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Pasirengę liustracijai? Palinkėjimai 
Malakausko žengimo į postą proga 

Ar lietuviai ryšis sudarinėti liustracinius sąrašus? 

Ruta Gr inev ič iū tė 
Al fa. l t 

Iškart po Joninių Lietuva paga
liau turės neabejotinai tobulesnį vals
tybės saugumo vadą. Lyg rodydamas, 
koks jis efektyvus vadovas, prieš pa
leisdamas STT vairą Povilas Mala
kauskas pranešė prigaudęs kyšinin-
kaujančių policininkų. Bravo! Ir tegul 
patyli tie, kurie sako, kad policinin
kai vagiliauja iš vargo. Iš vargo pado
rūs žmonės susiranda kitą darbą, bet 
nevagia. Alga niekuomet nenulemia 
kriminalinės sąmonės. Panašu, kad 
tokia sąmonė pati susiranda profesi
ją. Taigi, P Malakauskas - tikras šau
nuolis. 

Tačiau ar jam pavyks tapti ir to
kiu pat šauniu saugumiečiu? Viena, 

vertus, iki šiol Malakauskas gaudė 
tik korupcijos mailių, o stambesnės 
žuvys ne tik nuplėšdavo kabliuką, bet 
ir įmurkdydavo STT vadą į nemalo
numus. Kita vertus, mailiaus gaudy
mas yra ne tik minusas, bet ir pliu
sas. Ne kartą pralaimėjęs kovą su ga
lingais - politiniais įtariamaisiais, P 
Malakauskas gali būti smarkiai pra
alkęs didesnio grobio. O jo saugumo 
plotuose priaugę ypač gausiai. Taip 
gausiai, kad potencialūs saugumo 
„klientai" jau reikalauja teisės ėsti iš 
valstybės rankos, laisvės stovėti už 
šalies vairo, vadintis normaliais, dik
tuoti itaisykles, skirstyti visus liku
sius į gerus ir blogus, t.y, į lojalius ir 
laisvamanius atskalūnus, kuriuos 
reikia izoliuoti. 

Taigi, norint ką nors nuveikti, P 

Malakauskui visų pirma reikės 
pradėti nuo minties apie plataus 
masto liustraciją. Kitaip jis - gyvas 
žuvęs. Ir štai - kodėl. 

Teigiama, kad Lietuvos saugu
miečių specializacija sovietų sąjungo
je buvo užsienio žvalgyba. Tų laikų 
istorijų gijos iki šiol pančioja valsty
bės kojas. Graudus mėginimas lius-
truoti vieną premjero patarėją paro
dė, kaip glaudžiai viskas tebėra per
sipynę ir nevienareikšmiška. Kas -
jis herojus, parvežęs į sovietų Lietu
vą emigranto M. Žilinsko meno ko
lekciją, ar žvalgybinės lietuvių kagė
bistų operacijos Vokietijoje sąmonin
ga priedanga? Kas buvo svarbiau 
Lietuvos KGB padaliniui: menas ar 
Lubiankos užduotis Vokietijoje? Tie, 
kurie žino, prisiekė amžiną tylą. 

Galima spėti, kad Lietuvos „spe
cializacija" - būti tramplinu Rusijos 
užsienio žvalgybai — išliko iki dabar. 
Netiesiogiai tai rodo įspūdingas kie
kis aukštuose valstybės postuose, po
litikoje ir tarptautiniame versle įsi
tvirtinusių KGB rezervistų ir prisi
pažinusių, todėl įslaptintų kagėbis
tų. Juk negalėjo ta koncentracija at
sirasti netyčia arba dėl ypatingų tos 
rūšies žmonių gebėjimų! Arvydas Po
cius - gyvas pavyzdys, kad KGB 
žmonės taip gausiai pasklido po Lie
tuvos valdžią ne dėl išskirtinio proto. 

Taip pat abejotina, kad A. Valio
nis turėtų teisę vadintis didžiu iš
minčiumi ar ypatingu diplomatu. 
Užsienio politikos įklampinimas į 
neefektyvias „demokratizacijos" 
operacijas Baltarusijoje, Ukrainoje 
ar Gruzijoje Nukelta į 6 psl. 

G. Brown 
perėmė 
vadovavimą 
leiboristams 

Manchester, birželio 25 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Gordon Brown, 
kuris šią savaitę perima Didžiosios 
Britanijos ministro pirmininko pa
reigas, pažadėjo atgaivinti valdan
čiąją Leiboristų partiją ir pasimokyti 
iš Irako karo. 

G. Brown ministro pirmininko 
poste pakeis Tony Blair, kuris pasi
traukia po 10 metų valdžioje, jo po
puliarumui smarkiai sumažėjus dėl 
sprendimo prisidėti prieš JAV vado
vaujamos invazijos į Iraką 2003 me
tais. 

Sekmadienį perimdamas vadova
vimą Leiboristų partijai, G. Brown 
sakė, kad jai reikia į savo politiką įdė
ti širdies. 

„Keičiantis žmonių siekiams ir 
prioritetams, mes, Leiboristų partija, 
privalome atsinaujinti kaip pokyčių 
partija", — likus trims dienoms iki 
paskelbtos T. Blair atsistatydinimo 
datos per leiboristų konferenciją sa
kė G. Brown. 

„Partija, kuriai vadovauju, pri
valo turėti kažką daugiau negu vien 
politikos rinkinį, mes privalome tu-

j rėti sielą", — sakė jis, o jo žodžius pa
lydėjo audringi plojimai. 

G. Brovm žadėjo, kad jo priorite
tai trečiadienį tapus ministru pirmi
ninku bus sveikatos apsauga, švieti
mas ir Nukelta \ 7 psl. 
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numeryje: 

Atminimo lenta V. Lingiui 

• Sveikatos klausimais. 
Krūties vėžys ir jo pre
vencija. 
•Lydi šventadienis. 
•Jonų, Janinų ir visų 
lietuvių šventėje 
pabuvus. 
•Kelionė į Jeruzalę (LIK). 
•Lietuvių telkiniuose. 
Philadelphia išrinkta 
nauja valdyba. 
•Tautos fondo metinio 
susirinkimo nutarimai. 
•Lietuvoje rengiama 
Dainų ir šokių šventė. 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.58 LT 
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Atminimo lenta. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) — 
Prieš 14 metų kriminalinių struktū
rų ir korumpuotų politinių jėgų už
sakymu nužudytam žurnalistui, 

dienraščio „Respublika" vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojui Vitui Lin
giui Vilniaus universiteto (VU) kie
melyje atidengta paminklinė lenta. 
Ją sukūrė architektas Vytautas Za-
ranka. 

Antrajame Žurnalistikos institu
to pastato aukšte pritvirtintoje len
toje iškalta: „1983 m. čia žurnalisti
kos studijas baigė Vitas Lingys, nu
žudytas už tiriamąją žurnalistiką". 

Pagerbimo ceremonijoje dalyva
vo žurnalisto našlė Laima Lingienė 
ir brolis Audrius Lingys, akademinė 
bendruomenė, Žurnalistikos institu
to studentai. 

V Lingys žuvo spalio 12 dieną 
nuo samdomo žudiko paleistų kulkų. 
Žurnalistas buvo nužudytas šalia sa
vo namų Vilniaus Fabijoniškių mik
rorajono pakraštyje. 

Šis tragiškas įvykis sukrėtė visą 
Lietuvą, žurnalisto nužudymas ver
tinamas kaip mafijos ir korumpuotų 
politikų mėginimas nutildyti spaudą. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

> 

z 
o 

X 

> 
r-
o> 

> 
m 

O 
O 
Z 
o 
H 
O 
m 

H 2 o< 
o 

o 

m - i 
c i 
73 m 

% 
m ro 
>73 

cn 

X 
- > 4 

Z 
X 

= * • w m 

o m 
.b. 
O I 
oo 
o 

O 
73 
O 
O 

> 
73 
-< 
O 
•n 
o o 
z o 
73 
m 
O) 
05 

c : 

c* i 
05 Q 

xO 
>z 
i? 

X 
m 
o 
> 
o 
o 
o> 
o 

u 
r* 
A 
S 
i 
? 
8 

• 
O 

http://Alfa.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. birželio 26 d., antradienis 

SVEIKATOSKLAUSIMAIS 
DALIUS KEPA1N1S. M D 

Lake Sfc touis, MO 
kedainisMD.com 

KROTIES VĖŽYS 
IR JO PREVENCIJA 

Paklauskime 100 moterų, kokia 
liga jos labiausiai bijotų susirgti. 
Neabejoju, kad išgirstume bent 10 
skirtingų atsakymų. Turbūt, pirma
jame penketuke atsidurtų tokios li
gos, kaip širdies ataka, smegenų in
sultas, diabetas ir bent keletas vėžio 
rūšių. Sis atsakymas mūsų nenuste
bintų, nes turbūt kiekvienas mūsų 
yra tiesiogiai susidūrę su mūsų arti
maisiais ar draugais, kuriems buvo 
nustatytas vėžys. Kita vertus, sunku 
nepastebėti ir įvertinti nuolatinių 
intensyvių krūties vėžio prevencijos 
iniciatyvinių veiksmų, renginių. J u k 
kiekvienas mūsų turbūt pastebėjo
me vėliavėles, marškinėlius, lipdukus 
ar magnetinius ženklus, vaizduo
jančius rausvą kaspiną - kovos su 
krūties vėžiu priminimo simbolį. Kita 
vertus, krūties vėžio prevencinės pro
gramos susilaukia daugiausia dėme
sio ir lėšų, visuomenės pagalbos. Juk 
nuolat girdime apie „5 mylių krūties 
vėžio bėgimą" ar kitus labdaros 
renginius. Iš tiesų ši iniciatyva yra 
labai sveikintina ir pagirtina. 

Krūties vėžys .yra dažniausias 
moterų vėžinis susirgimas, nuo jo 
kasmet užregistruojama daugiausia 
mirčių. Sergamumas krūties vėžiu 
dažnėja. Dar praėjusio šimtmečio 
viduryje sergamumas krūties vėžiu 
buvo 1 iš 9 moterų, amžiaus pabaigo
je 1 iš 8, o dabartiniai duomenys 
rodo, kad artėjame prie situacijos, kai 
1 iš 7 moterų turi tikimybę susirgti 
krūties vėžiu. Daugiausiai sergama 
krūties vėžiu vyresniame amžiuje, 4 
iš 5 susirgimų krūties vėžiu nus
tatoma moterims, vyresnėms nei 50 
metų. Vyrai taip pat nėra išimtis, 1 iš 
100 visų diagnozuojamų krūties vė
žiu sergančių ligonių yra vyras. 

Jei norėtumėte prisiminti pag
rindinį ir svarbiausią šio rašinio tei
ginį, nedvejodamas atsakyčiau, kad 
tai faktas, jog krūties vėžys yra pagy
doma liga ir kad raktas į sėkmingą 
šios ligos gydymą yra ankstyvas ligos 
nustatymas ir agresyvus gydymas. 

Krūties vėžys dažniausiai prasi
deda kaip mažas augliukas ar gum-
belis vienoje krūtyje. Laikui bėgant, 
jis vystosi ir auga, išplinta į aplin
kinius audinius, limfagysles, limf-
mazgius, odą. Vėliau jis dar toliau 
išplinta (metastazuoja) į kaulus, 
plaučius, kepenis, smegenis. Jei 
krūties vėžys nustatomas prieš iš
plitimą, ji dažnai galima pagydyti. 
Gydymui dažniausiai naudojama chi
rurginis vėžio ir paveiktų limfmazgių 
pašalinimas, švitinimas (radiacinė 
terapija) ir vaistai (chemoterapija ir 
hormoninė terapija). 

Kodėl susergama vėžiu? 

Tikroji krūties vėžio atsiradimo 

priežastis nežinoma, dažniausiai tai 
įvairių rizikos faktorių derinys. Bet 
kuriam žmogui gali atsirasti krūties 
vėžys. Pastebėta, kad didesnį polinkį 
krūties vėžiui turite jei: 

• Krūties vėžiu sergama šeimoje 
(juo serga jūsų mama, tetos, seserys). 

• Sirgote krūties vėžiu praeityje 
ar turėjote gėrybinių krūties paki
timų. 

• Anksti (iki 12 metų) susirgote 
mėnesinėmis. 

• Vėliau prasidėjo menopauzė (po 
55 metų). 

• Jums daugiau nei 50 metų. 
• Nebuvote nėčia ar jei pirmasis 

nėštumas vyresniame amžiuje (dau
giau nei 30 metų). 

• Jūsų krūtinė buvo švitinta (ra
diacinė terapija) jaunesniame amžiu
je (prieš sukankant 30 metų). 

• Vartojate pakaitinę hormoninę 
terapiją menopauziniu laikotarpiu, 
ypač jei vartojate tik estrogenus, be 
progestinų. 

• Turite viršsvorį ir prasidėjo 
menopauzė. 

Vėžio siptomai 

Krūties vėžys gali prasidėti itin 
subtiliai. Pirmieji ligos požymiai gali 
pasireikšti tik paprasto gumbelio 
atsiradimu krūtyje, dažniausiai išo
rinėje viršutinėje krūties dalyje. Jis 
dažniausiai neskausmingas, gali aug
ti arba lėtai, arba labai greitai (prik
lauso nuo vėžio tipo). Vėliau gali pa
kisti ir infiltruotis į odą, pakisti krū
ties forma ir kontūrai, pakisti spene
lio forma, jis gali įsitraukti į aureolės 
vidų, gali atsirasti išskyrų. Vėliau gali 
atsirasti gumbeliai pažasties duobėje 
(iš tikrųjų tai požymis, kad krūties 
auglys galėjo išplisti į limfmazgius). 
Krūties skausmas, padidėjęs jautru
mas dažniausiai nebūdingas anksty
vos stadijos krūties vėžiui. 

Krūties vėžys dažniausiai nus
tatomas fizinės apžiūros metu. Įtarti
na mazgelį gali atrasti tiek pačios 
moterys, tiek daktaras. Radus maz
gelį, primygtinai patariamas nuo
dugnus ištyrimas, mamograma (spe
cialus rentgenologinis krūtų ištyri
mas) ir biopsija (invazinis tyrimas, 
kuomet plonos adatos pagalba paima
mas mažas audinio gabalėlis anali
zei). 

Gydytojo rekomendacijos 

Vis tik, klinikiniai tyrimai įrodė, 
kad netgi kasmėnesinis krūtų fizinis 
ištyrimas iš esmės nedaug padeda 
ankstyvai krūties vėžio diagnostikai, 
daug įtartinų gumbelių gali būti 
neapčiuopta. Dėl to rekomenduoja
mas periodinis mamografmis ištyri
mas. Rekomenduojama padaryti pir
mąją mamograma sukakus 35-39 
metams, vėliau esant 40-49 metų am

žiaus, mamograma rekomenduojama 
kas 1-2 metai, o sukakus 50, kasmeti
nė mamograma yra būt ina prevenci
nės sveikatos priežiūros dalis. Iki 35 
metų mamograma nėra rekomenduo
jama dėl kelių priežasčių: anksty
vame amžiuje krūtų audinys yra kur 
kas tankesnis ir sunku atskirt i įtar
tinus gumbelius nuo aplinkinio audi
nio, kita vertus, krūties vėžys retai 
atsiranda jaunesnėm nei 40 metų 
moterims. 

Atradus naują darinį krūtyje, 
nevertėtų panikuoti. Dažnai šie gum
beliai yra tik skysčio pripildytos 
krūties cistos. Be jokios abejonės, 
reikia ištirti kiekvieną įtartiną gum-
belį, tad biopsija yra sudėtinė būtina 
ištyrimo dalis. Atradus kietą darinį, 
gali tek t i atlikti sudėtingesnę išpjau
namąją biopsiją, kuomet chirurgas 
vietinėje nejautroje prapjauna odą ir 
išima visą gumbelį. Sis audinys ne
delsiant apžiūrimas mikroskopu. At
radus įtartinų ląstelių, primenančių 
vėžį, dažnai išoperuojama tos pusės 
pažastiniai limfmazgiai, nus ta tant 
galimą vėžio išplitimą. 

Pabaigai norėčiau pateikti keletą 
patarimų, kaip sumažinti pakarto
tinio krūties vėžio riziką ir ką daryti, 
ji aptikus: 

• Pasi tarki te su savo bendros 
praktikos gydytoju. Aptarkite ligos 
prezentaciją, išplitimą ir galimus 
gydymo būdus. 

• Aptarkite galimus pašalinius 
cheminės ir vaistų terapijos požy
mius bei būdus juos sumažinti. 

• Kas mėnesį ir toliau apžiū
rėkite savo krūtis, ieškodami naujų 
vėžį primenančių mazgelių ar dari
nių. Jei Jūsų vėžys buvo sėkmingai 
pagydytas, nepamirškite, kad tiek 
pakartot inis vėžys, t iek skirtingo 
tipo naujas vėžys atsiranda kur kas 
greičiau ir dažniau, nei sveikoms 
moterims. 

• Prisijunkite prie savitarpio pa
galbos ir vėžiu sergančių moterų pa
ramos grupių. Jų adresus galite leng
vai rasti internete ir vietinėse ligo
ninėse. 

Dar kartą norėčiau priminti, kad 
sėkmės į greitą ir efektyvų krūties 
vėžio gydymą raktas yra ankstyvas jo 
nustatymas ir savalaikis gydymas. 
Tad nepamirškite šių patarimų: 

• Apžiūrėkite ir apčiuopkite savo 
krūtis bent kartą per mėnesį, stovė
dami prieš veidrodį. 

• Leiskite savo daktarui nuodug
niai ištirti krūt is ben t kartą per 
metus, jei jums daugiau nei 40, ar 
bent kartą per 3 metus, jei jums 20-
39 metai. 

• Nepamirškite kasmetines ma-
mogramos! 

• Sveikai maitinkitės ir atsikra
tykite viršsvorio. Riebalinis audinys 
gamina estrogenus, tad turint virš-

- svorį, gerokai padidėja rizika sirgti 
krūties vėžiu. 

• Reguliariai mankšt inki tės ir 
sportuokite. 

• Naudokite alkoholį saikingai. 
• Jei tik galima, venkite pakai

tinės (estrogenų) hormoninės terapi
jos. Jei turi te naudoti pakaitinę hor
moninę terapiją, naudokite estro
genų ir progestinų kombinaciją. 

• Jei pagimdėte kūdikį, stenkitės 
kuo ilgiau jį maitinti krūtimi. 

• Svarbiausia, atsiradus bet 

kokios kilmės ar formos krūties gum-
beliui, nedelsiant kreipkitės į dak
tarą. Kaip jau anksčiau minėjau, daž
niausiai krūties vėžys ankstyvose 
stadijose yra ne kas kita, kaipo 
neskaumingas gumbelis. 

Tad būkime sveiki! 

Straipsniui naudota medžiaga ir 
daugiau informacijos galite rasti: 

Y-ME National Breast Cancer Or-
ganization (www.y-me.org). Tel (800-
221-21*41). 

National Cancer Institute (www. 
cancer.gov) Tel (800-4-CANCER). 

American Cancer Society (www. 
cancer.org). Tel (800-ACS-2345). 

National Alliance of Breast 
Cancer Organizations (www.nabco. 
org). Tel (888-80-NABCO). 

American Society of Clinical 
Oncology (www.asco.org). Tel (703-
299-0150). 

Gynecologic Cancer Foundation 
(www.sgo.org). Tel (800-444-4441). 

American Institute for Cancer 
Research (www.aicr.org). Tel (1-800-
843-8114). 

National Comprehensive Cancer 
Network (www.nccn.org). Tel (888-
909-NCCN). 

National Action Plan on Breast 
Cancer (www.4woman.gov/napbc). 

V/omen's Cancer Network (www. 
wcn.org) 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
Sv. Jono Krikštytojo gimimas — 

Pranašas 

Elžbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir gi
minės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. 
Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jj pavadinti tėvo 
vardu — Zachariju. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas". Kiti jai 
sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo". Jie ženklais paklausė tėvą, 
kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Sis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: 
„Jo vardas — Jonas". Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežu
vis, ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po 
visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi 
tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?" Jį tikrai globojo 
Viešpaties ranka. O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki 
pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos (Evangelija pagal Luką 1, 57-66. 
80). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Šį sekmadienį Bažnyčia švenčia 

gimimą To, apie kurį pats Jėzus pa
sakė, jog tarp gimusiųjų iš moters 
nėra buvę didesnio už Joną Krikš
tytoją. Drauge tai ir didžiausias iš 
pranašų, pats žymiausias žmogus 
istorijoje. Tiesa, tokį titulą Jonui 
Krikštytojui nelabai nori pripažinti 
žiniasklaida, kuri kartais žymiausiu 
žmogumi pavadina net patį Kristų, 
neįžvelgdama Jo asmenyje to, ką 
skelbė Jonas Krikštytojas: į pasaulį 
atėjusio Dievo. 

Joną Krikštytoją mes turime 
ypatingai pagerbti dar ir todėl, kad jis 
mums tampa pavyzdžiu, kaip reikia 
atpažinti Dievą ir Jį liudyti pasauliui. 
Jono Krikštytojo gimimo aprašymas 
stebina. Į dviejų pagyvenusių žmo
nių, Zacharijo ir Elžbietos, gyvenimą 
akivaizdžiu būdu įeina Dievas. Tais 
laikais nevaisingumas buvo laikomas 
Dievo bausmės ženklu, tad nenuos
tabu, kad Zacharijas, jau susitaikęs 
su patiriamu pažeminimu, sužinojęs, 
jog jiems su Elžbieta gims kūdikis, 
nesugebėjo iš karto tuo patikėti. 

Dar prieš Jono Krikštytojo gimi
mą galime įžvelgti pranašiškus žen
klus, skirtus visų laikų tikintiesiems: 
Dievas savo sprendimais visuomet 
pranoksta žmonių sukurtus išanks
tinius planus bet, norint juos su
prasti, visų pirma reikalinga širdies 
tyla, įsigilinimas į tai, kas vyksta gy
venime. Įvairūs netikėti įvykiai gali 
būti Dievo palaimos ženklas, tačiau 
juos įmanoma priimti ir išgyventi tik 
švaria širdimi, taip, kaip tai padarė 
Zacharijas, atgavęs žadą tada, kai sū
nui buvo duotas vardas. Tada jo pir
mieji žodžiai buvo: „Garbė Dievui..." 

Paprastai sūnui buvo duodamas 
tėvo vardas. Tai ir norėjo padaryti į 
apipjaustymo ceremoniją susirinkę 
artimieji, tačiau tokiam sprendimui 
pasipriešino Zacharijas su Elžbieta. 
„Jo vardas — Jonas", — rašo ant len
telės Zacharijas. , ,Jonas" reiškia: 
Viešpats teikia malonę. Viskas tą aki
mirką kalba apie Dievo malonę ir Jo 
šlovę, kurią pats Jonas vėliau skelbs. 
kviesdamas žmones atsiversti. 

Jonas Krikštytojas — nugairinta 
ir dykumos vėjų išdžiovinta veido 
oda. Nepaprastas pranašas, nesiren-
kantis žodžių ir aiškiai kalbantis apie 
esančias nedorybes. Nežinome, kokią 
kurčią tylą jis turėjo pakelti savo 
širdyje, prieš išgirsdamas pašaukimą 
būti balsu, kviečiančiu į atgailą. Ne
žinome, kiek kartų jis girdėjo kitų 
žmonių, laikančių jį bepročiu, pa
juoką. Sunku ir įsivaizduoti, su kokiu 
rūpesčiu ir nerimu jis žvelgė i prieš ji 
besiklaupiančių ir trokštančių pri
imti krikštą žmonių veidus, bijoda
mas, kad tik nepraleistų To, Vienin
telio, kurį turi parodyti pasauliui. 

Nemanau, kad Jonui Krikštytojui 
buvo lengva pavadinti save niekuo ir 
tarsi išnykti prieš Viešpatį, kad Jis 
galėtų toliau nešti į pasaulį šviesą. 
Tikriausiai nebuvo lengva atsispirti 
pagundai apsimesti Mesiju, nebuvo 
paprasta ištarti: „Aš nesu Mesijas". 
Galiausiai jo laukė dar vienas iš
bandymas, kai, Įmestas į kalėjimą, 
gresiant mirties bausmei, Jonas kan
kinančiai klausė savęs, ar tikrai Jė
zus yra tas. kuris turi ateiti, o jo širdį 
gniaužė baimė, kad galėjo suklysti. 

Jonas... Didysis pranašas, užsi
tarnavęs Dievo pripažinimą. Toks 
didis ir drauge toks paprastas. Toks, 
kaip ir mes. Iš tiesų, pranašų mes 
turime visuomet. Tiesa, tai nėra tie 
tariami pranašai, besiskelbiantys 
spaudoje ir besiginantys, jog gali 
pakeisti likimą, apsaugoti nuo blogio, 
valdyti dvasias. Tikrieji pranašai - tai 
vyrai ir moterys, gyvenantys Evan
gelija su tokiu paprastumu ir įsitiki
nimu, kad iš tikrųjų gali tapti atsiver
timo ženklu visiems, nors patys apie 
tai nė nežino. Jie panašūs į Joną 
Krikštytoją savo nuolatiniu ieško
jimu ir pastangomis daryti gera, 
ištikimybe ir ištverme. Esame apsup
ti daugybės tylių liudininkų, tūk
stančių pranašų, kurie kalba mums 
apie Viešpatį. Drauge tai tampa ir 
klausimu mums patiems: kiek mes 
sugebame ir norime liudyti Viešpatį? 
Tam liudijimui nepakanka vien tik 
įprastinės grandinėlės: Mišios — 
sakramentai — malda. Reikia dar ir 
noro būti pranašu, pasmerkiant blogį 
ir raginant atsiversti. Žinoma, sun
kiausia tą blogį įžvelgti savyje. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 
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Žvilgsnis į 
Gruziją 

Šv. Jonas Krikštytojas 1 41 2 m. 
bronza. Orsanmicheie. F io rence 

SES. ONA MIKAILAITE 

Birželio mėnesį Amerikoje gastroliuoja Gruzijos nacionalinis bale
tas. Gruzija, kaip ir Lietuva bei kitos posovietinės šalys, gyvena 
17-tus nepriklausomos valstybės metus. Vargsta sunkiomis pas

tangomis bandydama išsivaduoti iš sovietų sistemos giliau įspaustų žaiz
dų, iš naujo atrasti ir atpažinti savo tapatybės šaknis — įgyvendinti lais
vės bei geresnio gyvenimo svajones bei sunkiai pasiekiamą demokratinę 
santvarką. Tuo Gruzija mums gali būti įdomi, nes jos, kaip ir Lietuvos, ke
lias erškėčiuotas. 

Gruzijoje gyvena 4,7 milijonai gyventojų. Daugiau kaip pusė jų gyve
na skurde, darbų trūkumas ir žemi atlyginimai gruzinus verčia bėgti iš 
savo krašto svetur, nuo 1991 m. daugmaž milijonas jų pasitraukė į užsienį. 
Gruzijos valstybinio gyvenimo istorija dar skaudesnė nei Lietuvos. Po pir
mojo pasaulinio karo Gruzija išsikovojo nepriklausomybę nuo Rusijos, bet 
ja pasidžiaugė vos trejus metus, kol Rusija vėl šio krašto nepasiglemžė. 
Prie sovietų Gruzija praturtėjo, išvystė stiprias sporto ir meno programas, 
o sovietijai žlugus, čia įsivyravo korupcija, ekonominis ir politinis chaosas, 
civiliniai konfliktai ir vietinių mafijų siautėjimas. 

Korupcijoje nugrimzdo prezidento Eduardo Sevarnadze režimas, o 
2003 m. pabaigoje įvyko „rožių revoliucija", kur prezidentinius rinkimus 
su 96 proc. balsų dauguma laimėjo jaunas teisininkas, gimęs šalies sosti
nėje Tbilisyje, Michail Saakašvili. Savo pažiūromis bei išsilavinimu jis yra 
Vakarų žmogus — studijavo Žmogaus teisių institute Prancūzijoje, Geor
ge Washington ir Columbia universitetuose JAV Perimdamas valdžią 
2004 m. sausio mėn., jis tvirtai pažadėjo jį išrinkusiems tautiečiams išrau
ti korupciją, žlugdančią valdžios įstaigas, išdildyti Stalino represijų įmin
tus pėdsakus bei saugoti savo šalies teritorinę neliečiamybę, gelbėti pilie
čius nuo skurdo, pagerinti jų gyvenimo sąlygas. J is taip pat viešai parodė 
gerbiąs savo krašto gilias religines tradicijas, 2006 m. lapkričio 23 d., val
stybinės Sv. Jurgio šventės šv. Jurgio bažnyčioje Gruzijos ortodoksų baž
nyčios patriarchui pavedęs pakrikštyti savo sūnų. 

Gruzinė istorikė Marika Lovdkipanidze, dėstanti istorijos mokslus 
Tbilisio valstybiniame universitete, gerai suvokia šiuolaikinės Gruzijos 
bėdas, sakydama: „Vyksta Rusijos ir Amerikos varžybos dėl lemiamos įta
kos Gruzijoje." Prez. Sakašvili, lankydamasis JAV, pasakė, jo „Gruzija 
negali tapti dviejų galingų valstybių kovos lauku..." Deja, faktai rodo, jog 
taip vyksta. JAV Gruzijai jau dešimtį metų kasmet skiria 1,5 milijardų 
dolerių paramą — tai daugiau nei bet kuriam kitam kraštui, išskyrus 
Izraelį ir Iraką. Tuo tarpu Rusija Gruzijoje laiko dvi karines bazes, o trys 
krašto provincijos valdomos Rusijai palankių vadų. 

Gruzijos politinė padėtis neabejotinai sunki, neaiški ir jos, kaip nepri
klausomo krašto, ateitis. Tačiau politinių šešėlių prietemoje vis ryškiau 
ima švisti religinio atgimimo spinduliai. Kaukazo tyrimų centro sureng
toje apklausoje 80 proc. gruzinų pareiškė, jog jie pasitiki Gruzijos orto
doksų bažnyčia, nors tik 22 proc. pareiškė pasitikėjimą savo prezidentu. 

Gruzijos krikščioniškos šaknys siekia labai giliai — gruzinai priėmė 
krikštą rV a. pradžioje, drauge su armėnais laikomi pačiomis seniausiomis 
krikščioniškomis tautomis Europoje. Nenuostabu, jog dauguma gruzinų 
savo religijos neskiria nuo tautinės tapatybės. Net po daugiau nei 70 metų 
nusitęsusio (dar ilgiau nei Lietuvoje) komunistinio religijos persekiojimo dau-
guma gruzinų neišsižadėjo savo tikėjimo. Žlugus sovietų režimui, Gruzijos 
ortodoksų bažnyčia atgavo laisvę ir dabar išgyvena atgimimą, tvirtina 
tėvas Giorgi Getiašvili, vienos svarbios Tbilisio bažnyčios klebonas. 

„Komunistai visaip bandė mus sugėdinti, kad išsižadėtume savo ti
kėjimo", — pasakoja tuos laikus išgyvenusi Daily Šakeladze. Religinio 
persekiojimo metais žmonės gėdijosi viešai praktikuoti religiją: mokyklose 
mokytojai gąsdindavo mokinius, jog jei lankys kapines Velykų metu, kaip 
Gruzijoje įprasta, jie bus nufilmuoti ir parodyti per televiziją. „Tačiau ti
kintieji, nepaisydami stipraus išorinio spaudimo, visada pasiliko su bažny
čia", — teigia tėvas Giorgi. 

Gruzinų nepalaužiamą tikėjimą liudija įvairūs jaudinantys žmonių pa
sakojimai. Viduramžiais statytoje Bagrat katedroje kalnuotame Kutaisi 
miestelyje, istorinėje Gruzijos sostinėje, per visą komunistų valdymo lai
kotarpį niekuomet nenutrūko pamaldos. Katedra, išpuošta senovinėmis 
ikonomis, sekmadieniais būna pilnutėlė maldininkų, besimeldžiančių po 
atviru dangumi. Mat katedra neteko stogo, o sovietai neleido remontuoti. 
Dabar tikintieji ne tik nesiskundžia, kad jiems tenka melstis po atviru 
dangumi, bet tuo didžiuojasi, sakydami: „Laikome palaima melstis šalty
je, lietuje ir sniege. Esame pakankamai užsigrūdinę tai daryti. Būti gru
zinu, reiškia būti krikščioniu." 

Vykstantis religinis atgimimas turi ir savitus sunkumus, mums, lietu
viams, gerai suprantamus. Prie religinės praktikos bei senovinių tradici
jų po 70-ties metų prievartinio ateizmo, grįžtantys žmonės patys suvokia, 
jog jie išgyvena tam tikrą nostalgišką tikėjimo ilgesį, tačiau mažai ką teži
no apie savo religiją. „Žmonės krikštijasi ir tuokiasi bažnyčioje, bet kiek 
jiems tikėjimas yra svarbus jų kasdienos gyvenime, tik jie patys gali spręs
ti"— pripažįsta vienas dvasininkas. — „Bažnyčios lankymas, apskritai, 
yra žymiai pagerėjęs ir viltį kelia jaunų žmonių susidomėjimas religija." 

Vis šviesėjantis tautos religinis atgimimas teigia gruzinams vilties, iš
gyvenus skaudų savo tapatybės suniekinimą sovietų valdymo metais: tuo
met jie džiaugėsi materialine gerove, bet kentėjo dvasini skurdą, o dabar 
yra priešingai. Žlugo pasididžiavimą keliančios sporto, meno, socialinės 
programos, gyvavusios 70 metų, dabar tauta griebiasi savo pamatinių ver
tybių — naujai atranda savo istorines bei religines šaknis. 
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JONŲ, JANINŲ IR VISŲ LIETUVIŲ 
::;-Sįį 

Dienrašt is visierns/Ev^ryone's Daily - r m®$-

Ak, kaip gera Jonų naktį, 
Širdis ima garsiai plakti. 
Gražioj salėj šoka, dunda, 
Traukia poras į pagundą. 

Robertas Mingėla 

Birželio24 d. Joninių šventę at
šventė ir Čikagos pietuose gyvenan
tys lietuviai. Kaimiškoje „Arabian 
Knights Farms" (6526 Clarendon 
Hills Rd., Willowbrook, IL) šauniai 
linksminosi ir maži, ir dideli. 

Jono Kuprio nuotraukose 
niniŲ šventės akimirkos. 

- J o -

Joninėse prenumeratą siūlė „Draugo" darbuotojai i r svečiai. Iš kairės: „Suktinio" vadovas 
Vidmantas Strižigauskas, Arvydas Tamulis, Dalia Cidzikaitė, Dalia Sokienė, Vytautas Ši
lanskas. 

Žiūrovų Joninėse t ikrai netrūko. 
Dainavo ir armonika grojo „Pupų 
dėdė Antanas Čiurlionis. 
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ŠVENTĖJE PABUVUS 

Ir šiais metais Jonines organizavo ALT. Nuot
raukoje AL televizijos direktorius A. Re-
neckis. 

Svečius vaišino „Kunigaikščių užeiga". „Suktinis" sukosi ir kvietė kitus tą pati daryti. 

Mažieji ne tik džiaugėsi šventės rengėjų pasiūlytais žaidimais, bet ir patys šoko, dainavo, linksmino visus. 

Tą pačią dieną, dažnai ir vėliau ilgoje centrinė
je miesto gatvėje matydavau kalėjimą, kur buvusi 
uždaryta šv. Kotryna. Tai maža, žema patalpa. Ne
toli jos stovi du aukšti, stori, iš vientiso raudono 
marmuro iškalti stulpai. Tarp jų ta šventoji mer
gaitė priėmusi kankinės vainiką. 

Tos ilgosios, į Rozetę einančios gatvės viduryje 
yra keturkampis akmuo. Ant jo buvusi nu

kirsta galva šv. Morkui Evangelistui, Aleksandrijos 
vyskupui. Net patys turkai gerbia tą vietą: akmuo 
uždengtas kitu, tam reikalui parūpintu platesniu 
akmeniu, kad praeiviai nemindžiotų to švento vyro 
nukankinimo vietos, nes tvirtina ją esant tikrą. 

Rugsėjo dvidešimt antrą dieną aplankiau šv. 
Morkaus bažnyčią netoli obelisko. Ji, maža ir 
tamsi, yra koptų ar chaldėjų žinioje. Einant didžio
jo altoriaus link, dešinėje pusėje, po kitu altoriumi, 
yra ankšta niša. Joje po nukankinimo ilgą laiką 
gulėjo šv. Morkaus kūnas, kol venecijiečiai, slapta jį 
pagrobę, nusigabeno į Veneciją. Koptai labai skau
džiai ir su didele gėda atsimena tą dalyką. Apie tai 
rašo istorija, aš praleisiu. 

Rugsėjo dvidešimt penktą dieną į Aleksandriją 
atvyko šios srities valdytojas (sangiachas), pašos Ibra-
himo atšauktas iš Kairo. Jį lydėjo dvidešimt rai
telių ir tiek pat sargybinių. Kitas dienas praleidau 
apžiūrinėdamas miestą. Jo būta išpuošto labai gra
žiais pastatais: didžiuliai griuvėsiai matyti tiek virš 
žemės, tiek ir po ja. Dabar viskas apleista. Mano 
nuomone, vos penktadalis miesto, ir tai padrikai, 
tėra gyvenama. Tačiau yra didelė ir graži, labai 
didelėmis lėšomis imperatoriaus Sulimano pastaty
ta pirtis, kurioje ir mes kartais išsiprausdavome. 

Iš požeminių rūmų matyti, kad kadaise po že
mėmis buvęs pastatytas kitas miestas. Vasaromis, 
vengdami karščio, gyventojai tenai gyvendavo, 
žiemą persikeldavo į viršutinius būstus. Iš daugelio 
požeminių būstų dabar padaryti rezervuarai 
kanalu į miestą atitekėjusiam Nilo vandeniui lai
kyti. Yra ir viešų rezervuarų, kiti privačiuose pas-

KELIONE! JERUZALĘ 
M K. RADVILA NASUtfrBJS 

Ur. 59 
j 

tatuose įrengti. Juose ištisus metus laiko vandenį 
namų reikalams. Jei kada, kaip anksčiau sakyta, 
pritrūksta vandens, devynias mylias jį veža iš Ro
zetės. 4 

Nuo gegužės mėnesio iki rudens lietų, — nes 
čia kiek palyja, ir man ten esant rugsėjo 27 dieną 
šiek tiek palijo, — Aleksandrijos klimatas nesvei
kas, beveik marą nešantis. Dėl to žymieji miesto 
gyventojai ir pirkliai tuomet išsikelia iš miesto, kiti 
j priemiestį, prie jūros sosto. Kas liekasi mieste, 
būna išblyškę, panašūs į ligonius. 

Blogo oro priežastimi kai kas laiko požeminius 
rūmus. Jie yra apleisti, drėgni, juose veisiasi 

daugybė šliužų ir roplių. Egipte visur yra nuodingų 
roplių. Drėgmė, sumišusi su tų gyvūnų nešvaru
mais ir nuodais, užkrečia orą. Kiti tos blogybės 
priežastimi laiko už pusantros mylios nuo miesto 
esančią Mareotidės, arba Arepotės, pelkę. Į ją Nilas 
sunešąs ir supiląs visus toje Aleksandrijos pusėje 
esančių dirvų ir laukų nešvarumus, taip pat dau
gybę nuodingų gyvių. Visą vasarą pučiąs šiaurės 
vakarų pasatinis vėjas — italai jį vadina Kauru 
arba Meistru (Caurum vel Maestrum), — į miestą 
neša puvėsių užterštą orą, kol'užėję lietūs, pučiant 
sveikesniam vėjui, išsklaido, pašalina tuos marą 
nešančius garus. Tokį ežerą arba pelkę minėjo 
Aleksandro Didžiojo istorijos autoriai. 

Kad ir kokia priežastis būtų, yra žinoma, kad 
čia oras labai blogas, ypač naktį. Dėl to langus 
paprastai užsidaro lentomis, užkamšo, kad į kam

barį neitų žalingas, tiesiog gyvybei pavojingas oras. 
Tą pats keletą kartų patyriau. Jei kas nors 
trumpam naktį išeidavo laukan, tuojau tam imda
vo gelti galvą, ir visas kūnas nusilpdavo. Todėl pa
tys vietos gyventojai, vengdami nakties oro, rū
pestingai įsisupa į audeklus, ypač saugo galvą. 

Beje, reikėtų pažymėti dar ir tą, iš ko galima 
pažinti pagonių aklumą. Turkai turi tokį pra

našišką prietarą, — nes labai tiki magija ir laikosi 
v v 

prietarų, — kad krikščionys iš jų Šventąją Žemę 
atims penktadienį, tai yra tą dieną, kada jie renkasi 
į savo mečetes pamaldų. Todėl Damaske, kur pra
sideda Palestina, penktadieniais visur rūpestingai 
pastato sargybas, miestą uždaro viena valanda 
anksčiau nei kitomis dienomis. Į minėtąją Jeru
zalės pilį nė vienam krikščioniui negalima įeiti, net 
iš tolo į ją pažiūrėti nesaugu. Dar tikėdami savo 
beprasmiškais prietarais, mano, kad krikščionys 
užimti Šventąją Žemę žygiuos per Aleksandriją, to
dėl į senąjį uostą, kurį, kaip sakyta ir kaip senovės 
istorikai liudija, Antonijus, supylęs pylimą, atsky
ręs nuo naujojo, — nė mažiausiems krikščionių lai
vams negalima įplaukti, nes jie įsitikinę, jog pro jį 
įsiverš krikščionys, nors tas uostas yra pavojingas 
dėl povandeninių uolų ir akmenų. Be to, penktadie
niais, apie vidudienį, įeidami į mečetes, iš gatvės 
pusės uždaro ir savo užraktais užrakina krikščionių 
prekybos namus, kurių venecijiečiai turi dvejus, 
prancūzai — vienus, taip pat genujiečiai, ragūzie-
čiai ir kitos Europos tautos. Tam atlikti yra paskir
ti tarnai. Šitie kas penktadienį uždarydavo mus pus
valandžiui: tiek trunka prietaringos jų pamaldos. 

Tomis dienomis tą valandą krikščionys ne
vaikščioja po miestą, bet paskuba prieš uždarant 
sueiti į savo būstus, kad nebūtų įtarti ir dėl to ne
ištiktų koks nors pavojus. Ir nakčiai turkai užraki
na minėtuosius prekybos rūmus, kad neįtartų krikš
čionis susirenkant ar ką nors ruošiant, nes labai 
atidžiai nagrinėja baudžiamąsias bylas, kuriose ga
li išspausti piniginę baudą. Bus daugiau. 
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Europos Sąjungos vadovai įrodė, 
kad kompromisai galimi 

E. Pučinskaitė pakeliui į finišą 

E. Pučinskaitė laimėjo lenktynes 
Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) — 

Lietuvos dviratininkė Edita Pučins
kaitė, atstovaujanti Vokietijos ko
mandai „Nuernberger", laimėjo Ita
lijoje vykusias dviejų etapų 14-ąsias 
dviračių lenktynes „Giro del Tren-
tino Alto Adige". 

31-erių metų lietuvė antrąją vie
tą užėmusią italę Fabianą Luperini 
(„Menikini-Selle Italia") aplenkė 8 

sek. Trečia liko rusė Svetlana Bub-
nenkova („,Fenixs-Colnago"). Ji nuo 
nugalėtojos atsiliko 1 min. 10 sek. 

E. Pučinskaitė laimėjo abu šių 
lenktynių etapus. Antrajame etape 
(91,5 km) ji 8 sek. aplenkė F. Lupe
rini. Trečia finišavo S. Bubnenkova. 
J i nuo nugalėtojos atsiliko 23 sek. 

E. Pučinskaitė pernai šiose lenk
tynėse buvo trečia. 

Seimo narius saugos policija 
Vilnius, birželio 25 d. (BNS) — 

Nelaukdama, kol Vyriausybė įtrauks 
parlamentarų viešbutį Vilniuje į sau
gotinų objektų sąrašą, Seimo kan
celiarija pastato apsaugą užkrovė po
licijai. 

Policijai už paslaugas kol kas bus 
mokama iš pinigų, likusių Ekskomi-
sarų biurui atsisakius saugoti Seimo 
viešbutį, bet šių lėšų užteks tik ke
liems mėnesiams. 

Seimo kancleris Gintautas Vii1 

kelis dienraštį tikino, kad apsaugos 
kaina neviršys tos, kuri mokama pa

skutines dienas pastatą saugančiam 
Ekskomisarų biurui. Seimo viešbuty
je gyvenančių parlamentarų ir jų tur
to apsauga mokesčių mokėtojams 
kiekvieną mėnesį atsieina apie 
18,000 litų. 

Ekskomisarų biuras prieš porą 
mėnesių pranešė Seimo kanceliarijai, 
kad nutraukia sutartį ir nuo birželio 
26-osios nebesaugos viešbučio. Pasak 
Seimo kanceliarijos Bendrųjų reikalų 
departamento direktoriaus Antano 
Dimaičio, Ekskomisarų biuras norėjo 
gauti didesnį užmokestį. 

Pasirengę liustracijai? Palinkėjimai 
Malakausko žengimo į postą proga 
Atkelta iš 1 psl. 
bei užmiršta vakarietiška kryptis ne
gali būti laikoma Lietuvos užsienio 
politikos pasiekimu. Greičiau jau tai 
kurios nors kitos šalies interesus at
liepianti politika. 

Valdant šitai kompanijai Lietuva 
tapo mažute ir nuskurdusia Europos 
sąjungos provincija. Jos didžiausios 
paslaptys susijusios su įvairiausiais 
rusiškais reikaliukais. Tarkime, tasai 
Pociaus, Januškos ir lietuviško ordi
no kavalieriaus (su rusiškų spectar-
nybų antpečiais) V Jakunino geležin-
kelinis 2K projektas. Lietuvai jis iki 
šiol gresia geležinkelio privatizacija, 
tikriausia, rusiškais pinigais. O kaip 
už to projekto slaptumą kovojo ponas 
Pocius! Kas pasakė? Kas išdavė?! Ir 
jeigu Pocius saugume ir aplink jį būtų 
vienas toks... Jeigu jis neturėtų šau
naus būrio gerbėjų, kurie jeigu ir 
neišdrįs jo viešai ginti, tai jau tikrai 
marginalizuos kritikus... 

Pažiūrėkite, kaip pastaraisiais 
metais atkuto gausus būrys komu
nistų partijos ideologinių darbuotojų 
(„žurnalistų"), sovietmečiu turėjusių 
kitiems neįmanomą laisvę keliauti po 
pasaulį bendrauti su ideologiniais 
priešais. Pastarieji Lietuvoje šiuo me
tu yra išsikovoję panašias pozicijas, 
kokias turėjo savo karjeros zenite. 
Tarkime, A. Cekuolis — „misteris 
Europa", nors šis misteris geriausius 
gyvenimo metus skyrė veiklai, kuri, 
galima spėti, esmingai skyrėsi nuo 
būsimosios Europos sąjungos ar NA

TO tikslų. Dabar jau procesas pažen
gęs taip toli, kad žurnalistikos jauni
mą ištinka šokas, kai jie patenka į 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos sueigą. 
Ten sąlygas diktuoja vadinamieji sen
jorai, t.y, tie, kurie vadovavo „Komu
nistui" ir smulkesniems sovietiniams 
organams. 

Tačiau dabar viskas ims keistis, 
nes nuo šiol valstybės saugumui va
dovaus Povilas Malakauskas, mąs
tantis dešiniuoju pusrutuliu. Dešinys 
lietuvio pusrutulis visuomet buvo 
jautrus iš Rytų ateinančioms grės
mėms. 

Prisipažinsiu, kad kai dešinieji, 
dar būdami valdžioje, mėgino pradėti 
griežtą liustraciją, man tas jų suma
nymas atrodė barbariškas. Kaip gali
ma skriausti pralaimėjusius? Pažiū
rėkite, kokie jie gležni ir taikūs! Ne
skaldykite visuomenės, nes kolabo
ruoti yra žmogaus psichinės svei
katos požymis! Dešinieji tada pralai
mėjo, ir didžia dalimi tas jų pralaimė
jimas lėmė tai, kad Lietuva virto tuo, 
kuo yra. P Malakausko potencialūs 
klientai dabar jau netgi nesislapsto 
pogrindyje. Jie veikia viešai ir diktuo
ja sąlygas. Ar jam pavyks nors vieną 
iš jų atsukti į šviesą? Parodyti žmo
nėms, kad valstybė vis dar sugeba at
skirti savus nuo svetimų. Ar jis suge
bės pastumti į pašalę tokius Pocius 
ne dėl pavogto buto ar pragertų sme
genų, bet todėl, kad tas ar anas yra 
išdavikas? Ir dar nesumokėti išeiti
nės pašalpos. Ar pavyks? 

Briusel is , birželio 25 d. (BNS) 
— Briuselyje susitarta, kad Europos 
Sąjungą (ES) pavyks tęsti. Praėjusio 
šeštadienio ryte pasibaigusiame vir
šūnių susitikime priimtas naujas do
kumentų rinkinys, pavadintas „Re
formų t rak ta tu" (vengiant aliuzijų į 
atmestą ES konstituciją) turėtų tapti 
naujos ES sutart ies pagrindu. Lietu
va šiame procese dalyvavo ypač akty
viai. 

Kaip v y k o derybos? 

Derybos su Lenkijos prezidentu 
ir Varšuvoje likusiu jo broliu premje
ru vyko septyniolika valandų. Siame 
maratone teko sudalyvauti ir Lie
tuvos prezidentui. „Po keturių valan
dų bevaisio pokalbio, A. Merkei 
pasiūlė man ir N. Sarkozy tarpinin
kauti. Buvo išsakytos visų mintys, 
jog negalime išsiskirstyti be sprendi
mo dėl sutarties", - sakė V Adamkus. 

Bet kai dar vėliau J. Kaczynski 
vėl pagrasino vetavimu, reaguodama 
į kategorišką Lenkijos poziciją, Vo
kietijos kanclerė pasiūlė susirinku
siems ES šalių vadovams be Lenkijos 
dalyvavimo pri tart i tarpvyriausybi
nės komisijos, turėsiančios parengti 
galutinį sutart ies tekstą pasibaigus 
ES viršūnių susitikimui, mandato 
priėmimo. 

Lenkiją gynė Lie tuva 

Šiam kanclerės pasiūlymui kate
goriškai nepritarė Lietuva ir Čekija. 
Lenkijos dienraštis „Dziennik" rašo, 
kad šių šalių derybininkai-atvirai ir 
aštriai kritikavo kanclerės pasiūlymą 
izoliuoti Lenkiją. Prancūzijos ir D. 
Britanijos premjerai taip pat kvietė 
A. Merkei nedaryti skubotų sprendi
mų. 

Kai jau atrodė, kad kompromisas 
niekuomet nebus pasiektas, L. Ka
czynski dar kartą pasiūlė Vokietijos 
kanclerei susitikti. Jie dviese kalbė
josi apie valandą. Iš karto po susitiki
mo patraukė vakarieniauti, niekam 
nesakydami nė žodžio. 

Iš vakarienės pasitraukę Prancū
zijos ir D. Britanijos premjerai Ni-
colas Sarkozy ir Tony Blair paskam
bino premjerui J. Kaczynski, bandy
dami jį įtikinti atsisakyti bekompro
misės pozicijos. Lenkų spauda, ko
mentuodama šį epizodą stebisi, kodėl 
jie derybiniu oponentu pasirinko Var
šuvoje likusį premjerą, o ne šalia 
esanti prezidentą. 

Su Lenkijos premjeru tą naktį 
buvo kalbėta ne kartą. Po eilinių 
skambučių į Varšuvą prie trijulės dar 
prisijungė Liuksemburgo premjeras 
Jean Claude Juncker ir Ispanijos 
ministras pirmininkas Jose Zapatero. 
Visi kar tu vėl paskambino J. Ka
czynski, kol galų 11.40 vai. vakaro 
(vietos laiku) Prancūzijos prezidento 
patarėjas David Martinon pasakė, 
kad susitarimas pasiektas. Po kiek 
laiko tai patvirtino ir Lenkijos prezi
dentas: „Ten iš tikro pasiektas susi
tarimas". 

Bet tai dar nebuvo pabaiga. 
Kompromisinį ir su Lenkiją suderin
tą Vokietijos pasiūlymą dėl ES refor
mų atmetė net devynios šalys. Pir
masis nepasitenkinimą pareiškė 
Belgijos premjeras Guy Verhofstadt, 
kurio nuomone, „tai absoliučiai ne
priimtina". Derybininkai vėl sėdo 
prie stalų, nes be Belgijos, tekstą rei
kėjo suderinti su Ispanija, Italija, 
Austrija, Vengrija, Slovėnija, Graiki
ja, Liuksemburgu ir Malta. 

Ispanijai ir dar kelioms šalims 
ypač nepatiko lenkų prašymu įrašy
tas punktas dėl visuomenės ir šeimos 
moralumo, nes jų nuomone tai pažei
džia žmogaus teises. Siame teiginyje 
buvo įrašyta, kad Europos konstitu
ciją pakeisiančiame traktate nebus 
galimybės reguliuoti žmogaus teises 
šalyse-narėse. Ispanija nenorėjo su
teikti tokios laisvės narėms. 

Taip pat buvo kritikuojama 
Olandijos inicijuota pataisa, išple
čianti nacionalinių parlamentų ga
lias. Si problema buvo išspręsta ši
taip: nuspręsta sukurti mechanizmą, 
leidžiantį nacionaliniams parlamen
tams priversti ES Komisiją peržiūrėti 
ginčytinus sprendimus. 

D. Britanija taip pat patenkinta -
jos siūlymu nauja ES Užsienio rei
kalų ministro pareigybės pavadini
mas pervadintas į „Aukščiausio Są
jungos atstovo užsienio reikalams ir 
saugumui" pareigybę. 

Bet šeštadienį ryte galimas pla
nas naujos ES sutarties buvo priim
tas. Pagal jį iki 2014 metų galios 2000 
metais įvesta sprendimų priėmimo 
sistema, kurioje balsų kiekis nepri
rištas prie šalies gyventojų skaičiaus. 
Nuo 2014 iki 2017 metų bus pereina
masis periodas, po kurio pradės veik
ti „dvigubos daugumos" mechaniz
mas, kai už sprendimo priėmimą tu
rės balsuoti 55 proc. ES narių (15 
valstybių iš 27) ir 65 proc. gyventojų 
skaičiaus. 

V Adamkus (nuotraukoje su A. Merkei) 
Lenkija. 

tapo tarpininku, sprendžiant ES ginčą su 
EPA.ELTA nuotr 
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k. i: Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

G. Brovvn perėmė vadovavimą leiboristams 

Naujasis leiboristų vadovas ir būsimasis premjeras Gordon Brown. 

Atkelta iš 1 psl. 
nepasiturinčių vaikų aprūpinimas. 

Kalbėdamas apie ketvirtąją iš ei
lės leiboristų kadenciją valdžioje, G. 
Brown sakė, kad partijai reikia at
gimti, kaip buvo 1997—aisiais, va
dovaujant T. Blair, kai baigėsi 18 me
tų opozicijoje laikotarpis. 

Manchester vykusi konferencija, 
kur G. Brown buvo oficialiai paskelb
tas partijos vadovu, tebuvo formalu
mas. 

Dar gegužės 17 dieną tapo žino
ma, kad 56 metų škotas, visus dešimt 
T. Blair valdymo metų užėmęs finan
sų sekretoriaus postą, gavo absoliučią 
leiboristų balsų daugumą, o jo varžo
vai nesurinko net partijos deputatų 
balsų minimumo, reikalingo kandida
tūrai iškelti. 

T. Blair praėjusį mėnesį paskelbė 
paliksiąs postą liepos 27-ąją. Minis
tru pirmininku paprastai tampa dau
gumą Žemuosiuose parlamento rū
muose turinčios partijos vadovas. Be
je, parlamento veiklos laikotarpiu ji 
turi teisę keisti vadovus. 

„Nuolankiai, didžiuodamasis ir 
jausdamas didžiulę atsakomybę pri
imu šią didžią garbę — vadovauti 
mūsų partijai ir pakeisti mūsų šąli", 
— pareiškė G. Brown leiboristams. 

Jis padėkojo T. Blair, su kuriuo 

santykiai pastaraisiais metais buvo 
gana sudėtingi, už tai, kad šis „Bri
taniją padarė stipresnę, pakantesnę, 
turtingesnę ir teisingesnę". 

T. Blair savo ruožtu kalbėjo, kad 
G. Brovvn apdovanotas „visomis savy
bėmis, kurios apbūdina jį kaip puikų 
ministrą pirmininką". 

G. Brown pareiškė, kad jam val
dant Didžioji Britanija įvykdys savo 
tarptautinius įsipareigojimus Irake, 
kur vykstantis karas, pasak jo, su
skaldė leiboristų partiją ir šalies vi
suomenę bei smarkiai pakenkė T. 
Blair populiarumui. 

G. Brown pridūrė, kad Britanija 
toliau dalyvaus karinėje kampanijoje 
Afganistane, ir pasisakė už palesti
niečių valstybės, kuri taikiai sugy
ventų su Izraeliu, sukūrimą. 

Jis taip pat pareiškė, kad ir kovo
je su teroristiniu ekstremizmu, ir su 
klimato pokyčiais Britanija „veiks 
drauge su Europos Sąjunga, Amerika' 
bei likusiu pasauliu". 

G. Brovvn išsamiau palietė imi
gracijos problemas. 

„Mes turime kur kas aiškiau pa
sisakyti už tą bendrą erdvę, kuri jun
gia mus visus — už visų pripažįsta
mas laisvės, pilietinės pareigos ir tei
singumo visiems vertybes", — kalbė
jo būsimasis premjeras. 

BBC reporteris sako, kad bus nužudytas, 
jei jo pagrobėjai bus puolami 

Dubajus. birželio 25 d. („Reu-
ters"/BNS) — Internete sekmadienį 
pasirodė vaizdajuostė, kurioje BBC 
korespondentas Gazos ruože Alan 
Johnston sako, kad yra sujuostas dir
žu su sprogmenimis ir kad jo pa
grobėjai grasina jį susprogdinti, jei 
jam vaduoti bus panaudota jėga. 

„Padėtis dabar labai rimta. Kaip 
galite matyti, buvau apjuostas diržu 
su sprogmenimis, kuris, kaip sako pa
grobėjai, bus susprogdintas, jie bus 
koks nors bandymas šturmuoti šį ra
joną", — sako A. Johnston vaizda
juostėje, kurią kovotojų naudojamoje 
interneto svetainėje paskelbė „Isla
mo armija". 

A. Johnston nufilmuotas su bal
tos ir mėlynos spalvų diržu aplink 
juosmenį, su juodais diržais per pe
čius ant tamsiai raudono megztinio. 
Vaizdajuostėje, kurioje datos nėra, jis 
matyti juodame fone. 45 metų škotas 
atrodo pavargęs, bet nenukentėjęs. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos gynybos ministerija ve

da dvejopą statistiką apie Irake nu
kentėjusius kareivius ir ja naudojasi 
priklausomai nuo aplinkybių, rašo 
dienraštis „Dziennik", kuris nurodo, 
kad, oficialiais duomenimis, Irake 
buvo sužeisti 55 lenkai, o neoficialiai 
šis skaičius yra trigubai didesnis. Mi
sijos pradžioje buvo pranešama apie 
kiekvieną incidentą, o dabar — tik 
apie tuos, kai kas nors žūsta. Pasak 
Gynybos ministerijos, nuo invazijos į 
Iraką pradžios šioje šalyje žuvo 20 
lenkų, o 55 buvo sužeisti, 36 iš jų — 
sunkia i . Tačiau visiškai kitokius 
skaičius dienraščiui pateikė dabarti
nis Gynybos ministerijos atstovas 
spaudai Jaroslavv Rybak, pasak ku
rio, į Lenkiją gydytis sužeidimų buvo 
išsiųsta 150 lenkų karių. 

ZAGREBAS 
Rusijos bendrovės „Gazprom" ir 

italų kompanijos „Eni" bendras pro
jektas tiesti naują dujotiekį per Juo
dąją jūrą iki Bulgarijos ir toliau į Eu
ropos šalis sustiprins žemyno ener
getinį saugumą, mano Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin. Sis projektas, 
be abejonės, „pagerins energijos tie
kimą į Europą", — sakė V. Putin Zag
rebe per Pietryčių Europos šalių va
dovų susitikimą, skirtą naujai regio
no energetikos strategijai. Rusijos 
prezidentas patenkintas, kad projek
tą remia ne tik Italijos ir Rusijos vy
riausybės, bet ir Europos Komisija. 

MINSKAS 
Baltarusijos prokuratūra suėmė 

vieną dabar dirbantį ir vieną buvusį 
Valstybės saugumo komiteto (KGB) 
pulkininką, taip pat Vidaus reikalų 
ministerijos atsargos pulkininką, ku
rie kaltinami ėmę kyšius itin stam
biu mastu, pirmadienį pranešė šalies 
generalinis prokuroras Piotras Mik-
laševičius. „Prokuratūra iškėlė bau
džiamąją bylą už kyšių gavimą stam
biu mastu, kurioje figūruoja trys — 
du KGB ir vienas VRM. Vienas jų 
Valstybės saugumo komitete dirba 
iki šiol. Šiuo metu jie yra sulaikyti", 

ATLANTIC 
„Tikrai prašau judėjimo 'Hamas' 

ir britų vyriausybės nesiimti jėgos 
taktikos bandant tai užbaigti. Prašy
čiau BBC ir visų tų Britanijoje, kurie 
linki man gera, paremti šį mano pra
šymą", — sako jis vienos minutės 
trukmės vaizdajuostėje. 

„Hamas" vadovaujamos vyriau
sybės, kurią palestiniečių prezidentas 
Mahmoud Abbas atleido, premjeras 
Ismail Haniya anksčiau sekmadienį 
sakė, kad jo judėjimas nenaudojo jė
gos A. Johnston išvaduoti, nes to pra
šė britų vyriausybė, kuri baiminasi, 
kad jis gali būti nužudytas ar sužeis
tas. 

A. Johnston sakė, kad deryboms 
dėl jo paleidimo sutrukdė tai, ką jo 
pagrobėjai vadino Britanijos ir „Ha
mas" planu panaudoti jėgą jam išva
duoti. 

Birželio 17 dieną „Islamo armi
jos" atstovas sakė, kad vyksta dery
bos dėl šio žurnalisto paleidimo. 

— sakė pareigūnas spaudos konfe
rencijoje. Jis atsisakė pasakyti sulai
kytųjų pavardes ir atskleisti daugiau 
baudžiamosios bylos detalių. 

RUSIJA 

SANKT PETERBURGAS 
NATO generalinis sekretorius 

Jaap de Hoop Scheffer akcentavo Ru
sijos ir Amerikos dialogo dėl JAV 
priešraketinės gynybos (PRG) ele
mentų dislokavimo Rytų Europoje 
svarbą. „Svarbu, kad ši problema bū
tų svarstoma. Prezidentų Vladimir 
Putin ir George W. Bush susitikime 
liepą ji bus aptarta", — sakė NATO 
vadovas pirmadienį žurnalistams 
Sankt Peterburge. Pasak jo, NATO 
supranta Rusijos susirūpinimą rake
tų gaudytuvų dislokavimu Europoje 
ir pasirengusi diskutuoti šiuo klausi
mu. Kalbėdamas apie PRG, NATO 
vadovas pareiškė, kad Rusija ir 
NATO turi bendrų interesų, ir vienas 
jų — neplatinimo problema. 

KARACIS 
Pakistano Karačio mieste per 

penktadienį miestą užgriuvusios 
stiprios liūties sukeltus nelaimingus 
atsitikimus žuvo 228 žmonės, pirma
dienį pranešė šalies Sindho provinci
jos, kurios centras yra Karačis, val
džia. Iš viso žuvusiųjų sąraše figū
ruoja 228 pavardės, sakė provincijos 
sveikatos apsaugos ministras Sardar 
Ahmed. Karačis — didžiausias Pakis
tano miestas, kuriame gyvena apie 
14,5 mln. žmonių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Tarp žmonių, kurie žuvo per pir

madienio sprogimą vieno Bagdado 
viešbučio vestibiulyje, gali būti iki še
šių svarbių vadovų iš sunitų genčių, 
pranešė JAV kariškiai, kurie nurodė, 
kad tie vadovai priešinosi „ai Qae-
da". „Pradiniai pranešimai rodo, kad 
tarp žuvusiųjų yra šeši šeichai", — 
sakė JAV kariškių atstovas Bagdade 
pulkininkas leitenantas Scott Bleich-
wehl. Viešbutyje, kuriame susitiko 
arabų sunitų genčių vadai iš vakari
nės Anbaro provincijos, buvo JAV ka
rių, sakė jis. 

1-800-77S-SEND 
www.at!anttcexpresscorp.com 

Oce 
Kroviniu gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

f | 4 o • i AirFreight i) 
Automobiliu pirkimas bei 
j siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. \ 

Pacfc TrucJ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, I I 60455 Tet. 1 708S99-9680 
F«x. ? 70SS99 96B2 Ttl. I 900-775-7363 

http://www.at!anttcexpresscorp.com


8 DRAUGAS, 2007 m. birželio 26 d., antradienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

PHILADELPHIA IŠRINKTA NAUJA 
LB APYLINKĖS VALDYBA 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Anksčiau teko „Drauge" praneš
ti, kad š. m. kovo 25 d. vykusiame vi
suotiniame JAV LB Philadelphia apy
linkės susirinkime, kadenciją baigu
siai apylinkės valdybai atsistatydi
nus, naujos LB valdybos nepavyko iš
rinkti. Susirinkimas, gelbėdamas pa
dėtį, kandidatų paieškai tada sudarė 
nominacijų komisiją, o atsistatydinu
siai valdybai pavedė eiti pareigas, kol 
ateityje sušauktame LB apylinkės 
visuotiniame susirinkime valdyba 
bus išrinkta. Veikla nesustojo. 

Senoji valdyba daugiau kaip du 
mėnesius suvažiavimo įpareigojimą 
atsakingai vykdė, suruošė Lietuvos 
dainininko Vytauto Babravičiaus-Si-
mo koncertą, Gedulo ir Vilties dienos 
paminėjimą Sv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje, dalyvavo su dovanomis 
Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvėse ir atstova
vo lietuviams Philadelphia mieste vy
kusiose Europos Sąjungos 50-ties me
tų sukakties paminėjimo iškilmėse. 

Surengtas susit ikimas 

Š. m. birželio 3 d., po lietuviškų 
šv. Mišių Sv. Andriejaus parapijoje, 
tautiečiai gausiai rinkosi į specialiai 
sušauktą susirinkimą išrinkti naują 
LB apylinkės valdybą. Vadovauda
masi JAV LB įstatų nuoroda, susi
rinkimui vadovavo apylinkės valdy
bos pirm. Teresė Gečienė, sekretoria
vo Saulius Garalevičius. Nominacijų 
komisijos pranešimą pateikė Virgus 
Volertas. Jis pranešė, kad kandidatus 
j valdybą pavyko surasti. Gautas Ro
mos Rrušinskienės/Virgaus Volerto 
sąrašas, kurio žmonės valdybai vado
vautų ko-pirmininkų titulais. Šiam 
sąrašui taip pat priklauso Saulius 

Garalevičius, Marius Kapočius, Dalia 
Dalkutė, Rolandas Valteris ir Daina 
Krivickaitė. 

Siekį kandidatuoti į valdybą pir
mininkės pareigoms buvo pareiškusi 
Jurg i ta Pociūtė, jai talkinti buvo 
sutikę Gabrielius Mironas ir Regina 
Zito. Tačiau viso kandidatų sąrašo J. 
Pociūtei nepavyko sudaryti. Susirin
kimas susidūrė su nemažu galvosū
kiu, kai Krušinskienės,Volerto sąra
šas pareiškė kandidatuojąs „en 
block" (renkami visi kartu). Šios są
lygos susirinkimui nepriėmus, liktų 
vos t rys kandidatai, kurių tikrai 
nepakaktų būtiniems postams valdy
boje užimti. Po įvairių susirinkimo 
dalyvių, ne vienu atveju konfliktuo
jančių, "pasisakymų, padėtį išgelbėjo 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Vy
tas Maciūnas, pasiūlęs susirinkimui 
rinkti LB apylinkės valdybos vadovą 
- pirmininką, jam patikint teisę su
daryti apylinkės valdybą. Balsuojant 
31 balsas atiteko Krušinskienei/Vo-
lertui, 20 balsų duota už Jurgitą Po
ciūtę. Du balsavusieji susilaikė. 

Padėkota buvusiai 
valdybai 

Ko-pirmininkais išrinkus R. Kru-
šinskienę ir V Volertą, susirinkime 
buvo prašyta pasisakyti dėl veiklos 
krypties. Kalbėjo daug asmenų, su
laukta nemažai konstruktyvių siū
lymų. Tai gairės naujai LB apylinkės 
valdybai. Susirinkimo pabaigoje Ju
lija Dantienė padėkojo Teresei Gečie
nei ir jos vadovautai valdybai (Dalia 
Jakienė, Saulius Garalevičius, Daina 
Krivickaitė, Marytė Viliamienė, Ar
tūras Dudonis ir Jurgita Pociūtė) už 
sėkmingą ir gausią pasiekimų veiklą, 
o susirinkimo dalyviai jos žodžius pa
lydėjo plojimais ir atsistojimu. 

Perduotos naujos pareigos 

Š. m. birželio 14 d. Lietuvių na
muose, dalyvaujant kadenciją baigu
sios ir naujai išrinktos LB valdybos 
atstovams, įvyko pareigų perda
vimas. Naujoji apylinkės valdyba dar 
nėra pilnai pasiskirsčiusi pareigomis, 
tad Šiuo metu galime pranešti tik 
bendrąją sudėtį: R. Krušinskienė, V 
Volertas, S. Garalevičius, M. Kapo-

.čius, D. Dalkutė, R. Valteris, D. Kri
vickaitė ir valdybos „ex officio" na
riai: „Bendruomenes balso" laidų ko
ordinatorė Julija Dantienė ir iždinin
kas Gediminas Dragūnas, V Krėvės 
mokyklos direktorė Jūra tė Vrub-
liauskienė ir į valdybą deleguotas 
vietos Lietuvių jaunimo sąjungos 
skyriaus atstovas. Kontrolės komisiją 
teko išrinkti pirmajame visuotiniame 
susirinkime. Jos sudėtyje Gabrielius 
Mironas, Aldona Page ir Danutė 
Surdenienė. 

Valdybos laukia nauji 
darbai 

Tenka džiaugtis naujai išrinkta 
LB apylinkės valdyba. Jos sudėtyje 
trys pokario emigracijos atstovai ir 
keturi „trečiabangiai". Tai rodo, kad 
LB siekius esame įsisąmoninę ir LB 
gretose sugebame rasti bendrą kalbą. 
Į naujai išrinktos valdybos rankas 

atiduodama veikli ir gerai organizuo
ta LB apylinkė. Ji pagrindinė tauti
nių sukakčių ir koncertų Philadelp
hia rengėja, jos atsakomybėje „Ben
druomenės balso" radijo laidos, litu
anistinė mokykla, sportinio judėjimo 
puoselėjimas, art imas bendradar
biavimas bei Philadelphia Lietuvių 
namų rėmimas. Solidarumo mokestį 
už 2007 metus yra susimokėję 150 
asmenų, Vasario 16/Kovo 11 sukak
čių proga šiais metais suaukota dau
giau nei 7,000 dol. suma. Tarp auko
tojų - net 30 aukojusių per 100 dol. 
Atsiskaičius su Krašto valdyba, PLB, 
Pietryčių LB apygarda, parėmus 
vietos meninius vienetus, radijo pro
gramą, sportininkus, l i tuanistinę 
mokyklą, lietuvišką spaudą, naujajai 
LB valdybai perleidžiama ižde esanti 
didesnė nei 10,000 dol. suma. 

Naujieji ko-pirmininkai nėra 
naujokai LB veikloje. R. Krušinskie
nė anksčiau yra vadovavusi Philadel
phia LB apylinkei praeityje ir šiuo 
metu yra JAV LB XVIII-sios Tarybos 
narė. Virgus Volertas daugelyje atve
jų yra veikęs bei esant progai talki
nęs vietos LB valdyboms. Jis pasku
tiniųjų vykusių LB Tarybos rinkimų 
komisijos pirmininkas, lituanistinės 
mokyklos mokytojas, vienas iš prie 
Sovietų Sąjungos ambasados Wa-
shington, DC areštuotų „Embassy 
18" demonstrantų. 

VVORCESTER, MA 
— — — — , ! • — , , — - — - l — — -

BIRŽELIS, 
KURIO NEGALIMA PAMIRŠTI 

Atsukime savo gyvenimo laikrodį 
atgal į 1940 metus, birželio mėnesį, 
kada Nepriklausomos Lietuvos žmo
nės savo tėvynėje gyveno paskutines 
laisvės dienas, nes tais pačiais me
tais, birželio 15 dieną, Sovietų Sąjun
ga Lietuvą okupavo. Raudonosios Ar
mijos maurojantys tankai pasklido po 
visą kraštą ir galutinai užslopino 
paskutinį laisvės atodūsį, nešdami 
terorą ir mirtį nekaltiems žmonėms. 

Kulminacinį tašką pasiekė 1941 
m. birželio 14 dienos naktį, kad Lie
tuvos žmonės įsiveržusių į jų namus 
komunistų jiems parsidavusių net ir 
lietuvių padedami prikelti po visų 
dienos darbų iš ramaus nakties 
miego buvo grūdami į gyvulinius va
gonus, pradedant mažiausiais kūdi
kėliais, baigiant ligoniais seneliais, 
garbaus amžiaus sulaukusiais, toli
mai kelionei į neišmatuojamus Sibiro 
plotus. Visa Lietuva raudojo. Taip 
birželio žydinčios pievos, žali berže
liai apsipylė ašaromis ir krauju tų, 
kurie juos augino ir mylėjo. Birželio 
tragedija krauju įrašyta į mūsų tau
tos istoriją. 

Po 66 metų tų skaudžių pirmųjų 
trėmimų aukoms prisiminti ir jas 
pagerbti š. m. birželio 10 d. rinkomės 
į Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią pamaldoms už visus ištrem
tuosius mūsų brolius, seses, ne vien 
Baisiojo birželio siaubo paliestuosius. 
Tie žiaurūs trėmimai prasidėjo birže
lyje, bet tuo nepasibaigė. Jie tęsėsi 
daug metų, tik kitokia forma. Kasmet 
prisimename visus. 

* * * 

Senoji JAV LB Philadelphia apylinkes valdyba surengė ir dainininko iš 
Lietuvos - Vvtauto Babravičiaus-Simo koncertą. Nuotraukoje akimirka iš 
Simo koncerto Philadelphia hendruomeneje 

Amerikos, Lietuvos ir kitų lietu
viškų organizacijų vėliavos buvo pas
tatytos altoriaus šonuose. Sv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kleb. 
kun. Ričardas Jakubauskas. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas var
gonininko David Moulton. Tos gra

žios giesmės kėlė mūsų dvasią arčiau 
prie Dievo, ypač „Apsaugok Aukš
čiausias tą mylimą šalį..." Po Mišių 
buvo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. 

Persikėlėme į parapijos salę toli
mesnei minėjimo daliai. Jai vadovavo 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
VVorcester apylinkės pirmininkas Ro
mas Jakubauskas (LB valdyba šį mi
nėjimą suruošė). Jis pasveikino susi
rinkusius dalyvius ir padėkojo už at
silankymą. Susikaupimo tylos minu
te pagerbti visi žuvusieji prie Lap
tevų jūros, Irkutsko taigose, Vorku
tos šachtose, Moldavijos lageriuose, 
baisiame Vladimiro kalėjime ar 
kitose bausmės vietose, kurių nieka
da nesuskaičiuosime. Jis kalbėjo 
trumpai apie tuos nekaltų žmonių 
trėmimus, jų žudymą, patvirtinda
mas net nužudytųjų skaičių. Taip pat 
supažindino su partizanine veikla, 
kurią gerai išryškino filmas „Vienui 
vieni", sukurtas Lietuvoje ir skirtas 
60 metų sukakčiai Lietuvos parti
zanams, žuvusiems 1944—1953 me
tais kovose su okupantais sovietais 
už laisvę ir nepriklausomybę. Tai 
mūsų brolių, sesių, sužadėtinių, ma
myčių, tėvų, vaikų ir jų pačių sudėtos 
aukos ant Tėvynės Laisvės aukuro 
pačiame gyvenimo gražume, jaunys
tės dienų žydėjime. 

Dalyviai labai atidžiai su giliu 
dėmesiu ir tyla žiūrėjo rodomą filmą. 
Ne kartą liūdnai atsiduso ne tik 
matydami, bet ir girdėdami pagalbos 
šauksmą iš šautuvų buožėmis, ar 
kitokiomis priemonėmis daužomų 
suimtųjų. Filmui pasibaigus, salėje 
dar keletą minučių buvo visiška tyla. 
Daugeliui gailios ašaros riedėjo per 
veidą. Po visų emocijų vaišinomės. 

Taip, birželis, kurio niekada 
negalime ir neturime pamiršti. 

Janina Miliauskienė 
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Akių ligos 

Prezidiume — dr. Giedrė Kumpikaitė, Algis Vedeckas, Pranas Povilaitis, 
Evaldas Remėza. Jono Pabedinsko nuotr. 

TAUTOS FONDO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, 
jVYKUSIO 2007 M. BIRŽELIO 2 D. NEW YORK, NY 

NUTARIMAI 
Tautos fondo nariai, susirinkę į 33-ąjį Tautos fondo metinį narių susirin

kimą, įvykusį Tautos fondo patalpose New York mieste 2007 m. birželio 2 d., 
— Su širdgėla prisiminė 66-erių metų birželio 15-osios lemtingų įvykių 

sukaktį Lietuvos teritorijoje: Lietuvos žmonių trėmimą į Sibirą darbams 
miškuose, kasyklose, tolimos šiaurės salose, daugelio mirtis. 

— Įsipareigoja neleisti užmarštin nueiti kovojusių už Lietuvos laisvę par
tizanų žygių. 

— Su rūpesčiu vert ina Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo 
negeroves ir tiki, kad jos bus išspręstos. 

Susirinkimas įgalioja Tautos fondo tarybą: 

Remti pietryčių Lietuvos mokyklas ir mokytojus, atitaisant okupacijų 
padarytą žalą. 

Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pagal Lietuvos Respublikos ir 
Europos Sąjungos įstatymus vyresnėse klasėse visus dalykus dėstyti valsty
bine lietuvių kalba ir stiprinti lietuvių kalbos mokymą. 

Kviesti Švietimo ir mokslo ministeriją tiesiogiai finansuoti tų vietovių 
mokyklas, kuriose pamokos dėstomos ne vien valstybine lietuvių kalba. 

Rūpintis užribio etninių lietuvių žemių kultūra; įkurti Breslaujos rajone 
lietuvių kultūros ir švietimo centrą. 

Tęsti mokyklų idukrinimo programą. 
Organizuoti ir remti jaunimo konkursus, kaip sėkmingą tautinio ugdymo 

priemonę. 
Remti jaunimo stovyklas ir iškylas, labiau juos supažindinti su Lietuvos 

gamta, kultūra, istorija ir papročiais. 
Tęsti „Tėviškės šviesos" priedo prie „Valstiečių laikraščio" leidimą. 
Remti spaudą, įskaitant „XXI amžiaus" priedą „Atodangas", puoselėjantį 

pilietiškumą bei tautiškumą. 
Remti lietuvių ALTo informacinę veiklą per Jungtinį Pabaltiečių 

komitetą Washington, DC. 

Susirinkimas pritaria: 

Karaliaučiaus srities, Vilniaus krašto ir kitų Lietuvos užribių mokyklų 
paramai. 

Lietuvos mokyklų paramai, kad jos būtų aprūpintos knygomi apie laisvės 
kovas ir tremtis. 

Ypatingai padėkoti Švietimo ir mokslo ministerijai už Lietuvos jaunimo 
pilietinį ir tautinį ugdymą. 

Paremti moksleivių rašinių konkurso knygos „Mūsų seneliai prisimena 
Sibiro tremtį, vargą ir badą" išleidimą. 

Iniciatyvai supažindinti visuomenę su žymių asmenų monografijomis ir 
kitais darbais. 

Susirinkimas pabrėžia, kad demokratijos puoselėjimas, lietuvių jaunimo 
pilietinis, moralinis bei tautinis ugdymas yra ir ateityje bus pagrindiniai 
Tautos fondo uždaviniai. 

Metinis susirinkimas dėkoja Tautos fondo tarybai, valdybai ir komisijoms 
už veiksmingą ir pasiaukojantį darbą, o visiems rėmėjams už tautišką susipra
timą ir aukas. 

Metinis susirinkimas išreiškia ypatingą padėką Jonui Vilgaliui už jo per 
daugelį metų atliktą pasiaukojantį darbą einant TF tarybos nario, valdybos 
pirmininko ir Tarybos pirmininko pareigas. 

m 
MARGUTIS II m 
Tel. 773-476-2242 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo S vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.AixherAve.Sts.5ir6 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 vV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS MD 
TEIRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EHcCrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Mandatų komisija — 0. Adams, v ^enikienė, V. Sidas ir L. Šileikytė-Hood. 
Jono Pabedinsko nuotr. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi. 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

„ D R A U G A S I n f o r m u o t a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S : I š e i v i j o s i r L i e t u v o s J u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švytury* I r s a r g a s ! 
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www.draugas.org 

http://www.wcev1450.com
http://6918W.AixherAve.Sts.5ir6
http://www.illinoispain.com
http://www.draugas.org
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LIETUVOJE R U O Š I A M A D A I N Ų ŠVENTĖ 
JOS P R O G R A M A V Y K S VILNIUJE IR K A U N E 

EDVARDAS SULAITIS 

Praėjo ketveri metai ir Lietuvoje 
netrukus vėl bus surengta respubli
kinė Dainų šventė. Ji tęsis keturias 
dienas ir vyks ne vien tik Vilniuje, 
kaip būdavo anksčiau. Vienas rengi
nių - Šokių šventė - šiemet organi
zuojamas Kaune. 

v 

Sių metų Dainų šventės tema -
„Būties ratu" - tarsi paryškina mintį, 
kad ir mūsų gyvenimas sukasi ratu. 
Beje, kiekviena programos dalis turės 
savo pavadinimą. 

Liepos 5 d. Vilniaus universiteto 
Petro Skargos kieme numatyta Kank
lių popietė „Skambėkite, kanklės". 
Kitą dieną Sereikiškių parke ir pi
lies teritorijoje ruošiama folkloro 
diena „Saulutė rateliu tekėjo". Tą pa
čią dieną, liepos 6-ąją, .Arkos" gale
rijoje vyks liaudies meno parodos ati
darymas. Tos dienos vakare Kaune, 
S. Dariaus ir S. Girėno stadione, 7 
vai. v. prasidės šokių diena „Lino 

sakmė". Si šventės dalis perkelta iš 
Vilniaus „Žalgirio" stadiono, kur 
ankstesniais metais vykdavo Šokių 
diena. Deja, dabar tas stadionas yra 
„nugyventas" ir jame didesni ren
giniai neruošiami. 

Liepos 7 d. šventės programa pra
sidės pučiamųjų orkestrų pasirody
mu „Vario audra". Bus žygiuotė Ka
tedros aikštėje, vyks koncertas Rotu
šės aikštėje ir retro vakaronė Sereikiš
kių parke. Dieną užbaigs ansamblių 
vakaras „Saulės vartai" Kalnų parke. 

Paskutiniąją šventės dieną -
liepos 8-ąją, tuoj po pietų, prasidės 
Dainų šventės dalyvių eitynės į Vin
gio parką, kur 5 vai. p. p. prasidės 
Dainų diena „Dainos ratu". 

Tai paskutinis renginys - keturių 
dalių programa, apjungs 17,000 įvai-
riaus amžiaus atlikėjų iš visų Lietu
vos kampelių. Pirmą kartą nuskam
bės specialiai šiai šventei sukurtos 
liaudies dainų interpretacijos, paį
vairintos džiazo, pop ir roko elemen-

„Grandies" šokėjų poros suksis šokių Šventėje Kaune. 

Mažosios „Grandies" šokėjos. 

tais, akompanuojant pučiamiesiems, 
džiazo ir styginiams orkestrams. 

Šių metų Dainų šventės direk
torius yra Lietuvos liaudies kultūros 
centro vadovas Saulius Liausa, kuris 
tikisi gero renginio pasisekimo. Prog
ramos dalių vadovai - Vida Šat
kauskienė (Folkloro diena), Laimu
tė Kisielienė (Šokių diena), Leoka
dija Dabušinskaitė (Ansamblių va
karas), Vytautas Miškinis (Dainų die
na) taip pat nusiteikę optimistiškai -
savo programas jie paruošė atsakin
gai ir atliks gerai. 

Iš viso Dainų šventė sutrauks 
apie 30,000 dalyvių, apie pusė iš jų — 
vaikai. Renginiuose apsilankys apie 
50,000 žiūrovų, o apie 300,000 žmo
nių renginius turbūt stebės televizo
rių ekranuose. 

Kaip pranešama, šiemet Dainų 
šventės dalyvių vežiojimą į Vilnių ir 

Jono Kuprio nuotraukos. 

Kauną, maitinimą ir apgyvendinimą 
bendrojo lavinimo mokyklose finan
suos Lietuvos vyriausybė iŠ miestų 
savivaldybių. 

Šioje šventėje žada dalyvauti ir 
išeivijos chorai bei tautinių šokių 
grupės. Tarp jų - tautinių šokių ko
lektyvas iš Čikagos „Grandis", Los 
Angeles šokių grupė „Retro" ir kiti. 

Be abejonės, į Dainų šventės 
renginius suvažiuos daug žiūrovų iš 
užsienio. Tarp jų, kiek girdėjome, bus 
nemažai ir Amerikos lietuvių, ku
riems bus gera proga palyginti išeivi
joje ruošiamus panašaus pobūdžio 
renginius su tėvynėje rengiamais. 

Kaip žinome, išeivijoje Dainų ir 
Tautinių šokių šventės yra organi
zuojamos atskirai. Ir tai jos yra, gali
ma sakyti, miniatiūrinio pobūdžio, 
nors jų lygis dažnai būna gana ge
ras. 

KONKURSAS DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS K. BŪGOS STIPENDIJOS SKYRIMO 
Švietimo ir mokslo ministerija 

skelbia konkursą dėl Lietuvos valsty
binės Kazimiero Būgos stipendijos 
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto
siose mokyklose studijuojantiems 
užsienio šalių piliečiams (toliau-
Kazimiero Būgos stipendija). 

Vadovaujantis Lietuvos valsty
binės Kazimiero Būgos stipendijos 
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto
siose mokyklose studijuojantiems 
užsienio šalių piliečiams nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. 
nutarimu Nr. 336 (Žin., 2007, Nr. 42-
1581), užsienio šalių aukštųjų mo
kyklų lituanistikos (baltistikos) cent
rus, katedras ar kitus padalinius (to
liau - lituanistikos centrai užsienyje) 
kviečiame atrinkti po vieną kandida
tą iš lituanistikos centro ir rekomen
duoti jį Švietimo ir mokslo ministeri
jai. 

K. Būgos stipendijos skiriama, 
siekiant skatinti domėjimąsi lietuvių 
kalba ir literatūra užsienyje bei remti 
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto
siose mokyklose studijuojančius stu
dentus. 8 MGL/mėn. dydžio stipendi
ja skiriama užsienio šalių aukštųjų 
mokyklų studentams jų vienerių aka
deminių metų (10 mėn.) trukmės lie
tuvių kalbos ir literatūros studijoms 
užsienio šalies aukštojoje mokykloje. 
Tos pačios užsienio šalies aukštosios 

mokyklos studentams tais pačiais 
mokslo metais gali būti skiriama ne 
daugiau kaip viena K. Būgos stipen
dija. Tam pačiam asmeniui stipendija 
negali būti skiriama dvejus mokslo 
metus paeiliui. 

KANDIDATAMS KELIAMI 
REIKALAVIMAI IR ATRANKOS 

KRITERIJAI 

Kazimiero Būgos stipendijos sky
rimo konkurse gali dalyvauti už
sienio šalių aukštųjų mokyklų baka
lauro, magistro ar doktorantūros stu
dijų studentai, jeigu jie: 

studijuoja pagalJituanistikos ir 
(ar) baltistikos studijų programas 
dienine studijų forma; 

studijuoja lietuvių kalbą ne ma
žiau kaip vienerius metus; 

yra rekomenduoti dviejų dėstyto
jų (iš jų vienas turi būti lietuvių kal
bos dėstytojas). 

Atrankos stipendijai gauti krite
rijai: 

geri studijų rezultatai; 
moksliniai interesai; 
lietuvių kalbos studijų pasirinki

mo motyvacija ir tikslai. 

PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

Studentas, norintis gauti K. Bū
gos stipendiją, lituanistikos centrui 

užsienyje, kuriame studijuoja, pa
teikia šiuos dokumentus (lietuvių 
kalba): 

asmens duomenų anketą; 
motyvacinį laišką (turi būti 

nurodyta jo moksliniai interesai, 
lietuvių kalbos studijų pasirinkimo 
motyvacija ir tikslai, kokius jis tikisi 
atlikti mokslo tiriamuosius darbus, 
kokias publikacijas paskelbti K. Bū
gos stipendijos gavimo laikotarpiu); 

Šiuos išsilavinimą patvirtinan
čius dokumentus (arba teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas jų kopi
jas): 

pažymą apie dviejų paskutinių 
sesijų studijų rezultatus; 

bakalauro ar jį atitinkančios 
kvalifikacijos diplomo ir jo priedo 
kopijas (magistrantūros studentui); 

magistro ar jį atitinkančios kvali
fikacijos diplomo ir jo priedo kopijas, 
pažymą apie išlaikytų doktorantūros 
egzaminų įvertinimą (doktorantūros 
studijų studentui); 

dvi dėstytojų (iš jų vienas turi bū
ti lietuvių kalbos dėstytojas) reko
mendacijas; 

mokslinės ar kūrybinės veiklos 
aprašymą ir publikacijų sąrašą (dok
torantūros studijų studentui); 

teisės aktų nustatyta tvarka pa
tvirtintą asmens tapatybės dokumen
to kopiją. 

TERMINAI 

Lituanistikos centras užsienyje 
pagal kandidatams keliamus reika
lavimus ir atrankos kriterijus atren
ka vieną kandidatą ir iki 2007 m. rug
pjūčio 31d. pateikia Švietimo ir mok
slo ministerijai reikalaujamus doku
mentus. 

Dokumentus prašome siųsti re
gistruotu paštu: Konkursui dėl 
Kazimiero Būgos st ipendijos, 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Studijų departamento, Akademi
n io mobilumo skyriui, Siera
kausko g. 15, LT-03105 Vilnius, 
LTTHUANIA 

Švietimo ir mokslo ministro 
sudaryta ir patvirtinta komisija išna
grinės lituanistikos centrų užsienyje 
pateiktus kandidatų dokumentus ir 
pateiks švietimo ir mokslo ministrui 
siūlymus dėl K. Būgos stipendijų sky
rimo. Švietimo ir mokslo ministras 
patvirtins K. Būgos stipendijos gavė
jus. Apie ministro priimtą sprendimą 
raštu bus informuojami K. Būgos sti
pendijos gavėjai ir lituanistikos cen
trai užsienyje, kuriuose studijuoja 
stipendijos gavėjai. 

Daugiau informacijos: 
tel.: +370 5 2190123, faks.: + 370 

5 2190100 
ei. paštu: 
kristina.babelyte(a smm.lt 

http://smm.lt
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Sibirą atranda jaunimas A. A. JONAS VIKTAZENTIS 
2007 birželio 14 d. vienas iš 

gausių Gedulo ir Vilties dienos ren
ginių ir šiemet buvo tradicinis susi
būrimas Naujosios Vilnios geležinke
lio stotyje, kur sovietinės okupacijos 
pradžioje buvo formuojami ešelonai 
su tremtiniais. Žiauriausiai buvo 
elgiamasi su 1941 m. birželio 14 d. 
prasidėjusių trėmimų aukomis. Nau
jojoje Vilnioje vyrai buvo atskiriami 
nuo šeimos. 

Smagu buvo šiemet šalia pa
gyvenusių žmonių, tokių renginių 

įprastų lankytojų, matyt i ir nemažai 
jaunimo. Čia buvo pristatytas pra
ėjusių metų j a u n i m o renginys — 
„Misija Sibiras". Tai studentų žygiai į 
Sibirą, kurių me tu buvo lankomos 
lietuvių tremties vietos, susitinkama 
su Sibiro žemėje dar likusiais gyventi 
lietuviais, tvarkomi vis labiau taiga 
užželiami t remtinių , lagerių aukų 
kapai. Toks vienas žygis bus rengia
mas ir šiais metais. 

A u d r o n ė Sk iuda i tė 

M W 

Tremtinių ir politinių kalinių organizacijų vėliavos Gedulo ir vilties minė
jime Naujojoje Vilnioje. 

Studentų žygio į Sibirą dalyviai. 

Gegužės 19 d. Šv. Vincento ligo
ninėje Worcester Medical Center am
žiams akis užmerkė Jonas Viktažen-
tis. Švenčiant Motinos dieną gegužės 
13 d. jis dalyvavo ne tik pamaldose 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
bet ir linksmai nusiteikęs mamyčių 
pagerbime. 

Velionis gimė 1934 m. laisvoje ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje Vilkaviš
kio apskrityje, džiaugsmingai leido 
gražiąsias vaikystės dienas, bet neil
gai. 1944 m. vasarą Sovietų Sąjungos 
Raudonoji armija antrą kartą viską 
naikindama sugrįžo atgal į Lietuvą. 
Karo audrų sūkury Viktaženčių šei
ma buvo nublokšta į Vokietiją su vil
timi, jog tai laikina, tikėdamiesi, kad 
karui pasibaigus sugrįš atgal. Šios 
viltys neišsipildė. Karas pasibaigė, 
bet Tėvynė Lietuva pasiliko okupuota 
Sovietų Sąjungos. Teofilė Viktažen-
tienė, netekusi vyro, su vaikais Irena 
ir Jonu negrįžo atgal į Tėvynę, bet 
1950 m. atvyko į šią laisvės šalį Ame
riką. Apsigyveno Worcester, MA, kur, 
praleido visą gyvenimą. 

Jonas Viktažentis įsidarbino 
„Prime Value Mart". Išdirbo labai są
žiningai 40 metų. 1987 m. pasitraukė 
poilsiui, bet nesiilsėjo. Ilgus metus, 
kol sveikata leido, Jonas dirbo gražų 
labdaros darbą, pagelbėdamas ki
tiems, ypač vyresnio amžiaus naš
lėms moterims. Jis vežė jas pas gydy
tojus, pirko vaisius, maistą, sekma
dieniais nuveždavo ir į namus par
veždavo po šv. Mišių iš bažnyčios, 
dažnai vežė į renginius, kurie vyko 
Maironio Parke — salėse. Ne veltui 
tos moterys labai gedėjo per a.a. Jono 
— jų globėjo — laidotuves. 

Jonas buvo ne tik uolus, bet ir 
labai dosnus parapijietis. Skaitė ir 
rėmė lietuvišką spaudą bei kitiems ją, 
ypač per sekmadienių kavutes, pla
tindavo. Priklausė Lietuvių labdaros 
Maironio Parko draugijai. Jo šiltą 
ranką yra patyrusi beveik kiekviena 
lietuviška organizacija, vienuolija, 
ypač lietuvių jaunimo stovykla „Ne
ringa" Vermont valstijoje, kurios 
steigėjos yra Nekalto Marijos Mer

gelės Prasidėjimo vienuolijos seselės 
Putnam, CT Jonas ne tik dalyvauda
vo kiekviename lietuviškame rengi
nyje, bet į jį atveždavo pilną automo
bilį svečių, ypač mėgo vėžinti mergi
nas, o kurios jam patikdavo, dar ir 
bilietus nupirkdavo. Jonas mėgo ir 
labai daug padėjo įsikurti atvyks
tantiems paskutiniu laiku mūsų tau
tiečiams iš tėvynės Lietuvos. Mėgo 
sportą. Rinko įvairius panaudotus 
pašto ženklus. 

Paminėjau tik mažą dalelę atlik
tų to „gerojo samariečio" Jono darbų, 
o jis jų atliko labai daug. A.a. Joną ma
tydavome visus ir visada mūsų lietu
vių telkinio sūkuriuose iki pačios jo 
gyvenimo pabaigos šiame pasaulyje. 

A.a. Jono Viktaženčio kūnas bu
vo pašarvotas Dirsa-Morin laidotuvių 
namuose, iš kurių gegužės 22 d. buvo 
atlydėtas į Sv. Kazimiero parapijos 
lietuvių bažnyčią. Sv. Mišias už a.a. 
Jono sielą atnašavo ir pamokslą pa
sakė kleb. kun. Ričardas Jakubaus
kas. Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininko David Moul-
ton. Mišių skaitinius skaitė dukte
rėčios Vidos vyras Strazdas, o Mišių 
pabaigoje prisiminimus — Vida. Iš
lydint iš bažnyčios, choras giedojo 
giesmę „Arčiau prie Dievo..." Lydė-
jome į Notre Dame kapines. Susirin
kome prie iškastos duobės šalia pa
laidotos a.a. Jono Viktaženčio ma
mytės a.a. Teofilės Viktažentienės, 
mirusios 1990 metais. 

Paskutines religines apeigas at
liko Mišias aukojęs kunigas. Giedo
jome „Marija, Marija..." giesmę, po 
kurios pamažu karstas buvo leidžia
mas į duobę, o ant viršaus visi daly
viai metėme raudonų gėlių žiedus... 
ašara. Dalinamės atsiskyrimo skaus
mu su šeima, jungiamės viltingoje 
maldoje ir laukiame susitikimo 
džiaugsmingai ten, kur visi pamažu 
keliaujame... 

Nuliūdę pasiliko sesuo Irena ir 
Pranas Juodaičiai, trys dukterėčios: 
Joanna, Vida ir Diana su šeimomis, 
bei kiti giminės. 

Janina Miliauskienė 

n . ... — 

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 

Padėkos iš Lietuvos 

I Naujojoje Vilnioje vykusi minėjimą susirinko gausvbė dalyviu. 

Lietuvos Vyčių organizacijos pa
dalinys „Pagalba Lietuvai" neseniai 
susilaukė gražių atsiliepimų iš Lie
tuvos už nuolatinę paramą. Norime 
skaitytojams pateikti ištraukas iš pa
dėkos laiškų: 

„'Pagalba Lietuvai' direktorių 
tarybai ir valdybai, 

Nuoširdžiai dėkojame Jums ir vi
siems Lietuvos Vyčiams, kurie šv. Ve
lykų proga perdavėte Vilniaus arki
vyskupijai savo gausią paramą: Šv. 
Juozapo seminarijai 16,650.00 dol.; 
Gailestingosios Motinos globos na
mams 1,500.00 dol.; Vilniaus amatų 
centrui 11,500.00 dol. Mes tikrai ver
tiname Jūsų dosnumą ir paramą, ku
rią teikiate Vilniaus arkivyskupijos 
socialinei ir sielovadinei veiklai. 
Lietuvos Vyčių pagalba drąsina mus 
nugalėti sunkumus ir tęsti šį svarbų 
darbą padedant jaunimui ir vargin
giausiems mūsų broliams ir sese
rims. Telaimina Dievas Jus ir Jūsų 
šeimas ir tesuteikia savo malones, 
kurių padedami visi drauge kursime 
žmoniškesnį ir gražesnį pasaulį. Esa
te mūsų maldoje. Su nuoširdžiu dė

kingumu, kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metro
politas." 

„Gerbiamieji, 
Taip buvo malonu gauti iš Jūsų 

laišką su dosnia 1,000.00 dol. parama 
v 

Sv. Klaros mirštančiųjų ligoninės 
projektams. Mūsų, sergančiųjų vėžiu 
ir insultu ligonių vardu, dėkojame 
Jums ir meldžiame už Jus ir visus 
dosnius gyvus bei mirusius rėmėjus. 
Per Lietuvos Vyčių padalinį „Pagalba 
Lietuvai" galėjome kurti Sv. Klaros 
ligoninę ir tarnauti mūsų sergan
tiesiems, nes Jūs visi mums padėjote 
nuo pat pirmos dienos. Su dėkingu
mu, Žaneta Valiūnienė, direktorė, ir 
seselė vienuolė M. Dolorita Butkus, 
konsultantė". 

Dėkojame visuomenei už Jūsų 17 
metų (nuo 1990 m.) nuolatinę finan
sinę paramą „Pagalba Lietuvai". Tik 
su Jūsų nuoširdumu ir rūpesčiu gali
me toliau tęsti materialinę pagalbą 
mūsų broliams ir sesėms Lietuvoje. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
„Pagalba Lietuvai" valdybos 

pirmininkė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

v.v^.išUmt; 

•Vyresniųjų lietuvių centre „Sek
lyčia" birželio 27 d. 2 vai. p. p. trečia
dienio susibūrimo metu lankysis visų 
laukiamas odos ligų specialistas dr. 
Kęstutis Jučas. Kviečiame dalyvauti. 
Bus gardūs pietūs. 

• Lietuvių fondo spaudos kon
ferencija įvyks birželio 29 d., penkta
dienį, 1 vai. konferencijų kambaryje, 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. Prieš pra
dedant atostogauti, sužinosite LF 
Pelno skirstymo rezultatus. Kviečia
me dalyvauti. 

•Birželio 29 d. Klaipėdos pilies 
teatro monospektaklis „Aš laukiu ta
vęs, mielasis" bus rodomas restorane 
„Magnolia" (123 Market St, Willow 
Springs, II). Bilietai j šį spektaklį par
duodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

•Biržel io 30 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
(14911 127th St., Lemont, IL) — 
Klaipėdos pilies teatro monospektak
lis - komedija „Aš laukiu tavęs, 
mielasis". Pagrindinį vaidmenį atlieka 
Klaipėdos dramos teatro aktorė 
Jolanta Puodėnaitė. Prieš spektaklį 
— teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. 
Bilietai parduodami kavinėse: „Smil
ga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 
630-257-3300), parduotuvėje „Lithua-
nian Plaza" (tel. 708-599-9866). 

•„Prop" teatro ir Nacionalinės 
naujų pjesių sąjungos festivalis (Na
tional New Play Network) pristato 
Kęstučio Nako naują pjesę „Railroad 
Backward". Premjera - liepos 12 d. 8 
vai. v. „Prop" teatre, (3502-4 North 
Elston, Chicago, į pietus nuo Addi-
son, Kedzie ir Elston sankryžos. 
Tarp Belmont ir Addison, „Blue line" 
stotelių). Spektakliai bus rodomi ket
virtadieniais, nuo liepos 12 d. iki rug
pjūčio 9 d., 8 vai. v. Bilietų kaina - 15 
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 773-
539-7838. Tel. pasiteiravimui: 312-
307-5194 (Kęstutis Nakas). 

•Čikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette Park. 
Po šv. Mišių parapijos salėje kun. dr. 
Kęstutis Trimakas kalbės apie arki
vyskupą J. Matulaitį. Bus kavutė. 

Maloniai kviečiame narius ir svečius 
dalyvauti minėjime. 

iš AUTI m TOLI .„ 

•Lietuvių tautodailės institutas 
(LTI), įsteigtas prieš 30 metų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių, švenčia sa
vo jubiliejų. Ta proga birželio 26 - lie
pos 13 dienomis rengiama LTI narių 
sukaktuvinė paroda. Ji vyks Neilson 
Park Creative Center, 56 Neilson Dr., 
Toronto, Ontario, Canada. Maloniai 
kviečiame apsilankyti. Galerija dirba: 
antradieniais-penktadieniais nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p. ir antradienio va
karais nuo 7 vai. v. iki 9 vai. v. 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai, susimokėję 2007 nario 
mokestį. Papildomą informaciją apie 
šokių kursų registraciją suvažiavimo 
detales Lietuvių tautinių šokių institu
to nariai, garbės nariai ir rėmėjai ras 
LTSI žiniaraštyje Nr. 47, kuris bus 
visiems išsiuntinėtas. Turint klausimų, 
prašom kreiptis į pirmininkę Danguolę 
Razutytę-Varnienętel. 818-249-7574, ei. 
paštas: spindulys@aol.com arba į sekre
torę Vidą Brazaitytę tel. 708-280-8678, 
ei. paštas: vidabrazaitis@hotmail.com 

•2007 m. rugpjūčio 19-26 dieno
mis Neringos stovykloje, Vermont 
ruošiama kūrybinė stovykla suaugu
siems ,,Meno8Dienos". Kviečiame vi
sus kūrybinės dvasios žmones, nuo 
21 iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 
dienas Neringos miške. Programa 
vyks lietuvių kalba. Siūlome stovyk
lauti visas aštuonias dienas, kad ge
riau įsigilintumėte į kūrybinius pro
jektus ir pasisemtumėte Neringos ir 
Vermont gamtos įkvėpimo. Registra
cijos anketas iki liepos 30 d. prašome 
siųsti šiuo adresu: Jane Venckutė-
Zirlienė, c/o meno 8 dienos neringoje, 
131 Boardman Rd., East Haddam, 
CT 06423. 

•Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. Taip pat galite parašyti 
Laimai Aleksienei: 

laleksa@ameritech.net 

Ieško giminių 
Aš, Petravičienė Paulina, dukra Uršulės Šaltytės, ieškau mamos 

tėvelio Justino Šalčio giminių. 
Broliai Juozas ir Ignas Šalčiai į JAV išvyko prieš Didįjį karą iš 

Zarasų apskrities Degučių valsčiaus, Drobų kaimo. Ignas vaikų 
neturėjo. Juozas turėjo dvi dukras - Julę ir Marytę - ir tris sūnus -
Praną, Petrą, o trečio vardo nežinau. 

Žinau, kad gyveno Kiwane mieste. 
Ką nors žinančius, prašau pranešti: Paulinai Petravičienei, 

Donelaičio 73, Jurbarkas, Lietuva, mob. tel. 86-873-1380. 

Giminės Lietuvoje ieško Čikagoje gyvenančio Antano Jankausko 
(gimęs 1921 m.). Ką nors žinančius prašyčiau paskambinti tel.: 370 41 
374445 (Donatas Juodis) arba 630 -553-2365. 

Balandžio 28 d» JAV 18 Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimo metu 
buvo padėkota buvusiai dienraščio „Draugas" vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei už ilgameti bendradarbiavimą su JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos vaidyba. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakaiaitė iteikė padėkos žymeni ir gėlių puokštę Danutei 
Bindokienei (Kairėje). 

Zigmo Degučio nuotr. 

Jonas Jurkūnas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, užsiprenumeravo 
„Draugą" dar metams ir kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Joseph J. Rakštis iš Orland Park, IL pratęsė dienraščio prenumeratą 
dar metams ir atsiuntė 80 dolerių auką. Ačiū, kad remiate ir skaitote lietuvišką 
spaudą. 

Brian J. Simnick iš Cedar Lake, IN John Velutis atminti paaukojo 
mūsų laikraščiui 100 dol. auką. Širdingai dėkojame. 

Marija Kuprienė. gyvenanti Cicero, IL, ne tik pasirūpino, jog „Drau
gas" ją lankytų dar vienus metus, bet ir paaukojo laikraščiui 100 dol. auką. 
Ačiū už jūsų dosnumą. 

Roger Chenoski, gyvenantį Chicago, IL, „Draugas" lankys dar vienus 
metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu jis atsiuntė ir 80 dol. auką. Labai ačiū 
už paramą. 

Vytautas V Šeštokas iš Los Angeles, CA ne tik pratęsė „Draugo" pre
numeratą dar metams, bet ir atsiuntė 80 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Donatas Januta, gyvenantis Oakland, CA, vienas pirmųjų pasinaudojo 
galimybe užsisakyti „Draugą" pirmąja klase. Skaitytojas mums rašo: „Aš labai 
patenkintas savo pirmos klasės prenumerata, kad nuo šios savaitės gaunu 
'Draugą' kasdien. Būdavo tikra bėda kada laikraščiai iš Lietuvos paštu beveik 
visuomet aplenkdavo 'Draugą' iš Chicagos, ir kartais kai kurie 'Draugo' eg
zemplioriai visiškai pradingdavo." Donatas Januta pirmąja klase užsiprenu
meravo „Draugą" ne tik sau, bet ir užprenumeravo naujam skaitytojui. Dėkui, 
kad remiate ir skaitote lietuvišką spaudą. 

„DRAUGO" PRENUMERATOS 
KAINORAŠTIS 

3 mėn. 
57.00 

10&0G 

Kuo liepos 1 d. 
Kasdien Metams 1/2 metu 
JAV 150.00 80.00 
Pirma klase kasdien 340.00 
Pirma klase visos savaitės 240.00 

Kanada (USD 215.00 130.00 
Į Lietuvą ir kitur oro paštu 600.00 300.00 
| Lietuvą reg. paštu 120.00 66.00 

t i k šeštadienio laida 
JAV 95.00 70.00 
Kanada (US$) 150.00 120.00 
| Lietuvą ir kitur oro paštu 220.00 120.00 
Į Lietuvą reg. paštu 70.00 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą 

„DRAUGAS" 
www.draugas.org 

48.00 
75.00 
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