuo mažiau žinai, tuo labiau atrodo, kad esi viską
suvokiantis išminčius. Visuomet maloniau ,,viską
išmanyti, nei viskuo abejoti”.   

Įsimintina ir mūsų spaudoje bei televizijos ek-
ranuose karts nuo karto skambanti frazė, esą Pre-
zidentė D. Grybauskaitė yra bloga, nes ji, tik pama-
nyk, neatleidžia kišeninio prokuroro Dariaus Valio.
Tačiau ar šitokius priekaištus reiškiantys oponen-
tai įsitikinę, jog vieno generalinio prokuroro pa-
keitimas kitu generaliniu prokuroru išjudintų su-

stabarėjusią padėtį? Gal čia reikalingos kompleksi-
nės priemonės? 

Pasaulio istorija žino ir atvejų, kai slaptosios
bei specialiosios tarnybos apsivalydavo tik po to,
kai būdavo atleidžiami visi be išimties darbuoto-
jai, įskaitant ir generalinius direktorius, ir eilinius
darbuotojus. Atleidus visus be išimties atgal į tar-
nybą būdavo priimami toli gražu ne visi senbuviai.
Naujokai sudarydavo daugumą. Štai tokiais atve-
jais pasikeitimai tapdavo pastebimi. Bet tokiam
žingsniui reikalingos specifinės sąlygos – labai stip-
rus visų valdžios struktūrų palaikymas. Gal būtent
tokios specifinės sąlygos Lietuvoje dar nesubren-
dusios?

Beje, skaitant Prezidentę kritikuojančiųjų
straipsnius niekur neužtikau (o jei nepastebėjau, tai
– pataisykite) nė menkiausios užuominos, ką jie,
kritikai, norėtų matyti vietoj D. Grybauskaitės.
Vaizdžiai tariant – kokie oponentų kandidatai? Štai
toks slapukavimas – vargu ar priimtinas. Jei jau
nepatinka Prezidentė D. Grybauskaitė, pasakykite,
ką norite matyti jos vietoje. O jei neįvardinate sa-
vųjų kandidatų, tai kodėl neįvardinate? Gal kai kam
nepatinka, jog Prezidentė D. Grybauskaitė neke-
liaklupsčiauja prieš Varšuvą, kad strateginius part -
nerius mato Skandinavijos pusėje? 

Iškalbingos delfi.lt paskelbtos prof. europarla-
mentaro Vytauto Landsbergio mintys ,,apie prezi-
dentės pranešimą ir charakterį”. Prof. V. Landsber-
gis teigia, kad jam prezidentinėje kalboje ,,patinka
gerų naujienų arba Lietuvos pasiekimų ir prob-
lemų, nesėkmių balansas”. Toks balansas turėtų
patikti daugeliui.

Tiesa, istorija kartais iškrečia bjauriausių šu-
nybių. Štai istoriko Algimanto Liekio neseniai iš-
leistoje monografijoje ,,Prezidentinė Lietuva” pa-
teikiama faktų, jog Antanas Smetona vienas pir-
mųjų Europoje pradėjo kritikuoti Adolfą Hitlerį ir
jo pasekėjus. Ne tik kritikavo, konkrečiai nurody-
damas keliamus hitlerininkų pavojus, bet net iš-
drįso teisiškai persekioti jų atstovus. Omenyje tu-
rimos vokiškos intrigos tuometiniame Klaipėdos
krašte. 

Tačiau šiam mūsų Prezidentui primesta būtent
diktatoriškais, fašistiniais metodais šalį valdžiusio
vadovo etiketė. Ar begali egzistuoti didesnė netei-
sybė?

Ar galime aklai pasitikėti 
tais, kurie kategoriškai 
nepasitiki Prezidente?
GINTARAS VISOCKAS
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Taigi patys pavojingiausi tie, kuriems atrodo,
kad jie viską supranta ir išmano. Nes jų – daug ir
jais lengva manipuliuoti, juos lengva vedžioti už
nosies, kvailinti. Bet dažniausiai taip ir atsitinka:
kuo mažiau žinai, tuo labiau atrodo, kad esi viską
suvokiantis išminčius. Visuomet maloniau ,,viską
išmanyti, nei viskuo abejoti”.
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TELKINIAI

LAIMA MAZILIAUSKIENĖ

Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos Kultūros centre birželio
9 d. įvyko Michigan apygardos,

jungiančios Detroit ir Grand Rapids
apylinkių lietuvius, suvažiavimas. Su-
važiavimo įžanginį žodį tarė Michi-
gan apygardos pirmininkė Janina Ud-
rienė. Kun. Gintaras Jonikas sukal-
bėjo invokaciją, pabrėždamas, kad
būti lietuviu ir kalbėti lietuviškai yra
tikra Dievo dovana, kurią mes turime
tausoti, puoselėti ir perduoti jaunes-
nėms kartoms. Kunigas taip pat prašė
Dievo būti su mumis ir laiminti mūsų
darbus, suteikti įkvėpimo naujiems
tikslams.

Suvažiavimui pirmininkaujanti
J. Udrienė pristatė svečius, atvyku-
sius iš Lansing and Grand Rapids
miestų, JAV LB XX Tarybos narius
bei supažindino visus su suvažiavimo
dienotvarke, kurioje buvo numatyta
eilė pranešimų apie Michigan lietu-
vių veiklą ir ateities planus. Pirmoji
pasisakė  JAV LB XX Tarybos narė
Laura Garnytė, šią kadenciją atsto-
vaujanti JAV lietuvius Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenėje (PLB). Laura
neseniai sugrįžo iš Lietuvos, kur š. m.
gegužės 7–10 dienomis vyko Lietuvos
Respublikos Seimo ir PLB komisijos
posėdžiai. Seime svarstytos temos ir
problemos buvo labai įvairios. L. Gar -
ny tė pasakojo, kad posėdžiuose buvo
iš klausyta daug pranešimų, išsa kyta
daug nuomonių ir  pasisaky mų įvai -
rio mis temomis. Komisija ieškojo tin-
kamų sprendimų bei pri ėmė kelias re-
zoliucijas Lietuvai bei PLB  svarbiais
klausimais.

Komisijos posėdžiuose buvo kal -
ba ma apie ,,Globalios Lietuvos” prog-
ramą (užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą programa), ap-
tartos jos veiklos kryptys ir konkre-
čios priemonės, telkiant užsienio lie-

tuvius valstybės ir visuomenės pažan -
gai. Dėl didėjančios emigracijos, posė -
dyje nuskambėjo raginimas LR Vy -
riau sybei įsteigti valstybinę įstaigą
prie LR Vyriausybės, kuri rūpintųsi
už sienyje gyvenančių lietuvių reika-
lais ir užtikrintų užsienio lietuvių rei-
kalų koordinavimo komisijos veiklą
ir jos tęstinumą. Šiuo klausimu buvo
priimta rezoliucija.

Buvo paminėta Lietuvos gyven-
tojų trėmimo operacija, vykdyta 1948
m. gegužės 22–23 dienomis kodiniu
pavadinimu ,,Vesna” (,,Pavasaris”). 

Komisija aptarė 2014 m. vyksian-
čios Dainų šventės ,,Čia – mano na-
mai” organizavimo reikalus. Bendru
sutarimu buvo priimta rezoliucija,
kurioje pabrėžiama šventės svarba.
Komisija ragina gerinti Dainų šventės
organizavimą, gerinant sklandesnį bi-
lietų platinimą, taip pat užtikrinant
pa kankamą lėšų skyrimą dalyvių at -
vy kimui, apgyvendinimui ir maitini-
mui. 

Viename iš posėdžių buvo svars-
tomos lietuvių kalbos vartojimo, jos
išsaugojimo užsienyje ir Lietuvoje
klau simas. Priimta rezoliucija, kurio -
je yra nemažai siūlymų LR Vyriausy-
bei. Vieni svarbiausių: 1. Komisija
siūlo LR Vyriausybei dėti pastangas,
kad lietuvių kalba būtų įtraukta į
UNES CO nematerialaus kultūros pa-
veldo sąrašą; 2. taip pat siekiama už-
tikrinti lietuvių kalbos, kaip vienos
iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų,
statusą Europos Sąjungos institucijo -
se.

Viena iš aktualiausių, ir bene
svarbiausių užsienyje gyvenantiems
lietuviams komisijoje svarstytų temų
– Lietuvos Respublikos pilietybės iš-
saugojimas įgijus kitos valstybės pi -
lie tybę. Priimta rezoliucija ,,Dėl LR
pi lietybės”, kuri pateikia aiškų PLB
požiūrį LR pilietybės išsaugojimo
klau simu. Rezoliucijoje komisija at-

Ką veikia lietuviai 
Michigan valstijoje?

Southfield, MI

kreipia LR Seimo dėmesį į tai, kad LR
Seimas dar neišnaudojo visų galimy-
bių svarstant ir priimant įstatymų,
kuriais suteikiama teisė turėti kartu
LR pilietybę ir kitos valstybės piliety -
bę, pakeitimus, nekeičiant LR Konsti-
tucijos; 2. siūlo LR Seimui atidėti Sei -
mo nutarimo: ,,Dėl referendumo dėl
LR Konstitucijos 12 straipsnio antro-
sios dalies paskelbimo” projekto
svars tymą ir priėmimą; 3. ragina LR
Sei mą ieškoti teisinio nustatymo bū -
dų, kad asmuo, įgijęs kitos valstybės
pilietybę, išsaugotų LR pilietybę, ir
siūlo šiam tikslui sudaryti darbo gru -
pę kartu su Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenės valdybos pasiūlytais žino-
vais.

Kita Komisijoje aptarta tema –
Lietuvos ekonomikos problemos.
Buvo nagrinėjami jų sprendimo bū-
dai, palankių sąlygų verslui kurti ir
vystyti sudarymas. Komisijos posė-
dyje nuskambėjo nemažai pasiūlymų
bei priimta komisijos rezoliucija: ,,Dėl
Lietuvos ekonomikos problemų ir jų
sprendimo būdų”, kuria skatina: 1. LR
Seimą kurti stabilią teisinę aplinką
verslui ir ekonomikai plėtoti; 2. pa-
rengti ir priimti įstatymus, mažinan-

čius ,,šešėlinės” ekonomikos, korup-
cijos valstybės ir savivaldybių insitu-
cijose priežastis; 3. ragina LR Seimą,
LR Vyriausybę, Lietuvos verslo įmo-
nes, susivienijimus, konfederacijas
siekti atviresnio ir aktyvesnio dia-
logo.

Komisijos posėdyje buvo svars-
tyta Lietuvos energetikos projektų
vystymas, plėtojimas ir jų įgyvendi-
nimo problemos. Priimtose komisijos
rezoliucijose raginama LR Seimą ir
Vy riausybę visomis priemonėmis
siekti Lietuvos energetinės nepriklau -
somybės, vystyti energetikos projek-
tus, juos įgyvendinant įvertinti  ky -
lan čią grėsmę žmonių sveikatai ir ap-
linkai. 

Kiti komisijos posėdžiai numa-
tomi š. m. rudenį. Juose bus tęsiamas
jau pradėtų temų svarstymas bei įgy-
vendinimas, taip pat bus svarstomos
naujos komisijos darbotvarkėje pa-
tvirtintos temos. 

Po L. Garnytės pranešimo J. Ud -
rie nė  pranešė, kad JAV LB Tarybos
sesija įvyks Detroit spalio 11–13 dieno -
mis. Pati sesija vyks ,,Sheraton Det-
roit Novi” viešbutyje, tačiau šeštadie-
nio vakarą visi dalyviai ir svečiai bus
pakviesti į pokylį Dievo Apvaizdos lie-
tuvių Kultūros centre, kur galės pasi-
klausyti ansamblio ,,Tolimi aidai”
koncerto iš California. Ragino visus
aktyviai dalyvauti.

Toliau pagal  suvažiavimo dar-
botvarkę  vyko  trumpi Michigan apy-
linkių pirmininkų pranešimai. Jo-
lanta Paalksnienė, Grand Rapids apy-
linkės pirmininkė, pristatė savo metų
veiklos ataskaitą, pasidžiaugė nuveik -
tais darbais, surengtais renginiais ir
šventėmis. Ypatingai džiaugėsi lietu-
viškos mokyklos ,,Baltijos krantas”
gyvavimu ir dėkojo Janinai ir Nari-
mantui Udriams už apsilankymą
Grand Rapids rengtoje Nepriklauso-
mybės atkūrimo šventėje ir įteiktą
Lietuvių Fondo paramos čekį lietuviš -
kai mokyklai.  Pirmininkė taip pat iš-
reiškė padėką  visiems aktyvistams,
ku rie, negailėdami savo laiko ir jėgų,
dalyvauja lietuviškame gyvenime
Grand Rapids apylinkėje.  Iždininkas
Jonas Treška pristatė Grand Rapids
finansinę ataskaitą. Pasidžiaugta tvar -
kingai vedama buhalterija ir teigiamu
balansu. 

Detroit apylinkės pirmininkas
Aleksas Mitrius savo pranešime var-
dijo atliktus darbus, organizuotas iš-

Pirmoje eilėje (iš k.): Kęstutis Černis, Algis Zaparazkas, Janina Udrienė, Valdas Piestys, Laura Garnytė, Laima Maziliauskienė, Gražina
Kriaučiūnienė. Antroje eilėje (iš k.): Tadas Aukštakalnis, Robertas Selenis, Edmundas Paalksnis, Andrius Anužis, Aleksas Mitrius, Jūra-
tė Latvėnienė, Liūda Rugienienė, Juozas Orentas, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Irena Orentiene, Narimantas Udrys, Jolanta Paalksnie-
nė, Jonas Treška, Valentina Rauckienė, Andrius Butkūnas, Alė Butkūnienė.                                                        Algio Rugieniaus nuotraukos

Grand Rapids apylinkės pirmininkė 
Jolanta Paalksnienė.

Detroit apylinkės pirmininkas 
Aleksas Mitrius.
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Philadelphia, PAvykas ir renginius. Džiaugėsi, kad
Detroit lietuviai gausiai ir noriai da -
ly vavo Detroit ,,Pistons” krepšinio
varžybose, kuriose palaikė lietuvių
krepšininkus. Buvo organizuota filmo
,,Svajonių komanda” peržiūra, krep -
ši nio varžybos ,,3x3”, Naujųjų Metų
sutikimas, vykęs ,,1980-ųjų disco” te -
ma. A. Mitrius savo pranešime pabrė -
žė, kad visų šių renginių tikslas yra
telkti ir  vienyti lietuvius, išlaikyti ir
gausinti sporto klubą ,,Kovas”, skau -
tų, ateitininkų organizacijas ir remti
lietuvišką ,,Žiburio” mokyklą. Detroit
apylinkės iždininkė Jūratė Latvėnie -
nė pristatė šios apylinkės finansinę
ataskaitą. 

Suvažiavimą tęsė apygardos pir-
mininkė J. Udrienė. Savo pranešime ji
pažymėjo, kad praeitų metų Michigan
apygardos metinio susirinkimo pro-
tokolas buvo priimtas vienbalsiai ir
pristatytas LB Krašto Valdybos vice-
pirmininkui Algimantui Gustaičiui.
Kadangi  J. Udrienė yra išrinkta į JAV
LB prezidiumą, ji dalyvauja telekon-
ferencijose, kur yra aptariami visi
JAV LB Tarybos reikalai. Pastebėta,
kad vis daugiau naujų lietuvių įsijun -
gia į veiklą. Kad jų įsiliejimas būtų
sklan desnis, J. Udrienė sukūrė ir pri-
statė visiems suvažiavimo dalyviams
,,Schemą-sandarą”, paaiškinančią,
kaip Lietuvių Bendruomenė veikia
JAV. Pažvelgus į šią schemą galima
greitai susipažinti su JAV LB struk-
tūra, valdymo organais, pavaldumo ir
atsiskaitomumo principu bei parei-
gomis. Informacija, nuosekliai išdės-
tyta langelių, teiginių ir rodyklių pa-
galba,  leidžia greitai susidaryti JAV
LB  veiklos vaizdą. J. Udrienė siūlo,
bendruomenėms, kurios norėtų vesti
seminarus šia tema, ji pateiktų dau-
giau smulkesnių detalių ir paaiški-
nimų kiekvienu konkrečiu atveju. 

Susirinkime taip pat buvo prista-
tyta LB KV paruošta rezoliucija JAV
Kongresui ir prezidentui B. Obama,
kuri buvo vienbalsiai priimta š. m.
ko vo 10 d. organizuotame lietuviš-
kame renginyje.  Pasidžiaugta, kad tu-
riningai ir įdomiai buvo organizuo-
tas Vasario 16-osios minėjimas Det-
roit, kuriame svečiavosi tuometinė
,,Draugo” vyr. redaktorė dr. Dalia Cid-
zikaitė ir buvo pagerbti visi buvę bei
esami ,,Žiburio” mokyklos vedėjai, o
mokykla buvo apdovanota Lietuvių
Fondo ir Detroit apylinkės finansine
parama. Prisimintos ir gražios popie-
tės, skirtos Kovo 11-ajai ir Žemaičių
Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.
Abu renginiai buvo organizuoti Det-
roit apylinkės ir Michigan apygardos
jėgomis. Ruošiant antrąjį talkino ir
Dievo Apvaizdos parapijos taryba. J.
Udrienė išreiškė nuoširdžią padėką
visiems, prisidėjusiems prie įvairių
organizacinių darbų. Iždininkas Val-
das Piestys pristatė Michigan apy-
gardos finansinę ataskaitą. 

Susitikimo pabaigoje vyko disku-
sijos, buvo užduodami klausimai, pa-
teikiami siūlymai ir  sumanymai. Al-
gis Rugienius norėjo sužinoti, kas
šiuo metu atstovauja Detroit lietuvių
jaunimą Kongrese, nes anksčiau bu -
vu sios Lietuvių jaunimo sąjungos
veikla užgęsusi. Nutarta šį klausimą
apsvarstyti atskirai. Taip pat buvo iš-
keltas jau ilgą laiką aktualus dvigu-
bos pilietybės sprendimo klausimas.
L. Garnytė mielai pasidalijo žiniomis,
kas šia tema buvo kalbėta paskuti-
niuose LR Seimo ir PLB komisijos po-
sėdžiuose. 

Suvažiavimas buvo užbaigtas
bendra visų dalyvių nuotrauka. Pa-
dėkota visiems atvykusiems ir palin-
kėta tęsti prasmingą lietuvišką veik -
lą.  

ALGIMANTAS S. GEČYS

Atėjo laikotarpis, kada mirtis sparčiai skina gyvy -
bes tų, kurie prieš daugiau kaip 60 metų vykusios
pokario emigracijos į JAV metu buvo mūsų jau-

noji karta. Į šią kartą lietuvių išeivija dėjo didžias viltis.
Ji privalėjo užaugti tautiškai stipri, jai, už sienyje subren -
dusiai ir įgijusiai  moks lo žinias, turėjo atitekti užduotis
išlaikyti gyvą Lietuvos nepriklausomybės siekį laisvaja -
me pasaulyje. Turime pripažinti, kad to meto jaunoji
karta savo uždavinį sėkmingai at liko – jau 23-sius metus
gyvuojanti nepriklausoma Lietuva yra vienas tos sėk-
mės įrodymų.

Philadelphia lietuvių telkiniui š. m. balandžio 22-
oji buvo viena iš skau džiausių dienų. Sukritęs savųjų
namų sodelyje mirė daugelį  metų čia darbavęsis  elekt-
ros inžinierius Gedi mi nas Dragūnas (Dragunevičius).
Jam ką tik buvo suėję 84-ri. Jo netektį skaudžiai išgyvena
žmona Darija, sūnūs Audrius ir Gintaras, marčios Ne-
ringa ir Rozalija, vaikaitis Edvi nas, sesers Audronės
Pakš tienės šei ma, svainis Algis Čepulis, anksčiau Ana-
pilin iškeliavusių trijų brolių šeimų nariai. Gedimino
mirtis skau džiai palietė ir Philadelphia lietuvių telkinį,
kurio klestėjimui jis pašventė daugiau kaip pusę šimto
metų. Po  kun. kleb. Petro Burkausko atnašau tų gedulin -
gų šv. Mišių Šv. Andriejaus  lietuvių parapijoje, Gedi-
minas buvo palaidotas Prisikėlimo kapinėse Ben salem,
PA.

Gediminas gimė Kaune, Lietuvos kariuomenės kū-
rėjo savanorio Jur gio Dragunevičiaus šeimoje. Šeimoje
augo keturi sūnūs (Algimantas, Vi tolis, Gediminas ir
Rimvydas) ir duk tė Audronė. Prieš pasitraukdama iš
Lietuvos šeima gyveno atgautoje sos tinėje Vilniuje, kur
Gediminas lankė 3-ją gimnaziją. Antrajam pa sau li niam
karui pasibaigus šeima atsi dūrė Hanau am Main karo
pa bėgėlių (DP) stovykloje. Gediminas čia  toliau lankė lie-
tuvių gimnaziją ir ją baigė 1949 metais prieš šeimai  pake -
liant sparnus į JAV. Amerikoje apsigyveno Hartford
mieste, Connecticut valstijoje.

Nelengvai Amerikoje kūrėsi  Dragunevičių šeima.
Visi vaikai no rėjo siekti aukštojo mokslo. Vos spėjęs at-
vykti Gediminas buvo paimtas į JAV kariuomenę ir joje
praleido trejus metus. Atlikęs karinę prievolę ir gavęs
valdžios paramą studijoms  (GI bill), įstojo į University of
Con nec ticut (UCONN), kurį baigė po ketverių me tų, įgy-
damas elektros inži nie riaus diplomą. Studijuodamas
universitete  pri klausė  veikiančiam re zervo karininkų
ruošos korpusui  – ROTC. Jam buvo suteiktas pulkinin -
ko laipsnis ir pavesta vadovauti vienam iš dviejų uni-
versiteto batalionų. Kiekvie name jų buvo po tūkstantį
ka riūnų.  Įdomus sutapimas – antrajam ROTC batalionui
taip pat vadovavo lietuvis – Jonas Kronkaitis, būsimasis
nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas. Abiejų
artima universitetinė pa žintis tęsėsi iki šių dienų. Uni -
versitete veikė lietuvių studentų klu bas. Gediminas taip
pat įsijungė į skautų akademikų sąjūdžio Korp!Vytis ei-
les.

Baigęs studijas Gediminas privalėjo ati-
tarnauti karininku JAV ka riuomenėje. Tar-
nybą atliko JAV pa krančių sargyboje Was-
hington, DC. Lietuviško jaunimo veikla
JAV buvo gyva, ypač  netolimame Phila -
delp hia mieste, kur Gediminas laisvalaikiu
mėgo lankytis. Čia susipažino su Da rija Če -
pu lyte ir 1959 metais ją vedė. Sulaukė sūnų
Audriaus ir Gintaro. Gediminui baigus ka-
rinius įsipa reigojimus pirmojo leitenanto
laipsniu, 1961 metais jie įsikūrė  Philadelp-
hia, kur gyveno žmo nos šei ma. Ge dimi nas
dirbo JAV Armi jos gynybos rėmi mo centre
vadovaujančiu inžinieriumi, kiek vėliau  –
Logistikos agentūroje. Išdir bęs JAV valdžiai
40 metų, 2000-siais išėjo į pensiją.

Philadelphia Gediminas aktyviai įsi -
jun gė į vietos lietuvių veiklą.  Dau gelį metų
jis darbavosi V. Krėvės lituanistinės mokyk -
los tėvų komitete, Lietuvių namų direktorių
taryboje, Kultūros centro valdyboje, inžinie -
rių skyriaus (ALIAS) valdyboje,  JAV LB
apy linkės valdyboje, LB radijo valan dėlės
paramos komitete, Šv. Andrie jaus parapi-
jos komitete, talkino skau tų veikloje. Dėl jo

kruopštumo bei są žiningumo jam dažnai būdavo pa -
tikėtos iždininko pareigos ir lėšų telkimas.  Taikus Ge-
dimino būdas, suge bėjimas telkti žmones užsibrėžtam
tikslui, jo asmeninis pasiaukojantis pavyzdys daug pri-
sidėjo prie sėkmingos Phila delphia bendruomeninės
veiklos. Jis domėjosi visais žmonė mis: pakalbindavo at-
vykusius iš Lie tuvos, užmegzdamas su jais artimą pa-
žintį. Jis buvo tinkamiausiu ryši ninku tarp įvairių emig-
racinių „ban gų”.

Atlikti prisiimtą atsakomybę Gedimi nui padėdavo
žmona Darija, visokeriopai talkinusi vyrui. Lietu vai at-
gavus nepriklausomybę, Dragū nų namai tapo atviri gy-
venimo sun kumus patyrusiems tautiečiams. Jų namuose
pastogę rado iš Lietuvos į JAV ilgesniam laikui atvykę
gydytis ligoniai, aklieji, nebyliai, vaikai su negalia. At-
vykėliai buvo ne tik priimami, bet ir vežiojami gydy-
mui, apdovanojami, jiems aprodomos Phi ladelphia apy-
linkės, supažindinama su vietos lietuvių veikla. 

Gedimino universitetinių studijų draugas Lietuvos
kariuomenės vadas  generolas majoras  Jonas Kronkai-
tis štai kaip prisimena pažintį su Gedi minu: „Susipaži-
nau studijuodamas UCONN 1954–1958 metais. Mūsų ar-
tima draugystė tęsėsi iki Jo mirties. Gedimino moralinės
vertybės, nuo šir dumas ir aktyvus dalyvavimas lietuvių
studentų būrelyje, rūpestis Lietuvos tuometinės padė-
ties ir atei ties klausimais, jo patriotizmas ir ištikimybė
Lietuvai bei Jungtinėms Amerikos Valstijoms, paliko
gilų įspū dį ir įtakojo mane iki šių dienų. Su žmona Rūta
liūdime netekę kilnios asmenybės, bet esame dėkingi,
kad te ko turėti tokius artimus ir nuošir džius draugus,
kaip Dariją ir a. a. Gediminą.

Akademikų skautų Korp! Vytis įžodis. Iš kairės: Gediminas Dragū nas, Jonas Kron -
kaitis ir Sigitas Liaukus, Kanada, 1955 m.

Philadelphia lietuviai išgyvena netektį
A. a. Gediminas dragūnas
1929.II.22 – 2013.IV.22

Gediminas Dragūnas su anūku Edvinu.
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Š.m. birželio 2 d. įvyko Čikagos ir jos apylinkių ateitininkų Šeimos šven-
tė. Tai kasmetinis visų ateitininkų susibūrimas, kurio metu kandidatai
iškilmingai priimami į narius. 

Šeimos šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias aukojo Tėvas Antanas
Saulaitis, SJ.  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Mišiose
ak  tyviai dalyvavo jaunieji ateitininkai – Glorija Kevličiūtė ir Justina Ba -
ranauskaitė skaitė skaitinius, Marija Čyvaitė – visuotines maldas, o Mantas
Kisielius paaiškino  nešamų aukų  – jaunučių sukurtos grandinės, kun. Stasio
Ylos ,,Ateitininkų vadovo” ir ateitininkų ženkliukų bei juostų  prasmę.

Po šv. Mišių visi susirinko Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje iškil-
mingam posėdžiui. Garbingai įneštos vėliavos, sugiedotas Ateitinin kų him-
nas.

Parti zano Daumanto – Prano Dielinin kai čio jaunųjų ateitininkų kuopos
globėja Laima Aleksienė pasveikino visus dalyvius bei kandidatus jaunučius,
moksleivius ir sendraugius, pasiruošusius duoti ateitininko įžodį. Savo kal-
boje jauniausiems klausytojams ji priminė šių veiklos metų temą, kurios
žodžiai paimti iš Ateitininkų himno: ,,Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos”. ,,Kaip
gali jaunutis tą padaryti?” – paklausė globėja. Ir tada pati atsakė pavyzdžiais:
,,Kada pagalvojate, kaip pasakyti lietuviškai, užuot naudoję angliškus žo -
džius – tai darbas! Kai esate vaikų būryje ir iš  kurio nors tyčiojamasi,  o jūs
pasipriešinate pagundai ir apsisprendžiate būti draugiškais – tai yra kova su savimi. Tai yra sunku. 

,,Lietuvai reikia galvojančių vaikų, kurie kalba lietuviškai,  gyvena sąži-
nigai ir stengiasi tobulintis. Kad taptumėte tokiu žmogumi, reikia dirbti ir
kovoti”, – baigė savo kalbą Laima Aleksienė.

Prasidėjo iškilmingiausia šventės dalis – ateitininkų įžodis, kurį vedė
buvęs Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis. Rikiavosi Partizano
Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jaunučiai ir jauniai bei Kun. Lip -
niūno-Prez. Stulginskio kuopos moksleiviai kandidatai. Iškėlę rankas prisie -
kė uoliai eiti ateitininko pareigas. Paskutinieji davę įžodį – tai septyni suau-
gę, per metus aktyviai dalyvavę ateitininkų diskusijų būrelyje,  dabar pasiry-
žę duoti Sendraugio ateitininkų priesaiką. Įžodžiams pasibaigus, visi sukal-
bėjo  Ateitininkų credo.

Moksleivių kuopos globėjos Vija Sidrytė-Reed ir Vaiva Čyvienė atsisvei-
kino su moksleiviais abiturientais.  Su jauniais abiturientais, rudenį tapsian -
čiais moksleiviais, atsisveikino vadovė Viktutė Siliūnienė.

Po to vyko  sveikinimai: Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir valdy-
bos vardu kalbėjo Marius Polikaitis, sveikino sąjungų pirmininkai: JAS –
Laima Aleksienė, MAS – Dalia Lietuvninkienė ir Studentų ateitininkų sąjun-
gos – Algis Kasniūnas.

Iškilmingas posėdis pasibaigė moksleivių smuikininkų pasirodymu. Po
to, visi vyko į Ateitininkų namų gegužinę pasivaišinti ir pabendrauti.

—V. K.

Ateitininkų vėliavos nešamos į bažnyčią. Iš k.: Martinas Stanys, Liucė Siliūnaitė,  Ange -
lytė Annarino,  Vaiva Čyvienė,  Kovas Polikaitis,  Nora Sadauskaitė ir Lija Siliūnaitė.

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Dalis jaunučių įžodininkų:  Aras Kaufmanas, Linutė Barškėtytė, Korinna Kimantaitė,
paslepta Kotryna Gučiūtė, Emilija McCarten ir  Danielė Gudynaitė.

Naujieji Čikagos moksleiviai ateitininkai, Šeimos šventės metu davę įžodį. Pirmoje eilėje: Zigmas Kisielius, Nerija Čuplinskaitė, Andrius Blekys, Kazimieras Bielskus, Paulina Be lec -
kai tė, Justina Baranauskaitė ir Nida Aleksaitė. Antroje eilėje: Julija Žliobaitė, Matas Stankus,  Lilė Sadauskaitė,  Vincas Rušėnas, Gintarė Daulytė, Katarina Majauskaitė, Lina Lie tu v -
ninkaitė, Ūla Lapkutė, Lukas Kulbis, Lukas Kubilius.                                                                                                                                                                                       Dainos Čyvienės nuotraukos

2013 m. birželio 2 d.  Čikagos Šeimos šventėje įžodį 
davė per 60 ateitininkų.

Sendraugiai įžodininkai:

Rūta McCartan, Ilona Didžbalienė, Adria Neverauskienė, Viktoras
Kaufmanas, Vytas Saulis, Lina Žliobienė ir Inga Mikuckienė

Moksleiviai įžodininkai išvardinti po nuotrauka

Jauniai įžodininkai:
Elina Kunickaitė, Anastasija Majauskaitė, Kristina Šeškaitė, Inga
Žliobaitė, Agnė Giedraitytė, Julija Januškevičiūtė, Martynas Barš -
kėtis, Vėjas Čuplinskas, Jokūbas Gučius, Kipras Januška, Matas
Mi kužis, Lukas Saulis, Linas Juškelis, Rytas Kulbis, Benas Ste po -
na vičius, Vytautas Staniškis, Jokūbas Dinsmonas, Marija Gudy -
nai tė ir Ieva Tarasovaitė.

Jaunučiai įžodininkai:
Aras Kaufmanas, Lina Barškėtytė, Greta Čepaitė, Jokūbas Gučius,
Kotryna Gučiūtė, Danielė Gudynaitė, Nedas Gužys, Olivia Ja -
meikytė, Justinas Jankus, Jokūbas Dinsmonas, Korinna Kiman tai -
tė, Aldas Kriaučiūnas, Diana Kubiliūtė, Vija Maurukaitė, Emilija
Mc Carten, Kovas Neverauskas, Viktoria Saulytė ir Ugnė Sližytė. 



Vatikanas (Bernardinai.lt) – Lie-
tuvos kariuomenės kapelionų grupė
kartu su kariuomenės ordinaru, Vil-
niaus arkivyskupu metropolitu Gin-
taru Grušu buvo atvykusi į piligrimi-
nę kelionę Romoje Tikėjimo metų pro-
ga. Arkivyskupas po bendrosios au-
diencijos galėjo as meniškai pasvei-
kinti popiežių Pranciškų, kuris kalbėjo
apie Dievo tautą. Kariuomenės ordi-
nariatui būdinga piligriminių kelionių
tradicija, o šiais Tikėjimo metais vie-
na iš centrinių vietų, žinoma, yra
Roma. Ir vyskupams privalu atva-
žiuoti ne tik susitikti su Šventuoju
Tėvu, bet aplankyti Petro ir Pauliaus
kapus, kaip tikėjimo išraišką.

Tikėjimo metais kariuomenės ka-
pelionams, kaip kunigams, labai svar-

bu prisiliesti prie tų vietų, atnaujinti
tikėjimą. Verta prisiminti, kad karių
buvo ir tarp pirmųjų krikščionių per
visą Bažnyčios tradiciją. Lionginas, ku-
ris, pasak tradicijos, pervėrė Jėzaus
širdį ir vėliau atsivertė, buvo karys.  
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

T. Venclovai suteiktas Vilniaus miesto 
garbės piliečio vardas

Arkivysk. G. Grušas susitiko su popiežiumi

Vilnius (ELTA) – Vilniaus ro tušėje
birželio 13 d. Vilniaus miesto garbės pi-
liečio vardas suteiktas poe tui, publi-
cistui, profesoriui Tomui Venclovai
už nuopelnus Vilniui. T. Venclova ži-
nomas pasaulyje kaip mokslininkas
slavistas, kelių pa saulio universitetų
garbės daktaras, visuomenės veikė-
jas, pelnęs ne vieną apdovanojimą už
veiklą, kuri jungia tautas, nevengia ne-
patogių klausimų ir siekia juos spręs-
ti.  Be to, šiais metais sukanka 35-eri
metai, kai buvo išspausdintas vienas
pa čių žinomiausių T. Venclovos kūri-
nių – kartu su Czeslawas Miloszas
1978 m. parašytas dialogas Vilniaus

tema „Vilnius kaip dvasinio gyvenimo
forma”, iš kurio nemažai pasaulio
žmonių pirmą kartą sužinojo apie Lie-
tuvos ir Vilniaus problemas. Vilniaus
vaizdai iškyla T. Venclovos poezijoje,
yra aprašyti jo knygose „Vilnius. Va-
dovas po miestą” (2001), „Vilniaus var-
dai” (2006), „Vilnius. Asmeninė isto-
rija” (2011). Iš kilmėse dalyvavo Rusijos
istorikė, žmogaus teisių aktyvistė
Liudmila Aleksejeva, lenkų disidentas,
istorikas, vienas iš judėjimo „Solida-
rumas” įkūrėjų Adamas Michnikas,
lietuvių literatūros vertėja Claudia
Sinnig ir kiti.

Gedulo ir vilties diena Lietuvoje Maskvoje – demonstracijos prieš V. Putiną
Maskva (ELTA) – Tūkstančiai žmonių

birželio 12 d. Maskvoje dalyvavo eitynėse
prieš prezidentą Vladimirą Putiną. Į de -
monst raciją, kurios šūkis buvo „Už mūsų
ir jūsų laisvę”, pirmiausiai susirinko kai -
riųjų grupuočių ir liberalų atstovai. Orga-
nizatorių teigimu, dalyvavo apie 30,000 da-
lyvių. Protestuotojai laikė rankose plaka-
tus, kuriuose buvo reikalaujama laisvės
politi niams kaliniams. Per garsiakalbius
jie reikalavo „Rusijos be Putino”. Kolonos
priešakyje ėjo žinomas tinklaraštininkas
Aleksejus Navalny, kuris rugsėjį ketina da-
lyvauti Maskvos mero rinkimuose, bei kiti
opozicijos vadovai: Michailas Kasjanovas,
Vladimiras Ryžkovas ir Ilja Jašinas.

Baltarusija raginama paleisti politinius kalinius
Ženeva (BNS) – Baltarusija pri-

valo nedelsiant paleisti visus politi-
nius kalinius ir nutraukti visokį pikt-
naudžiavimą, įskaitant jų kankini-
mus, priverstinį darbą ir neteisingus
teismus, pareiškė Jungtinių Tautų
(JT) Žmogaus teisių taryba. Ji taip pat
pareikalavo, kad buvusi Sovietų Są-
jungos respublika, kurios prezidentas
Aleksandras Lukašenka yra vadina-
mas paskutiniu diktatoriumi Euro-
poje, bendradarbiautų su jos tyrėjais.
Taryba priėmė rezoliuciją, kurią pa-
ruošė Jungtinės Valstijos, Europos

valstybės, Japonija bei Pietų Korėja,
ir kuri kaltina Baltarusiją pažeidi-
mais bei nuolatiniu žmogaus teisių
suvaržymu. JT pabrėžė, kad žmogaus
teisių pažeidėjai galėjo likti nenu-
bausti, tuo tarpu režimo kritikams bū-
davo taikomos bauginamosios prie-
monės – nuo kelionių draudimo iki fi-
zinio smurto. Be to, Taryba atkreipė
dėmesį į 2012 m. rugsėjį šalyje vyku-
sius parlamento rinkimus, primin-
dama, jog dauguma tarptautinių ste-
bėtojų nurodė, kad rinkimai neatitiko
pagrindinių demokratijos pagrindų.

Estija suteikė prieglobstį V. Putino kritikui 
Talinas (BNS) – Estija suteikė

prieglobstį Rusijos gamtosaugi ninkui
Surenui Gazarjanui, kuris buvo pri-
verstas palikti savo šalį, nes joje yra
ieškomas už tai, kad apkaltino prezi-
dentą Vladimirą Putiną korupcija. Pa-
gal prieglobsčio suteikimo tvarką, pir-
miausia yra išduodamas laikinas tre -
jų metų leidimas gyventi šalyje. Jį ga-
vus, galima pateikti prašymą Estijos
pilietybei gauti. 38-erių metų zoologas
ir tarptautinį pripažinimą pelnęs Ru-
sijos Šiaurės Kaukazo regiono šikš-
nosparnių žinovas, ilgus metus daly-

vavo protestuo se drauge su Krasno-
dare įsikūrusia nevyriausybine ap-
linkosaugos organizacija, viešinda-
mas reglamentų pažeidimus, susiju-
sius su pa si ruošimu 2014 m. žiemos
olimpinėms žaidynėms Sočyje. Jis
tapo Rusijos opozicijos judėjimo did-
vyriu, kai organizacija paviešino in-
formaciją apie žemės užgrobimus ir
prabangias vilas, iškilusias Juodosios
jūros pakrantėje. Viena iš jų, kaip ma-
noma, buvo pastatyta V. Putinui.
Gruo džio viduryje S. Gazarjanas pa -
bė go į Estiją.

Vokietijos pagalba nukentėjusiesiems 
nuo potvynių 

Berlynas (BNS) – Vokietija ke-
tina steigti maždaug 8 mlrd. eurų
fondą nukentėjusiesiems nuo potvy-
nių padėti. Dėl potvynių tūks tančiai
žmonių buvo priversti evakuotis,
miestams ir kaimams padaryta di-
džiulė žala. Vokietijos potvynio re-
gione keturis kartus apsilankiusi
kanclerė Angela Merkel ruošiasi su-
sitikti su 16 Vokietijos žemių premje-
rais ir aptarti nelaimės padarinius.
Oficialūs duomenys apie potvynių pa-
darytą žalą Vokietijoje kol kas neskel-
biami. Potvyniai padarė didžiulių
nuostolių ir kitose Europos valsty-
bėse. Neapsieita ir be aukų. Per nau-

jausius potvynius Vidurio Europoje
jau žuvo mažiausiai  21 žmogus. Nu -
kentėjusiesiems nuo potvynių žadama
skirti apie 8 mlrd. eurų paramą, pusę
jos skirtų federalinė vyriausybė, li-
kusią – regionai. Praėjusią savaitę A.
Merkel jau pažadėjo skubią 100 mln.
eurų paramą potvynių aukoms. 

Rytinės Saksonijos-Anhalto že-
mės, smarkiai nukentėjusios nuo pot-
vynių, premjeras Reiner Haseloff  pa-
siūlė laikinai gyventojų ir įmonių pa-
jamų mokesčius ir gautas lėšas skirti
rytinės Vokietijos atstatymo darbams.
Šiaurės Vokietijoje vandens lygis iš
lėto slūgsta. 

ELTA nuotr.

,,Šiandien Vilčiai norisi suteikti
dar vieną prasmę. Viltis turi tapti ga-
rantu. Užtikrinimu, jog tai, ką išken-
tėjo mūsų protėviai, neliktų vien tik
jų ar jų šeimos narių skausmu. Kad
apie tai, kas prasidėjo prieš daugiau
kaip septynis dešimtmečius, žinotų ne
tik gimę ir gyvenę sovietmečiu, bet ir
jaunoji mūsų karta. Gimusi jau Ne-
priklausomoje Lietuvoje.

Jiems privalome papasakoti vis -
ką. Jie turi žinoti, kas ir kodėl įvyko.
Sužinoti nuogą, nepagražintą tiesą.
Tam, kad suvoktų bei įvertintų tai, ką
turime šiandien”, – iškilmingame mi-
nėjime sakė V. Gedvilas.

Pasak jo, turime gausybę pavyz-
džių, kad jaunoji karta praeičiai, jos
puoselėjimui ir išsaugojimui teikia
išskirtinę reikšmę. Ekspedicija ,,Misija
Sibiras” – bene garsiausias, tačiau
tik   rai ne vienintelis iš jų.

,,Susidomėjimas šia misija, gausus
kandidatų skaičius, plati net ir men-
kiausių detalių sklaida viešojoje erd-
vėje akivaizdžiai byloja, kad ir gimu-
siems po 1990-ųjų svarbu atrasti iš gū-
džios praeities ateinančią savastį. Pa-
dėkime jiems. Skatinkime juos. Kal-
bėkime su jais. Kartu saugokime tai,
kas yra mūsų visų. Kas yra tautos is-
torija ir savastis. Kas neįkainojama”,
–  pakvietė Seimo pirmininkas V. Ged-
vilas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
kalbėdama iškilmingame minėjime
Seime pabrėžė, kad privalome išsau-
goti tiesą apie masinius trėmimus ir

neleisti sumenkinti ar iškraipyti mūsų
istorijos. Lietuvos vadovės teigimu,
birželio 14-oji mus atveda į akistatą su
skaudžia praeitimi, kuri niekada ne-
išsitrins, nes ji – ir žmonių, ir valsty-
bės atmintyje.

,,Istorija palieka faktus, liudiji-
mus, galimybes interpretuoti. Tačiau
šiandien, stovėdami čia ir prisimin-
dami okupacijos, genocido ir soviet-
mečio represijų aukas, mes visi pri-
valome liudyti tiesą, net jeigu ji kaž-
kam atrodo nepatogi ar nereikalin-
ga”, – sakė Prezidentė.

Tik tiesa ir atvirumas, pasak šalies
vadovės, gali padėti išvengti manipu-
liavimo istorijų, atremti informaci-
nio saugumo grėsmes, sustiprinti pasi -
tikėjimą vieni kitais ir savo valstybe.
D. Grybauskaitės teigimu, Lietuva yra
bene vienintelė iš buvusių sovietinių
valstybių, masiškai ir viešai pradėju-
si skelbti KGB dokumentus.

Iškilmingame minėjime Seime
taip pat dalyvavo dalyvavo ministras
pirmininkas Algirdas Butkevičius,
pirmasis atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiau -
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
pirmininkas, Europos Parlamento na-
rys Vytautas Landsbergis, Prezidentas
Valdas Adamkus, Seimo nariai, Vy -
riau sybės nariai, Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo deputatai –
Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig-
natarai, atkurtos nepriklausomos Lie-
tuvos Respublikos pirmosios Vyriau-
sybės nariai, Europos Parlamento na-
riai, kiti svečiai.

Atkelta iš 1 psl.
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Emigrantų palikuonio iš Lietuvos herojus 
parodė savo nepaprastą galią

Jerome ,,Jerry” Siegel (1914.10.17.
–  1996.1.28.) kartu su Joe Shuster su-
kūrė Superman – pirmąjį amerikie-
tiškų komiksų superherojų, vieną ryš-
kiausių XX amžiaus personažų. 

Jerry gimė Cleveland, Ohio. Jis
buvo jauniausias vaikas iš Lietuvos
atvykusių Sarah Fain ir Mitchell Sie-
gel šeimoje. (Dvi seserys – Minerva
bei Rosylyn – mirė dar Lietuvoje, į
JAV atvyko broliai Harry bei Leo ir se-
suo Isabel). Jo tėvas tapydavo iškabas,
taipogi turėjo skrybėlių parduotuvėlę.
Šeimos galva skatino jaunėlio sūnaus
meninius sugebėjimus. Jerry dar bū-
nant gimnazistu, tėvas staiga mirė
nuo infarkto – jo  parduotuvės apiplė-
šimo pasekoje. 

Paauglys Siegel mėgo kiną, laik-
raščiuose spausdinamus komiksus,
bet ypač jam patiko bulvariniai sci -
ence fiction žurnalai. 1929 m. jis išleido
,,Cosmic Stories” – žurnalėlį, primi-
tyviai atspausdintą rašomąja maši-
nėle. Per kelerius metus jaunuolis su-
kūrė dar tris tokio žanro leidinukus. 

Lankydamas Glendale High gim-
naziją Cleveland, Ohio, Siegel ben-
dradarbiavo studentų savaitraštyje
,,The Torch”. Šiaip jis buvo gana
baikštus ir ne itin populiarus  tarp
moks leivių. Tiesa, sulaukė bičiulių
dėmesio, sukūręs Tarzano parodijas
ir pavadinęs jas ,,Goober the Mighty”.
Šešiolikmečio keliai suvedė su Joe
Shuster. Du gimnazistai pramušė le-
dus ir 1935 m. spalį Major Malcolm
Wheeler-Nicholson redaguojame ,,New
Fun” 6-ajame numeryje debiutavo su
istorija apie vikrų muškietininką
Henri Duval.

Siegel ir Schuster sukurtas pra-
plikęs telepatas Superman pirmąsyk
pasirodė trumpoje istorijoje ,,The
Reign of  the Super-Man”, 3-iame žur-
nalo ,,Science Fiction” numeryje, kurį
1933 metais spausdino pats Siegel.
Fiktyvus herojus, deja, nesulaukė pla-
tesnio susidomėjo. Jo kūrėjai net še-
šerius metus ieškojo leidėjo, kuris juo
susidomėtų. Siuntė ir į ,,Consolidated
Book Publishing”. Nors iš šių leidėjų
vyrukai sulaukė padrąsinančių žo-
džių, ,,Consolidated” kaip tik tuo
metu nutraukė komiksų leidybą.
Schuster dėl to tiek pergyveno, kad
net sudegino rankraštį. Išliko tik vir-
šelis, kurį išgelbėjo Siegel. Laimė nu-
sišypsojo 1938 metais – ,,National Al-
lied Publications”, leidusi ,,More Fun
Comics”, nutarė  surizikuoti. Redak-
torius Vin Sullivan parinko ,,Super-

man” jų numatytam naujam leidiniui
,,Action Comics”, kurio pirmas nu-
meris pasirodė tų metų birželį. Po
metų ,,Superman” jau buvo platina-
mas kaip comic strip. Siegel ir Shuster
pardavė leidėjams autorines teises. Už
tai vyrukams buvo sumokėta 130 dol.
ir susitarta, kad jie ir toliau teiks siu-
žetus ,,National Allied Publications”
leidėjams.

Ko gero, Siegel, kaip imigrantų iš
Lietuvos sūnaus statusas, turėjo įta-
kos jo darbui. Timothy Aaron Pevey
2007 m. Georgia State University ap-
gintoje disertacijoje  ,,From Super-
man to Superbland: The Man of
Steel’s Popular Decline among Post-
modern Youth” įrodinėjo, kad Siegel
sumaniai sukūrė ,,imigranto, trokš-
tančio pritapti amerikiečių kultūroje,
tipą.” Superman, mano Pevey, – svar-
bus šio šalies gyventojo tapatybės įro-
dymas. 

Dešimties metų sutarčiai artėjant
prie pabaigos, 1946 m. už autorinių tei-
sių pažeidimą Siegel ir Shuster pa-
traukė į teismą ,,National Allied Pub-
lications” leidėjus. Netrukus draugai
įsidarbino „Magazine Enterprises”
bendrovėje, sukurdami trumpai gy-
vavusį herojų – kovotoją su nusikalti-
mais Funnyman. 

Vėlesni Siegel darbai pasirody-
davo ,,Marvel Comics”, ,,Archie Co-
mics”, ,,Charlton Comics” ir net
,,Lion” Anglijoje. 1968 m. įsidarbinęs
,,Western Publishing”, jis kūrė istori-
jas kartu su Carl Barks. 1970 m. jį  pa-

,,Action Comics” pirmoji laida laikoma pačiu vertingiausiu komiksu leidybinėje
istorijoje. 2010 m. šio komiksų egzempliorius buvo parduotas važytinėse dau-
giau nei už du miljonus JAV dolerių.

Pirmajame ,,Action Comics” numeryje buvo atspausdintos istorijos: ,,Su-
perman”, ,,Chuck Dawson”, ,,Zatara Master Magician”, ,,South Sea Strategy”,
,,Sticky-Mitt Stimson”, ,,The Adventures of Marco Polo”, ,,Pep’ Morgan”, ,,Scoo-
by the Five Star Reporter”, ,,Tex Thompson”, ,,Stardust”, ,,Odds’ N Ends”.

Knygos ,,Our Gods Wear Spandex: The Secret History of Comic Book He-
roes” autorius Christopher Knowles yra palyginęs pirmojo ,,Action Comics” nu-
merio viršelį su italų dailininko Antonio del Pollaiolo (1429–1498) paveikslu
„Hercules clubs the Hydra”. 

Pirmojo numerio tiražas – 200,000 egzempliorių – akimirksniu buvo iš-
graibstyti jaunimo. Tik, deja, užtruko gana ilgai, kol leidėjas suprato, jog šio lei-
dinio pasisekimą lėmė ,,Superman”. Jerry Siegel ir Joe Shuster buvo sumokėta
po 10 dol. už kiekvieną sukurtą puslapį – viso 130 dol. Liebowitz vėliau tei-
gė, jog  ,,Superman” parinkimas  pirmam ,,Action Comics” numeriui buvo gry-
nas atsitiktinumas, skubant laiku atlikti leidybinius įsipareigojimus.   

Komiksų kolekcininkų pasaulyje manoma, jog ,,Action Comics” pirmojo nu-
merio yra išlikę mažiau nei šimtas egzempliorių, o gerai išsilaikiusius turbūt
galima suskaičiuoti ant pirštų. 

Ši komiksų knygutė yra pasiekusi rekordines kainas. 2010 m. vasario  22
d. ,,Comic Connect” varžytinėse anoniminis pirkėjas kainą už leidinį pasiūlė
arti milijono JAV dolerių (tai buvo pirmas atvejis istorijoje, kai milijoninė suma
sumokėta už komiksų knygutę). Ta pati aukciono bendrovė 2010 m. kovo 29
d. už pusantro milijono JAV dolerių pardavė kitą to paties numerio egzempliorių. 

2010 m. liepą dar vieną gerai išsilaikiusį leidinuką aptiko šeima, kuriai grė-
sė namo praradimas (,,foreclosure”). Pardavusi jį varžytinėse, mano www.co-
micconnect.com  vadovai, šeima, ko gero, ne tik nepraras pastogės, bet jiems
dar ir lengvai gali atitekti beveik 250,000 dol.

Būta ir kitų kuriozų. Štai 2000 m. buvo pavogtas aršaus komiksų kolek-
cininko amerikiečių aktoriaus Nicolas Cage turimas egzempliorius. Komiksas
buvo apdraustas ir savininkas gavo kompensaciją. 2011 m. kovą šis egzem -
pliorius netikėtai atrastas San Fernando Valley, CA. Atlikus tyrimą, nustatyta,
kad tai iš tiesų aktoriui Cage priklausęs egzempliorius. 2011 m. lapkričio 30
d. jis buvo parduotas www.comicconnect.com  varžytinėse už  2,16 milijono
dol.  2012 m. kovo 23 d. ,,The Hollywood Reporter” paskelbė, kad šio komikso
pavogimo istorija bus ekranizuota. Būsimo trilerio „Action No. 1” scenarijų ren-
gia žymaus filmo ,,Reno 911!” kūrėjai  Robert Ben Garant ir Thomas Lennon.
O šiomis dienomis didžiausi žiūrovų srautai keliauja į kino teatrus žiūrėti ki-
tos Superman istorijos – rež. Zack Snyder ,,Man of Steel”.

Atkelta iš 1 psl.

samdė ,,Mondadori Editore” (tuomet
turėję Disnėjaus komiksų leidybos li-
cenziją) – ten litvakas Siegel rašė ,,To-
polino” komiksų tekstus. 1980-tujų de-
šimtmetyje jis bendradarbiavo su Val
Mayerik, skaitytojams pateikdamas
komiksus ,,The Starling”.  

Už nuopelnus komiksų leidybai
Jerry Siegel 1975 m. buvo apdovanotas

,,Inkpot Award” žymeniu. Jis taipogi
buvo pristatytas „Will Eisner Comic
Book Hall of  Fame” (1992) bei ,,Jack
Kirby Hall of   Fame” (1993) šlovės mu-
ziejuose. Jau po Siegel mirties, 2005
metais, jo darbas buvo įvertintas ,,The
Bill Finger Award For Excellence In
Comic Book Writing” žymeniu.

Dramatiška komiksų 
istorijos pabaiga

Varžytinių išvakarėse ,,Action
Comics” pirmasis numeris sulaukė
nemažo kolekcininkų susidomėjimo.
Net 36 pasiūlymai, didžiausias –
141,000 dol. Lemtingą birželio 11-to-
sios vakarą varžytinės baigėsi, bet de-
talių internetas neišdavė. Kitą rytą
susiskambinau su varžytinių namais
(www.comicconect.com) ir užkalbinau
savininką Steven Fishler. Jis maloniai
atskleidė „kortas” – 15 varžovų su 51
pasiūlymu  kainą užkėlė iki 175,000
dol. Kam nusišypsojo laimė? Pirkėjo
pavardė, žinoma, įvardinta nebuvo.
Bet kokiu atveju, tradicija atliekant
namų remontą – įmūryti sienoje mo-
netą ar dolerio kopiūrą – statybinin-
kui David Gonzalez su kaupu apsimo-
kėjo. Beje, šio, 1938 metais statyto na -
mo, jis jau nežada parduoti.

Simboliška dar ir tai, kad ,,Su-
perman” šį birželį sukanka 75-eri.

Manoma, jog pirmojo ,,Action Comics” numerio viršelis prilygsta 1475 m. italo Antonio
del Pollailo kūriniui ,,Hercules clubs the hyra”.

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą Siegal ir Schuster tapo jaunimo numylėtiniais.
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SPAUDOS APŽVALGA

KRISTINA LAPIENYTĖ

Labai smagu žiūrėti į senovines
nuotraukas, jose atsispindi to
meto žmonių gyvenimai, smagu

atpažinti žy mius veikėjus, stebėti,
kaip keičia si mados, šukuosenos. Ta-
lentingas fo tografas gali atskleisti la-
bai daug apie fotografuojamus žmo-
nes. Per vi są lietuvių gyvavimo JAV
istoriją bū ta ir esama tikrai daug ta-
lentingų fo tografų. Vienų nuotraukų
išliko daugiau, kitų – mažiau. Nema-
žai pirmosios bangos lietuvių nuo-
traukų sau goma Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro (LTSC) Budrio foto-
archyve. Tikriausiai didžiausią dalį
sudaro Čikagoje žinomo fotografo
Stankūno nuotraukos, tačiau šį kar -
tą – ne apie jį. Neseniai teko užtikti
gana įdomią nuotrauką, kurioje įam-
žinta kunigo J. J. Valantiejaus pager-
bimo vakarie nė 1919 m. lapkričio 18 d.
Nuotrauka išskirtinė ne tiek dėl įvy-
kio, kiek dėl autoriaus. Tiksliau, au-
torės – fotog rafės iš Waterbury, CT, –
A. E. Pet rauskiutės.  Negaliu pasigirti
puikiai išmananti apie lietuvius fo-
tografus, ta čiau manau, kad tai buvo
bene vie nintelė tuo metu lietuvė fo-

tografė mo teris. Connecticut valstijos
ci vilinių įrašų bylose randame Annie
Petrauskiute pavardę. Pagal datas at -
rodo, kad ji ir buvusi ta fotografė. Su
broliu (ar giminaičiu) Adomu Pet -
rausku atvykusi iš Lietuvos būdama
bene 15 metų, 1904 m. ištekėjo už Vla -
dislovo Karbausko. Deja, daugiau ži -
nių apie ją surasti kol kas nepavyko. 

Dar vienas įdomus faktas – A. Pet-
rauskiutės tėvas įvardintas kaip Ant-
hony Petrauskiute. Annie Pet raus -
kiutė į JAV atvyko be tėvų, o tuo -
kiantis reikėjo pateikti tėvo pavardę.
Atrodo, kad lietuviškų pavardžių sub -
tilumų amerikiečiai valdininkai ne-
labai žinojo ir paisė, o tėvo doku-
mentų nebūta, taigi Petrauskas, tik -
riausiai pagal dukters pavardę, Ame -
rikoje tapo... Petrauskiute. 

Galbūt „Draugo” skaitytojai žino
ką nors daugiau apie šios fotografės
istoriją? Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centre Budrio fotoarchyve dau-
gybė įvairiausių išeivijos lietuvių gy-
venimą atspindinčių nuot raukų. 

Kristina Lapienytė – LTSC vykdo-
moji direktorė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
Budrio fotoarchyvo mįslės

Annie Petrauskiutės nuotraukoje įamžinta kun. J. J. Valantiejaus pagerbimo vakarie nė
1919 m. lapkričio 18 d.                                                                  LTSC Budrio archyvo nuotr.

Reginos Paliulytės-Benson paroda

Birželio 26 – spalio 6 dienomis La Conner Quilt & Textile Museum (703 S. 2nd St., La
Conner, WA 98257) veiks žinomos lietuvės tekstilininkės iš Golden, Colorado, Reginos
Paliulytės-Benson paroda ,,From Nature’s Studio”.  R. Benson žinoma ne tik JAV, bet ir
kitose pasaulio šalyse  tekstilininkė, sukūrusi savitą skiautinių (quilt) siuvimo technolo-
giją, ,,Award of Excellence from Quilt National”  (JAV) ir tekstilės trieanalės Lodzėje
(Lenkija) laimėtoja.  Jos darbų yra įsigiję JAV muziejai ir privatūs kolekcininkai. 

Parodos metu R. Benson surengs klausytojams paskaitų ciklą, kuriame lankytojus
supažindins su audinių pavyzdžiais, savo darbo būdais, įvairiausių medžiagų panau-
dojimu darant skiautinius.                                                                                         Paruošė L. A.

,,Ateitis”
Mūsų redakciją pasiekė penktasis šių

metų žurnalo „Ateitis” nu meris. Pavarčius
jį, į akis krinta, kad šį kartą didžiausias dė-
mesys skiriamas moksleiviams. Ir čia nėra
jokios nuostabos – baigėsi mokslo metai. 

Skaitytojams bus įdomu paskai tyti
Ryan Duns,  SJ straipsnį „Mylėti sužeistąjį,
arba Kaip Bažnyčia tampa tikra”, kuriame
gvildenama tobulumo ir netobulumo tema. 

Tomo Taškausko kvietimas perskaityti
ateitininko Algio Norvilo knygą „Tauta,
kalba ir tapatybė”, manau, taip pat susi-
lauks dėmesio, mat dažnam mūsų skaityto-
jui asme niškai pažįstamas knygos autorius
knygoje paliečia visiems mums rūpi mą
,,žaizdą” – lietuvių kalbą. 

Ramunė Kubiliūtė kaip visada ,,paberia” žiupsnelį Šiaurės Ameri kos
ateiti nin  kų veiklos nuotrupų. 

Įdomu paskaityti Jovitos Gr igai tytės ,,Laisvės vėją”, išgirsti Inesos Čei-
kauskienės ,,Vienos nuotraukos istoriją” –visko čia neišvardinsi. Tad siūlau va-
saros dieną, atsisėdus saulės atokaitoje, paimti į rankas neabejotinai geriausią
leidinį jaunimui Lietuvoje, skirtą kiekvienam, kas širdyje išlieka jaunas ir ti-
kiu – kiekvienas ras ką paskaityti. 

,,Lithuanian Heritage”
Dar vienas žurnalas, pasiekės mū -

sų redakciją – leidinys anglų kalba
,,Lithuanian Heritage”.  Jame tik rai
yra dėmesio vertų straipsnių. Mane as-
meniškai sudomino William J. Morri-
son lietuviškos kompozito riaus Igor
Stravinsky šaknys (,,The Lithuanian
Roots of  Igor Stravinsky and The Rite
of  Spring”). Kaip visada įdomu dau-
giau sužinoti apie mū sų tautiečių isto-
riją šioje Atlanto pusėje. Šį kartą Ber-
nice Aviža straipsnis ,,For God and
Country” kaip tik ir pasakoja apie
šimtmetį švenčian čius  Lietuvos Vy-
čius.

Tikriausiai nėra žmogaus iš Lie -
tuvos, kuris nežinotų Šv. Jonų baž -
nyčios (pilnas jos pavadinimas – Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčia) Vilniaus senamiestyje ir šalia bažnyčios esan čios var-
pinės.  Lankytojus varpinėje domina Fuko švytuoklė, kuri rodo Že mės suki-
mąsi aplink savo ašį. Apie tai daugiau skaitykite K. Paul Žygo straipsnyje ,,A
Foucault’s Pen du lum in Vilnius”. 

Henry L. Gaidis prisimena gar sųjį Zenon B. Lukošių, JAV atžymėtą ,,Navy
Silver Star” apdovanojimu, kuris padėjo išsaugoti nufotografuo tą U505 vokie -
čių povandeninį laivą.

Besidomintiems fotografijos is to rija bus įdomus Martyno Abro ma vi čiaus
straipsnis apie ankstyvąsias emigrantų nuotraukas Amerikoje – ,,The Eye of
the Beholder”. 

Žinoma, skaitytojus patrauks ir kiekviename žurnalo numeryje esantys –
lietuviškos kulinarijos kampelis ir ,,Nuotraukų galerija”. Tad smagaus pasi-
skaitymo.

Žurnalą galite nusipirkti ir ,,Drau go” knygynėlyje. Jo kaina – 4.95 dol. Tel.
pasiteirauti:  773-585-9500.

Paruošė L. A. 

Parlamento galerijoje pristatyta Gedulo ir vilties dienai skirta fotografijų paroda
,,Kraslagas’ 12 Prezidentas Aleksandras Stulginskis”, kuri pasakoja apie apsilankymą
2012 m. rugpjūtį Krasnojarsko krašte. Lankymosi tikslas buvo priminti visuomenei
vieną ryškiausių krikščionių demokratų ir Lietuvos valstybės kūrėjų, 1918 m. Vasario
16-osios Nepriklausomybės akto signatarą, Respublikos Prezi dentą Aleksandrą
Stulginskį, buvusį Gulago kalinį.                                           Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



Veteranų futbolo turnyro ,,Kunigaikščių taurei” laimėti (Lemont) žaidėjai. Dryžuotais
marškinėliais – Lietuvos komanda ,,Prelegentai", kuri  tapo turnyro nugalėtojais, bal-
tais marškinėliais – turnyro vicečempionai ,,Lituanica” vienuolikė. 

E. Staniulio nuotrauka

Birželio 8–9 dienomis aikštelėje prie PLC vyko gražus renginys – „Ku-
nigaikščių taurės”,  kuriame rungtyniavo net 4 futbolo komandos. Tarp jų ir
Lietuvos pramogų verslo, žurnalistų ir futbolo senjorų klubas „Prelegentai”
iš Vilniaus. Įveikę Čikagos komandą ,,Lituanica”  (per 30 metų)  1:0, Čikagos
,,Lituanica” (per 40 metų)  ir Rytų pakrantės komandas vienoda pasekme –
3:0, ,,Prelegentai” šventė pergalę.  

Antrą vietą užėmė ,,Lituanica” (per 30 metų), trečiąją ,,Lituanica” (per
40 metų). 

Čikagoje birželio 6 d. Vilniaus futbolo klubas „Prelegentai” pasitiko ir
savo septynioliktąjį gimtadienį. Klubas yra penkis kartus SFL (,,Sekmadie-
nio futbolo” lyga) čempionai, SFL „Carslberg” taurės laimėtojai, 3 kartus
,,Dvimiesčio taurės” laimėtojai.

Edvardas Šulaitis
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Birželio 27–30 dienomis Klaipė -
do je vyks IX Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės. Jose dalyvaus daugiau kaip
2,000 sportininkų iš 16 šalių.

Renginio globėja – Lietuvos Res -
publikos Prezidentė Dalia Gry -
baus kaitė. Žaidynės skirtos S.

Dariaus ir S. Girėno skrydžio per At-
lantą 80-me čiui ir I Lietuvos tautinės
olimpiados 75 metų jubiliejams pami-
nėti. 

Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas (KKSD) žaidynėms skyrė 2
mln. litų, prie žaidynių rengimo ir fi -
nansavimo prisidėjo Lietuvos tauti-
nis olimpinis komitetas. O pagrindinis
darbo krūvis per žaidynes teks Lietu-
vos sporto federacijų sąjungai (LSFS).

„Prieš ketverius metus per Pa -
sau lio Lietuvių Bendruomenės ir Lie-
tuvos atstovų konferenciją buvo nu-
tarta ir priimta rezoliucija žaidy nes pa-
tikėti organizuoti LSFS. Lo giška: ši or-
ganizacija sieja daugiau kaip 70 spor-
to federacijų.

LSFS sudarė organizacinį ko -
mitetą, o KKSD finansuoja šį renginį.
Žaidynėms esame paskyrę 2 mln. litų:
vienas milijonas skirtas žaidynėms
organizuoti, o kitas per Kūno kul tū ros
ir sporto rėmimo fondą – Klai pėdos sa-
vivaldybei susitvarkyti spor to inf-
rastruktūrą, atnaujinti seną sportinę
įrangą. Žaidynėms apie 200,000 litų
skyrė ir Klaipėdos savival dybė. 

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
– didelis mūsų sportinio gyvenimo
įvy kis ir kiekvienai savivaldybei pri-
imti žaidynių dalyvius yra didelė gar-
bė. Sportas – tai tautą telkiantis veiks-
nys, todėl, manyčiau, Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms skirtas ga na geras fi-
nansavimas ir, tikiuosi, kad Klaipėdos
savivaldybė deramai pa sirengs šiai
gražiai viso pasaulio lietuvių sporto
šventei. 

Žinant Lietuvos ekonominę pa -
dėtį, vadovaudamiesi sveiku protu žai -
dynes norime surengti kuo geriau,
kad dalyviai būtų patenkinti, būtų su -
darytos sąlygos bendrauti, spor tuoti,
dalytis patirtimi. Per Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes nekeliama tikslo siek-
ti gerų rezultatų, ką nors nu galėti,
laimėti, rodyti savo profesionalumą.

Svarbiausia – tautos susitelkimas,
bendravimas, draugiškas jėgų iš -
bandymas, turiningas laiko praleidi -
mas. Būtent per sportą tautos la -
biausiai susitelkia, todėl dalyvavimas
žaidynėse yra pats svarbiausias veiks-
nys”, – sakė KKSD generalinis di rek -
torius, darbo grupės vadovo pa va -
duotojas Klemensas Rimšelis.

K. Rimšeliui pateikėme keletą
klau simų.

– Kodėl IX Pasaulio lietuvių spor to žai-
dynių vieta pasirinkta Klaipė da, o ne Vilnius
ar Kaunas?

– Taip buvo nuspręsta 2009-aisiais,
kai Vilniuje vyko VIII Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynės ir sporto fo rumo
me tu klaipėdiečiai patys pasi siūlė.
Klaipėdoje praėjusiais metais vyko
Lietuvos jaunučių sporto žaidynės,
tad LSFS jau turi sukaupusi tam tik rą
patirtį. 

Vilniuje ar Kaune žaidynes būtų

galima surengti gal netgi pigiau. Ta -
čiau reikia įvertinti tai, kad Lietuva –
ne tik Vilnius ar Kaunas. Lietuva turi
pajūrį, mūsų tautiečiai nori pakeisti
aplinką, parungtyniauti ir prie jūros.

– Ar jau žinoma, kiek sporti nin kų ir iš
kiek šalių dalyvaus žaidynėse?

– Dabar jau aišku, kad į Klaipėdą
suvažiuos daugiau kaip 2,000 sporti nin -
kų, tikiuosi, kad jų skaičius dar pa -
 didės. Žaidynėse jėgas bandys Aus -
tralijos, Amerikos, Airijos, Baltaru -
sijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Es-
tijos, Latvijos, Lenkijos, Liuksem bur -
go, Norvegijos, Nyderlandų, Pran -
cūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Rusijos
lietuviai. Rungtyniaus ir mūsų spor -
tininkų. 

Be mūsų šalies sportininkų, gau-
siausios žada būti JAV, Latvijos, Bal -
tarusijos sportinės delegacijos, ku rio -
se – apie 100 sportininkų. Varžybų
programoje – 38 sporto šakų varžybos,
jos buvo aptarinėjamos kartu su var-
žybų organizatore LSFS, taip pat buvo
atsižvelgta į Pasaulio lietuvių or -
ganizacijų pageidavimus. 

Sporto šakų sąrašas buvo derina-
mos iki paties paskutinio darbo gru pės
posėdžio. Buvo atsisakyta bu riavimo,
tranšėjinio šaudymo varžybų, paplū-
dimio futbolo, nes neatsirado daug no-
rinčiųjų, o neįgaliųjų orien tavimosi tra-
soje norą dalyvauti iš sa kė vos du spor-
tininkai.

Po Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nių numatytas pasaulio lietuvių spor-
to forumas, kurio metu praneši mą
„Sportas – tautinę tapatybę puo se -
lėjanti ir lietuvius vienijanti veikla”
sutiko skaityti ir ta tema diskutuoti
LTOK viceprezidentas Arvydas Juo -
zaitis. Sporto forumo metu bus įver tin -
tos devintosios Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės ir kalbama apie tai, kur
vyks kitos. 

– Kokių lengvatų bus suteikta žaidynių
dalyviams, ar jiems už vis ką reikės mokė-
ti patiems?

– Žaidynių dalyviams, teisėjams
numatyta 340,000 litų nakvynei ap mo -
kėti, jie taip pat bus nemokamai mai -
tinami. Išankstinė sąmata yra pat -
virtinta žaidynių organizacinės dar bo
grupės, kuriai vadovauja vidaus rei-
kalų viceministras Elvinas Janke -
vičius.

– Ar ateityje tikslinga rengti šias Pa-
saulio lietuvių sporto žaidy nes?

– Tikslinga. Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės turi gražias tradicijas, šie-
met jos bus jau devintosios ir mūsų
tautiečiams bus įdomu susitikti, pa-
bendrauti, pasivaržyti sporto aik šte -
lėse. Jokia kita sritis taip ne suartina
žmonių kaip sportas. Kei čiasi kartos,
vieni išeina, o kiti atei na. Išeivija irgi
keičiasi.

Vyresnio amžiaus mūsų kraš tie -
čiai jau neatvažiuos į žaidynes, tačiau
atvažiuos jaunimas. Ši kaita yra neiš-
vengiama. Kaip ir kitose srityse, taip
ir sporto, atsinaujinimas visuo met
yra būtinas. Tarkime, mūsų jaunimas
išvyksta dirbti į kurią nors Eu ropos Są-
jungos šalį, bet jie gali pui kiai daly-
vauti Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nėse. Jie į tai turi teisę. 

Žaidynės – tai ne tik sportas, bet ir

kūno kultūra, tai lietuvių tautos, išsi-
barsčiusios po visą pasaulį, susivie-
nijimo renginys. Per žaidynes yra pui-
ki galimybė susitikti ir bendrauti. 

Žaidynės suartina viso pasaulio
lietuvius, o tai yra svarbiausia. Tas ry-
šys neturi nutrūkti. Izraelis rengia
Makabiadas – tai irgi tautiniu pag -
rindu paremtos žaidynės. Pranc ūzi -
jo je vyksta Frankofonijos žaidynės,
vienijančios prancūziškai kalbančius
žmones. Mes taip pat galime pasi-
džiaugti savo Pasaulio lietuvių sporto
žaidynėmis, nes kito panašaus ren gi nio
neturime. 

Sportas suartins pasaulio lietuvius

Faktai ir skaičiai
Pirmosios Pasaulio lietuvių spor to žaidynės surengtos 1978 m. Toron to

(Canada), pagrindinis jų sumanytojas – Toronto gyvenęs šviesaus at minimo
Pranas Berneckas. Žaidynės atliko didžiulį vaidmenį, puoselėjant lietuvybę. 

Antrosios žaidynės 1983 m. įvyko Čikagoje ir jų organizacinio komiteto
pirmininkas buvo Valdas Adamkus, būsimasis LR prezidentas. 

Trečiosios žaidynės buvo surengtos 1988 m. Adelaidėje (Australija). Čia
pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos sportininkai. Po jų žaidynės atkeliavo į Lietuvą
ir čia vyksta iki šiol. 

Per IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynes daugiausia dalyvių sut rau kė orien-
tavimosi sporto (283), vyrų krepšinio (197), futbolo 7 x 7 (132), šaš kių (129), stalo
teniso vyrų (128), stalo teniso moterų (116), lengvosios atleti kos (94) varžybos. 

Šių metų varžybose daugiausia užsienio lietuvių pa noro dalyvauti vy rų
krepšinio (139), futbolo 7 x 7 (70), lengvosios atletikos (42), salės vyrų tinklinio
(34), sportinės žūklės (27), boulingo (24), vyrų paplūdimio tinklinio (23), šiaurietiš -
kojo ėjimo (22) varžybose.                                                                                 ,,Sportas” 

Futbolo turnyras Lemont

KKSD generalinis di rek torius, darbo gru-
pės vadovo pa va duotojas Klemen sas
Rimšelis.         www.sportas.info nuotr.



ris Hilton kuklus namukas.
Vėliau A. J. aprodė mums didžiu -

lių dangoraižių prismaigstytą Los
Andželo senamiestį, papasakojo apie
dabartinio mero sekso skandalą ir
grąžino mus į Holivudo bulvarą. Apie
Los Andželą sužinojome tiek, kiek
dau gelis vilniečių žino apie Vilnių.

KONCERTAS PO ATVIRU 
KALIFORNIJOS DANGUMI

Po ekskursijos su A. J. visi ketu-
ri buvome suplanavę sėsti ant moto-
ciklų, važiuoti į už pusantro šimto ki-
lometrų esantį San Diego ir ten
pernakvoti. Tačiau jautėmės fiziškai

išsekę ir mus suglumino penkta die nio
popietės Los Andželo transporto spūs-
tys. A. J. pa tikino, kad šios spūs tys
gali tęstis iki pat San Diego. 

Nusprendėme ekspromtu pako -
reguoti planus: A. J. eks kursijos
me  tu užsiminė, kad šįvakar Los An -
dželo koncertų slėnyje Holywood
Bowl vyks unikalus koncertas, ku -
ria me savo žymiausius kūrinius atliks
garsus Holivudo filmų garso takelių
kompozitorius Džonas Viljamsas. Šis
kompozitorius jau 30 me tų bendra-
darbiauja su Styvenu Spylbergu, kur-
damas muziką jo kino šedevrams.
Prisipažinsiu, kad šio kompozito riaus
pavardė mums iki tol buvo nežinoma,
tačiau nuovargis buvo didžiulis ir aš
pastebėjau didelę koncerto afišą, ku-
rioje perskaičiau, kad Džonas Vil -
jam sas per koncertą diriguos didžia -
jam Los Andželo filharmonijos or -
kest rui. Pasitarę nusprendėme, kad
nusipelnėme poilsio ir įspūdingo va-
karo Los Andželo koncertų slėnyje. 

Bilietai seniai parduoti, tačiau
mūsų naujas pažįstamas – Holi vudo
bulvaro Holiday Inn viešbučio kons -
jeržas Aleksas buvo kur kas veikles-
nis už odesietį Ostapą Benderį. Jis ne
tik suorganizavo mums keturis bilie-
tus po 85 dolerius (maždaug 212 Lt),
bet ir „sutarė” specialią kainą kam-
bariui savo viešbutyje: vos už 300 Lt
keturiese apsistojome pačioje Holi-
vudo širdyje ir mums šiąnakt nebe -
reikės grįžti į Inglvudą. 

Turėdami kelias valandas laiko
iki koncerto, nusprendėme rasti,
kaip privažiuoti prie Hollywood ženk-
lo, esančio aukštai kalvose. Mums
pavyko priartėti tiek, kad visi nusi-
fotografuo tume jo fone. Olegas užsi-
spyrė paliesti ranka ženklo raides ir
pasileido bėgte į viršų per uolas ir
brūzgynus, nepaisydamas ženklų,
draudžiančių laipioti šiomis kalvomis.
Mes palaukėme Olego 15 minučių au-
tomobilyje, kol jis, šlapias nuo pra-
kaito, bet laimingas parbėgo pas mus
ir papasakojo, kad jam pavyko. Dar
vienos drąsios svajonės įgyvendini-
mas!
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Sutemo ir mes, leisgyviai nuo nuo -
vargio, susėdome į automobilį ir
lėtai važinėjome po Saulėlydžio

(Sunset) bulvarą, kur vakarais šur-
muliuoja prabangūs restoranai ir klu-
bai. Saulėlydžio bulvare per porą va-
landų pamatėme daugiau Ferrari ir
Lamborghini automobilių nei iki tol ap-
skri tai jų esame matę gatvėse. Angelų
miestas iš tikrųjų gyvena išskirtinį gy-
venimą, neprilygstantį nė vienam ki-
tam mūsų iki šiol matytam JAV mies-
tui. 

Rytą nutarėme vykti į ekskursiją
su gidu po žymiausius centrinio Los
Andželo objektus, nes panorome ge -
riau pažinti šį unikalų West Coast
miestą. 

Ankstyvą rytą išskubėjome į Los
Andželo Holivudo bulvarą, iš kurio iš-
vykstame į 5 valandų turą po Beverli
Hilsą, Holi vudo bei senamiesčio žy-
miausias vietas – Los Andželas tiek
mus pakerėjo, kad nusprendėme šį
miestą pažinti geriau nei kitus, ku-
riuose vietiniai turistų centrai galė-
davo rekomenduo ti apžiūrėti tik be-
toninę arką arba kaubojų muziejų.

Pusiau miegodami sėdome į 14
vietų autobusiuką, kurio vairuotojas
lotynoamerikietis, vardu A. J. (ma tyt,
vardas toks keistas, kad jis kitiems
prisistato vien inicialais), – yra ir be
galo šnekus bei šmaikštus gi das.

A. J. mus pavėžino Beverli Hil -
 so kalvų rajonu, aprodė žymiausių
Holivudo kino žvaigždžių na mus.
Rei kia suprasti teisingai, kad žvaigž-
dės mūsų nelaukia su pu tojančiu šam-
panu ir nekviečia į savo miegamuo-
sius – apžiūra vyks ta per temdytus au-
tobusiuko langus, iš lėto važiuojant
pro žvaigždžių namus ir stabtelint
minutėlei prie pačių žymiausių ar
įspūdingiausių. A. J. apie visus žino
viską ir nesustodamas tauš kia, vis
kartodamas: „man, they are crazy
people, ok?” (maždaug: „žmogau, jie
bepročiai, supranti?”). Žvaigž dėms,
matyt, nepatinka tokie smalsuolių
kupini autobusiukai, to dėl visų tvoros
apsodintos aukštomis ir tankiomis
gyvatvorėmis, kai kurie dar apdengę
tvoras juoda nepermatoma plėvele.
Tai gi daugiausia matėme kiemo var-
tus ir pro plyšius galėdavome įžiūrė-
ti dalį namo fa sa do. Taip „aplankėme”
Tomą Kruzą, Ozy Osburną, Nikolą
Keidžą, žymųjį Hju Hefnerio Playboy
Mansion, Deividą Bekhamą ir daug
daug kitų įžymybių namų. Visų tvo-
ros pana šios, gal labiausiai įstrigo
per atvirus vartelius matyta GUESS
JEANS firmos savininko geltonais ir
raudonais audeklais uždangstyta de-
šimties Ferrari automobilių kolekci-
ja bei užrašas ant Ozy kiemo vartų:
„Ne kreipk dėmesio į šunį – saugokis
šeimininko” (Never mind the dog – be-
ware of  the owner). Gatvelėmis po -
romis ir po vieną vaikštinėjo žvaigž -
džių šuniukų vedžiotojos, dažniau-

siai meksikietės, kaip A. J. sako –
cheap labour (pigi darbo jėga). Tiesą
sakant, pasi jutome nekaip, lyg per
rak to skylutę bandytume žiūrėti į
sveti mus gyvenimus.

Vėliau aplankėme Venis Byčo
(Venice Beach) paplūdimį, kuris žy-
mus tuo, kad davė pradžią kultūriz-
mui. Ten šeštąjį dešimtmetį po atviru
dangumi geležis kilnodavo pats da -
barti nis Kalifornijos valstijos guber-
natorius Arnoldas Švarcnegeris. Ir
šiandien Venis Byče knibždėte knibž-
da visaip sportuojančių, lauko krep-
šinį žaidžiančių ar kūlversčiais besi-
ritančių jaunuolių. Iki šiol veikia
sporto aikštelė su svarmenimis, ku-
rioje po kaitria Kalifornijos saule
pluša Švarcnegerio sekėjai.

Dienos šviesoje pervažiavome
Sanset bulvaru, kuriame lankėmės
vakar naktį. Sužinojome, kad tie nak-
tiniai klubai, prie kurių buvome priė-
ję ir kuriuos nepakankamai įverti-
nome, kad norėtume apsilankyti vi-
duje – visi yra ypatingi. Būtent juose
savo karjerą pradėjo roko įžymybės
kaip Guns’n Roses, Red Hot Chili Pep-
pers ir daugelis kitų muzikos grandų.
O buvęs klubo The Vipor, kuriame vos
nesusikivirčijome su įtartinos iš-
vaizdos jaunuoliu durininku, savi-
ninkas – pats Džonis Depas. Ten pat
stovi ir skandalingos ilgakojės aukš -
tuomenės vakarėlių karalienės Pa-

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net



dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

“BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PARdUodA

Parduodu lietuvių autorių meno kūri -
nius. Originalūs rėmai, tapyba, graviūra
V. Petravičiaus, T. Petraičio, A. Valeškos.
Aš jums nusiųsiu paveikslus ir detales.

El. p.: LithArt1@gmail.com
Tel.: 630-963-5006

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
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi
ReAL eSTATe

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

,,Draugo” sudoku Nr. 64 atsakymus atsiuntė: 

Danguolė  Mackevičienė, Palos Hills, IL

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Bronė Čiunkienė. Warren, MI

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus
mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

Skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed Perku arba išsinuomoju žemę
Lie tuvoje, tinkamą ūkininkauti ir per -
ku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
San dorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Sudoku Nr. 64 atsakymai

Parduodamas ,,Chrysler” minivenas, pri-
taikytas neįgaliesiems. Prava žiuotas
27,000 mylių. Kaip naujas. Kaina $9,750.
Balzekas Motors, 4030 Archer Ave., Chi -
cago, tel. 773-847-1515, Stanley

Searching for a part-time editor for a new
English-language DRAUGAS NEWS month-
ly newspaper. For more details see
www.draugas.org/edsearch.htm.  Salary
commensurate with qualifications and
experience. Please send resume to

svyto@comcast.net
Parduodamas Townhouse Le monte,
prie pat PL centro. 3 miega mieji, 2 1/2
vonios, įrengtas rūsys, židinys.
$289,900.

Tel. 630-908-7095

Julia Vailokaitis, gyvenanti Beverly Shores, IN, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mo kes čiu atsiuntė 55 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Petras T. Norkus, gyvenantis Palm Desert, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.

Marquette Park apylinkė paaukojo „Drau gui” 50 dol. Nuo širdi padė-
ka už pa ramą.
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Golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti

Help launch a new disruptive web content sharing
technolo gy.  An American born Lithuanian is preferred.  Native

Lithuanians who have mastered English also qualify.
Application is patented & developed. Must be in or re-locate to the Bay Area.
Have interested Investors, but need a teammate.  Compensation negotiable: 2-

4 years vested equity stake. Salary: 50k-125k deferred to Series A round funding.
Requirements: JavaScript, server-side Java script, Ajax, JSON/ JQuery APIs & lib-

raries. XHTML, CSS

Contact: Alex Skirpa: 301-742-3687, 
resumes: alexsnext@gmail.com

Silicon Valley / Bay Area Software Startup 
(TweezerBox.com) 

Coder Co-Founder Chief Technology officer needed.

LIŪDA RUGIENIENĖ

Birželio 8 d. ,,Old Oak Country
Club”, Homer Glen, IL, jau ket-
virtą kartą buvo surengtas

golfo turnyras Pa saulio lietuvių cent-
rui paremti.  Kaip ir kiekvienais me-
tais, tai taip ir šįmet, ,,Liberty Mu-
tual”  golfininkams paaukojo įvai -
riausių  dovanų už 50,000 dol. Turnyrą
taip pat dosniai parėmė Julius Ringus
(,,AP LAB Partners”), Paulius ir
Daiva Ma jauskai, Gražina Liautaud
(,,Cha ri table Trust”),  visiems žadė-
jams ir pa dėjėjams nupirkusi ,,Ji m -
my Johns” res torano priešpiečius. 

Šių metų golfo turnyro tema –
,,Aplink pasaulį per 18 duobučių”.
Prie pirmosios duobutės įsikūrė ,,Lie -
tu viš koji stotis”.  Čia šeiminin ka -
vo Lie  tu vių Fondas (LF), ne tik rek  la -
ma vęs pa tį Fondą, bet ir visus vai -
šinęs  ska niais kol dū nais.

,,Škotijos  stotyje – Chi pping” var   -
žybas  vedė  Alice Rasutis su sū nu mi
Luku. ,,Vokietijos stotyje” buvo labai
linksma, nes Jurgis Riškus, kal bė -
damas vo kiš ku akcentu, skatino žai -
dėjus dalyvauti stūmimo į duo bu tę
(angl. putting) varžybose.  Jam tal ki no
Vilija Rasutytė.

Dar vienas sustojimas – ,,Kuba”.
Čia buvo galima susipažinti su ,,Tri-
beca Cigar” savininkais Gaile ir Ai -
riumi Prialgauskiais.  Iš trošku sius
žaidėjus jie vaišino  gėri mais, o ,,Ki -
niečių stotyje” Pranutė Do man s kie nė
ir Rūta Milo dalino  ,,Kuni gaik ščių už-
eigos” keptas karš tas ban de les su la-
šinukais.  ,,Karibų sa loje” dar bavosi
Chrissy Markevi čius ir In ga Voriso-
žienė.

,,Italijos stotyje” – Regina Mo des -
 tienė, Dana Gylienė, Regina Griš -
kelienė, Laima Garbonkienė ir  Kazi -
mieras Bačinskas kepė itališkus ,,me -
atballs”, kuriuos paaukojo resto ranas
,,Bel la Bacino’s” .  ,,Meksikoje” links-
mai dirbo Viktė Siliūnienė, Žiba Pran -
ckevičienė ir Rūta Prasaus kie nė, o
,,Argentinoje” – Daiva Ma jaus kienė,
Daina Siliūnienė ir Re na ta Stan -
kūnienė.

,,Amerikos stotyje” be poilsio dir -
bo Gina ir Robertas Blinstrubai – tai
alumi, kurį parūpino lietuvių ro -
tariečių klubas Čikagoje (The Ro tary
Club of  Chicagoland Lithua nians),
vai šino, tai ameri kietiškos picos pa -
skanauti k vie  tė.  Nuvar gu siems žai -
dėjams masažus darė Jū ra tė  Zu binas
iš ,,Healthy Habits”.

Cheryl ir Ron Muscato turnyrui
padova nojo vėliavas su užrašais  (ba -
nners).  Linas ir Gailė Leipai pa da rė
šimtus nuotraukų.

Visoms pagalbininkėms ,,Lina
Embroidery” išsiuvinėjo marškinė -
lius, o pagalbininkai: Jonas Majaus -
kas, Danielius Motiejūnas ir Antanas
Riškus, persirengę lakūnais, net sa vo
gol fo vežimėlį pavertė ,,lėktuvu”.

Turnyro nugalėtojais tapo Tony
Del Riccio, Dominic Del Riccio, Colin
Porter ir Drew Drapper. Jie pakviesti
į ,,Liberty Mutual National Invi ta -
tional” golfo turnyrą, kuris vyks 2014
m. Pinehurst, NC.  

,,Pono Koldūno” vardą iškovojo
Bob Raudys.  Gražiausiai apsirengu -
siais  išrinkti patys jauniausi žai dė jai:
Gilius Blinstrubas, Gytis Blins t rubas,
Raimundas Čepelė ir Kovas Rugie-
nius. 

Organizatoriams netrūko   idėjų
ir entuziazmo  įdomiai suorganizuoti
ir vesti turnyrą, skirtą PLC paremti.
Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems
dosniems aukotojams (sunku visus
aukojusius išvardinti, nes sąrašas bū -
tų gana ilgas) bei visiems talki nin -
kams. 

Didelis ačiū Alei, Algiui ir Petrui
Lieponiams, ,,Old Oak Country Club”
savininkams, nuošir džiai tur ny rą pa -

rėmusiems ir mus visus priėmu -
siems. Smagu, kad arti pusantro šim -
to žaidėjų – jaunimas, suaugusieji, tė-
vai ir vaikai, jų draugai ameri kie -
čiai – visi kartu galėjo  pabūti kartu,
dalyvauti turnyre, pabendrauti. 

O kokia pabaiga be pokylio? Jį ve -
dė komiteto pir mi ninkas Linas Gy lys.
Turnyro, kurį koordinavo Daiva Ru -
gieniūtė, laimėtojai  pokylyje buvo ap -
dova no ti dovanomis.  

Iš kairės: PLC valdybos pirmininkas  Linas Gylys įteikia dovanas Kovui Rugieniui, Gyčiui
Blinstrubui, Raimundui Čepelei ir Giliui Blinstrubui už gražiausią turnyro aprangą. 

Lietuvių Fondas ,,lietuviškoje stotelėje” vaišino koldūnais. 
Algio Rugieniaus nuotraukos

,,Vokiečių stotelėje” visų laukė Jurgis Riškus ir Vilija Rasutytė. 

Koks golfo turnyras Amerikoje be ,,ameri-
kietiškos stotelės”. Joje dalyvių  laukė Ro-
bertas ir Gina Blinstrubai.

Bob Raudys – titulo ,,Ponas Koldūnas” lai-
mėtojas.  



D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Viktorija Pikelielienė, gyve nanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už paramą. 

DRAUGAS 2013 BIRŽELIO 15, ŠEŠTADIENIS 15

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Redakcijos ,,Draugas” patalpose
birželio 3 d. įvyko antrasis š.
m. Draugo fondo (DF) tarybos

posėdis. Jį vedė DF tarybos pirmi-
ninkė Marija Remienė, dalyvavo tary-
bos nariai: Rūta Jautokienė, Vaclovas
Momkus, Algis Norvilas, Ramunė
Račkauskienė ir iždininkas Leopoldas
von Braun.  

Posėdis prasidėjo malda. Priėmus
darbotvarkę, tarybos sekretorė R. Jau-
tokienė perskaitė sausio mėn. vykusio
posėdžio protokolą, po kurio prane-
šimą padarė tarybos pirmininkė M.
Remienė. Pirmininkė apžvelgė nu-
veiktus darbus.  Žiemos posėdžio nu-
tarimu buvo vykdomas Draugo fondo
pavasario vajus, skirtas Dariaus ir Gi-
rėno 80 metų skrydžiui atminti ir did-
vyriams, norėjusiems išgarsinti Lie-
tuvą, pagerbti. ,,Draugo” skaitytojams
buvo išsiųsta arti 2,000 laiškų-pra-
šymų. Į vajų iki šiol atsiliepė apie 150
skaitytojų.  Pirmininkė apgailestavo,
kad nesulaukta daugiau atsiliepimų.
Paremdami ,,Draugą”, kuris toks
brangus daugeliui žmonių,  praturti-
name ir save, jos žodžiais: „Turtingas
tas, kuris pats duoda, ir jo ranka
šilta.”  Pirmininkė pasidžiaugė, kad
tarp aukotojų buvo ir gana dosnias
aukas atsiuntusių – iš Gražinos Liau-
taud sulaukta 1,000 dol., o iš Dalios Ja-
kas ,,Cheritable Trust” fondo gauta
2,000 dol.  Abiems aukotojams pirmi-
ninkė asmeniškai parašė laiškus, ku-

riuose padėkojo už dosnias aukas. 
Pirmininkė išsakė mintį, jog būtų

gražu, jei skaitytojai dažniau įam-
žintų gimines ar draugus per Draugo
fondą:  ,,Toks prisiminimas yra dvi-
gubas – gražiai aprašomas laikraštyje
ir lieka apčiuopiama parama laikraš-
čiui.” Baigdama pranešimą pirmi-
ninkė sakė, kad dėl Draugo fondo atei -
ties reikia nusiteikti optimistiškai.

Padarius pranešimą iždininkui L.
von Braun, paaiškėjo, kad ,,Draugas”
atrodo finansiškai sutvirtėjęs.  Pava-
sario vajus buvo gana sėkmingas – iš
vis gauta per 20,000 dol.  Šiais metais
žymiai mažiau lėšų buvo prašoma
,,Draugo” leidybos einamiesiems rei-
kalams.  Daugiausia lėšų pareikalavo
,,Draugo” pastato naujo stogo už -
dengi mas. Iždininkas sakė, kad po pa-
stovaus pastarųjų metų kritimo,
Drau go fondo sąmata praėjusį pus-
metį net kiek pakilo.

Posėdyje buvo nutarta skelbti ru-
dens vajų.  Taryba dar tarsis dėl va-
jaus temos.  Pirmininkė priminė, kad
lapkričio 9 d. vyks Draugo fondo me-
tinis suvažiavimas ir pranešė, kad
rugpjūčio 18 d. ,,Draugas”  organizuo -
ja gegužinę, kurios tema gana įdomi –
,,Midaus ragavimas”. 

Posėdis baigtas malda ir pirmi-
ninkės palinkėjimais gražios bei dar-
bingos vasaros. 

DF info 

Draugo fondo pavasario posėdis

Mylimam vyrui, tėveliui, seneliui, aktyviam New
York Lietuvių Bendruomenės nariui

A † A
ALGIRDUI JANKAUSKUI

mirus, dėl skaudžios netekties, lietuvių New York
miesto apylinkės valdyba reiškia nuoširdžią užuojau -
tą ilgametei JAV LB Brooklyn-Queens apy linkės pir -
mininkei VIDAI JANKAUSKIENEI, jos šei mai, vi -
siems giminėms ir artimiesiems.

Tegul Jis ilsisi  Ramybėje.

A † A
JUOZUI PELECKIUI

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą žmo-
nai ONUTEI, giminėms bei artimiesiems ir kartu
liū dime.

Sunny Hills, FL LB valdyba

A † A
BALYS MILAKNIS

Iki 1961 metų Boleslovas, mirė savo namuose 2013 m. birže-
lio 4 d.

Gimė 1915 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Rokiškio apskrityje,
Žiobiškyje, Mitragalių kaime.

Liūdi duktė Dalia Milaknytė ir jos šeima

Draugo fondo metinis suvažiavimas. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Miko J. Šileikio ir  Teofilio Petraičio konkursas
,,Toli nuo tėvynės”

Konkursą rengia Čiurlionio galerija, Inc., Lemont, Lietuvos dailės muziejus, Lietuva
ir Lietuvių dailės muziejus, PLC, Lemont. Jis vyks  2013 m. rugsėjo 29 d. Atidarymas
12:30 val. p. p. 

Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio išeivijos lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip
trejus metus gyvenantys ir kuriantys užsienyje.

Konkurso dalyvis gali pateikti 2 kūrinius, sukurtus po 2007 metų.
Kūrinius ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki 2013 m. rugsėjo 22 d. adresu:

Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127 th St., Lemont, IL 60439
Tel. pasiteirauti: 630-257-2034
Miko J. Šileikio premijos už tapybos ar skulptūros darbus: I premija 500 dol.; II

premija 300 dol.; III premija 200 dol.
Teofilio Petraičio premijos už akvareles ar grafikos darbus: I premija 500 dol.;

II premija 300 dol.; III premija 200 dol. Premijas skiria Čiurlionio galerija, Inc. pagal su da -
rytos komisijos įvertinimą ir siūlymus.

Čiurlionio galerijos, inc. valdyba

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th St., Chicago, IL), sek -
ma dienį, birželio 16 d. minėsime Tėvo
dieną. 10 val. r. šv. Mi šias atna šaus kun.
G. Keršys.15 minu čių prieš šv. Mišias
kal bė sime Švč. Jė zaus Širdies li ta niją.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park)  sekmadienį,

birželio 16 d., 11 val. r. šv. Mišių metu
mi nėsime Tėvo dieną. Po Mišių kvie čia -
me į parapijos salę pietums. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socia li nių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 19
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
 tyk   lą, kur matysite dokumentinį filmą
apie mažą Dumblio bažnytkaimį, esantį
Alytaus rajone.

SKELBIMAI

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.25 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

Leonard Gogiel,
„Draugo” garbės

prenumeratorius,
gyvenantis

Chicago, iL, dar
metams pratęsė garbės

prenumeratą ir paaukojo
50 dol. Nuoširdžiai 

dėkojame, kad mus
skaitote ir remiate.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas padėti var -
gingai gyvenantiems vaikams ir stu-
dentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas ir
Ona Treškos $50, The Oak Tree Phil-
anthropic Foundation $1,000; Rai -
mundas Kiršteinas $50 a. a. klebono
kun. Dominyko Mockevičiaus atmi-
nimui; dr. Ramunė Račkaus kie nė $50
remiamai mergaitei; tęsiant vaiko
metinę paramą Birutė Koži cie nė
$250, Algis ir Lucia Tirvai $360. La -
bai ačiū. „Saulutė” („Sun light Or-
phan Aid”), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
6435, el paštas: indretijunelis@ sbc-
global.net, tinklalapis: www. sun-
lightorphanaid.org

„The Oak  Tree Philanthropic
Foundation” atsiuntė $1,000 auką
„Dieviško Kryžiaus I” fondui. Neno -
rinčio pavardės viešinti fondo stei gėjo
pageidavimu, fondą Vilniuje tvar ko
kardinolas A. Bačkis, o JAV – Ind rė Ti-

jūnėlienė. Fondas įkurtas „Lie tuvių
fondo” prieglobstyje. Nuo šir džiai dė -
kojame. „Dieviško Kry žiaus I” fon-
das, 414 Freehauf  St., Le mont, IL
60439.

Norėdama atžymėti savo tėve lių
60 metų vedybų sukaktį, jų brangiam
atminimui „Dieviško Kryžiaus I” fon-
dui Vida Sakevičiūtė atsiuntė 100 dol.
auką su laiškeliu: „Mano tė veliai
Gražina (Žygaitė) ir Gedi mi nas Sake-
vičiai į Ameriką atvyko kaip ir dau -
gelis lietuvių, 1949 m. Jie susituokė
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidė jimo bažnyčioje 1953 m. ba landžio
11 d. Palaikydami lietuvybę, jie augi -
no mane ir mano tris brolius lietuviš -
koje dvasioje. Jie vis rūpinosi savo
tau tiečių likimu, aukodami įvai rioms
organizacijoms.” 

„Dieviš ko Kry  žiaus I” fondas Lie -
tuvoje var gin giausiai gyvenantiems,
dėkoja už nuo širdžią auką ir sveikina
Gedimi ną ir Gražiną Sakevičius.

Jaunimo teatro spektaklis ,,Jis ir Ji”
Režisierė Birutė Mar. 

Vaidina ak to  riai Birutė Mar ir Aleksas Kaza na vi čius, 
dalyvauja smuikininkas Sigi tas Ru bis. 

Birželio 16 d. 6 val. v. Estų namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy., Jack-
son, NJ)

Birželio mėn. 21d., 7 val. v. Latvių namuose (5500 SW Dosch Rd.,
Portland, OR)

Birželio 22 d., šeštadienį, 6:30 val. v. Latvių namuose (425 Hoffman
Ave., San Francisco, CA) 

Birželio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijos di -
džio joje salėje (2718 George St., Los Angeles, CA)

Pasirodymus organizuoja JAV LB Kultūros taryba, remia Lietuvių Fondas

,,Jis ir Ji” Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Laimos Apanavičienės nuotr.


