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•Ateitininkai (p. 2, 13)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•ALK’oje dirbo moksli-
ninkės iš Lietuvos (p. 4)
•Komentaras. Skambi
antraštė gedulo maršui
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Gera Lietuvos gynyba...
(p. 7, 14)
•Lietuviško lino kelias
atvedė į Čikagą (p. 10–11)
•Pokalbis su rež. A. Mar-
cinkevičiūte (p. 11)
•ALRK federacijos Čika-
gos apskr. suvažiavimas
(p. 14)

Vilnius, rugsėjo 3 d. (DELFI.lt)
– Meksikos įlankoje netoli Louisiana
krantų veikiančioje naftos gavybos
platformoje rugsėjo 2 d. įvyko sprogi-
mas ir gaisras. Ši avarija yra jau
antra Meksikos įlankoje per mažiau
nei penkis pastaruosius mėnesius,
tačiau JAV Pakrančių sargyba pra-
nešė, jog naftos į aplinką neišsiliejo ir
niekas nežuvo.

Avarija įvyko už maždaug 320 ki-
lometrų nuo britų bendrovės BP pa-
žeisto gręžinio, iš kurio šiemet išsi-
liejo daugybė naftos. Pakrančių sar-
gyba iš pradžių nurodė, kad nelaimės
vietoje jokios išsiliejusios naftos ne-
rado. Platformos savininkė Houston
įsikūrusi bendrovė ,,Mariner Ener-
gy” kol kas nežino, kodėl kilo gaisras.
,,Mariner Energy” atstovas sakė lai-
kantis šį įvykį gaisru, o ne sprogimu.
,,Platforma iki šiol nepažeista, ir pa-
našu, kad apdegė tik nedidelė plat-
formos dalis”, – nurodė jis. Bendro-
vės pareigūnai sakė, jog ši platforma
aptarnavo septynis veikiančius naf-
tos gavybos gręžinius, kurie buvo už-
daryti prieš prasidedant gaisrui.

Naftos gavybos
platformoje

nugriaudèjo sprogimas

Izraelis ir palestinieçiai pradèjo taikos derybas

Paskirtas naujas generalinis LR New York mieste
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Vilnius, rugsėjo 3 d. (DELFI.lt/
,,Draugo” info) – Buvęs Vyriausybės
kancleris Valdemaras Sarapinas gavo
diplomatinę tarnybą užsienyje – nuo
praėjusios savaitės jis vadovauja Lie-
tuvos generaliniam konsulatui New
York mieste. Užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis šio paskyri-
mo įsakymą pasirašė liepos pabaigoje,
o V. Sarapinas pareigas eiti pradėjo
rugpjūčio 25 dieną.

V. Sarapinas gimė 1962 m. birže-

lio 29 d. Ariogaloje, Raseinių rajone.
Jis yra viešojo administravimo spe-
cialistas, Vyriausybės aparato tar-
nautojas, karinis diplomatas. 1985–
1989 m. buvo Studentų statybos gru-
pės valdybos pirmininko pavaduoto-
jas, Vilniaus savivaldybės Švietimo ir
mokslo departamento direktoriaus
pavaduotojas, „Lietuvos birža” sky-
riaus viršininkas, „Adidas” bendro-
vės verslo atstovas Lietuvoje. Nuo
1994 m. pradėjo dirbti valstybės tar-

nyboje. Iki 1996 m. buvo Krašto ap-
saugos ministerijos (KAM) sekreto-
rius, 1996–1999 m. LR gynybos atašė
JAV, vėliau – Kanadoje (1997–1999
m.). 1999–2000 m. paskirtas Civilinės
saugos departamento prie KAM di-
rektoriaus pavaduotoju, vėliau – LR
krašto apsaugos viceministru, KAM
valstybės sekretoriumi (2002–2006
m.). 2006 m. rugsėjo mėn. – 2009 m.
sausio mėn. ėjo Vyriausybės kanclerio
pareigas. Apdovanotas ordino „Už nuo-

pelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi.
Anksčiau V. Sarapiną buvo nu-

matyta skirti ambasadoriumi Indijo-
je, tačiau paaiškėjus, kad būdamas
Vyriausybės kancleriu 2008 m. pa-
baigoje jis skyrė per 100,000 litų pre-
mijų daliai kanceliarijos darbuotojų,
šio sumanymo atsisakyta. A. Ažubalis
sakė, jog skirdamas V. Sarapiną va-
dovauti konsulatui Jungtinėse Valsti-
jose įvertino pastarąją aplinkybę.

Čengdu, rugsėjo 3 d. (ELTA) –
Kinijoje vykstančio pasaulio šiuolai-
kinės penkiakovės čempionato vyrų
varžybų komandų įskaitoje Lietuvos
atstovai – Justinas Kinderis, Edvinas
Krungolcas ir Tomas Makarovas už-
ėmė pirmąją vietą. Mūsų šalies pen-
kiakovininkai surinko 16,788 taškus.
Antri liko Čekijos, treti – Vengrijos

atstovai. Jie nuo lietuvių atsiliko ati-
tinkamai 180 ir 404 taškais. Ketvirtą
vietą užėmė Pietų Korėja (15,772
tšk.), penktą – Italija (15,520 tšk.), o
šeštą – Rusija (15,508 tšk.). Asmeni-
nėje įskaitoje J. Kinderis buvo tre-
čias, E. Krungolcas – penktas, o T.
Makarovas – aštuonioliktas.

Washington, DC, rugsėjo 2 d.
(BNS) – Izraelis ir palestiniečiai rug-
sėjo 2 d. pirmą kartą per beveik dve-
jus metus vėl pradėjo tiesiogines tai-
kos derybas. Izraelio ministras pir-
mininkas Benjamin Netanyahu ir pa-
lestiniečių prezidentas Mahmud Ab-
bas susitiko JAV valstybės departa-
mente Washington, kad išjudintų tai-

kos procesą. Susitikime dalyvavo ir JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton.

H. Clinton kalbėjo apie svarbų
žingsnį ir pabrėžė, kad abiem pusėms
snebuvo lengva vėl grįžti prie derybų
stalo. Ji teigė suprantanti, kad dau-
gelis skeptiškai vertina galimybes su-
sitarti. H. Clinton dar kartą pasmer-
kė bet kokius mėginimus teroru su-

stabdyti pokalbius.
JAV tikisi, kad abi šalys per me-

tus laiko išspręs nesutarimus. Izrae-
lis ir palestiniečiai pirmiausiai nesu-
taria dėl Jeruzalės statuso, būsimos
Palestinos valstybės sienų, žydų gy-
venviečių statybos Vakarų krante bei
palestiniečių pabėgėlių grįžimo.

Izraelio ministras pirmininkas ir
palestiniečių vadovas sutarė taikos
Artimuosiuose Rytuose derybas vėl
pratęsti rugsėjo 14–15 dienomis, pra-
nešė JAV specialusis pasiuntinys
George Mitchell. Ir B. Netanyahu, ir
M. Abbas pasmerkė visas smurto for-
mas prieš nekaltus civilius. Pasak G.
Mitchell, privati jų diskusija Jungti-
nių Valstijų sostinėje buvusi „ilga ir
vaisinga”. Abu jie parodė ketiną tęsti
derybas „garbingai ir tikslingai”. Ir
B. Netanyahu, ir M. Abbas pažadėjo
dirbti kartu, kad būtų užtikrintas
saugumas. G. Mitchell nurodė, kad
abu vadovai pasiryžę siekti dviejų
valstybių sprendimo – sukurti Pales-
tinos valstybę, draugiškai gyvenan-
čią šalia saugaus Izraelio.

B. Netanyahu (k.) ir M. Abbas pasmerkė visas smurto formas prieš nekaltus
civilius. Reuters nuotr.

Šių metų Europos čempionato estafetės varžybose iškovotą bronzą pasaulio
čempionato komandinėse varžybose Lietuvos trijulė iškeitė į auksą.

ELTA nuotr.
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Ar jaučiate, tyliai rudenėja?
Nors ruduo dar toks tik švelniai
gelstantis, nedrąsiai pranešantis
apie save rytiniu rūku, tačiau jau
galime į lentynėles dėlioti prabė-
gusios vasaros įspūdžius ir nuo-
traukas. Baigiasi vasara, skirta
pasikeitimams, suteikusi gali-
mybę išsilaisvinti iš visų metų
vilkėto rūbo, pilna kelionių, su-
sitikimų, atradimų. Bet ruduo
mus grąžina į įprastų, kasdieni-
nių darbų vagą. Mylėkit vasarą
kiek norit, bet nepaneigsit, jog
pirmieji nukritę lapai, išskren-
dantys paukščiai nevilioja vėl
sugrįžti į jaukią kasdienybę. Kaip
gerai, kad yra ši kaita. Po vasa-
ros atostogų sugrįžta ,,Draugo”
kultūrinis priedas, suteikiantis
galimybę ramiai įsitaisius krėsle
pasinerti į skaitymo malonumą.
Nors negalime skųstis, kad per
vasarą mūsų nelankė Jūsų žinu-
tės ar laiškai, bet tikimės, kad
rudens svoris įkvėps naujiems
rašymams, įžvalgioms pasta-
boms ir gilesniems pamąsty-
mams. Lauksime!

Redaktorė Loreta Timukienė Toli nuo namų, o dar toliau nuo
Lietuvos, Michigan valstijoje yra
stebuklinga vieta — visų ateiti-

ninkų mylima Dainavos stovykla. Ne-
nusakomas jausmas apima, kai at-
vyksti į stovyklą, įsuki pro vartus, sus-
toji prie „stok” ženklo, pamatai melsvą
tyvuliuojantį Spyglio ežerą ir prisimeni
tiek nuostabių čia praleistų akimirkų.
Man ir draugams, per tas vienuolika
stovykloje praleistų vasarų Dainava
sustiprino mūsų lietuvybę, padėjo pri-
artėti prie Dievo, geriau suprasti save
ir įvertinti draugus. Čia yra tiek daug
nuostabių vietų: gali pamąstyti ant
lieptelio, pasvajoti plačiašakio ąžuolo
pavėsyje, pasimelsti tylioje Šventovė-
je...

Šių metų moksleivių ateitininkų
stovyklos tema „Atgal į ateitį”, susijusi
su svarbia istorine data — Ateitininkų
sąjūdžio 100 metų jubiliejumi. Į sto-
vyklą susirinko net 124 moksleiviai
ateitininkai ne tik iš JAV, bet ir iš Ka-
nados, Lietuvos bei Vokietijos. Į sto-
vyklą moksleiviai suvažiavo liepos 15
d., po Kanadoje, Toronto mieste įvy-
kusios Dainų šventės. Tad „Dainava”
tikrai pateisino savo vardą, nes Dainų
šventės (ir kitos) dainos čia skambėjo
nuo aušros iki sutemos. Ir kaipgi
nedainuosi, nes Dainų šventės dirigen-
tė Rita Kliorienė buvo stovyklos muzi-
kos vadovė!... Bet į šią stovyklą moks-
leiviai ateitininkai susirinko ne tik pa-
dainuoti.

Stovyklos atidarymas prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias aukojo stovyklos ka-
pelionas kun. Eugenijus Troickis ir
brolis Lukas Laniauskas, SJ. Sto-
vyklos viršininkė, MAS CV pirmininkė
Dainė Quinn visus susirinkusius pa-
sveikino ir supažindino su stovyklos
vadovybe. Stovyklos komendantas Gy-
tis Mikulionis, vyriausia mergaičių va-
dovė Vaiva Laniauskaitė, vyriausias
berniukų vadovas Tomas Quinn, sek-
retoriai Edgaras Markevičius ir Justas
Lelis, ūkvedžiai Diana Jankutė ir Ju-
lius Lietuvninkas, virtuvės darbininkai
Virgus Volertas, Daria Zubrickaitė,
Rūta Kazlauskaitė, Jonas Čyvas ir Vik-
toras Paulius; slaugės Rita Giedrai-
tienė ir Kristina Volertienė, fotografas
Paulius Jankus, nakties sargas Darius
Jutzi. Mes taip pat išklausėme stovyk-
los taisykles ir sužinojome daugiau
apie pagrindinę stovyklos temą „Atgal į

ateitį”. Per dešimt stovyklos dienų ke-
liausime per praeities dešimtmečius
nuo Ateitininkų sąjungos įkūrimo —
1910 metų — iki šių dienų. Mes atsi-
dursime praeityje, „pereisime” tą šimt-
metį, per kurį mūsų ateitininkų orga-
nizacija įsikūrė, tvirtėjo ir išliko iki šių
dienų ir vėl su ateitininkija grįšime į
ateitį.

Pirmos dienos vakarinė programa
— tai susipažinimo vakaras. Tai tikrai
reikalingas renginys, nes į šių metų
stovyklą suvažiavo labai daug stovyk-
lautojų ir buvo galima matyti daug
naujų veidų, taigi čia buvo gera proga
su jais susipažinti. Vadovai pakvietė
mus į įsivaizduojamą zoologijos sodą,
meno galeriją, istorijos muziejų, akva-
riumą ir kitas labai netikėtas vietas.
Susipažinimo vakaras praėjo emocin-
gai. Nors buvome ir pavargę, bet sunku
buvo nueiti laiku miegoti, kai su seniai
nematytais draugais dar reikėjo pasi-
dalinti daugybe įspūdžių ir išgyveni-
mų.

Iš ramaus miego stovyklautojus
pažadino visiems gerai pažįstami dū-
dos garsai. Skaniai pasistiprinę mūsų
mielų šeimininkių Almos Jankienės,
Laimos Jarašienės ir Daivos Lukasie-
wicz paruoštais pusryčiais, išskubėjo-
me į rytinius būrelius. Ir kokių jų ne-
buvo!

Vadovaujami Ritos Kliorienės per
Dainavimo būrelį, lavinome savo bal-
sus ir prisiminėme Dainų šventei iš-
moktas naujas dainas. Buvo taip sma-
gu su keturiais balsais dainuoti, kad ne
kartą sušukome gale pamokos: „Dar
vieną!” Šarūnas Daugirdas ir Laura
Karvelytė kantriai mus mokė šokti sal-
są „Salsos” būrelyje. Rašėme rašinėlius
su Gabriele Gailiūte, Viliumi Komskiu
ir Elena Pranckevičiūte „Tušinuko
mankštoje”. Rima Giedraitytė ir Kari-
na Puškoriūtė skatino tobulinti lietu-
vių kalbą „Viens, du, trys...” būrelyje.
„Sveiks!” būrelyje mes sportavome su
Daiva Ragaite ir Juozu Pranckevičiu-
mi. Susėdę ramioje šventovėje, kalbėjo-
mės religinėmis temomis su kun. Euge-
nijumi Troickiu ir broliu Luku La-
niausku būrelyje „Kodėl?”. Kristina
Quinn vedė įdomų ideologinį „Kam yra
šimtas metų?” būrelį.

„Atgal į ateitį”
Moksleivių ateitininkų vasaros stovykla Dainavoje

Vaiva Lagūnavičiūtė
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2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkijos
šimtmečio šventė

Čikagoje š.m. lapkričio 26–28 d.
Šiaurės Amerikos ateitininkų

visuotinis paminėjimas

PROGRAMA

Ketvirtadienis, lapkričio mėn. 25 d.
6 v.v. Registracija ,,Marriott” viešbutyje
540 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois 60611  

Penktadienis, lapkričio mėn. 26 d.
10 v. r. Iškilmingos šv. Mišios

Šv. Vardo katedroje, Čikagoje

2:00 v. p. p. ,,Marriott” viešbutyje

Įvadiniai sveikinimai ir paskaitos

Prof. Kęstutis Girnius – Trys pamatiniai
klausimai 21-ame amžiuje

Kun. Arvydas Žygas – Ateitininko
pasauliečio misija Jono Paulio II dvasioje

Vygantas Malinauskas 

4 v. p. p. Sąjungų sesijos
Moksleivių ateitininkų sąjunga (MAS)
Studentų ateitininkų sąjunga (SAS)
Ateitininkų sendraugių sąjunga (ASS)

5:15 v. v. Prof. Kęstučio Skrupskelio
knygos ,,Ateities draugai – ateitininkų 
istorija iki 1940 m.” pristatymas

8:30 v. v. — Kultūrinė programa

Šeštadienis, lapkričio mėn. 27 d.
8:30 v. r. Ateitininkų federacijos paruoštas
Ateitininkijos šimtmečiui skirtas filmas
,,Šimtas ateities metų”

Pirma dalis – simpoziumai 

Iššūkiai ateitininkams 21-amžiuje

9:30-10:15 v. r. Katalikiškumo principas,
moderuoja kun. prof. KęstutisTrimakas

10:20-11:05 v. r. Tautiškumo principas,
moderuoja dr. Petras V. Kisielius

11:10-11:55 v. r. Visuomeniškumo princi-
pas, moderuoja Vytas Maciūnas
12:00 Pietūs (visi patys pasirūpina)

Antra dalis – simpoziumai (tęsinys)
Iššūkiai ateitininkams 21-amžiuje

2:00- 2:45 v. p. p. Inteligentiškumo princi-
pas, moderuoja dr. Andrius Kazlauskas

2:50 – 3:35 v. p.p. Šeimyniškumo princi-
pas, moderuoja dr. Vita Aukštuolienė ir dr.
Pranutė Domanskienė

4:00 v.v — šv. Mišios ,,Marriott” viešbutyje

6:30 v.v. — Pokylis ,,Marriott” viešbutyje.
Groja ,,City Lights” orkestras

Moksleivių ateitininkų stovykloje trys draugės, pasipuošusios Ateitininkijos šimtmečio
marškinėliais. Iš k.:  Austė Rimkutė, Alena Pranckevičiūtė ir Andrytė Siliūnaitė.

Šį rudenį visi keliai veda į
Čikagq...

Registracija prasideda rugsėjo 7 d.
Registruokitės pas Ritą Rušėnienę

tel. num. 630-355-4445
el. paštas: ritarusenas@yahoo.com

Daugiau žinių: www.ateitis.org

Nukelta į 13 psl.
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NUOLANKUMAS IR KOVA 
UŽ LAISVĘ

Šiandien mes, kaip piligrimai, atė-
jome į Šiluvą padėkoti Dievo Motinai už
laisvės dovaną. Rugpjūčio paskutinis
sekmadienis piligrimystei buvo pasi-
rinktas neatsitiktinai. Buvo laikas, kai
šios piligrimystės aršiai persekiotos. Gi-
liai tikintys Lietuvos žmonės, drauge
su visais kęsdami okupacinę prievartą,
nutarė paskutinį rugpjūčio sekmadienį
kaip piligrimai keliauti iš Tytuvėnų į
Šiluvą ir prašyti Aukščiausiąjį laisvės
dovanos. Pagrindiniai šios piligrimystės
organizatoriai buvo labai kuklūs ir nuo-
lankūs tikintieji – daugiausia Eucha-
ristijos bičiuliai. Jie ėjo į žygį už laisvę
ne su kalašnikovais, bet su Dievo ga-
lybe. Juos sovietinis teismas teisė – da-
vė po trejus metus laisvės atėmimo,
kaip nusikaltėliams. Okupantai elgėsi
labai nuosekliai, iškart suvokę pavojų:
jei žmonės meldžiasi už laisvę, vadi-
nasi, apie ją galvoja, jos trokšta, apie ją
kalba. O tai, apie ką mąstoma, vieną
dieną tampa tikrove.

Piligrimai, anuomet iš Tytuvėnų
keliavę į Šiluvą, gūdaus brežnevizmo
metais pradėjo skelbti: mes norime
laisvės. Iš tikrųjų jie buvo pirmieji
Baltijos kelio dalyviai. 1989 m. Baltijos
kelio dalyviai jau niekuo nerizikavo, o
Šiluvos piligrimai anuomet rizikavo
savo laisve. 

Mišių skaitinyje iš Siracido knygos
girdėjome žodžius: „Sūnau, kuo esi di-
desnis, tuo labiau nusižemink, ir rasi
malonės pas Viešpatį” (Sir 3, 18). Pir-
mieji Šiluvos piligrimai išties buvo nuo-
lankūs, nes neturėjo kuo pasididžiuoti.
Jie neužėmė jokių aukštų postų, ne-
turėjo pasaulietinės valdžios, net neži-
nojo, kuo viskas gali baigtis. Jie tik
žinojo, kad Dievas apdovanoja romiuo-
sius ir nuolankiuosius, kad su Dievo
vardu galima siekti, atrodytų, nepasie-
kiamų dalykų. Aštuntajame ir devinta-
jame praėjusio amžiaus dešimtmetyje
laisvė atrodė nepasiekiama aukšto
kalno viršūnė. Sovietinė imperija su
raketomis, atominėmis bombomis, mil-
žiniška armija, visus žmones apraizgiu-
siu KGB voratinkliu atrodė tarsi galijo-

tas, prieš kurį visi turėjo drebėti.
Nedrebėjo tik nuolankieji Kristaus
sekėjai.

Ši Evangelijos ir gyvenimo pamoka
labai svarbi šiandienai. Prieš dvidešimt
metų dangus mums padovanojo laisvę.
Anuomet siekiantieji laisvės bandė
kažką daryti. Tačiau jei Dievas nebūtų
leidęs sugriūti melu ir prievarta pa-
laikomai blogio imperijai, visi laisvės
siekusieji būtų buvę sutrypti baisios
mašinos – ji negailestingai trypė Lietu-
vą penkiasdešimt metų. Prievartos
pasekmes matėme nelaisvės metais,
matome iki šiol.

Kokios didžiausios šiandienos bė-
dos? Jos nėra ekonominės. Didžiausia
bėda – žmones žudantis pyktis, beveik
visuotinė depresija, kaltų ieškojimas,
nesugebėjimas savikritiškai analizuoti
savo poelgių. Sąrašą negerovių, kurios
slegia daugelį Lietuvos žmonių, būtų
galima tęsti. Yra ir objektyvių pavojų,
kurie ne nuo mūsų priklauso. Europos
Sąjungos politika ne visada džiugina,
nes ji savižudiška – neturi atsakymo į
paprasčiausią klausimą, ką daryti, kad
pati Europa nesusinaikintų. Bandoma
ginti mažumų teises, o pačios valstybės
silpnėja ir nyksta. 

Mums, lietuviams, Europos bėdos
yra dar aktualesnės ir aštresnės, nes
mūsų nedaug ir mūsų kaimynai pasi-
ruošę primesti savo „globą”, kurią vil-
kome 50 metų. Šiandien mums reikia
daug vilties ir teigiamų žingsnių. To-
kius žingsnius gali žengti tik tie poli-
tikai, kurie remiasi ne tiek savo iš-
mintimi, kiek Dievu. Tačiau taip elgtis
reikia evangelinio nuolankumo. 

Šiluvos Dievo Motina, tu apsireiš-
kei šioje vietoje ant akmens, kai Lie-
tuvai buvo ne mažiau sunku, nei šian-
dien. Tu matai mūsų nerimą ir žinai
mūsų viltis. Mes pasitikime tavo globa
ir pažadame dar uoliau ir dažniau ateiti
pas tave ir tavo globai patikėti savo
Tėvynės vargus ir siekius.

Ateitininkų federacijos vairą
perėmė Rozvita Vareikienė

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Savo šių metų vasario 20 d. skiltyje rašiau, kad JAV lietuvių išeivi-
joje ypatingų feminizmo proveržių lyg ir nebuvo, tačiau lietuvės
moterys ne tik liko ištikimos savo tradicinei užduočiai, bet tuo

pačiu metu ėjo su gyvenimu ir paliko gražų įnašą ne tik savo šeimų auk-
lėjime, bet ir savos kultūros išlaikyme bei kūrime. Ta proga daviau keletą
pavyzdžių ir paminėjau Mariją Kriaučiūnienę, Dalią Lukienę, Daivą Na-
vickienę, Janiną Udrienę, Kristiną Bandžiulienę, Sonatą Jakučionienę,
Rasą Kay, Vanesą Kašelionytę, Rasą Kašėtienę, dr. Kristiną Kazlauskienę,
Liliją Lazebenik, Astą Štarienę, Laimą Apanavičienę, Dalią Cidzikaitę, Bi-
rutę Bublienę, Ireną Vilimienę ir Reginą Narušienę. ,,O kur dar šimtai ki-
tų moterų ir merginų, tokių pat darbščių, kultūringų ir kūrybingų asme-
nybių?” – baigiau savo svarstymus.

Paskutiniųjų dienų įvykiai vėl priminė, kad gyvenimas vietoje nes-
tovi. Ką tik pasibaigusiame Ateitininkų federacijos kongrese Vilniuje, kur
ateitininkai šventė savo 100 metų jubiliejų, pirmą kartą organizacijos  is-
torijoje prie jos vairo atsistojo moteris – Rozvita Vareikienė. Apie ją daug
žinių neturiu, bet prieš kongresą Berčiūnuose vykusioje stovykloje  su ja
susipažinau. Tai dinamiška, energinga, sugebanti kalbėti, mokanti klau-
syti ir konkrečiai veikti moteris. Ji į Ateitininkų federacijos pirmininkės
postą nekandidatavo kaip moteris, tačiau jos išrinkimas paremia mano
nuomonę, kad moterų įtaka lietuviškoje bendruomenėje auga ir stiprėja.
Galima kalbėti ne tik apie išeiviją, bet ir apie padėtį Lietuvoje. Lietuvos
Respublikos prezidentė (Dalia Grybauskaitė), LR Seimo pirmininkė (Ire-
na Degutienė) ir LR Krašto apsaugos ministrė (Rasa Juknevičienė) – su-
manios ir talentingos moterys. 

Ypatingai neieškojau, bet į galvą tuoj atėjo daug kitų moterų Lietu-
voje, užimančių atsakingas pareigas. Trims iš keturių ateitininkų sąjungų
Lietuvoje vadovauja moterys – jauniesiems Vilhelmina Raubaitė, studen-
tams – Dovilė Paukaitė, sendraugiams – Audra Reinytė. Jau kelinti metai
,,Ateities” žurnalą redaguoja Reda Sopranaitė. Panaši padėtis ir tarp Šiau-
rės Amerikos ateitininkų. Jauniesiems vadovauja Laima Aleksienė, o
moksleiviams – Dainė Quinn. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybai iki
paskutinės savo gyvenimo dienos vadovavo Birutė Bublienė. Tos grupės
valdybos pirmininkė yra Rasa Kasniūnienė.

Dairykimės toliau. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkė yra Regina Narušienė. Ką tik sėkmingai įvykusios IX Dainų šven-
tės vadovė buvo Dalia Viskontienė, o šventės leidinio redaktorė – Ramūnė
Jonaitienė, kuri taip pat yra ir ,,Tėviškės žiburių” redaktorė. Širvintų
krašto garbės pilietė Marija Remienė, gerai žinoma savo veikla Lietuvių
Fonde, JAV Lietuvių Bendruomenėje, karitatyvinėje veikloje bei kitur,
šiuo metu yra Draugo fondo tarybos pirmininkė. Berašant į galvą dar atei-
na Indrė Tijūnėlienė, ilgametė ,,Saulutės” pirmininkė, dr. Dalia Cidzikaitė
ir jos vadovaujama komanda ,,Drauge”. Savo e. pašto adresyne turiu 814
pavardžių. Spėju, kad dauguma jų yra moterys. Kovoju su pagunda ten ir
daugiau iškilių pavardžių paieškoti. Noras čia yra ne jas visas išvardyti,
bet konkrečiais pavyzdžiais parodyti, kad tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje mo-
terų įnašas yra tikrai didelis, tiesiog – milžiniškas. Čia dar noriu pridurti,
kad dauguma lituanistinių mokyklų mokytojų ir jaunimo globėjų irgi yra
moterys. Skilties negaliu baigti bent žodžiu nepaminėjęs vyrų. Jų yra ir jų
reikia, bet tam reikėtų atskiros skilties. 

Moterys, kaip ir visi kiti žmonės, ne tik gyvena, dirba, kuria, auklėja,
bet ir miršta. Per paskutines  porą savaičių JAV lietuvių bendruomenė ne-
teko keleto darbščių ir pasižymėjusių moterų. Tarp jų buvo man ilgus me-
tus ir gerai pažįstamų. Rugpjūčio 4 d. mirė Jadvyga Damušienė. Prieš 30
metų teko iš jos perimti Dainavos jaunimo stovyklos administravimą.
Rugpjūčio 8 d. pas savo mylimus vyrus Amžinybėn iškeliavo Ona Baužie-
nė ir Aldona Šoliūnienė. Pagaliau, rugpjūčio 18 d., į Amžinuosius namus
išskubėjo B. Bublienė. Pastaroji buvo savo daugiašakės veiklos žydėjime.
Paskutiniu metu ji ne tik vadovavo Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybai,
bet buvo JAV LB Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė ir Lietuvos
išeivijos studentų stažuočių programos sumanytoja bei vykdytoja. Nuo-
širdi užuojauta mirusiųjų šeimoms bei artimiesiems. Amžiną atilsį duok
joms, Viešpatie!

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

Homilija, pasakyta Šiluvoje 2010 m. rugpjūčio 29 d.
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DR. MIRGA GIRNIUVIENÈ
JAV LKMA pirmininkè�

Amerikos lietuvių katalikų ar-
chyve (ALKA) šią vasarą mokslinį
darbą dirbo dvi mokslininkės: viena
iš Vilniaus pedagoginio universiteto
(VPU), antra – iš Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU). Jos naudojosi
ALK’os archyvais, kuriuose yra su-
kaupta aibės dokumentų, knygų ir
periodikos iš praeito šimtmečio ir
anksčiau.

Dr. Kolevinskienė: ALK’oje
sukaupti tikri lobiai

Humanitarinių mokslų daktarė,
VPU dėstanti Žydronė Kolevinskie-
nė tyrinėjo istorinę medžiagą. Jos
mokslinis darbas nukreiptas į išeivi-
jos literatūrą, lyčių studijas bei šiuo-
laikinę lietuvių literatūrą. Ji jau yra
paruošusi nemažai straipsnių, prane-
šimų apie išeivijos rašytojus Nelę Ma-
zalaitę, Juliją Švabaitę, Liūnę Sute-
mą, Antaną Vaičiulaitį, Ireną Mačiu-
lytę-Guilford ir kitus.

Šiuo metu dr. Kolevinskienė ren-
gia mokslinius straipsnius ir rašo mo-
nografiją apie kultūrinę ir literatū-
rinę moterų veiklą XX amžiaus Pir-

mojoje pusėje Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Ją ypač domina pirmosios
lietuvių moterų draugijos – tema,
kuri yra visiškai neaptarta nei lite-
ratūrologinėje, nei istorinėje ar kul-
tūrologinėje, feministinėje mokslinė-
je literatūroje. Tačiau būtent ten,
anot prof. Kolevinskienės, reikėtų
ieškoti lietuvių moterų emancipacijos
pradžios ir apskritai aktyvaus mote-
rų judėjimo ištakų, šaknų. 

Viešniai iš Lietuvos taip pat rūpi
problema, kodėl ir kaip pirmosios lie-
tuvių moterų draugijos JAV, iš
pradžių priklausiusios Amerikos
lietuvių Rymo katalikų federacijai (ir
vėliau įsteigtai A.L.R.K. Moterų są-
jungai), ilgainiui išsiskyrė. Ar ta skir-
tis buvo radikali, ar vis dėlto kai
kurie dalykai liko tie patys, bendri,
paremti pirmiausia katalikiška ide-
ologija?

Šių klausimų tyrinėti ji ir atvyko
į Putnam, kur sutelkta aibė istorinės
medžiagos apie įvairias moterų orga-
nizacijas, tarp jų – katalikišką lietu-
vių moterų šalpos draugiją ,,Šv. Ma-
rijos dukterų moterų draugystė”, įsi-
steigusią 1918 m., ,,Šv. Onos moterų
draugystę”, įsisteigusią 1906 m.,
,,Moterų Birutų draugystę”, įkurtą

1918 m., ir ,,Rūtą”, įsisteigusią 1939
m. Šios keturios senosios moterų
organizacijos, kurioms dr. Kolevins-
kienės monografijoje bus skirtas at-
skiras skyrius, ir pateko į jos moksli-
nį žvalgos lauką.

Būdama ALK’oje dr. Kolevins-
kienė prisidėjo prie archyvų tvarky-
mo darbų: ji sutvarkė poeto Fausto
Kiršos bei prelato Rapolo Krasausko
archyvus. Betyrinėdama archyvus
apie moterų veiklą, tuo pačiu juos ir
sutvarkė. 

Prof. Kolevinskienė pasidalijo
savo įspūdžiais apie ALK’ą: „Ame-
rikos lietuvių kultūros archyve sta-
žuojuosi jau antrą kartą. Pirmą kartą
čia atvykau š. m. sausio mėnesį, tik
gerokai trumpesniam laikui – trims
savaitėms. Susipažinau su ALK’oje
esančiu išeivijoje svarbių literatūros,
kultūros žmonių archyviniu paliki-
mu. Galėčiau drąsiai teigti, kad čia
sukaupti lobiai yra tikri turtai, liudi-
jantys dramatišką mūsų tautos
istoriją. Viešėdama Putnam sausio
mėnesį peržiūrėjau ir sutvarkiau
Juozo Otto ir Vytauto Širvydų archy-
vus (tėvo ir sūnaus), Juozo Vilkutai-
čio-Keturakio, Onos Labanauskaitės
fondus. ALK’oje saugomi personali-
niai asmenų archyvai (pavyzdžiui,

prelato Vytauto Balčiūno, Magdale-
nos Avietėnaitės, S. Santvaro archy-
vinis palikimas, prof. Zenono Ivins-
kio, Karolės Pažėraitės raštai, Algi-
manto Kezio fotografijos ir kt.) ir or-
ganizacijų kaip Ateitininkų, Kunigų
vienybės, Lietuvių informacijų cen-
tro, generalinio konsulato New York,
tėvų pranciškonų, atskirų parapijų
archyvai ir pan. 

ALK’oje yra ne tik gausūs archy-
vai, bet ir lietuvių kultūros muziejus
bei didžiulė biblioteka, kurioje ir bėgo
mano mokslinės stažuotės valandos.
Darbo produktyvumą, matyt, ir lėmė
tai, kad turėjau viską, kas būtina, rei-
kalinga: gera technika (kompiuteris
su spausdintuvu, dauginimo apara-
tas), čia pat ranka pasiekiama reika-
linga literatūra bibliotekoje, ypač
naudingi buvo ankstesnių metų ‘Mo-
terų dirvos’, ‘Moterų balso’, ‘Mo-
ters’, ‘Ateities’ ir kt. žurnalų bei
laikraščių, skirtų moterų visuomeni-
nio gyvenimo aktualijoms, rinkiniai,
įvairios enciklopedijos ir, be abejonės,
reta archyvinė medžiaga kaip lietu-
vių moterų draugijų protokolai, kasos
knygos, konstitucijos, statutai, įsta-
tai, laiškai ir kiti svarbūs pranešimai. 

Esu labai dėkinga ALK’ai, jos

Archyvus ALK’oje tyrinėja 
mokslininkės iš Lietuvos

valdybai (senajai ir naujajai), suda-
riusiai puikias sąlygas (tiek dvasi-
nes, tiek materialines, buitines) dirb-
ti. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pa-
saulis pastaraisiais metais sumažėjo,
lyg susitraukė, ir Lietuvos moksli-
ninkams tikrai nėra sunku pasiekti
ne tik centruose esančius lietuvių
išeivijos archyvus (pavyzdžiui, Pa-
saulio lietuvių archyvą Čikagoje), bet
ir gerokai nuo centro nutolusius, ar-
chyvus, kaip ALKA Putnam, tylioje,
ramioje Connecticut valstijos provin-
cijoje. Ne tik literatūrologai, bet ir
istorikai, filosofai, religijotyrininkai
čia savo tyrinėjimams rastų unika-
lios, autentiškos medžiagos.’’

K. Ūsaitė ALK’oje tyrinėjo
PLJS veiklą 

Šią vasarą ALK’os archyvais taip
pat naudojosi VDU Istorijos katedros
doktorantė Kristina Ūsaitė, rengianti
daktaro disertaciją tema ,,Bendrinės
lietuvių jaunimo organizacijos kūri-
mas išeivijoje: Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjungos veikla XX a. 7–9 de-
šimtmečiuose”. 

K. Ūsaitė jau antrą kartą staža-
vosi ALK’oje ir tęsė pernai pradėtus
tyrimo darbus. Doktorantė gilinosi į
Pietų Amerikos, JAV ir Kanados lie-
tuvių jaunimo organizavimosi ap-
linkybes iki Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjungos (PLJS) įsteigimo. Siekė
atskleisti šių kraštų jaunimo organi-
zacijų indėlį bendrinės lietuvių jauni-
mo organizacijos kūrimuisi. Taip pat
tyrinėjo PLJS narių nuomonę „ryšių

su kraštu klausimu”, kraštų LJS
dalyvavimą Lietuvos laisvinimo veik-
loje bei PLJS indėlį į lietuviškosios
tapatybės išsaugojimą, lituanistinį
švietimą.

Apie ALK’oje saugomą medžiagą
doktorantė K. Ūsaitė taip atsiliepė:
„Džiaugiuosi galėdama pasinaudoti
ALK’oje saugomu išeivijos lietuvių
sukauptu archyviniu palikimu ir mil-
žiniška emigracijos sąlygomis leista
periodikos baze, įgalinančia mus,
tyrinėtojus, labiau įsigilinti į lietuvių
diasporoje vykusius procesus, už-
čiuopti lietuviškojo gyvenimo pulsą.
Pasinaudodama proga norėčiau pa-
dėkoti ALK’os vadovybei už sudary-
tas palankias darbo sąlygas tyrimui
atlikti ir tikiuosi glaudaus bendra-
darbiavimo ateities projektuose. 

Dėkoju Lietuvių katalikų religi-
nei šalpai už suteiktą materialinę pa-
ramą, be kurios ši stažuotė ALK’oje
būtų sunkiai įgyvendinama. Nuošir-
dus ačiū ir Putnamo Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo varg-
dienėms seserims, suteikusioms pas-
togę ir apgaubusioms mane žmo-
gišku rūpesčiu. Dėkoju visiems mano
viešnagės Putnam metu sutiktiems
žmonėms, kurie pasirūpino, kad ji
būtų kuo įsimintinesnė.” 

Toks archyvų naudojimas, paro-
dant jų vertę, džiugina visus, kurie
juos remia savo darbu ir pinigais.
Archyvų aprašus galima pasiskaityti
aplankius LKMA svetainę: www.
lkma.org. (spauskite ,,archyvai”).

Dr. Žydronė Kolevinskienė. 

Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Kristina Ūsaitė.

Dalės Lukienės nuotraukos
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VALIO ,,SUKTINIUI”?

VALIO TÈVÛ KOMITETUI

Sutinku ir pritariu išreikštoms
Karolinos Kubilienės mintims jos
laiške ,,Keičiasi laikai” (,,Draugas”,
2010 m. rugpjūčio 28 d.). Keičiasi ne
tik laikai, bet ir supratimas apie savo
gimtojo krašto atstovavimą ir garsi-
nimą. Tai visuomeninė veikla, kuri
yra kiekvieno lietuvio(ės) pareiga. Tą
išeivijoje atliekame iš užsidegimo ir
meilės savo Tėviškei. Niekuomet net
neteko pagalvoti apie bet kokį užmo-
kestį ar pašalpą už paaukotą, ,,su-

gaištą” (?), laiką. Neįmanoma ir netiks-
lu būtų skaičiuoti, kiek apmokamo
darbo valandų per paskutiniuosius
60 metų paaukojome Tėvynės labui.

Esu tikras, kad mes, pensininkai
ir dar dirbantys ar besimokantys,
vienaip ar kitaip pasiaukosime Lietu-
vos garsinimo darbuose. Be to, smagu
šokti tautinius šokius, jei tik kojos
leidžia.

Kęstutis Ječius
Villa Park, IL 

Sveikinu Čikagos lituanistinės
mokyklos tėvelius, kad patys apsiėmė
dažyti klases (fotografija ,,Drauge’’,
2010 m. rugpjūčio 21 d.). Esate pa-

vyzdingi ir parodote, ką galima pa-
daryti sudėjus savo laiką ir energiją. 

Vida Sakevičiūtė
Hometown, IL

Skambi antraštė gedulo
maršui

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Savaitei praėjus po Juozo Gailos
pareikštų kritiškų pastabų dėl įkur-
tos Lietuvos Respublikos Seimo–Lie-
tuvių Bendruomenės atstovų komisi-
jos, vedamuoju straipsniu 2010 m.
liepos 31 d. ,,Draugo” laidoje atsiliepė
Aleksas Vitkus. Savo straipsniui A.
Vitkus parinko skambią antraštę –
,,PLB atstovybė Vilniuje yra būtina”.
Kas gali nepritarti tokiam teiginiui?
Ėjimas prieš PLB atstovybę Vilniuje
prilygtų ėjimui prieš motinystę, pat-
riotizmą, valstybinę vėliavą. Visiškai,
be jokių išlygų pritariu tokiam auto-
riaus teiginiui.

Deja, negaliu pritarti A. Vitkaus
baigiamajam sakiniui, kad ,,Užuot
užsienio lietuvių reikalus sprendus
kažkokiai bendrai komisijai ar LR įs-
taigai, (...) gal būtų geriau pasikliauti
užsienio lietuvių rinkta PLB valdyba
ir jos nuolatine atstovybe Vilniuje
(...)?” Dėl tokio teiginio nesistebiu.
Sunku prisipažinti klydus. Prisimin-
tina, kad A. Vitkus priklausė Bro-
niaus Nainio vadovaujamai PLB val-
dybai, veikusiai 1992–1997 metais.
Šios valdybos sprendimu buvo atsisa-
kyta pritarti JAV LB ir Kanados LB
pasiūlytam LR Seimo–PLB atstovų
komisijos įkūrimui. (Plačiau apie tai
pasisakiau ,,Drauge” š. m. rugpjūčio
14 d. komentare ,,Nesutinku su kai
kuriais J. Gailos teiginiais”, todėl ten
išsakytų minčių nekartosiu.)

A. Vitkaus vedamajame teigia-
ma, kad siūlomos Seimo–PLB atsto-
vų komisijos sudarymui PLB valdyba
neparodžiusi entuziazmo, kai atkur-
tos nepriklausomos Lietuvos piliečiai
1992 m. spalio 29 d. Seimo rinkimuo-
se didele persvara pergalę suteikė
,,buvusiam LKP sekretoriui Algirdui
M. Brazauskui ir jo kolegoms komu-
nistams, pasivadinusiems Lietuvos
demokratinio darbo partija (LDDP)”.
Kiek vėliau jis rašo, kad ,,Santykiai
tarp išeivijos ir Lietuvos dar labiau
atšalo, kai 1993 m. vasario 14 d. rin-
kimuose Lietuvos prezidentu išren-
kamas Brazauskas, nurungęs išeivi-
jos remtą Stasį Lozoraitį. Po rinkimų
Lozoraitis buvo be jokių diplomatinių
ceremonijų atšauktas iš ambasado-
riaus pareigų Washington, DC, į tą
vietą paskiriant buvusį ‘komunistą’
Alfonsą Eidintą.” A. Vitkus klausia:
,,Ar reikia stebėtis, kad nei PLB val-
dyba, nei kitų kraštų bendruomenės,
nei kitos lietuvių organizacijos dėl
tokios LR Seimo ir išeivijos komisijos
sudarymo, bent tuo kritiniu metu,
jokio ypatingo entuziazmo neparo-
dė?”

A. Vitkaus pateikti nepritarimo
Komisijai motyvai man yra nauji, pir-
mą kartą žiniasklaidoje užtinkami.
Nejaugi PLB valdyba turėjo abejonių
dėl Seimo ir vėliau demokratiškai vy-
kusių prezidento rinkimų teisėtumo?
Ar gyvendami užjūriuose galime atsi-
sakyti galimo bendradarbiavimo su
demokratiškai išrinktais LR Seimo
atstovais, vien dėlto, kad mes skirtin-
gai balsavome? Pagaliau, argi valsty-
bės prezidentas neturi teisės paskirti
savo kolegą atstovauti Lietuvai Wa-
shington, DC? Prisiminkime, kad rin-

kimus pralaimėjęs S. Lozoraitis ne-
buvo prezidento Brazausko ,,išmes-
tas į gatvę”, o paskirtas Lietuvos am-
basadoriumi Italijoje, kur jo dešimt-
mečius gyventa, kur jo italės žmonos
Danielos tėvynė. Nejaugi PLB valdy-
boje neturėta dalykus sugebančių
vertinti ne vien A. Brazausko anksty-
vesniu priklausymu komunistų parti-
jai? Vilniaus katedros sugrąžinimas,
LTSR komunistų partijos atskėlimas
nuo Maskvos (pirmasis komunizmo
istorijoje), vėliau – Sąjūdžio parėmi-
mas buvo drąsūs Brazausko sprendi-
mai. Ar kai kurie iš mūsų, praleidę
daugiau kaip pusšimtį gyvenimo me-
tų Amerikoje, A. Vitkaus pateiktą to
meto PLB valdybos narių ,,demok-
ratijos” supratimą galime pateisin-
ti? 

Seimo–PLB atstovų komisijos
įkūrimo mintį rėmusieji Komisijos
užduotį suprato kaip Seimo ir už-
sienio lietuvių bendradarbiavimą, ar-
timesnį vieni kitų pažinimą, Lietu-
voje ir užsienyje gyvenančių lietuvių
norų bei siekių suderinimą. Suku-
riant Komisiją, besivadovaujančią
bendro sutarimo (konsensuso) prin-
cipu, prie bendro stalo norėta suso-
dinti valdančiosios daugumos ir ma-
žumoje esančių Seimo frakcijų atsto-
vus ir regioniniu pagrindu PLB sudė-
tyje esančių kraštų bendruomenių
atstovus. Buvo būtina tarpusavyje iš-
sikalbėti, pagaliau, pradėti vieniems
kitus geriau suprasti, net kalbėti apie
galimą Lietuvos įsijungimą į NATO
sudėtį. Tik PLB valdybos pritarimo
nesulaukus, buvo ryžtasi Komisiją
kurti JAV LB ir Kanados LB atsto-
vavimo pagrindu, tikint, kad su laiku
atsiras PLB valdybos pritarimas įves-
ti ir kitų jos sudėtyje esančių kraštų
regioninius atstovus. Dabartiniu me-
tu visa tai jau daugiau ar mažiau pa-
siekta. Šiuo metu LR Seimo– PLB
atstovų komisijoje tėra neatstovau-
jamos tik Pietų Amerikos ir Austra-
lijos LB. Tačiau tai – tik laiko klau-
simas. Praplėtimas galės įvykti už ke-
lerių metų, išrinkus naują LR Seimą.

Grįžkime prie A. Vitkaus veda-
mojo antraštės ,,PLB atstovybė Vil-
niuje yra būtina” ir kaip buvo prieita
prie PLB valdybos dabartinių finan-
sinių sunkumų. Pradžiai truputis
istorinių duomenų.

PLB V seimas, vykęs Toronto
mieste 1978 metais, priėmė nuta-
rimą įsteigti lituanistinę katedrą.
Katedra buvo įsteigta 1981 m. lapkri-
čio 20 d., PLB fondo pirmininkui Vy-
tautui Kamantui ir sekretoriui dr.
Antanui Razmai su University of Illi-
nois at Chicago (UIC) pasirašius
sutartį, pagal kurią buvo įkurta Li-
tuanistikos katedra. Siekiant surink-
ti katedros įsteigimui universiteto
reikalaujamą 600,000 dol. sumą,
1979 m. kovo 30 d. buvo įsteigtas
PLB fondas kaip pelno nesiekianti
korporacija. Fondui aukojantys as-
menys turėjo teisę nuo paaukotos su-
mos atitinkamai sumažinti savo JAV
federalinius mokesčius. Kaip rašoma
leidinyje ,,Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė – 1949–2003”, svarbiausias
PLB fondo tikslas –  įvairiais būdais
telkti lėšas ir remti PLB valdybos bei

KKomentarasomentaras
jos institucijų vykdomus švietimo,
kultūros, jaunimo ir kitus darbus bei
projektus. Leidinį leidžiant 2004 me-
tais teigta, kad per daugiau kaip 20
veiklos metų PLB fondas lietuvių
veiklą yra parėmęs daugiau kaip 2.5
milijonų dol. suma. Remta Lituanis-
tikos katedra, Lietuvos kovų ir kan-
čių istorijos leidimas, žurnalas ,,Pa-
saulio lietuvis”, užsienio lietuvių
spauda, PLB seimų ir jaunimo kon-
gresų ruoša, PLB atstovybė Vilniuje
ir t.t.

Sėkmingai vykdomą PLB fondo
darbą sujaukė apie 1996 metus B.
Nainio vadovaujamos PLB valdybos
pritarimas leisti PLB fondui pakeisti
savuosius įstatus. Atsakymo neturiu,
kodėl to reikėjo, bet spėju, kad gau-
siai steigiantis kraštų bendruome-
nėms, prisibijota, kad PLB fondas
ateityje su galimai už JAV ribų iš-
rinkta PLB valdyba neiškeliautų ,,į
užsienį”. PLB fondo įstatai buvo pa-
keisti padidinant direktorių skaičių
iki devynių. Įstatuose įrašyta, kad iš
Fondo tarybos pasitraukus vienam iš
direktorių, likusieji direktoriai (ne
PLB valdyba!) nuspręs, ką į direkto-
rius pakviesti. Šešių Fondo direktorių
balsų tereikėjo pašalinti bet kurį
Fondo direktorių. Taigi, panašiai kaip
Sovietų Sąjungos kominterne. Pakei-
tus PLB fondo įstatus,  jis  tapo neat-
sakingas PLB valdybai. Fondas nelei-
do PLB kontrolės komisijai daryti re-
vizijos (audito), nesijautė atsakingas
ir vyriausiąjam PLB organui – PLB
seimui. Tai patyriau ir  savo kailiu
pirmininkaudamas PLB Kontrolės
komisijai.

Pereitų metų balandžio 23 d.
PLB fondas, ne pilną dešimtmetį pa-
buvęs nepriklausomu PLB instituci-
joms, nors savo pavadinime naudoję-
sis garbingais PLB inicialais, visuo-
menei pranešė apie Fondo direktorių
priimtą sprendimą nutraukti savo
veiklą. Panaikindami dalį patikėtų
fondų pervedė Lietuvių Fondui, kai
kuriuos, priešingai santaupas pati-
kėjusių jų valiai, anksčiau nustatytos
datos išmokėjo gavėjams. Dabartinė
PLB valdybos pirmininkė Regina
Narušienė man yra minėjusi, kad ji
PLB fondo pirm. V. Kamanto yra pra-
šiusi PLB fondo valdymą pavesti PLB
valdybai ir jos sudarysimai tarybai. Į
jos prašymą atsižvelgta nebuvo. Tai-

gi, kai kurių asmenų siekiu save su-
reikšminti PLB fondo veikla buvo
nutraukta. 

Man rūpi, panašiai kaip ir A. Vit-
kui, kad PLB atstovybė Vilniuje būtų
išlaikyta. Ir ne vien dėl to. Kaip minė-
jau, PLB fondas buvo ta institucija,
PLB vardu pasirašiusi Lituanistinės
katedros sutartį su UIC. Sutartį pa-
sirašant, universitetas buvo pažadė-
jęs prie lietuvių pastangomis sukelsi-
mos 600,000 dol. sumos prisidėti sa-
vu 125,000 dol. įnašu. Tai niekad ne-
buvo padaryta. Tą klausimą prieš
daugelį metų spaudoje kėlė PLB dar-
buotoja Danutė Korzonienė. Prieš
nepilnus metus UIC pranešė, kad jis
lietuvių kalbos doktorantūros ir ma-
gistrantūros studijas PLB Lituanisti-
kos katedroje nutraukia, kad joje dar-
buosis tik vienas profesorius. Tai pa-
daryta, kai PLB fondo įnešta suma
dėl sėkmingų  universiteto investicijų
buvo pasiekusi 1.6 milijonų dol. su-
mą. Sutartį su UIC pasirašiusiam
PLB fondui dingus už horizonto, kas
turi teisę su universitetu kovoti dėl
pažeistų mūsų aukotojų teisių? Kol
kas katedroje dirbantis  prof. Gied-
rius Subačius liko vienintelis balsu
šaukiantis tyruose.

Siūlau, kad PLB valdyba visuo-
meniniais pagrindais sudarytų spe-
cialų komitetą imtis pastangų tartis
su buvusiu PLB fondo pirm. V. Ka-
mantu dėl galimybės uždaryto PLB
fondo teises atkurti jei ne Michigan,
tai bent Illinois valstijoje (šiose val-
stijose PLB fondas buvo inkorporuo-
tas). Būtina susisiekti ir  su JAV Mo-
kesčių inspekcija (IRS) dėl PLB fon-
dui suteiktų JAV federalinių mokes-
čių atleidimo teisių atstatymo. Šiais
laikais, kai JAV valdžia terorizmo pa-
žabojimo motyvais kelia didelius rei-
kalavimus minėta IRS teise naudotis,
PLB fondo teisių atgavimas būtų di-
delis laimėjimas užsienio lietuviams.
Atkurtas PLB fondas, kaip ir praeity-
je, sėkmingai galėtų kaupti lėšas pla-
čiai PLB valdybos veiklai ir jos ats-
tovybės Vilniuje išlaikymui.

Algimantas S. Gečys – inžinie-
rius, spaudos bendradarbis, veiklus
JAV LB ir PLB darbuotojas. Trimis  skir-
tingais laikotarpiais (iš viso aštuone-
rius metus) yra buvęs JAV LB Krašto
valdybos pirmininku.
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Gruzinai nenori, kad Lietuva jû�  
valstybê vadintû ,,Gruzija”

Klaip∂da neatiduos Vilniui 
buvusios rotuš∂s

Naftos nuotèkis kainavo 8 mlrd. doleriû�

Washington, DC, rugsėjo 3 d.
(ELTA) – Pasaulinė ekonomikos kri-
zė, labiausiai paveikusi išsivysčiusias
pasaulio ekonomikas ir turinti ilga-
laikes socialines pasekmes, bedarbių
skaičių šiemet pasaulyje padidino iki
210 mln. Nuo 2007 metų šis skaičius
padidėjo 30 mln. bedarbių, praneša
Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

TVF ir Tarptautinė darbo orga-
nizacija (TDO) pateikė darbo užim-
tumo prognozes atsižvelgiant į pa-
saulinę ekonomikos krizę. Jose tei-
giama, kad pasaulis susiduria su
dideliais sunkumais kuriant darbo
vietas.

Duomenys parengti rugsėjo 13 d.
Osle vyksiančiai bendrai TVF ir TDO
konferencijai, kuriai pirmininkaus
Norvegijos ministras pirmininkas
Jens Stoltenberg. Konferencijoje bus
ieškoma naujų būdų, kaip paskatinti
tvarų ir daug darbo vietų sukuriantį
ekonomikos atsigavimą. Vienos die-
nos konferencijoje ,,Augimo, užimtu-
mo ir socialinio susitelkimo iššūkiai”

susitiks politikai, akademikai, darbo
rinkos specialistai ir verslo srities va-
dovai.

Per dešimtmetį iki 2009 metų pa-
saulyje užimtumas padidėjo nuo 2,74
mlrd. iki 3,21 mlrd. darbuotojų, ku-
rių daugiau nei pusė gyvena Azijoje.
Pasaulinis nedarbas, pastaruosius
keletą metų buvęs truputį didesnis
nei 6 proc., prieš smarkiai pakilda-
mas 2009 m., mažėjo 2004– 2007 m. 

Metinis 1,6 proc. darbo jėgos
prieaugis, per metus pasaulyje pride-
dantis po 45 mln. darbo ieškančių
žmonių, ekonominės krizės metu dar
labiau paaštrino nedarbo problemą.
Per artimiausius 10 metų prireiks
daugiau nei 440 mln. naujų darbo
vietų, kad būtų įdarbinti į darbo rin-
ką atėję žmonės, ir dar daugiau naujų
vietų prireiks norint sumažinti krizės
sukeltą nedarbą. Be to, besivystan-
čios šalys turi vystytis dar greičiau,
jei nori įdarbinti vis didėjantį darbo
jėgos kiekį ir žmones, persikeliančius
į miestą iš kaimo vietovių.

Miami oro uoste sulaikytas asmuo

Klaipėda, rugsėjo 3 d. (ELTA) –
Uostamiesčio valdžią pribloškė tai,
kad buvusį Klaipėdos apskrities virši-
ninko administracijos pastatą – sim-
bolinę miesto rotušę – ne tik kad ne-
siruošiama perduoti valdyti miestui,
bet dar ir ketinama jį atimti.

Klaipėdos miesto meras Riman-
tas Taraškevičius yra užsiminęs, jog į
pastato Danės g. patalpas norima
įkeldinti dar tris įstaigas: Valstybinės
ne maisto produktų inspekcijos uos-
tamiesčio skyrių, Centrinės hipote-
kos įstaigos specialistus, Klaipėdos
metrologijos centrą. Buvusioje rotu-
šėje jau ir taip liko dirbti Švietimo ir
mokslo ministerijos pavestus darbus
atliekantys valdininkai, veikia Regio-
nų plėtros taryba, Nacionalinės že-
mės tarnybos specialistai, teritorijų
planavimo priežiūrą vykdantys valdi-
ninkai, Vyriausybės atstovo tarnyba.

Pastatas perduotas ne savivaldy-
bei, o Valstybės turto fondui, kurio
vadovas Jonas Niaura  lankėsi uosta-

miestyje.  ,,Dėl tų įstaigų, kurios dir-
ba kitur, perkėlimas į buvusią rotušę
sustabdytas. Buvo parengti doku-
mentai, tačiau jie nėra pasirašyti.
Tad dabar, išklausius mūsų nuostatą,
jau šį mėnesį turėtų būti pasirašyti
atitinkami teisės aktai, ir dalis savi-
valdybės administracijos darbuotojų
galės persikelti į Danės gatvėje esan-
tį istorinį pastatą. Mums kol kas skir-
ta 400–500 kv. metrų patalpų ploto”,
– teigė R. Taraškevičius.

Norui patikėjimo teise valdyti pa-
statą perduoti savivaldybei pritarė
Apskričių likvidavimo komisija, ku-
riai vadovauja Vyriausybės kancleris
Deividas Matulionis. Su juo ir vyko
derybos pastaruoju metu.

Esminis derybų klausimas: per-
duoti savivaldybei patikėjimo teise
valdyti pastatą su sąlyga, kad bus
rastos tinkamos patalpos dirbti toms
įstaigoms, kurios dabar čia yra įsikū-
rusios.

Kaunas, rugsėjo 3 d. (ELTA) –
,,Tartan army” vardu pavadintos or-
ganizacijos nariai – škotų sirgaliai –
Kaune sako teturį vieną pagrindinį
tikslą – palaikyti savo šalies rinktinę
S. Dariaus ir S. Girėno stadione vyk-
siančiose Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynėse su Lietuvos
futbolo rinktine. Kauno oro uosto
duomenimis, į Kauną įvairiais skry-
džiais atvyko apie 3,000 futbolo sir-
galių iš Škotijos. Dalis škotų sirgalių
lėktuvais skrido į Vilnių, iš ten
pasieks Kauną, kur seniausiame ir
didžiausiame Lietuvos stadione,
Ąžuolyno prieglobstyje, susitiks Lie-
tuvos ir Škotijos futbolo rinktinės.
Tradiciniais škotiškais kiltais pasi-
puošusius vyriškius nuo šios savaitės
pradžios galima sutikti Laisvės alėjo-
je ir kitose miesto vietose. 

ELTA nuotr.

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) –
Gruzinai norėtų, kad jų šalis Lietu-
voje būtų vadinama ne ,,Gruzija”, bet
kita šalies pavadinimo forma, per
viešnagę Lietuvoje sakė Gruzijos prem-
jeras Nika Gilauri. ,,Mes nenorėtume
būti vadinami Gruzija, tačiau, su-
prantama, tokia yra kalba ir jos tradi-
cijos”, – sakė N. Gilauri. Vis dėlto,
pasak jo, šis klausimas nebuvo kelia-
mas per apsilankymą Lietuvoje. 

Premjeras Andrius Kubilius po
susitikimo su kolega iš Gruzijos žur-
nalistams taip sakė, kad klausimas
dėl šios Pietų Kaukazo valstybės pa-
vadinimo lietuvių kalba neiškilo.
,,Kadangi mes kalbėjomės ne lietuviš-
kai ir ne gruziniškai, o angliškai, tos
problemos nebuvo”, – sakė A. Kubilius. 

Valstybinė lietuvių kalbos komi-
sija (VLKK) 2010 metų vasarį išaiški-
no, kad Gruzijos pavadinimo pakeiti-
mas į formą ,,Georgija” būtų nepa-
grįstas. Tokį sprendimą VLKK priė-
mė Užsienio reikalų ministerijos pra-
šymu išnagrinėjusi Gruzijos Užsienio

reikalų ministerijos kreipimąsi pa-
keisti šalies pavadinimą lietuvių kalba
iš ,,Gruzija” į ,,Georgija”. 

,,Pavadinimų Gruzija ir Georgija
santykis su oficialiu, autentišku ša-
lies pavadinimu Sakartvelo yra vie-
nodas: du pirmieji skiriasi nuo trečio-
jo ne tik rašyba, bet ir kilme, todėl
priskirtini prie vadinamųjų tradici-
nių vietovardžių”, – teigiama VLKK
interneto tinklalapyje. 

Pasak komisijos, vienos Europos
tautos, įskaitant lietuvius, nuo seno
vadina Gruziją ir pagrindinę jos tautą
vienos kilmės pavadinimais (Gruz-
dariniais), kitos – kitos kilmės pava-
dinimais (Georg- dariniais). Kalbos
komisija cituoja 1997 metų nutarimo
nuostatą: ,,Visų šalių asmenvardžius
bei vietovardžius rašant pagal minė-
tus bendruosius principus, išlaiko-
mos tradicinės formos.” 

Gruzijos atstovų teigimu, pavadi-
nimas ,,Gruzija” yra Rusijos paliki-
mas, nesusijęs su dabartine valstybe.

M. K. Çiurlionio muziejuje –
Lietuvos rašto meno paroda

Miami, rugsėjo 3 d. (BNS) –
Miami tarptautiniame oro uoste bu-
vo sulaikytas asmuo, kurio bagaže
buvo aptikta įtartinų daiktų. JAV fe-
deralinių pareigūnų duomenimis,
įtartini daiktai bagaže buvo rasti at-
likus lagamino skenavimą.

Naujienų agentūros AP, citavu-
sios JAV transporto saugumo admi-
nistracijos pareiškimą, duomenimis, į
oro uostą buvo iškviestas Miami poli-
cijos išminuotojų būrys ir kitų teisė-
saugos organų pareigūnai.

Saugumo sumetimais buvo
uždaryti keturi iš šešių Miami oro
uosto terminalų bei uždaryti keliai į
oro uostą. Administracijos pareiški-
me nėra nurodoma, kas tiksliai buvo
rasta sulaikytojo keleivio bagaže. Tai
įvyko  rugsėjo 2 d. vakare. Pareigūnai
pranešė, kad oro uosto veikla sutri-
kusi ir ragino visus keleivius, tą die-
ną skrendančius iš ir į Miami oro uos-
tą, tikslios informacijos teirautis savo
skrydžių bendrovių.

Pasaulyje yra apie 210 mln. bedarbiû�

Londonas, rugsėjo 3 d. (ELTA)
– Naftos nuotėkis Meksikos įlankoje
Didžiosios Britanijos naftos ben-
drovei BP jau kainavo 8 mlrd. JAV
dolerių. Vien per pastarąjį mėnesį
nuostoliai padidėjo 2 mlrd. JAV dol.
Bendrovės teigimu, ji turėjo išmokėti
apie 399 mln. JAV dolerių nukentė-
jusiems nuo nuotėkio. Bendrovės pla-
nai visiškai uždaryti gręžinį vykdomi
gerai, teigia BP. Galutiniai gręžinio
uždarymo darbai turėtų būti baigti šį

mėnesį. Gręžinio gaubtas, uždėtas
šią liepą, buvo nuimtas. Tai leis seną
vidinį naftos platformos ,,Deep Water
Horizon” gręžinio apsaugos įrenginį
pakeisti nauju. Bus toliau daromas
gręžinys, kuris turėtų sumažinti
spaudimą. Šie darbai, tikisi BP, bus
baigti rugsėjo viduryje. Be to, BP tei-
gia, jog, po naftos nuotėkio sustabdy-
mo liepos viduryje daugiau nebebuvo
pastebėta, kad iš pažeisto gręžinio te-
kėtų nafta.

Vilnius, rugsėjo 3 d. (lrytas.lt) –
Jubiliejinė P. Širvio premija skirta
garsiam Lietuvos poetui – Zarasų
krašto dainiui J. Erlickui. Zarasų
rajono savivaldybės viešoji bibliote-
ka dar 1995 m. pasiūlė Pauliaus
Širvio premiją poeto atminimui sau-
goti ir teikė ją kas dveji metai. Nuo
2005 m. šia premija rūpinasi Zarasų
rajono savivaldybės taryba, įsteigusi
specialią rajono kultūros ir meno
premijų vertinimo komisiją. Nuo
2008 m. jubiliejinė Pauliaus Širvio
premija teikiama kas penkerius me-
tus poeto gimimo dieną – rugsėjo 6-
ąją. 

Kaunas, rugsėjo 3 d. (ELTA) –
Rugsėjo 3 d. Kaune Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio dailės muziejuje
įvyko ketvirtosios Lietuvos rašto me-
no parodos atidarymas. Po jo – kali-
grafijos meistriškumo pamoka. 

Lietuvos rašto meno paroda nu-
kreipta į Lietuvos rašto kultūrines
sąsajas su Europos šalių mentalitetu,
menu, daile tiek istorijos šviesoje,
tiek nūdienos aktualijų požiūriu. Pa-
roda skirta Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečiui. Parodoje greta
Lietuvos kaligrafų darbų galima ap-
žiūrėti ir Japonijos, Latvijos, Vokie-
tijos bei Izraelio menininkų to paties
žanro kūrinius.

Anot parodos rengėjų, kalba, raš-
tija, raštas – kultūros dalis, visuome-
nės sukurta ir formuojanti visuome-
nę. Užrašyta kalba tampa įprasmintu
tekstu, įgyjančiu tiesos statusą. O

žvelgiant į Lietuvos rašto istoriją iš
tūkstantmečio perspektyvos, ryškėja
nuolatinės sąsajos ir sumišimas su
kitų Europos tautų kalba bei raštu.
Pavyzdžiui, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės literatūros paminklai
buvo kurti mažiausiai aštuoniomis
anuo metu vartotomis rašto kalbo-
mis: lietuvių, lenkų, rusėnų, lotynų,
graikų, bažnytine slavų, vokiečių ir
latvių.

Muziejuje Kaune vykusioje atvi-
roje kaligrafijos meistriškumo pamo-
koje mokytojais tapo Lidija Kuklienė
– dailininkė kaligrafė, Vilniaus dailės
akademijos Klaipėdos vizualiojo di-
zaino katedros lektorė, bei Mindau-
gas Petrulis – Klaipėdos miesto vy-
riausiasis dailininkas, kaligrafas, di-
zaineris, VDA Klaipėdos vizualiojo di-
zaino katedros ilgametis dėstytojas. 
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Gera Lietuvos gynyba – îkandama užduotis
tus daugiau nei mes. Kodėl kitos šalys
supranta gynybos reikšmę, ruošiasi
sutikti ateities pavojus, o mes – ne?

Gynybos sistema, kariuomenė
yra ne per vieną dieną sukuriama.
Norėdami turėti kokybišką kariuo-
menę privalome nuolatos ją vystyti ir
tobulinti. Tai yra laipsniškas ir ilga-
laikis procesas, turintis vykti nenu-
trūkstamai. Kvalifikuoti darbuotojai,
profesionalūs, motyvuoti kariai neat-
siranda per savaitę ar porą metų.
Vien tam, kad paruoštume kvalifi-
kuotą bataliono vadą, prireiks nuo 10
iki 12 metų. Sukurti veiksmingą mo-
bilizacinę sistemą reikia dešimtme-
čių. Susiformuoti piliečių savimonei,
tautos savisaugos sampratai, kuri
reikalinga krašto gynybai, dvidešim-

ties metų nepakako (nors teigiamų
poslinkių šioje srityje jau galime pa-
stebėti).

Jei valstybės biudžete lėšos gyny-
bai nedidės, teks atleisti dalį darbuo-
tojų, specialistus, kuriuos paruošti
prireikė didelių investicijų. Paruošti
juos iš naujo prireiks daugybės laiko,
kurio galbūt jau nebeturėsime. Jei
kurdami savo kariuomenę atsiliksi-
me šiandien, rytoj būsime atsilikę
dvigubai, mūsų kariuomenė bus ne-
efektyvi. Atimdami lėšas iš kariuome-
nės dabar, atimsime ateities saugumą
ne tik iš savęs, bet ir iš savo vaikų.

Ar galime apsiginti?

Šiuolaikinės pasaulinės grėsmės
turi vieną bendrą bruožą: dabarti-
niame pasaulyje padėtis keičiasi la-
bai greitai. Numatyti, kuri iš galimų
grėsmių realiausia, kada tiksliai tai
įvyks, yra labai sunku, tačiau jau da-
bar akivaizdu, kad nedelsdami turi-

me tam ruoštis.
Istorijoje rasime nemažai pavyz-

džių, kai nedidelės tautos sugebėdavo
sėkmingai gintis nuo didesnių ir stip-
resnių priešų. Vienas ryškiausių yra
palyginti nesenas ir visiems gerai ži-
nomas Suomijos karo su Sovietų Ru-
sija pavyzdys. Panašių atvejų būta ir
daugiau. Koks sėkmingos gynybos re-
ceptas? Be daugelio kitų priežasčių,
visų pirma, tai gera karinė organiza-
cija, tinkamas aplinkos sąlygų panau-
dojimas, pranašesnė taktika, didesnis
mobilumas, pažangios karinės tech-
nologijos, gerai parengti motyvuoti
kariai ir jų vadai.

Svarbiausia ir būtina sėkmingos
kovos sąlyga yra nepalaužiama tau-
tos valia kovoti dėl savo laisvės. Ša-
lies gynyba turėtų būti kiekvieno jos
šalies piliečio siekis. Kariuomenė tėra
institucija, kuri organizuoja valsty-
bės piliečius gynybai, nagrinėja gali-
mas grėsmes, kuria gynybos planus,
ruošia piliečius krašto gynybai, turi ir
kaupia gynybai būtiną ginkluotę ir
kitas priemones. Gyvybiškai svarbios
grėsmės akivaizdoje visi piliečiai yra
kariuomenė.

Pavyzdžiui, Skandinavijos šalių
piliečiai savo valstybes aiškiai suvo-
kia kaip darinius, kurie gina ir atsto-
vauja jų vertybėms, siekiams, lais-
vėms, teisėms, suvokia valstybę kaip
kolektyvinį savo tautos kūrinį, be ku-
rio jie negalėtų visavertiškai egzis-
tuoti, nepaisant įvairių problemų, su
kuriomis valdžios institucijoms tenka
susidurti ir ten. Todėl dauguma tų
šalių piliečių labai vertina tarnybą
savoje kariuomenėje, privalomos ka-
rinės tarnybos atlikimas laikomas
garbingu ir naudingu reikalu, pilie-
čiai asmeniškai prisideda prie bendro
šalies saugumo stiprinimo.

Visuomenė remia savo kariuome-
nę, domisi, kas joje vyksta, supranta,
kad išlaidos gynybos reikmėms yra
būtinos. Lietuvoje dar dažnai stinga
aiškaus pilietiško visuomenės mąsty-
mo. Skandinavijos šalis laikyčiau lie-
tuviams sektinu pavyzdžiu. 

Mums būtina suvokti, kad nepai-
sant vienokių ar kitokių trumpalai-
kių sunkumų, su kuriais susiduria mū-
sų valstybė, kiekvienam iš mūsų yra
naudingiausia ją išsaugoti, nes vals-
tybė yra efektyviausia priemonė ginti
savo interesus,      Nukelta į 14 psl.

Dm. gen. mjr. Jonas Kronkaitis 

Lietuvos visuomenėje vyks-
tančiose diskusijose pastaruoju
metu neretai abejojama, kam
Lietuvai reikalinga sava kariuo-
menė. Dažnai su išsyk neigiama
nuostata formuluojamas šis
klausimas paprastai išsiskaido į
išvestinius klausimus-teiginius:
„Kas mus dabar puls?”, „Nuo ko
žadame gintis?”, „Jeigu mus vis
dėlto kas nors sugalvotų pulti,
argi tokia maža šalis yra pajėgi
apsiginti?”, „Kariuomenė labai
brangiai kainuoja, ar ne geriau
skirti tuos pinigus švietimui,
sveikatos apsaugai, ar pagaliau
pensijoms?” ir pan.

Jei atmesime išankstinę neigia-
mą nuostatą, pamatysime, kad tai iš
tiesų įdomūs ir mūsų šaliai labai
svarbūs klausimai, kuriuos verta pa-
nagrinėti išsamiau.

Kas mus puls?

Manyti, kad dabartinis pasaulis
yra saugesnis, nei buvo kada nors,
švelniai tariant, naivu. Karų, gink-
luotų konfliktų grėsmė visados buvo,
yra ir bus, kol žemėje yra valstybės ir
žmonių grupės, kurių tikslai yra
priešingi.

Kaip ir praeityje, taip ir dabar eg-
zistuoja valstybės, kurios turi ambici-
jų daryti įtaką regionams, kuriuose
jos turi savo tikslų. Tai pasireiškia
politiniu spaudimu, ekonominiu šan-
tažu ar net jėgos rodymu (tiesiogi-
niais karo veiksmais). Visas šias įta-
kos primetimo apraiškas galime ma-
tyti įvairiose pasaulio vietose. Tą lei-
džia padaryti ir neribotos informaci-
nio poveikio galimybės: propaganda,
informacinė kova pasiekė didelį mas-
tą. Karingą retoriką kaimynų atžvil-
giu praktikuojančios valstybės linku-
sios naudoti modernias informacijos
sklaidos priemones. Jos gali formuoti
revanšistinius įsitikinimus savų vals-
tybių visuomenėse, taip pat mėginti
palaužti valstybių – galimų agresijos
aukų – gyventojų pasitikėjimą savo
valstybe, valią grėsmės atveju ginti
savo šalį.

Kyla klausimas, kas gi mus galė-
tų pulti? Tačiau paklauskime, o kas
galėtų pulti Rusiją? Kodėl kasmet ša-
lia mūsų sienų ji rengia pratybas, nu-
kreiptas prieš NATO? Ar NATO or-
ganizuoja tokio masto pratybas prie
Rusijos sienų? Atsakymas būtų: be
abejo, ne.

Be tradicinių išorės grėsmių la-
biau akivaizdūs tampa ir visiškai
nauji pavojai. Šiuolaikinis pasaulis
yra didelių pokyčių akivaizdoje, kurie
bet kada gali iš esmės pakeisti pa-
saulinę saugumo padėtį: besikei-
čiantis mūsų planetos klimatas, ma-
žėjantys dirbamos žemės plotai, ne-
tolygus gyventojų pasiskirstymas pa-
saulyje, ypač sparčiai augantis gyven-
tojų skaičius Azijoje ir Afrikoje. Šių že-
mynų tinkamos žmonėms gyventi teri-
torijos tampa vis labiau perpildytos.

Net geriamo vandens, kurio Lie-
tuva labai turtinga, stoka priverčia
žmones kraustytis į palankesnes ša-
lis. Šis vyksmas tiesiogiai atsispindi
ir mūsų regione – dėl mažo gimsta-
mumo, imigracijos iš Afrikos ir Azi-
jos, Europos senbuvių proporcija
sparčiai mažėja. Žmonių migracija il-
gainiui gali įgyti katastrofišką mastą,
kuris ateityje pasieks ir mus.

Taip pat turime nepamiršti ir ga-

linčių kelti pasaulinę grėsmę valsty-
bių, tokių kaip Iranas ar Šiaurės Ko-
rėja, kurios turi branduolinį ginklą
bei kitokią masinio naikinimo gink-
luotę. Jų vadovų retorika agresyvi,
sprendimai sunkiai nuspėjami. Žino-
ma, mažai tikėtina, kad Lietuva tap-
tų tiesioginiu jų branduolinių puoli-
mų taikiniu, tačiau jei, pavyzdžiui,
būtų smogta kuriai nors Europos ar
Artimųjų Rytų valstybei, tai sukeltų
didžiulę grandininę reakciją, galinčią
nenuspėjamai paveikti politinę padėtį
pasaulyje, ir iššaukti begalę įvairaus
pobūdžio nelaimių, kurios sukeltų
nestabilumą plačiu mastu.

Daugelis mūsų minėtus pavojus
laiko esant tolimais, mums, lietu-
viams, neturinčiais didesnės įtakos.

Jei plačiau apsidairysime, turėtumė-
me suvokti, kad tai, kas vyksta toli-
muose kraštuose, anksčiau ar vėliau
pasibels ir į mūsų namų duris. Eko-
nominė krizė prasidėjo Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Ar ilgai turėjo-
me laukti, kol pajutome ją savo kai-
liu? Ekonominė krizė tėra nedidelis
pasaulio mums suteiktas sunkumas
palyginti su tikrais pavojais, galin-
čiais sukelti tikrą grėsmę mūsų tau-
tos ir kiekvieno iš mūsų egzistencijai.

Ar daug kainuoja mūsų 
saugumas?

Ar gali būti per brangus mūsų
saugumas? Be jokios abejonės, tinka-
mas karių parengimas, jų aprūpini-
mas, išlaikymas, efektyvi ginkluotė
kainuoja. Ar galime taupyti, suvokda-
mi, kad žmonių gyvybės gali tapti
kaina, jei mūsų kariai bus prastai ap-
mokyti, nepakankamai gerai ginkluo-
ti. Kiek mums kainuos tai, kad mes
sutaupysime kurdami nepakankamai
stiprią ir efektyvią kariuomenę, ne-
sugebančią reikiamą akimirką mūsų
apginti? Tai lėšos, kurias turime in-
vestuoti atsakingai, tačiau investuo-
jame nepakankamai.

Remiantis kai kurių visuomenės
apklausų duomenimis, matome, kad
nemaža mūsų žmonių dalis mano, jog
gynybai skiriama vos ne didžiausia
valstybės biudžeto dalis. Pažvelgę į
valstybės skiriamų lėšų pagal sritis
duomenis, pamatytumėme, kad ma-
žiau nei krašto apsaugai yra skiriama
tik poilsio, kultūros ir religijos bei
būsto ir komunalinio ūkio sritims.

Palyginimui: švietimo sistemai
2010 metais skiriama 2,893 mln. litų,
o gynybos sričiai – 988 mln. litų. Jei
palygintume, kiek investuoja į savo
gynybą mūsų NATO partneriai ir
kiek – mes, pamatytume, kad procen-
tais nuo BVP mažiau nei mes gynybai
skiria tik nykštukinis, išskirtinai
draugiškų valstybių apsuptas Liuk-
semburgas. Tačiau iš kaimyninių ir
regiono šalių būtent Lietuva gynybai
skiria mažiausiai iš visų. Pavyzdžiui,
Estija ir Lenkija skiria beveik du kar-

Kiek procentų nuo BVP gynybai 2009 skyrė mūsų regiono šalys.
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622))  994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA  CC..  MMAARRSSHH,,  MMDD  SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS  SSIIDDRRYYSS,,  MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell..  ((770088))  663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell..  ((777733))  888844--77996600

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS  ŽŽLLIIOOBBAA,,  MM..DD..
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000

DDrr..  PPEETTRRAASS  VV..  KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR  LLAALL,,  MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell..  777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66  

CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600663388
TTeell..  777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn::  884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy::  881155--336633--99559955
EEllkk  GGrroovvee::  884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn::  884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

,,Drauge” galima įsigyti puošnių

vestuvinių kvietimų.

Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

Skelbimû skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi

kartu arba atvykti î darbâ 
ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

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 sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû

patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell..  777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell..  663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477  WW  110033  SStt,,  OOaakk  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSttee  22440011,,  

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600  

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell..  770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  LL..  PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell..  770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell..  663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  DDAALLIIAA    EE..  CCEEPPEELLÈÈ,,  DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell..  770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr..  DDAALLIIAA  JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell..  663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355  WW..  111111  SStt,,  CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600665555
777733--223333--00774444  aarrbbaa  777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu bet ku-
riame Amerikos mieste. Nekalba
angliškai. Tel. 708-717-1001.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus eina-
muosius namo remonto darbus. Tel.
708-691-6012.

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Jauna moteris ieško darbo antra-
dieniais ir ketvirtadieniais.  Tel. 630-
706-1188.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Kalba angliškai, turi visus rei-
kiamus dokumentus. Tel. 630-915-
3019.

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpro-
čių, ieško darbo.  Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-915-3019.

* Moteris ieško darbo trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Darbą atlieka nuoširdžiai. Tel. 708-
691-1906.

* Vyras ieško darbo. Tel. 773-280-
3753.

Sudoku Nr. 30
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LORETA TIMUKIENÈ

To buvo siekta ilgai ir atkakliai 

Šią vasarą, birželio 14 d., Čikagos
specializuotame prekybos centre
„Merchandise Mart” duris atvėrė
įmonės „LinenMe” salonas. 

„LinenMe” – pirmasis lietuviš-
kas prekės ženklas, didžiausiame pa-
saulyje prekybos-parodų centre pri-
statantis Lietuvoje pagamintus ga-
minius iš lino: staltieses, servetėles,
patalynę, vonios ir virtuvės priedus,
taip pat ir stilingus drabužius.  „Mer-
chandise Mart” – specializuotas pre-
kybos centras, kuriame nuolatinius
stendus ir sales turi šimtai dizaino ir
prabangos prekių gamintojų bei par-
davėjų. „LinenMe” tapo pirmuoju
prekiniu ženklu iš Lietuvos, pateku-
siu tarp įsitvirtinusių JAV, Italijos,
Prancūzijos, Skandinavijos ir kitų di-
zaino prekių ženklų, ir tai yra didelis
pripažinimas bei lietuviškų gaminių
kokybės įvertinimas.

Lietuviškas salonas „LinenMe”
jau sulaukė „Merchandise Mart” lan-
kytojų – dizainerių, architektų, in-
terjero parduotuvių atstovų – susido-
mėjimo ir įvertinimo. Du „LinenMe”
lininiai rankšluosčiai iš karto pateko
į „Merchandise Mart” ekologiškų
prekių saloną. Taip pat jau priimti
keli užsakymai iš interjero prekybos
centrų. Lankytojus ypatingai nuste-
bino labai aukšta lininio audinio ir
pasiuvimo kokybė, neįprastai moder-
nūs ir stilingi gaminių  raštai ir spal-
vos, rankų darbo gaminiai ir faktas,
kad lino gaminius yra labai paprasta
prižiūrėti.

„LinenMe” gaminiais prekiau-
jama ir mažmeninėje rinkoje – juos
viso pasaulio klientai gali įsigyti in-
ternetinėje parduotuvėje. Itin aukš-
tos kokybės gaminius jau įvertino
pirkėjai iš daugiau nei 50 šalių, bet
didžiausias būrys įmonės klientų yra
Didžiojoje Britanijoje. 

Kaip sakė įmonės „LinenMe”
savininkė Inga Lukauskienė, turėti
savo saloną kartu su kitais pasaulyje
žinomais prekiniais ženklais buvo
vienas iš jų tikslų ir svajonių. To buvo
siekta ilgai ir atkakliai – kurtas ga-
minių dizainas – spalvos, raštai, to-

bulintas gamybos procesas, daug ben-
drauta su klientais, norint išsiaiš-
kinti jų norus ir poreikius, daug
dirbta gerinant gaminių pateikimo ir
įpakavimo kokybę, pristatymo spar-
tumą, klientų aptarnavimo veiksmin-
gumą. Atsiradus galimybei, įmonė
pateikė pasiūlymą su savo gaminių
pavyzdžiais ,,Merchandise Mart”
centrui – ir jie įvertino lietuvių triū-
są. I. Lukauskienė įsitikinusi, kad
labiausiai jų sėkmę lemia gaminių
kokybė ir, be jokios abejonės, keleri
metai sunkaus ir atkaklaus darbo.

Kaip sakė ,,LinenMe” atstovė,
bus stengiamasi įsitvirtinti JAV
rinkoje, planuojama atidaryti inter-
netinių parduotuvių kitose Europos
šalyse. Taip pat bus ruošiamos naujos
tekstilės ir drabužių linijos, dalyvau-
jama parodose ir toliau stengiamasi,
kad kiekvienas klientas, atidaręs
siuntinį iš ,,LinenMe”, būtų maloniai
nustebintas. 

I. Lukauskienė sakė, kad dirb-
dami savo salone Čikagoje jie ne tik
sieks atstovauti Lietuvai, savo ga-
miniais populiarins mūsų šalį, įmonė
planuoja organizuoti bendrus ren-
ginius su kitais Lietuvos gamintojais
ir kūrybingais žmonėmis, kad kuo
daugiau informacijos apie mūsų ša-
lies galimybes pasiektų būsimus ben-
dradarbius.

Lino gaminiai kuriami 
šeimos įmonėje

„LinenMe” prekiniu ženklu žy-
mimi lietuviško lino gaminiai paga-
minti Plungėje įsikūrusioje bendro-
vėje „Linomeda”. Tai yra šeimos įmo-
nė, lino gaminius gaminanti jau 20
metų. Per tokį ilgą laikotarpį įmonės
žmonės tapo savo srities žinovais,
galinčiais pagaminti beveik bet kokį
gaminį iš lino ar puslinės, kad ir koks
įmantrus jis būtų. Įmonėje dirba 50
darbuotojų, gamyboje naudojamos
įvairios lino apdirbimo technikos –
įvairus siuvimas, rankinis ir maši-
ninis peltakiavimas, rankinis ir maši-
ninis siuvinėjimas, rankinis audimas.
Lino gaminius ,,Linomeda” siuva ne
tik ,,LinenMe” prekiniam ženklui,
bet ir klientams beveik visose Eu-
ropos šalyse, JAV, Japonijoje, Kana-

LIETUVIŠKO LINO KELIAS ATVEDĖ Į ČIKAGĄLIETUVIŠKO LINO KELIAS ATVEDĖ Į ČIKAGĄ
doje ir net Pietų Afrikos Respub-
likoje. Kaip sakė I. Lukauskienė, pa-
matę užsienyje gražią, kokybišką lino
servetėlę, galite būti beveik tikri, kad
ji pagaminta ,,Linomedoj”.

Kiekvienam pasiekiama
prabanga

,,LinenMe” ženklo kūrėjai teigia,
kad šio ženklo projektas remiasi
tokiu siekiu – t. y. prabanga, pasie-
kiama kiekvienam. Kas tai yra? Linas
– prabangus audinys, nes jis visiškai

natūralus, pasižymi labai vertingo-
mis savybėmis – gerai sugeria drėg-
mę, greitai džiūsta, yra atsparus trin-
čiai. Šiais laikais, kai didžioji dalis
tekstilės yra gaminama Rytuose iš
abejotinos kokybės audinių, natūra-
lūs lino gaminiai yra tikrai prabanga. 

,,LinenMe” šią prabangą padarė
pasiekiamą kiekvienam – per inter-
netinę parduotuvę ir kainas, ,,įkan-
damas” daugeliui. Pasak ženklo kū-
rėjų, ,,LinenMe” atsirado dėl to, kad
jie norėjo savo klientams pasakyti,
jog jie gali gyventi apsupti lino, linas
gali būti žmonių gyvenimo, buities
dalis.

Kaip juokauja lietuviško lino
kūrėjai, vieną kartą pradėjęs naudoti
lininę patalynę, rankšluosčius ar
servetėles, sustoti nebegali. Todėl
daugelis klientų, pirmą kartą įsigiję
nedidelį pirkinį ,,pabandymui”, grįž-
ta ir perka dar kelis gaminius. Dar ir

draugams pasiūlo. Didžiausią pa-
klausą turi lininiai rankšluosčiai, pa-
talynė, servetėlės, staltiesės, vis la-
biau įsibėgėja prekyba naująja dra-
bužių kolekcija. 

Ištikimi savo klientams 

Nepaisant sudėtingos ekonomi-
nės padėties, ,,LinenMe” pardavimai
sparčiai auga. Paklausėme, kaip pa-
vyksta išsilaikyti šiuo ekonomiškai
nelengvu laiku.  ,,LinenMe” atstovai
sako, kad jie yra ištikimi savo klien-

tams – visus užsakymus bet kokia
kaina stengiasi atlikti laiku ir ko-
kybiškai. 

,,Norime, kad atidarę siuntinį,
klientai apsidžiaugtų, būtų maloniai
nustebinti, todėl turime daug nuola-
tinių užsakovų”, – tvirtina I. Lukaus-
kienė. Taip pat nuolat investuojama į
verslą, stengiamasi tobulėti – plėsti
gaminių pasiūlą, gerinti aptarnavi-
mą. Be to, ieškoma naujų klientų,
dalyvaujant pasaulinėse tekstilės
parodose – New York „Gift Show”,
Paryžiaus „Maison & Objet”, Frank-
furto „Ambiente”. Visa tai, o kartu ir
visų įmonės darbuotojų pasiauko-
jimas, be abejo, duoda rezultatą.

Mokslai Londone 
praverčia ir šiandien

Žinia, kad įtikti įvairiam skoniui
tikrai nėra lengva, bet ,,LinenMe”,
atrodo, tai pavyksta. Ir neatsitiktinai
– I. Lukauskienė, vyriausia prekinio
ženklo dizainerė, yra baigusi aukš-
tąją dizaino mokyklą – ji Londono
KLC School of Design  studijavo in-
terjero dekoravimą. Pasak moters, tai
buvo didelis iššūkis, nes tuo metu ji
augino du mažus vaikus bei vystė
verslą, ir visa tai – svetimoje šalyje.
Be abejonės, mokslai buvo naudingi
moteriai – nors ji jau turėjo daug
praktinių žinių ir įgūdžių apie in-
terjero ir tekstilės puošybą, techniką,
paskaitos ir praktinės užduotys su-
teikė daugiau teorinių žinių apie
puošimo stilius, spalvų ir medžiagų
derinimą interjere. Inga džiaugiasi,
kad tai praverčia šiandieniniame jos
darbe – jai tenka nuolat kurti ir to-
bulinti gaminių raštus ir spalvų
derinius, patarti klientams apie
,,LinenMe” gaminių derinimą jų
namuose, pačiai kurti interjerus. 

Lietuviai nuo seno moka
apdirbti liną

I. Lukauskienė įsitikinusi, kad
ilgametės lino apdirbimo tradicijos
lemia ypatingai    Nukelta į 11 psl.Įmonės ,,LinenMe” savininkė Inga Lukauskienė.
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Atkelta iš 10 psl. gerą gaminių
kokybę – lietuviai tikrai moka liną
austi, dažyti, siūti, peltakiuoti ir ki-
taip apdirbti. Tradicijos ir rankų
įgūdžiai lemia, kad ne vienas užsie-
nietis tikrąja to žodžio prasme išsi-
žioja pamatę, kad lininiai rankš-
luosčiai gali būti dangiškai melsvos
arba sodriai žalios spalvos ir minkš-
tučiai kaip pūkas. 

Buvo įdomu išgirsti iš specia-
listės, kokios šių dienų lino gaminių
mados. ,,Natūralumas ir dar kartą
natūralumas”, – toks buvo atsaky-
mas. Kaip sakė I. Lukauskienė, gal-
vodami apie klimato atšilimą žmonės
vis labiau linksta į natūralios ir kre-
minės spalvos audinius ir gaminius,
kurie yra „ekologiškai draugiški”.

Linas tikrai gali būti 
Lietuvos simboliu

Ingos paklausiau, ar linas galėtų
simbolizuoti Lietuvą kaip gintaras ar
krepšinis. ,,Esu tikra, kad taip”, – sa-
kė lino žinovė. Anot jos, lietuvių spe-
cialistų žinios ir praktika lino ap-
dirbime yra išskirtinės, mūsų tau-
tiečiai gali pagaminti tikrai ypatingus
gaminius, kurie išsiskiria kinų ir kitų

tautų tekstilės gausoje. Mūsiškiai
lininiai gaminiai yra ne tik gražūs,
bet ir patvarūs, lengvai prižiūrimi,
kuo ilgiau juos naudojant – skalbiant
ir lyginant – jie darosi vis minkštesni
ir malonesni. Lietuviai nuo senų
laikų moka daug audinio puošybos
būdų, atliekamų tik rankomis – pvz.,
peltakiavimas, siuvinėjimas ir nėri-
mas. 

Pasiteiravau, ar lino žinovė pri-
taria vyraujančiai nuomonei, jog  pri-
žiūrėti lino gaminius gana sudėtinga.
,,Tai yra mitas, atėjęs iš senų laikų,
kai nebuvo tiek modernių buities
prietaisų”, – sakė Inga. Visus lino
gaminius, anot specialistės,  galima
skalbti automatinėje skalbimo ma-
šinoje, džiovinti džiovyklėje, lyginti
aukštoje temperatūroje. Vienintelis
jos patarimas – juos reikia lyginti dar
šiek tiek drėgnus. Nors, pasak spe-
cialistės, jau seniai priimta lino ga-
minių nelyginti visai – natūraliai
glamžytas linas tikrai madingas. 

Pagrindiniai lino audinio priva-
lumai yra tai, kad jis labai gerai su-
geria drėgmę – net kelis kartus ge-
riau nei frotinis audinys. Priglaudus
lininį rankšluostį prie drėgno kūno
jis kaipmat nusausina visą drėgmės

Kiekvienas padoriai nugyventas gyvenimas 
yra herojiškas

Pokalbis su režisiere Agne Marcinkevičiūte
KARILÈ VAITKUTÈ

– Tampate viena labiausiai
žinomų Lietuvos dokumentinio
kino kūrėjų. Per dešimtį metų –
aštuoni filmai. Beveik visi bio-
grafiniai, pasakojantys apie iš-
kilius Lietuvos meno ir kultūros
žmones. Ar galima sakyti, kad
dabar visą savo gyvenimą skiria-
te dokumentiniam kinui? Kaip
pasirinkote savo profesiją? 

– Drįsčiau sakyti, kad visą savo
gyvenimą skiriu įsiklausymui ir mė-
ginimui suprasti pasaulį, iškart po to
seka – kūryba, arba kalbėjimas. Taip
jau atsitiko, kad dokumentinio kino
kalba aš išreiškiu mintis kiek ,,gar-
siau”. Nesirinkau profesijos. Sakau
nuoširdžiai: taip atsitiko. Dabar galiu
sakyti nuvalkiotas frazes: mane pro-
fesija pasirinko, tai – lemtis ir pana-
šiai. Tai bus tiesa. Nes tai būtų tiesa,
jei dabar turėčiau bet kurią kitą pro-
fesiją. Ne profesija svarbu, o žmogaus
atjauta žmogaus būčiai žemėje ir
kūrybingumas, kad pateisinčiau gy-
venimą, įprasminčiau visa, kas vyks-
ta beprasmiško.

– Esate sukūrusi filmus apie
kino režisierių  Raimondą Vaba-
lą, rašytojus Kunčiną, Granaus-
ką, Ivanauskaitę, Šerelytę, pas-
kutinis filmas – apie poetą Jus-
tiną Marcinkevičių. Kas teikia
daugiausia džiaugsmo, kuriant
dokumentinį kiną apie žymius
žmones?

– Kuriant filmą, džiaugsmą tei-
kia daugybė dalykų. Tuštybė – viena
iš jų, bet tokias paskatas stengiuosi
akimirksniu nuslopinti. Svarbu – su-
vokimas, kad kiekvienas padoriai nu-
gyventas gyvenimas yra herojiškas.
Ką jau kalbėti apie šių Lietuvos
kultūrai ir visuomenei nusipelniusių
žmonių gyvenimus. O mane giliau-
sias džiaugsmas apima, išgirdus, kad

žiūrovas rado atsakymą, gavo padrą-
sinimą ar teigiamą paskatą.

– Koks Jūsų filmas ar projek-
tas buvo Jums įdomiausias ar
kuo nors ypatingas?

– Kiekvienas projektas buvo ypa-
tingas. Kiekvienas tam tikru laiko-
tarpiu buvo pats įdomiausias. Sakau
tai atsakingai ir nuoširdžiai. Esu
smalsus žmogus, man daug dalykų
yra įdomūs, žaviuosi gyvenimu, my-
liu filmo herojų ir kalbu apie tą meilę
atvirai ir su užsidegimu.

– Kas pakito per dešimtį me-
tų dokumentinio filmo kūrime?
Gal yra kokių techninių pasieki-
mų, kurie palengvina darbą? 

– Pinigų projektui gauti yra  sun-
ku. Bet šiandien filmavimo ir monta-
žo technika yra prieinama kiekvie-
nam, kuris nors kiek geidžia tuo užsi-
imti. Gerai, kad skurdas neužkerta
kelio kūrybai. Anksčiau, kai nebuvo
skaitmeninės vaizdo įrašymo ir mon-
tavimo technikos, kino menininkas
buvo daug labiau pažeidžiamas. O pa-
čios kūrybos eigos jokia technika ne-
gali palengvinti ar apsunkinti. Kūry-
ba eina bangomis.

– Kokios yra šiandienio kine-
matografo bėdos? Ką, Jūsų nuo-
mone, reikėtų daryti, kad jų ne-
būtų? 

– Pagrindinė Lietuvos bėda yra
korupcija. Korupcija ir vagystės veši
ir kultūrai skirtų lėšų – varganų lėšų
– panaudojime. Kita Lietuvos bėda –
,,švogerių krašto” santykiai. Matau
nemaža nusižeminimo ir pataikavi-
mo atvejų tarp menininkų. Gal iš čia
nusižeminimas nušliaužia ir į kuria-
mo šiuolaikinio meno erdvę, kai men-
kavertiškumas liepia imituoti pop-
kultūrą, įsigalėjusių didžiųjų kultūrų
pamėgdžiojimą, kažkieno sėkmės for-
mulės varganą pritaikymą.

perteklių, nereikia net trinti. Be to,
lininis audinys labai greitai džiūsta –
tą patį rankšluostį pakabinus vėjyje
ar ant radiatoriaus  jis labai greit
taps sausas. 

Šios abi savybės labai svarbios
drabužiams – ypatingai karštu oru
arba keliaujant. I. Lukauskienė pasi-
džiaugė, kad jų šeima ir draugai jau
seniai keliauja apsirengę tik lininiais
drabužiais. Kodėl? Lininiai gaminiai
užima mažai vietos – palyginkime li-

ninius ir frotinius rankšluosčius arba
pažiūrėkime, kiek vietos lagamine
užima džinsai ir lininės kelnės. Linas
yra atsparus trinčiai, todėl yra ilga-
amžis.

Tad visi, norintys įsigyti šių il-
gaamžių gaminių, gali apsilankyti
salone „Merchandise Mart” Čikagoje
(222 Merchandise Mart Plaza, Suite
470, Chicago, IL 60654) arba interne-
tinėje svetainėje www.linenme.com

– Pati ne kartą lankėtės Jung-
tinėse Valstijose. Jūsų ar jūsų
vyro šeimos nariai gyvena Čika-
goje. Tikriausiai galvojote apie
tai, ką žmogui reiškia gyventi
tarp dviejų kultūrų, kalbų, pa-
pročių, gyventi ne savo krašte.
Ką apskritai galvojate apie emig-
raciją ir emigranto gyvenimą?
Kaip galėtumėte apibūdinti šian-
dieninius išeivius? 

– Išeiviai drąsūs žmonės, ir tikiu,
kad jie išsaugos lietuvišką stuburą.
Jie turi tai padaryti vardan mūsų,
kurie likome čia. Daugelis mūsų, li-
kusių Lietuvoje, jaučiamės kaip išvyti
iš savo žemės. Daugybė žmonių esa-
me socialiai nelaimingi, kultūriškai
atskirti nuo savo lietuviškos kultūros
– ypač per TV. Kas lengviausiai pa-
siekiama – esame kemšami greito

maisto kultūra.
– Ar turite kokį nors posakį

ar moto, kuriuo vadovaujatės?
– Turiu, daug įvairiems atve-

jams, skirtingiems būties lygmenims.
O mano kasdienybėje svarbiausia –
nesusinervinti. Galbūt didingiau
įvardijus – išlikti doram. 

– Papasakokite apie paskuti-
nį savo filmą ,,Prie rugių ir prie
ugnies”, kurį pamatys ir Čikagos
žiūrovai. Kodėl šį filmą norėjote
statyti, kiek laiko truko jį sukur-
ti, ar esate patenkinta rezultatu?

– Justinas Marcinkevičius – vie-
nas mano mylimiausių rašytojų. Tai
yra mano atsidėkojimas žmogui, ku-
ris man (ir daugeliui Lietuvos žmo-
nių) teikė atramą, paguodą ir viltį,
jeigu atsiminsime, kad buvome sovie-
tų ideologijos priespaudoje.

Šį filmą kurti paskatino lituanis-
tė Živilė Bandorienė, pati nebūčiau
drįsusi kreiptis į tokį garbų žmogų.
Sumanymas siekia 2005 metus, kai
pirmą kartą teikiau paraišką finansa-
vimui (paraiška nebuvo tais metais
patenkinta). O filmą užbaigiau 2010
metais. 

Filmo kūrimas užtruko labai il-
gai. Turėjau daug laiko atsirinkti tai,
kas svarbiausia iš visos nufilmuotos
ir archyvinės (LTV) medžiagos. Esu
laiminga, kad filmas žiūrovams pati-
ko, vadinasi, filmas leido pažinti šį
nuostabų žmogų ir persismelkti jo
spinduliuojamu gerumu.

– Kokie tolesni Jūsų planai?
– Gyventi. Jei pasiseks, sukurti

kokį nors filmą, bent vieną iš tų, ku-
rie sukasi galvoje ar guli stalčiuje.

A. Marcinkevičiūtės dokumentinio filmo „Prie rugių ir prie ugnies“ apie
poetą Justiną Marcinkevičių premjera įvyks rugsėjo 12 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL
60439). Premjeroje dalyvaus režisierės padėjėjas Albertas Vidžiūnas.

Agnė Marcinkevičiūtė�

LIETUVIŠKO LINO KELIAS...LIETUVIŠKO LINO KELIAS...
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SANDRA KLIUKAITÈ

Dangų rėžiantys, legendomis api-
pinti Amerikos metropolių dango-
raižiai – aukščiausia miestų pasekmė
tiesiogine šio žodžio prasme. Šie
milžiniški pastatai visuomet patenka
į garsiausius kino filmus, televizijos
kanalus, žurnalus, turistų ir teroris-
tų akiračius. New York Manhattan,
Chicago, Detroit, San Francisco, Bos-
ton miestų dangoraižiai – visi jie
miesto ekonominio klestėjimo simbo-
liai. Ypač aukštų dangoraižių viršu-
tinių aukštų šeimininkais dažniau-
siai tampa ypatingi herojai, tokie kaip
milijonierius Donald Trump ar didžio-
jo kino žvaigždės. Šie žmonės grožisi
geriausiomis miestų panoramomis,
važinėja šarvuotais limuzinais ir re-
tai tepagalvoja, o kas būtų, jeigu su-
gestų didžiojo dangoraižio liftas?

Pirmtakai – garo liftas ir kuklus
devynaukštis

Apie liftą užsiminiau ne šiaip
sau, nes būtent lifto išradimas pa-
skatino milžiniškų dangoraižių staty-
bų eros pradžią. Truputį juokingą,
garais varomą liftą, 1853 metais išra-
do toks niekam nežinomas barzdotas
amerikietis Elisha Otis. Nuo to laiko
į dangų galėjo pakilti nors ir žirafa.
Naujasis išradimas veikė kaip aksti-
nas, skatinęs to meto architektus ieš-
koti novatoriškų statybos technologi-
jų. Taip atsirado karkasinė sistema,
leidusi statyti neriboto aukščio pasta-
tus. Tiesa, XIX a. pab. naujų archi-
tektūrinių sprendimų privertė ieškoti
ir kitos aplinkybės: smarkiai pabran-
gusi žemė miesto centre (reikėjo
plėstis ne į plotį, o į aukštį), katastro-

fiškai augantis žmonių skaičius mies-
tuose ir pagaliau pragaištingas Chi-
cago gaisras, atlaisvinęs vietą bandy-
mams ir dangoraižių „džiunglių” sta-
tyboms.

Taigi, pirmasis daugiaaukštis ar-
chitektūros bandymas su talentingo-
jo Otis liftu iškilo dar 1885 metais
(arch. William Le Baron Jenney). Čia
įsikūrė stambi Chicago nekilnojamojo
turto draudimo bendrovė, tačiau jau
1931 m. pastatas buvo sugriautas.
Nepaisant to, buvęs vos devynių
aukštų jis iki šiol vadinamas pirmuo-
ju pasaulio dangoraižiu. O iš tebe-
stovinčių XIX a. Chicago aukštybinių
pastatų negalima nepaminėti ameri-
kiečių architektūros legendos Louis
Sullivan suprojektuoto „Wainwright”
pastato, iškilusio 1891 metais. Pasta-
rasis pasiekė vos dešimties aukštų
lygį, tačiau tuo metu jau atrodė kaip
milžiniškas namas. Minėti aukštybi-
niai pastatai tapo dabartinių dango-
raižių pirmtakais, įteisinusiais nau-
jąją karkasinę statybą ir tam laikui
išties modernius inžinerinius spren-
dimus. O kas buvo po to, labiau pri-
minė sapnus, nei statybų tikrovę.

Dangoraižių lenktynės – sapnus
primenanti tikrovė

Pastačius pirmuosius Chicago
dangoraižius, prasidėjo tai, ką archi-
tektūros istorikai vadina dangoraižių
lenktynėmis. XX a. pr. dangoraižių
lenktynės priminė kažką iš fantas-
tikos ir sapnų srities, bet buvo aki-
vaizdi didžiųjų Amerikos miestų
realybė. Jau pačioje XX a. pr. dango-
raižių lenktynių vairą iš Chicago
perėmė New York. 1902 metais buvo
baigtas „Flatiron” pastatas miesto

Amerikietiškos miesto legendos: dangoraižiai

centre (arch. Daniel Burnham). Uni-
kalios trikampio formos, neoklasiki-
nio stiliaus statinys pasiekė 22 aukš-
tų, 87 metrų skalę ir greitai tapo nuo-
lat fotografuojama miesto legenda.
Pastatą fotografavo net garsusis foto-
menininkas Edward Steichen (1879–
1973), filmavimo aikšteles čia statė
žymiausi amerikiečių režisieriai: Ro-
land Emmerich, James Cameron,
CBS laidų vedėjas David Letterman.
Nemažesnio populiarumo kine susi-
laukė ir 1913 m. užbaigtas ,,Wool-
worth Building” dangoraižis (arch.
Cass Gilbert), pramintas NY „Preky-
bos katedra”. 241 metrų, 57 aukštų
neogotikinis „aukštaūgis” pateko į ne
vieną klasika tapusį filmą (...).

Vadinamajame dangoraižių auk-
so amžiuje (2-3 deš.) dangoraižiai kilo
vienas po kito. Ir ne tik New York ar
Chicago, bet ir Detroit, San Francis-
co, Boston centruose. Vis dėlto įsi-
mintiniausi dangoraižiai atsirado bū-
tent New York. 1930 m. Manhattan
bankas pasistatė 283 metrų, 70 aukš-
tų „Wall Street” dangoraižį (arch. H.
Craig Severance). Tačiau dar tais
pačiais metais aukštesnį pastatą pas-
tatė niujorkietis architektas William
Van Alen, pastatęs ,,Chrysler Buil-
ding”. Art Deco stilistikos (prieškario
NY labai madingos), 319 metrų aukš-
čio dangoraižis tapo legendinio
„Chrysler” automobilių gamintojo
centrine būstine. Jis, kaip ir prieš tai
minėtieji pastatai, pateko į daugybę
senųjų foto ir video kadrų, o 2007 me-
tais paskelbtame „Amerikos mėgs-
tamiausių pastatų TOP 150” užėmė
aukštą 9-tą vietą. Norite sužinoti, kas
užkariavo pirmąją šio sąrašo vietą?
Be abejo, tikrų tikriausia New York
dangoskyros ir kino dokumentikos
legenda – „Empire State Building”
(arch. Shreve, Lamb ir Harmon).
1931 metais pastatyto, 391 metrų,
102 aukštų Art Deco stilistikos milži-

no iš pamatų neišmušė net 1945
metais į jį įsirėžęs bombonešis. Be-
veik 40 metų turėjęs aukščiausio pa-
saulio pastato vardą, „Empire State
Building” nusileido tik 1973 m. iški-
lusiam ,,World Trade Center” (arch.
Minoru Yamasaki). (...)

Tiesa, grįžtant prie amerikietiš-
kų dangoraižių lenktynių, galima pri-
durti, kad liūdnai išgarsėję „Dvyniai”
šias lenktynes „prakišo” dar 8-ajame
dešimtmetyje. Kai 1974 m. buvo baig-
tas iki šiol pats aukščiausias JAV pas-
tatas – „Sears Tower” Čikagoje (arch.
S.O.M.). Lygiai prieš 10 metų, nepai-
sydamas 110 aukštų, 443 metrų
aukščio ir slidžios stiklo išorės, į
„Sears Tower” be jokio leidimo ir tik
savomis kojomis bei rankomis kopė,
ko gero, didžiausias planetos nu-
trūktgalvis prancūzas Alain Robert –
„Žmogus voras”. (...). Tiesa, legen-
diniai, beveik šimtamečiai Amerikos
dangoraižiai jau nebesivaržo šiuo-
laikinėse dangoraižių lenktynėse. Da-
bar čia pirmauja Azijos dangoraižiai,
tokie kaip Kinijos „Shanghai World
Financial Center”, Taivano „Taipei
101” ir, žinoma, „Burj Khalifa” Du-
bajuje. Pastarasis šiuo metu yra pats
aukščiausias pasaulyje, o jo ūgis sie-
kia net 828 metrus.

Nuostabu yra tai, kad dangorai-
žių karštligė, prasidėjusi dar XIX a.
pab. Chicago, per vieną šimtmetį iš-
plito po visus penkis pasaulio žemy-
nus (net ir Afriką). Vieni dangų rė-
žiančius pastatus keikia, kiti juos
dievina. Kartais dangoraižiai prime-
na miesto pabaisas, o kartais gniau-
žia kvapą ir tampa ne tik miesto le-
gendomis, bet ir miestų vizitinėmis
kortelėmis. Dangoraižis – ko gero,
pats kosmopolitiškiausias ir mies-
tietiškiausias pastato tipas. Nes... ar
kada matėte dangoraižį kaime?!

Sutrumpinta
Kultūrpolis.ltWainwright Building, 1891, Chicago (wikipedia.org)

,,Burj Khalifa”, 2010, Dubajus.



DRAUGAS, 2010 m. rugsėjo 4 d., šeštadienis 13

Daug praktiškų žinių įgijome Algio Kasniūno ir
Monikos Miku lionytės vadovaujamame būrelyje „O
kaip? O taip!”, vaidinimo paslapčių mokė Raimundas
Kazlauskas „Ei, jovar!” būrelyje, o su Tomu Quinn ir
Vaiva Laniauskaite diskutavome „Ne su tinku!” būre-
lyje. Prisiminėme man da  gumo taisyk les Kristinos
Quinn būrelyje „Etiketas mergaitėms”. Berniukai
irgi turėjo progos pabūti ypatingai man da giais Algio
Kasniūno vadovaujamame būrelyje „Etiketas berniu-
kams”.

Rytinius būrelius sekė pietūs, laisvalaikis, po to
— maudymasis Spyglyje ir popietiniai užsiėmimo

būreliai. Visus popietinius būrelius irgi vedė mūsų
šaunūs ir niekada nepavargstantys vadovai. Mes
galėjome pasirinkti net iš trylikos popietinių būrelių:
tai: „Chorelis”, vadovaujamas Ritos Kliorienės,
„Filmavimas”, vadovaujamas Šarūno Daugirdo ir
Pauliaus Jankaus, ,,Rok”, vadovaujamas Raimio
Kazlausko, „Gitara”, vadovaujamas Juliaus Lietuv -
ninko, „Į sveikatą!”, vadovaujamas Daivos Ragaitės,
„MTV/VH1”, vadovaujamas Vaivos Laniauskaitės ir
Monikos Mikulionytės, „Skaitymas”, vadovaujamas
Lauros Karvelytės, „Golfas”, vadovaujamas Tomo
Quinn, „Kulinarija”, vadovaujamas Algio Kasniūno ir
Arijos Kasputytės, „Menas”, vadovaujamas Karinos
Puškoriūtės, „Gamta” (vadovė Kristina Quinn),

„Martha Stewart” (vadovė Rima Giedraitytė),
„Krepšinis” (vadovas Juozas Pranckevičius). 

1910, 1920-ieji dešimtmečiai
Penktadienio vakare visa stovykla atsidūrė XX a.

antrajame dešimtmetyje. Stovyklautojai pasipuošė šio
laikotarpio drabužiais ir susirinko į karnavalą. Čia
žaidėme įvairius žaidimus, balsavome už moterų tei-
ses, šokome trečiojo dešimtmečio šokius, teko pabūti
net besislapstančiais nuo policijos, gangsterių. Viena
iš stočių buvo akcijų pirkimas: Barakų, Damušių rū-
mų, Valgyklos, Kitos pusės. Akcijos augo ir krito visą
valandą, kol staiga pastebėjome, kad esame antraja-
me dešimtmetyje. Staiga pasigirdo didžiausias triukš-
mas – paskelbta, kad birža sužlugo. Vieni džiaugėsi, o
kiti aimanavo...

1930-asis dešimtmetis
Trečiąją stovyklos dieną pas mus Dainavoje —

1930-ji metai — Didžioji depresija. Šią „sunkią eko-
nomiškai” dieną stovykloje vyko sporto šventė. Va-
dovai suskirstė stovyklautojus į aštuonias ko mandas.
Pagrindinis sporto dienos apdovanojimas — „Auksinė
duona”. Žaidynės vyko atkakliai: kvadratas, krepši -
nis, futbolas ir lėkštė (frisbee). Iki pietų raudona ko-
manda buvo užėmusi pirmą vietą, bet visi žinojo, kad
tai gali greitai pasikeisti. Per pietus iš depresijos laikų
grįžome į realybę ir valgėme skanius koldūnus. Po
pietų – vėl varžybos. Kas gi gaus tą nepaprastą apdo-
vanojimą?! Pabaigai visos komandos turėjo surengti
sinchroninio plaukimo šokį ir dainą. Šios varžybos vy-

ko Spyglyje, visiems dalyviams teko smagiai pasi-
maudyti. Pasibaigus visoms rung tims, vadovai su-
skaičiavo taškus ir paskelbė nuga lėtojus — Geltona
komanda. Visi dalyviai galėjo kartu pasportuoti, todėl
tai buvo labai sėkminga ir smagi diena.

1940-asis dešimtmetis
Ketvirtoji diena stovykloje sutapo su ketvirtuoju

praeito amžiaus dešimtmečiu. Rytas prasidėjo gana
ramiai. Vyko iškilmingos šv. Mišios, po to MAS meti-
nis suvažiavimas. Šiemet, atlikę moksleivių progra-
mos užduotis, 8 moksleiviai davė įžodį. Kiekviena
kuopa perskaitė savo metinį pranešimą. Per praneši-
mus gražu buvo matyt, kad visos kuopos įvairiausiais
būdais atliko visuomenišką uždavinį, sekdami šių
metų paskelbtu ŠAAT šūkiu: Ranka rankon pavei-
kime žmoniją Kristaus vardu. Matėsi, kad mokslei-
viams yra labai svarbūs visuomeniški darbai. Tada bu-
vo graži staigmena: kiekvienam stovyklau tojui ir šta-
bo nariui buvo padovanoti gražūs marš kinėliai, skel-
biantys Ateitininkijos 100–metį, kuris Čikagoje bus
paminėtas per Padėkos savaitgalį. Juos atvežė Aud-
rius Rušėnas, Jubiliejaus organizacinio komiteto na-
rys. Dėkojame Jums už tokius gražius marškinėlius! 

Po pietų visi dalyvavome atsikiruose užsiėmi-
muose: šokome, sportavome, gilinome savo lietuvių
kalbos žinias, dalyvavome diskusijose. Po maudynių
ežere ir vakarienės vadovai išsiskirstė mergaites ir
berniukus ir mes išsiruošėme į „karą”. Ketvirtasis
dešimtmetis mūsų stovykloje – „karo” metas, todėl
vyko atskiri berniukų ir mergaičių vakarai. Mergai-
tės susirinko salėje ir pasiskirstė į keturias koman-
das. Kiekviena komanda pasistatė „fortą”. Tada žai-
dėme žaidimą, panašų į kvadratą. Nugalė ju sioji
komanda žaidė prieš vadoves, vadovės laimėjo visą
turnyrą. Tada vadovės paleido muziką ir visos mer-
gaitės labai gražiai ir smagiai šoko. Berniukai į savo
vakarą susirinko labai karingai nusiteikę. Jie pasi-
dalino į dvi komandas ir kariavo tarpusavyje su miltų
granatomis. Mūšiai vyko keturiais turais ir buvo labai
įnirtingi. Reikėjo išsaugoti savo stotis ir bandyti už-
imti priešininkų komandų stotis. Vienu metu lai-
minėjo Juodoji komanda, kitu – Raudonoji. Bet smar-
ki kova staiga nutrūko – pasibaigė miltai, susprogo
paskutinė miltų granata... Nusėdus miltų debesims
paaiškėjo, kad Juodoji komanda išplėšė tokią sunkią
pergalę, o raudonieji „krito” nugalėti. Po sunkios
kovos berniukai susikūrė laužą ir smagiai pavakarojo. 

MAS stovykloje aštuoni davė moksleivio ateitininko įžodį: (iš k.)  Matas Lapkus, Donatas Tukys, Saulė Tamkutė, Romas Šonta, Andrėja Petrulytė, Mikas Giedraitis, Kristina
Prunskytė, Svaja Pakalniškytė.                                                                                                                                                     Pauliaus Jankaus nuotraukos

Moksleivių ateitininkų stovykloje, sporto šventės metu, juodoji komanda puola.

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo  IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo  

2010 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos stovyklautojai, Dainavoje.

„Atgal į ateitį”
Atkelta iš 2 psl.

Stovyklos aprašymo pabaiga bus spaus dinama
kitą šeštadienį.



14             DRAUGAS, 2010 m. rugsėjo 4 d., šeštadienis

Misijos dalyvių ,,miegamasis”.

Gitara groja GDovas Lietuvninkas.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kaip žinia, ateinančiais metais
Ame rikos lietuvių Romos katalikų
(ALRK) federacija – JAV lietuvių ka -
talikų organizacijų sąjunga, švęs gar -
bingą 105 metų sukaktį (įsteigta Wil -
kes-Barre, PA, 1906 m. balandžio 17
d. vykusiame Amerikos lietuvių kata-
likų kongrese). Federacija turi centro
valdybą, prie jos veikia Federacijos
ta ryba, kurią sudaro Federacijos val -
dyba, katalikų centrinių organizacijų
centro valdybų pirmininkai, katali -
kiškų laikraščių redaktoriai. Kas
dveji metai šaukiami Sąjungos kong -
re sai. 

Š. m. rugpjūčio 28 d., šeštadienį,
vyko bendras Amerikos lietuvių Ro -
mos katalikų federacijos Čikagos ap -
skrities suvažiavimas. Jis prasidėjo
šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo parapijos bažnyčioje. Po Mi -
šių suvažiavimo dalyviai rinkosi į pa -
rapijos salę pažvelgti į ateities pla nus
ir naujos Amerikos lietuvių Ro mos
katalikų federacijos Čikagos apskri-
ties valdybos rinkimams.

Į suvažiavimą atvyko (ALRK) fe -
deracijos valdybos pirmininkas Sau -
lius Kuprys, kunigai Jaunius Kelpšas
ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ, seselės
kazimierietės Teresė Papšytė ir sese -
lė Janina Galubickytė bei Palaimin -
tojo J. Matulaičio misijos seselė Lai -
mutė Kabišaitytė, Čikagos apylinkių
parapijų atstovai. Registracijos, kurią
puikiai vykdė Mildred Jagiella, metu
susirinkusiems buvo išdalinta ren gi-
nio dienotvarkė ir sukalbėta malda.

Suvažiavimą atidarė Čikagos ap -

s krities valdybos pirmininkas Algis
Kazlauskas. Pasveikinęs visus susi -
rin   kusius, jis perskaitė dienotvarkę.
Buvo sudaryta Nominacijų komisija
(dr. Linas Sidrys ir Vida Kuprytė),
diskutuota dėl valdybos narių skai -
čiaus (siūlyta, kad valdyboje būtų
žmonės iš kiekvienos parapijos, taip
pat pasiūlyta įtraukti į valdybą sese-
les kazimierietes).

Praėjusio ALRK federacijos  su -
va žiavimo protokolą perskaitė Vida
Sa kevičiūtė. ALRK federacijos valdy-
bos pirmininkas S. Kuprys trumpai
nubrėžė fe deracijos ateities kelius. 

Toliau buvo kalbama apie kata-
likiškus Čikagos apskrities rūpesčius.
ALRK federacijos Čikagos aps kri ties
valdyba turi daug progų prisidėti prie
veiklesnio lietuviškų parapijų gyveni-
mo. Buvo daug diskutuojama apie tai,
kaip sekasi parapijose vykdyti kata-
likiškąją veiklą, kokiais rūpesčiais gy -
vena šios apskrities parapijų žmo nės.  

Brighton Park parapijos atstovė
Salomėja Daulienė apgailestavo, kad
po 98-rių metų parapija nebeturi lie -
tuvio kunigo. Ji papasakojo apie ke -
lius, kuriuos nuėjo parapijiečiai, no-
rėdami turėti savo kunigą (jie  rašė
laiš ką Vilkaviškio vyskupui, prašyda-
mi skirti lietuvį kunigą Brighton
Park parapijai), deja, kol kas atsaky-
mo, kaip išspręsti susidariusią prob-
lemą, nėra. 

V. Sakevičiūtės nuotaikos buvo
daug geresnės. Jos tvirtinimu, atėjus
į Marquette Park parapiją kunigui
Jauniui Kelpšui, parapijos gyvenimas
pagyvėjo, atsinaujino. 

Šios parapijos parapijietis Anta -

ALRK federacijos Čikagos apskrities suvažiavimas 

Amerikos lietuvių Ro mos katalikų federacijos Čikagos apskrities suvažiavimo
dalyviai iš kairės: Viktoras Kelmelis, dr. Linas Sidrys, Algis Kazlauskas, kun.
Jaunius Kelpšas, Salomėja Daulienė.

nas Paužuolis pasidžiaugė, kad padi -
dėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapijos bažnyčios pajamos, per šv.
Mišias bažnyčioje vis daugiau matyti
jaunų žmonių veidų. 

Tėvas A. Saulaitis, SJ, pastebėjęs,
kad misija savo dydžiu siekia tik ket -
virtį parapijos, džiaugėsi Palaimin -
tojo Jurgio Matulaičio misijai prik-
lausančiomis šeimomis. Šiuo metu jų
yra apie 700. Jam susirūpinimą kelia
lietuvių, gyvenančių toli nuo lietu-
viškų parapijų, sielovados klausimai.
Jis siūlė juos spręsti kartu. Jis ypač
susirūpinęs šiaurinėje Čikagos dalyje
ir Indiana valstijoje gyvenančių lietu-
vių sielovados reikalais.

Vida Kuprytė trumpai papasako-
jo apie darnią ir gražią Šv. Antano
parapijos (Cicero) lietuvių veiklą. 

Apie ateities perspektyvas kal bė -
jo Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčios administratorius kun. J. Kelp -
šas, pabrėžęs, kad dabartiniai pa -
rapijiečiai turi puikų pagrindą savo
veiklai vystyti ir apgailestavo, kad
kartais per mažai dėkojame tą pag -
rin dą sukūrusiems. Kunigas kvietė
su važiavimo dalyvius būti optimis-
tais, nepasiduoti pesimistinėms nuo-
taikoms. ,,Reikia įkvėpti gyvybės, rei -
kia išjudinti sustingimą. Darykime,
galvokime visi kartu, o Romos kata-
likų federacija mums tikrai padės”, –
sakė kun. J. Kelpšas, kviesdamas vi -
sus didžiai Vilčiai, Tikėjimui ir Mei -
lei.

Po kunigo pasisakymo vyko karš-
tos diskusijos. Pasisakė Marija Re -
mie nė, dr. L. Sidrys, A. Paužuolis, S.
Kuprys, ses. Laimutė ir kiti suvažia -
vi mo dalyviai.

Nominacijų komisijai pristačius
kandidatus, buvo renkama nauja
ALRK federacijos Či kagos apskrities
valdyba. Į ją išrinkti: V. Sakevičiūtė,
Mildred Jagiella, ses. Laimutė Kabi -
šaitytė, Viktoras Kelmelis, Salomėja
Daulienė, ses. J. Golubickis, kun. J.
Kelpšas. Suvažiavimas įgaliojo valdy-
bą, esant reikalui, priimti naujus na -
rius.

Kun. J. Kelpšui sukalbėjus mal -
dą, ALRK federacijos Čikagos apskri-
ties suvažiavimas baigė savo darbą.
Suvažiavimo dalyviai skirstytis
neskubėjo. Jie vaišinosi ALRK Mote -
rų sąjungos 3-os kuopos paruoštais
užkandžiais, daug ir ilgai diskutavo.
O pakalbėti iš tiesų yra apie ką.

Amerikos lietuvių Ro mos katalikų federacijos Čikagos apskrities suvažiavimo metu vyko karštos diskusijos. Pasisako
Antanas Paužuolis (pirmas iš dešinės). Stovi (pirmas iš kairės) buvęs Čikagos apskrities valdybos pirmininkas Algis
Kazlauskas.                                                                                                               Jono Kuprio nuotraukos

Atkelta iš 7 psl. taip pat tautai
išlikti kupiname pavojų dabartini-
ame pasaulyje.

Sugrįžtant prie Suomijos pavyz-
džio, jos tauta pavojaus akimirką su-
telkė visas jėgas ir parodė milžinišką
valią kovodama dėl savo valstybės,
nes jos išlikimas buvo suvoktas kaip
kiekvieno suomio išlikimas. Tauta
karo veiksmų eigoje patyrė didelių
nuostolių, bet išliko ir apgynė savo
šalį. Mums panašiu metu pritrūko iš-
ankstinės politinės ir karinės valios
kovoti dėl valstybės išlikimo. Viena iš
priežasčių – baimė, kad per karo
veiksmus žus per daug mūsų žmonių.

Leidę save okupuoti, dėl represijų,
trėmimų, priverstinės emigracijos
netekome daug daugiau žmonių nei
tiesiogiai kare dalyvavusi Suomija.

Dabar mūsų gynybos sąlygos yra
palankesnės nei tuometinės Suomi-
jos. Kai Suomija buvo užpulta, ji ne-
turėjo nė vieno karinio sąjungininko,
todėl turėjo gintis viena. Lietuva yra
galingo karinio NATO aljanso narė.
Tai yra svarbu saugumo užtikrini-
mui. Parodę valią kovoti, suomiai,
net būdami neutralūs, sulaukė rea-
lios paramos ginklais. Taip pat jiems
padėjo pasaulio savanorių legionai.

Jei kartais mus ištiktų panašus

Gera Lietuvos gynyba... likimas, mes turime teisiškai pagrįs-
tas saugumo garantijas. Nė kiek ne-
abejoju, kad parodę valią kovoti, kari-
nės pagalbos sulauktumėme kur kas
greičiau. Jau 20 metų kuriame savo
kariuomenę ir galime sukurti ją
tokią, kad galėtumėme patys apsiginti,
kol sulauksime tarptautinės paramos.

Lietuvos kariuomenei dar reikia
tobulėti ir vystytis, būtina tobulinti
mūsų atsargos sistemą, dar trūksta
reikiamo kiekio modernios ginkluo-
tės, būtinos mobiliems kovos veiks-
mams prieš tankais ir šarvuočiais
ginkluotą priešą, taip pat – kai kurių
kitų priemonių. Mums reikalinga ge-
rai ginkluota, mobili kariuomenė ir
pakankamai didelė, prireikus greitai
kilnojama, kovos veiksmams paruoš-

ta motyvuotų piliečių atarga. Visa tai
– mums įkandama užduotis. Svar-
biausia, kad visuomenė palaikytų sa-
vo kariuomenę, ją remtų.

Taigi, ar galime apsiginti? Jei no-
rėsime apsiginti, apsiginsime. Svar-
biausia ne nuolat to klausti, bet pri-
reikus turėti valios gintis. Nesiruoš-
dami gynybai, tik paskatinsime gali-
mus agresorius ateityje pasiimti mus
kaip lengvą grobį. Juk ne veltui yra
sakoma: nori taikos, ruoškis karui,
nes stiprindami savo gynybą mes
silpniname galimo agresoriaus keti-
nimą pulti.

Delfi.lt
Dm. gen. mjr. Jonas Kronkaitis

– buvęs Lietuvos kariuomenės vadas,
KAM ministrės patarėjas.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse 

ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANTANAS

PUMPUTIS

Mūsų brangusis, Tu 2005 metais rugsėjo 5 dieną palikai šį pa-
saulį, bet Tavo gerumas, nuoširdumas liko su mumis. Atmename
Tavo sielą užprašydami šv. Mišių ir savo maldose.

Žmona Joana, jo sesers ir brolio vaikai su šeimomis
Lietuvoje

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
KAZYS 

ŠIMULIS

Prisimenant skaudžios netekties pirmąsias metines, kai
atsisveikinom su mylimu Vyru, Tėvu ir Seneliu, šv. Mišios už a.a.
Kazio sielą bus atnašaujamos 2010 m. rugsėjo 11 d. 4 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park.

Maloniai prašome visus, kurie pažinojo a. a. Kazį, tą dieną
prisiminti jį maldoje.

Liūdinti žmona, sūnus ir anūkai

A † A
DONATUI DAUBARIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvą VYTAUTĄ, žmoną
INGĄ, sūnų LUKĄ ir dukrą MARTYNĄ bei visus arti-
muosius ir gimines.

Čiurlionio galerija

A † A
DONATUI DAUBARIUI

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą velionio
šeimai bei artimiesiems.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojai ir tėvų komitetas

Žmogus, lyg žiburėlis
suspindi ir atėjus  laikui užgęsta...

DVIDEŠIMT ŠEŠERIŲ
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

A †  A
Inž. JUOZAS

GIBAITIS

Jau suėjo dvidešimt šešeri metai, kai negailestinga mirtis atsky-
rė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1984 m. rugsėjo 3 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. Lai
gailestingas  Dievas suteikia jam Amžiną  Ramybę.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdęs sūnus

A † A
ONA MARGAITIENĖ

MERKIENĖ

Mirė 2010 m. rugpjūčio 24 d., sulaukusi 96 metų, savo namuose
So.  Boston, MA.

Gimė Lietuvoje, Šakių rajone, Žardelių kaime.
Nuliūdę liko: sūnus Gediminas Margaitis; pusseserė Klemen-

tina Babravičius iš St. Pete Beach, FL; sūnėnas Leonardas Bacevi-
čius iš Walpole, MA; seserėčia Sigita Gsell (Bacevičius); seserėčia
Danutė Baliotis (Paliulis) iš Cape  Coral, FL; seserėčia Daiva Coy
(Paliulis) iš Willoughby, OH.

Šv. Mišiose dalyvavo Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas Ste-
ponas Žukas, buvęs klebonas monsinjoras Albertas Kontautas ir
buvęs vikaras Albertas Janiūnas. Po Mišių, laidotuvės įvyko New
Calvary kapinėse.

Atminimo aukos skiriamos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa –
Lithuanian Catholic Religious Aid, 64–25 Perry Ave., Maspeth, NY
11378.

Nuliūdę artimieji
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SKELBIMAS
Parduodu didelį Lietuvos

pašto ženklų rinkinį nuo 1918
metų: pilnos serijos vartotų ir

nevartotų pašto ženklų: atgautas
Vilnius, Sovietų ir Vokiečių oku-

pacijos, viso virš 2,000 pašto
ženklų. Arnoldas Grušnys. 

Tel. 316-733-4168

�Skaitytojams pranešame, kad
rug sėjo 6 d., pirmadienį, redakcija
nedirbs (Labory Day). Nebus išleistas
antradienio, rugsėjo 7 d. ,,Draugas”.

�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 8 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Poetas Povilas Kulvinskas”. Po
filmo peržiūros kalbėsime apie šio
autoriaus gyvenimą ir kūrybą. Ma -
loniai visus kviečia me atvykti. 

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks fotografijų pa -
rodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase”
ati darymas. Parodą atidarys JAV LB
Kultūros tarybos narė Dalė Lukienė
ir Petras Petrutis. Parodą padės su -
rengti Ma žo sios Lietuvos lietuvių
drau gija. 

�Rugsėjo 12 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje
(Lemont) Lietuvos Dukterys ruošia
iškilmingus metinius ,,Rudens pie -
tus”. Vyks vertinga ir didelė loterija.
Vie tas galima užsisakyti pas vi cepir -
mininkę Gražiną Kazėnienę tel. 630-
272-9131 arba pas Aldoną Rukui -
žienę tel. 708-499-4845.

�Pirmadienį, rugsėjo 6 d., visus
kvie čiame į Nukryžiuotojo Jėzaus se -
se rų  vienuolyną, 261 Thatcher St.,
Brockton, MA.  10 val. r. – šv. Mišios.
Po Mišių nuo 11 val. r. iki 6 val. v.
vienuolyno sodelyje vyks gegužinė.
Daugiau informacijos suteiks  John
Drusinskas tel. 508-583-5834 ext.
3037 arba el. paštu johnd27@ veri-
zon.net. 

��Kviečiame į piligriminę kelio -
nę, į Guadalupės Marijos, Šiaurės ir
Pietų Amerikos globėjos, šventovę
(Mek sika) kuri vyks spalio 6–12 die -
nomis. Išsami programa ir registraci-
ja tinklalapyje www.pilgrimages.com
/srigne/. Daugiau informacijos su -
teiks seselė Ignė tel. 860-928-7955 ar -
ba el. paštu sesigne@gmail.com.

�Dr. V. Kudirkos lituanistinėje
mokykloje (New Jersey) dar vyks ta
mokinių registracija naujiems mokslo
metams. Mo kyklai taip pat reikalinga
mokytoja/as. Daugiau informacijos –
mo kyklos tinklalapyje www.njlitua-
nistine.org, arba rašyki te mokyklos
va do vei Lilijai Lazebnik el. paštu
insako va@ yahoo.com.

SKELBIMAI

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija vyks
rugsėjo 24–26 dienomis  Orlando, FL 

,,Ren aissance Orlando Ho tel – Airport”
(5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Kviečiame dalyvauti Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

Spalio 3 d. 4 val. p. p. Estų na muose
(4 Cross Str. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527) 

vyks legendinės grupės iš Lietuvos ,,Vairas” koncertas
Bilieto kaina – 25 dol. Bilietus ga lite užsisakyti tel. 732-939-5334 (Jū ra tė), arba
tel. 732-552-9818 (Dai nius) arba el. paštu lietuviskabendrija@yahoo.com.

Oakland University Art Gallery, 
2200 N. Squirrel Rd., Rochester, MI
rugsėjo 11 – spalio 17 dienomis

veiks 20 dailininkų 
darbų paroda. 

Kiek vienas dailininkas parodoje 
pristato po du darbus. 

Į šią parodą pakviesta ir lietuvė
dailininkė iš Cleveland, OH,

RENATA PALUBINSKAS

Parodos atidarymas vyks 
rugsėjo 11 d. nuo 7 val. v. iki 9 val. v.

Daugiau apie parodą galite sužinoti
apsilankę galerijos svetainėje
www.oakland.edu/ouag.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir  vaikams
su negalia, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Remigijus ir Aldona Gaškos $2,400
studentų paramai; Gediminas ir Si -
gita Damašiai $25. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net

A. a.  Aldonos Underienės at-
mi nimą pagerbiant, išpildant jos pa-

geidavimą,  Algirdas Underys atsiun-
tė „Saulutei” $680, kuriuos suauko-
jo: R. T. Birutis, A. L. Dauksa, A. I.
Draugelis, V. Fabianovich, D. Ilginis
ir D. Sexton, H. M. Kabiauskas, A.
Kas putytė, V. R. Kazlauskas, M. P.
Kusak, D. Kviklys, E. A. Lelis, A. R.
Marchertas, A. V. Marchertas, J. Me-
reckis, O. Rusenas, L. D. Slenys, A. L.
Šmulkštys, A. A. Tamulis. „Saulutė”
dė koja už aukas padėti vargingai gy -
venantiems vaikams Lietuvoje ir
reiškia nuoširdžią užuojautą a. a. Al -
do nos Underienės šeimai bei arti mie -
siems.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos (Brighton Park)
klebonas Tomas Koys praneša, kad šį sekmadienį, rugsėjo 5 d., lietuviškų šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos baž-
nyčioje (2745 West 44th Street, Chicago IL) nebus. Visi lietuviai kviečiami
tą dieną 10:30 val. r. dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijo-
je (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyksiančiose šv. Mišiose, ku-
rių metu vyskupas Gus tavo Garcia-Siller oficialiai pristatys naująjį pa rapijos
ad mi nistratorių kun. Jau nių Kelpšą.

Neturintys automobilių ir norintys dalyvauti Mišiose prašome skambinti
Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855 nuo 6 iki 10 val. v. Bus pasirūpinta nu-
vežimu iš Brighton Park į Marquette Park.

Rugsėjo 10 d., penktadienį, Pa saulio lietuvių centre, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60439, prasideda Santaros-Šviesos suvažiavimas. 9 val. r. regis-
tra ci ja. Nuo 10 val. r. – pranešimai. 

Pasikeitė šiųmetinės Santaros-Šviesos programa. Rugsėjo 11 d., šeštadie -
nį, vietoj Sauliaus Sužiedėlio paskaitą „Moralė, pilietybė ir juokas so-
vietmečio Lietuvoje” skaitys antropologė dr. Neringa Klumbytė.
Prelegentė daktaro laipsnį apsigynė University of Pittsburgh, šiuo metu dėsto
Miami University, Ohio. 

57-oje Santaros-Šviesos suvažiavime žada apsilankyti ir suvažiavimo
dalyvius pasveikinti naujas Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.   

Antroje šeštadienio programos dalyje nedalyvaus E. Novickas.
Rengėjai

Grupė ,,Vairas”.                                                   Koncerto rengėjų nuotr. 

Dr. Neringa Klumbytė Nidoje.                             Asmeninio albumo nuotr.


