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Grybauskaitè vieši Latvijoje
bauskaitė Rygoje susitiko su parla-
mento pirmininku Gundars Daudze
ir ministru pirmininku Valdis Dom-
brovskis.

Susitikime su Latvijos parlamen-
to vadovu daug dėmesio skirta abiejų
šalių parlamentinių ryšių plėtrai, pa-
brėžta būtinybė kurti ir svarstyti
bendras valstybių įstatymų leidybos
institucijų nuostatas Europos Sąjun-
gos (ES) viduje. D. Grybauskaitė sa-
kė paraginsianti Lietuvos parlamen-
tarus aktyviau Nukelta į 6 psl.

Vilnius/Ryga/Jūrmala, liepos
17 d. (ELTA) – Pabrėžę, kad visos
trys Baltijos valstybės išgyvena sun-
kų laikotarpį ir patiria panašių prob-
lemų, prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir Latvijos Seimo bei Vyriausybės va-
dovai pabrėžė būtinybę stiprinti dvi-
šalį ir regioninį Šiaurės ir Baltijos ša-
lių bendradarbiavimą bei veiksmin-
gesnį užsienio politikos koordinavi-
mą ES lygmeniu.

Penktadienį, tęsdama darbo ke-
lionę Latvijoje, prezidentė D. Gry-

Seimas pritarè A. Kubiliaus skyrimui premjeru
Vilnius, liepos 16 d. (ELTA) –

Laikinasis Vyriausybės vadovas, Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų partijos vadovas Andrius
Kubilius trečią kartą taps Lietuvos
premjeru. Ketvirtadienį jo kandida-
tūrą ,,palaimino” Seimas.

Už Lietuvos prezidentės Dalios
Grybauskaitės pateiktą A. Kubiliaus
kandidatūrą į premjero postą pasisa-

kė 79 Seimo nariai, 36 buvo prieš, 13
parlamentarų susilaikė.

Diskusijoje paramą A. Kubiliui
išsakė valdančiųjų TS-LKD frakcijos
nariai, Liberalų sąjūdžio, Liberalų ir
centro sąjungos, Tautos prisikėlimo
partijos ir Ąžuolo frakcijos atstovai.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų frakcijos
nario Arimanto Dumčiaus vertinimu,

A. Kubilius yra ,,tamsiųjų krizių švie-
susis apaštalas”.

Kritikos kandidatui į premjerus
negailėjo opozicija – Socialdemokratų
partijos frakcijos, frakcijos Tvarka ir
teisingumas, Darbo partijos frakcijos
atstovai. 1999–2000 m. A. Kubilius
buvo dešimtosios Vyriausybės vado-
vas, o antrą kartą premjeru tapo 2008
metų lapkričio 28 d.

Užsienio investuotojai pristatè
savo planus Lietuvoje

Briuselis, liepos 16 d. (ELTA) –
Pirmą kartą skiriamos Europos Są-
jungos (ES) literatūros premijos lau-
reate tapo ir lietuvė prozininkė ir
dramaturgė Laura Sintija Černiaus-
kaitė.

Ketvirtadienį Europos Komisija,
Europos knygų leidėjų federacija
(EBF), Europos rašytojų taryba
(EWC) ir Europos pardavėjų federa-
cija (FEP) paskelbė dvylika Europos
autorių, kuriems Briuselyje rugsėjo
28-ąją bus įteiktos premijos.

Šia premija siekiama atkreipti
dėmesį į turtingą ir įvairų Europos
šiuolaikinės literatūros kūrybinį der-
lių, skatinti literatūros sklaidą Eu-
ropoje ir raginti domėtis kitų šalių
literatūra. Šių metų laureatus atrin-
ko nacionalinės komisijos. Laurea-
tams bus įteiktos 5 tūkst. eurų (dau-
giau kaip 17 tūkst. litų) premijos. L.
S. Černiauskaitei premija skirta už
2006 m. ,,Alma Littera” leidyklos iš-
leistą knygą ,,Kvėpavimas į marmu-
rą”. Nuo 2004 m. L. S. Černiauskaitė
yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
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Lietuvei – ES
literatùros premija

Lietuvos ir Latvijos prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdis Zatlers Rygoje.
LETA-ELTA nuotr.

Vilnius, liepos 17 d. (ELTA) –
Metų pradžioje bendrovę ,,Viltech-
meda” įsigijusi Jungtinių Amerikos
Valstijų įmonė ,,Moog Medical Devi-
ces” artimiausiu metu Lietuvoje keti-
na investuoti 7 mln. litų, įkurti nau-

jovišką paslaugų centrą bei plėsti
mokslinių tyrimų ir technologijų pa-
dalinį.

Tokią informaciją iš ,,Moog Medi-
cal Devices” prezidento Martin Be-
rardi ir ,,Viltechmedos” vadovų pen-

ktadienį išgirdo ministras pirminin-
kas Andrius Kubilius.

Šių metų sausio mėnesį tarptau-
tinė JAV kapitalo grupė ,,Moog Inc.”
už 15 mln. eurų (beveik už 52 mln. li-
tų) išpirko 100 proc. bendrovės ,,Vil-
techmeda” akcijų. Pagrindiniai ben-
drovės produktai – medicininės įran-
gos gamyba, prekyba, remontas, infu-
ziniai prietaisai, švirkštiniai siurbliai.

,,Mes savo Ekonomikos skatini-
mo plane išskirtinį dėmesį skiriame
aukštųjų ir vidutiniškai aukštų tech-
nologijų diegimui, tiesioginių užsie-
nio investicijų skatinimui. Mums la-
bai svarbu, kad sunkmetį įveiktume
lygiagrečiai modernizuodami Lietu-
vos ūkį, vystydami naujovišką ekono-
miką, IT technologijas, mokslo ir ver-
slo slėnius”, – pažymėjo A. Kubilius.

Svečius taip pat domino Vyriau-
sybės vykdoma politika plyno lauko
investicijų bei logistikos ir susisieki-
mo srityse.

Vyriausybės vadovas priėmė JAV įmonės ,,Moog Medical Devices” prezidentą
Martin Berardi. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Laura Sintija Černiauskaitė
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.



2 DRAUGAS, 2009 m. liepos 18 d., šeštadienis

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Gegužės 17 d. Los Angeles ateiti-
ninkai rinkosi į metinę Šeimos šventę.
Šv. Mišių metu paminėjome Adelės Dir-
sytės 100 metų sukaktį. Kun. Tomas
Karanauskas pamoksle apibūdino jos
krikščioniško gyvenimo ir kankinės ke-
lią, Žydra van der Sluys skaitė maldas
iš A. Dirsytės parašytos maldaknygės.
Po šv. Mišių JAS, MAS ir ASS skyriaus
nariai davė įžodžius, kuriuos vedė kun.
Tomas.

Parapijos salėje, pasistiprinę su-
neštais užkandžiais, pasidalinome pri-
siminimais iš LA ateitininkų 60 metų
gyvavimo. Kalifornijos Ateitininkų
sambūrį 1949 metais įkūrė ir jo dvasios
vadu buvo kun. Lionginas Jankus. Po
keleto metų sambūris persitvarkė į
atskirus sąjungų vienetus, kuriuose ir

dabar veikiame. Šventėje dalyvavo pir-
mosios ateitininkų valdybos sekretorė
Elytė Truškauskaitė-Bandžiulienė, ku-
riai susirinkusieji plojimais padėkojo už
ilgametę veiklą.

JAS kuopos globėja Vita Polikai-
tytė-Vilkienė papasakojo apie savo kar-
tos LA ateitininkų veiklą ir ypač nuo-
taikingas vasaros stovyklas. Abiturien-
tė Liana Bandžiulytė paįvairino savo
prisiminimus nuotraukų montažu. Val-
das Baltakaitis, kuris neseniai su šeima
atvyko į JAV ir gyvena netoli Los Ange-
les, įdomiai papasakojo savo ir bendra-
minčių Lietuvoje kelią įstojant į ateiti-

ninkų organizaciją.
Jaunučiai ir jauniai suvaidino

globėjų paruoštus vaidinimėlius, MAS
kuopos narys Tomas Narbutas užbaigė
programą paskaitydamas savo rašinį.

Buvo malonu visiems susirinkti į
metinį pavasario suėjimą, dėkojame vi-
siems, kurie prisidėjo prie ruošos dar-
bų. O dabar laukiame vasaros stovyk-
los. Kalifornijos JAS stovykla vyks nuo
liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d. Stovyklai
vadovaus Dalytė Lovett (tel. 760-295-
9916), programos vadovė — Regina Čy-
vaitė.

— DJP

Los Angeles
Ateitininkų

šeimos šventė

ATEITININKŲ STOVYKLOS
Kalifornijios Jaunųjų ateitininkų stovykla

liepos 26–rugpjūčio 2 d.
Skambinti Dalytei Lovett 760-295-9916

Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 26–rugpjūčio 2 d. Dainavoje

Organizuojama antra Sendraugių stovykla
rugpjūčio 9–16 d. Dainavoje
Ateitininkų studijų dienos
rugsėjo 4–7 d. Dainavoje

Sendraugių poilsio savaitė
rugpjūčio 1–8 d. Kennebunkport

Informacija: www.ateitis.org

Dalis Los Angeles Šeimos šventės dalyvių.
Kairėje kun. Tomas Karanauskas.

Los Angeles moksleivių ir jaunųjų ateitininkų kuopų globėjai (iš k.): Vytas Bandžiulis, Vita Vilkienė, Žydra
van der Sluys, Kalifornijos JAS stovyklos vadovė Dalytė Lovett, Vytautas Vyšniauskas (atstovavo Inai
Vyšniauskienei), Audra Narbutienė ir Inga Rugienienė.

Paminėta 60 metų veiklos sukaktis

Kviečiame susipažinti su ateitininkais
,,ATEITIS” – DAINAVOJE!

KADA: Spalio 9 d -11 d. (nuo penktadienio vakarienės 6 v. v. iki sek-
madienio 2 val. p. p.)

KVIEČIAMI: Visi, kurie norėtų artimiau susipažinti su Ateitininkų judė-
jimu. Gal Jūsų vaikai dalyvauja, bet patys nežinote, kas tai per orga-
nizacija? Gal neturėjote progos Lietuvoje su ateitininkais susipažinti?
Gal norėtumėte, kad jūsų vaikai dalyvautų lietuviškoje, krikščioniškoje
veikloje? Tą savaitgalį į jūsų klausimus bus atsakyta.

PROGRAMA: Programoje pristatysime ateitininkų organizaciją, jos
istoriją ir dabartinę jaunimo ir suaugusiųjų veiklą Amerikoje. Susipa-
žinsime, padraugausime, pasilinksminsime, padainuosime, pasi-
grožėsime rudenine Dainavos gamta.

KAINA: Numatytas savaitgalio mokestis: nakvynė (už kambarį) —
50.00 dol., maistas — 60.00 dol. suaugusiems ir 40.00 dol. jaunimui
iki 16 metų.

Vietų skaičius ribotas, nes tik vienas pastatas yra šildomas. Jei esusidomėjote, galite registruo-
tis, rašant Rasai Kasniūnienei adresu: rasakas@aol.com, o jei turite klausimų, prašome skam-
binti telefonu: 708-403-4988.

Labai laukiame!

Šiaurės Amerikos ateitininkų susipažinimo savaitgalio ruošos
komitetas: Rasa Kasniūnienė, Pranas Pranckevičius,

Virgus Volertas ir Jolita Kisieliūtė-Narutienė

SKELBIAMAS VASAROS
KONKURSAS

pagal ateitininkų metinę temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Bus renkami geriausi kūriniai iš šių sričių: dailės,
fotografijos, kino, muzikos, teatro literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu formatu iki
š.m. rugpjūčio 25 d. el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org
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Pamažu į namus sugrįžta
gausiais būriais į Lietuvos Tūks-
tantmečio šventę skridę Š. Ame-
rikos lietuviai. Kol kas įspūdžiai
iš apsilankymo Lietuvoje redak-
ciją pasiekia nuotraukų, vieno ar
dviejų sakinių pavidalu. Iš Lie-
tuvos grįžta ir liepos 8–10 d. Vil-
niuje posėdžiavę XIII PLB seimo
atstovai, kurie šiemet priėmė 17
rezoliucijų. Viena jų PLB seimo
atstovai kelia susirūpinimą dėl
išeivijos įvaizdžio Lietuvoje. PLB
pirmininkės R. Narušienės teigi-
mu, lietuviai nesupranta, kas
išeiviai yra, jie neretai mano,
kad esame svetimtaučiai. Todėl
minėtoje Rezoliucijoje nuspręs-
ta sudaryti darbo grupę, kuri
rūpintųsi, kaip geriau Lietuvos
gyventojus informuoti apie išei-
viją. Belieka tikėtis, jog toks PLB
rūpestis neaplenks ir išeivijos
spaudos ir mus pasieks informa-
cija apie išeivijos lietuvių nu-
veiktus gerus darbus Lietuvai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Egzaminai
tebevyksta

VYTAUTAS VOLERTAS

Štai pasauly buvo nugirstas Lietuvos vardas, nuo tų laikų jau praėjo
tūkstantis metų. Apie Babilonijos žmones daug kalbėjo prieš kelis
tūkstantmečius. Babilonija seniai išnyko. Lietuva, laisva valstybė,

yra pilnateisė Europos Sąjungos narė.

Atvirai tariant, man nesvarbu, prieš kiek amžių kas ir kur pirmąkart
apie Lietuvą išsitarė. Man tik labai svarbu, kad esu lietuvių tautos narys.
Ne hunas, ne barbaras, ne ankstyvųjų laikų Azijos stepių totorius, bet
lietuvis.

Džiaugiuosi ir didžuojuosi – mažytė tauta Baltijos pakrašty neišnyko.
Mažytė ir neturtinga. Jau Mozės brolis dykumose nulipdė iš aukso veršį,
Kristaus rankas persmeigė geležinės vinys, karaliaus Saliamono rūmuose
švietė alyvoje įmirkyti žibintai, o lietuvių žemelėje – nei aukso, nei gele-
žies, nei alyvos. Todėl tamsai pravaikyti buvo balanėlė, džiaugsmui iš-
reikšti – karklo švilpynė, nuo priešų gintis – kuokas. Daug priešų ir visose
pusėse, gausių ir įkyrių. Ir prakaitas nuo darbo kalvose, įkalnėse, pamiš-
kėse prie rugelio ar miežio, prie bulvių vagos ar marguose palangių dar-
želiuose. Ne auksas, ne turtai išlaikė. Grublėtais laiko takais vedė kasdie-
nos triūsas ir žmogiškoji savigarba.

Džiaugiuosi, bet nuogąstauju dėl skaudulių, Lietuvoje sukeltų bolše-
vikinio marksizmo. Tie skauduliai ne tik sunkiai gyja, bet iki šiol skleidžia
įvairias bakterijas. Kaip bokštą, skirtą Dievui pasiekti, stačiusieji susipai-
niojo kalboje, taip pusšimtį metų komunizmu maitinti lietuviai pakriko
savo mintyse. Nesuvokia, ko reikia, kiek reikia. Įpuolė turto glemžties
įtūžin ir visomis galiomis, sumanumu, suktumu bei apgaule taškosi jame.
Todėl vienus dusina perteklius, kitus smaugia duonos ir pastogės rū-
pestis. Lietuvos finansinė padėtis pavojinga ne tiek dėl pasaulinės krizės,
kiek dėl nemoralios ekonominės tvarkos.

Ilga okupacija sunaikino tarp lietuvių visuomeninį artumą. Okupa-
cijoje bijota, kad kaimynas, galimas saugumo agentas, neprasitartų ten,
kur nereikia, todėl suktasi nuo jo šalin. Juk žmogus atrodė žmogui prie-
šas. Iki dabar lietuvis bijo lietuvio ir vertina tik save. Galbūt todėl Lietu-
voje atsirado tiek daug partinių vienetų? Ir mažai kas stebėsis, jei būsi-
muose rinkimuose dalyvaus ir Klausučių ūlytėlės partija.

Komunizmas kūrė baudžiauninkų bendriją, bet išaugino individus.
Kiekvienas sau yra vadas, viršininkas ir galbūt dievas, o visa aplinka –
pavojinga zona.

Taip pat ir Dekalogas. Galvojama, kad tas akmenines plokštes, ku-
rias Mozė atitempė nuo kalno, reikėtų kur nors paslėpti. Tada neliktų nie-
ko aukščiau už save, o melas, apgaulė, suktumas taptų kasdieniniais elge-
sio rodikliais.

Žmona, vyras, vaikai yra nepatogūs atsitiktinumai. (Taip, tik atsitik-
tinumai.) Sueiti ir išeiti, palikti ir užmiršti – štai gyvenimo tvarka. Šei-
mos sudaro visuomenę, bet kai šeimos palaidos, visuomenė yra tarsi smė-
lis.

Didžiuojuosi esąs lietuvis ir netikiu, kad mūsų daržai yra vien dagių
ir dilgėlių valdos. Tačiau apgailestauju, kad užgriuvusios okupacijų nelai-
mės ir vėliau išplėstos lietuvių akys į Vakarų liberalizmo užkampius pri-
drabstė mūsų kiemuose šiukšlių. Būtina jas valyti, būtiniausiai būtina.

Galbūt sulūžo kuri nors pasaulio atrama, todėl visuose žemynuose
jaučiame svyravimus. Verda įvairūs filosofijos ir politikos katilai. Gal jie
tik garuos, o gal kai kur ir sprogs. Kapitalizmas ir socializmas, liberaliz-
mas ir santūrumas, ateizmas ir deizmas, globalizmas ir valstybių sava-
rankiškumas – visi svyrinėjimai kelia griuvimo pavojų. O griūties reikia
saugotis.

Kur nėra šeimų, ten nėra visuomenės. Kur gyvenimas atsisako mo-
ralės, ten stinga laisvės ir taikos. Kai žmogus kviečia Dievą į dvikovą, pa-
sekmės yra aiškios. Istorijoje nėra nė vieno pavyzdžio, kad būtų laimėjęs
išdiduolis žmogus.

Guodžiuosi širdy gera nuojauta ir tikiu Lietuvos sėkmingos ateities
viltimi. Viltis nėra vien troškimai, bet ir aiškūs tikslai bei pastangos jų sie-
kiant.

Paskutiniai komjaunuoliai jau rengiasi į pensiją, tad miglos sklaidosi.
Yra ženklų, kad pradedama suprasti ir žmogaus pajėgumo ribas, ir šei-
mos įtaką visuomenei, ir moralės galią laisvei bei taikai. Ateities tolumose
spingsi žiburėliai.

Mažai tautai tūkstantis metų yra ilgas amžius. Mažai, neapdovanotai
tautai, vos pakenčiamame klimate įsikūrusiai, prisiglaudusiai žemelėje be
auksų, sidabrų. Mums net vėjo pakankamai neduota, kad jį sėkmingai
paverstume elektra. Bet skausmų ir ištvermės visais amžiais pakako, o
tautos egzaminai vyksta kasdien.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KELI „CARITAS IN VERITATE”
VERTINIMAI

JAV prezidentas Barack Obama,
tiesiai iš popiežiaus Benedikto XVI
rankų gavęs jo socialinę encikliką
„Caritas in veritate”, juokavo, jog
turėsiąs lėktuve ką skaityti. JAV
prezidento komentarų apie encikliką,
žinoma, dar teks palaukti, tačiau
netrūksta daugelio kitų. 

Tarp tokių yra jėzuito Thomas
Reese, žinomo Jungtinėse Valstijose
katalikų komentatoriaus, straipsnis
viename JAV dienraštyje. Tėvas Ree-
se dar prieš enciklikos pasirodymą
pranašavo, jog popiežiaus enciklika
nuvilsianti dabartinius kapitalizmo
sekėjus ir parodys, jog popiežius yra
labiau į kairę už patį Obama. Savo
straipsnyje jėzuitas mano, jog jo prog-
nozės pasiteisino. Anot jo, popiežius
Benediktas XVI kviečia iš esmės per-
mąstyti ekonominę sistemą, kur
pelno siekimas turėtų būti sutaikytas
su etika, kurios centre yra žmogus.

Savo nuomonę pareiškė ir Mi-
chael Novak, kitas žinomas JAV kata-
likų autorius. Jei t. Reese daugiau
priklauso kairiajam minties sparnui,
kuris tradiciškai yra kritiškas da-
bartinei kapitalistinei sistemai, tai
M. Novak labiau atstovauja dešinei ir
yra įsitikinęs kapitalistinės ekono-
minės sistemos gynėjas, tvirtinantis,
jog ji yra suderinama su krikščioniš-
ka tradicija.

M. Novak požiūriu, „Caritas in
veritate” yra pati teologiškiausia
enciklika nuo 1891 metų, kada popie-
žius Leonas XIII parašė „Rerum No-
varum” – pirmąją socialinę encikliką.
Be abejo, joje yra puikių įžvalgų, vis
dėlto, pasak Novak, reikėtų pabrėžti
ne tik artimo meilę, dorybę, teisin-
gumą ir geras intencijas, bet ir būdą,
su kurio pagalba šie moraliniai prin-
cipai galėtų būti konkrečiai įgyvendi-
nami. Šiuo požiūriu popiežiaus Jono
Pauliaus II enciklika „Centessimus
Annus” buvo aiškesnė, tvirtina savo
straipsnyje M. Novak.

Savo nuomones išsakė ir kai ku-
rie ekonomistai. Gerų žodžių negai-
lėjo žinomas italų ekonomistas ir

bankininkas Gotti Tedeschi. Anot jo,
popiežiaus enciklikoje pateikta ana-
lizė skiriasi nuo ekonomikos anali-
tikų įžvalgų tuo, kad pastarosios ne-
kreipia dėmesio į moralinius ir so-
cialinius veiksnius, nes mano, kad
kalbėti apie moralę būtų nemoksliš-
ka, o gal net ir kvaila. Todėl ekono-
mikos analitikai pateikia daug skai-
čiavimų, prognozių ir aiškinimų dėl
vieno ar kito reiškinio, tačiau nepa-
žvelgia giliau. Priešingai, Šventojo
Tėvo pateiktos įžvalgos tokių „tabu”
laikytis neturėjo.

Savo straipsnyje jam antrino
Mario Draghi, Italijos banko vadovas.
Pasak jo, šiandieninis ekonominis
modelis, pateisinantis bet kokį
veiksmą ir žingsnį, aklai tikintis
rinkos savireguliacijos galia, nėra tas
modelis, kuris būtų geriausias pa-
saulio vystymuisi.

Bankininkas taip pat rašė apie
etikos ir ekonomikos santykį. Etinės
dalies atsisakymas ekonominėje teo-
rijoje, pasak jo, neleidžia iki galo ir
gerai suvokti žmogaus pasirinkimų
bei paaiškinti ekonominį elgesį. Ši
kritika jau yra išsakyta pačių ekono-
mistų, tarp jų tokių žinomų, kaip
Amartya Sen ar George Akerlof.
Italijos banko vadovo nuomone, eko-
nomikos teoretikai turės atsižvelgti į
šią kritiką ir ją įjungti į savo studijas.
O šiame kontekste reikšmingi ir po-
piežiaus Benedikto XVI enciklikos
pasiūlymai: subsidiarumo principo
pabrėžimas, globalizacijos proceso
valdymas ir kiti.

Encikliką komentavo ir ekonomi-
kos Nobelio premijos laureatas Paul
Samuelson, gerai žinomas ekonomi-
kos fakultetų studentams. Jis pabrė-
žė, jog žmogus ir šeima turi grįžti į
ekonomikos centrą. „Šiuo požiūriu
turiu pagirti popiežių: Tomo Akvinie-
čio paskirstomojo teisingumo princi-
pas yra pamatinis ne tik socialiai, bet
ir ekonomiškai”, tvirtino ekonomis-
tas.

,,Vatikano radijas”

Kaip praneša Vatikanas, Popie-
žius Benediktas XVI atostogaudamas
Italijos šiaurėje liepos 16 d. vonioje
pargriuvo ir patyrė nedidelį dešinio
riešo kaulų lūžį. Liepos 17 d. jis nu-
vyko į ligoninės Aostoje priėmimo
skyrių. 

Pasak Benedikto XVI padėjėjo,
rimtų pasekmių popiežiaus sveikatai
nėra. ,,Šį rytą jis savo vonioje pasly-
do. Jis buvo nuvežtas į ligoninę me-
dicininiam patikrinimui. Nieko rimta
(nėra)”, – naujienų agentūrai ,,Ansa”
sakė Vatikano atstovas Federico
Lombardi.

Aostos Umberto Parinio ligoni-
nės atstovas Tiziano Trevisan sakė:
,,Popiežius bus laikomas kelias valan-
das, kol gydytojai tvarko lūžį. Tada jis
liks, kad (medikai galėtų jį) stebėti”. 

Ligoninėje gydytojai padarė po-
piežiaus dešiniojo riešo rentgeno nuo-
trauką ir aptiko nedidelį lūžį.  T. Tre-
visan sakė, kad chirurgai operavo po-
piežiaus riešą, kad sustatytų į vietas
lūžusio kaulo fragmentus.

Po išrinkimo popiežiumi 2005
metų balandį Benediktas XVI reikš-
mingų sveikatos problemų neturėjo. 

BNS

Popiežius susilaužė riešo kaulus

Popiežius Benediktas XVI 
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LAURYNAS R. MISEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Po trejų metų pertraukos liepos 8
d. į Lietuvos sostinę vėl sugužėjo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
atstovai – šios organizacijos XIII sei-
mo nariai. Trečiadienio, liepos 8-osios
rytmetį, prie LR Seimo pastato PLB
vėliavą oficialiai iškėlusius jau 41
mūsų planetos šalį jungiančios visuo-
meninės bendrijos narius pasveikino
naujai išinkta Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, Seimo  pirminin-
kas Arūnas Valinskas ir ministrui
pirmininkui Audriui Kubiliui atsto-
vavęs Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas. „Nors daug mūsų iš-
barstytų po pasaulį, tačiau vis sugrįž-
tame čia – prie Neries ir Nemuno – į
savo pradžią. Šnekame gimtąja kalba,
dainuojame savo dainas, švenčiame
savo šventes, gyvename savo rūpes-
čiais ir džiaugsmais. O kad visa tai iš-
saugotume, reikėjo daug pastangų ir
čia – Lietuvoje, ir ten – užjūriuose,
kur gyvena mūsų tautiečiai”, – sakė
LR Seimo pirmininkas, sveikindamas
savo tautiečius. A. Valinskas pastebė-
jo, kad šiuo metu užsienyje veikia arti
50 Lietuvių Bendruomenių, 177 li-
tuanistinės mokyklos, 20 išeivijos ra-
dijo stočių bei 35 periodiniai leidi-
niai. 

Pirmąją PLB seimo dieną Prezi-
diumo pirmininku išrinkus JAV ats-
tovą Juozą Polikaitį, netrukus užvirė
diskusijos dėl darbotvarkės ir regla-
mento priėmimo. Labiausiai ginčy-
tasi dėl kitos PLB valdybos rinkimų,
galiausiai nutarta rinkti vėl 11 na-
rių, bet individualiai, ne pagal sąra-
šą. Vėliau išklausėme PLB valdybos
pirmininkės Reginos Narušienės,
taip pat Kontrolės komisijos bei Gar-
bės teismo pirmininko pranešimų.
Kalbėjo ir Pasaulio jaunimo sąjungos
valdybos pirmininkas Stasys Kulia-
vas. 

Po pietų apie PLB prasmę pasi-
sakė Amerikos lietuviai Leonas Nar-
butis ir Algimantas Gečys, bendra-
darbiavimą komentavo Vitalija Palu-
baitytė-Kolesnikova iš Baltarusijos.
Kas yra lietuvis, gyvenantis užsieny-
je, pabandė atsakyti JAV LB tarybos
narė Liūda Rugienienė bei Vokietijoje
gyvenanti Dalia Henke. Pirmosios
Seimo dienos darbą vainikavo užsie-
nio lietuviams specialiai organizuota
kelionė į Valdovų rūmus. 

Liepos 9-osios rytmetį XIII PLB
seimas prasidėjo Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės Jūratės Caspersen
pranešimu apie lituanistinio švietimo
užsienio šalyse ypatumus bei iššū-
kius. Anglijoje gyvenantis lietuvis Ja-
ras Alkis papasakojo susirinkusiems
apie kraštų Lietuvių Bendruomenių
archyvų padėtį, sielovados veiklą
apžvelgė Lietuvos vyskupų konferen-
cijos delegatas užsienio lietuviams
katalikams prel. Edmundas Putri-
mas ir Lietuvos Evangelikų Liute-
ronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas
Sabutis. Vėliau kalbėta apie Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie LR Vyriausybės  pertvarkymą –
pranešimus skaitė šios institucijos
generalinis direktorius Arvydas Dau-
noravičius bei Užsienio reikalų mi-
nistras V. Ušackas. 

Apie PLB finansinę padėtį duo-
menis pateikė dabartinė organizaci-
jos vadovė R. Narušienė, pristačiusi
PLB iždininką Ramutį Pliūrą. Kokia
parama reikalinga iš Lietuvos, kad
galėtume išlaikyti lietuvybę užsieny-
je? Šia tema savo nuomonę išsakė
Argentinos LB atstovas Jose Ruben
Repšys, Kanados LB pirmininkė Joa-
na Kuraitė-Lasienė, Ukrainos LB

vadovė Džiulija Fedirkienė ir Vokie-
tijos LB pirmininkas Antanas Šiugž-
dinis. Į klausimą, ar PLB yra kompe-
tentinga spręsti kraštų Lietuvių
Bendruomenių vidaus problemas,
pabandė atsakyti PLB Garbės teis-
mui pirmininkavęs Algis Rugienius.
Apie PLB atstovybės reikalingumą,
galimybes ir išlaidas pasakojo ilga-
metis šios organizacijos atstovas Lie-

PLB seime JAV atstovai patyrė
savotišką nesėkmę

Liepos 8–10 d. LR Seimo III rūmuose vyko XIII PLB seimas

tuvoje, beje, į Australiją po 12 metų
sugrįžtantis, Gabrielius Žemkalnis,
kurį gražiai pagerbė dabartinė PLB
vadovė R. Narušienė, nuo XIII seimo
atstovų įteikusi gėlių puokštę. 

Diskutuota ir dėl bendradarbia-
vimo su Lietuvos visuomeninėmis or-
ganizacijomis. Ilgokai užtrukome pa-
sisakydami dėl oficialaus PLB lei-

dinio – mėnesinio žurnalo ,,Pasaulio
lietuvis”, kuris, kaip ir beveik kiek-
vienas spaudos leidinys,  šiuo metu
išgyvena toli gražu ne geriausius lai-
kus. Antroji PLB seimo diena baigėsi
knygos ,,‘Draugui’–100. Žygis už
krikščionybę ir lietuvybę” Lietuvos
nacionalinėje dailės galerijoje pris-
tatymu, kuriame be kitų garbingų
svečių dalyvavo ir savo kadenciją bai-
giantis Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus. 

Trečioji, paskutinė XIII PLB sei-
mo darbo diena prasidėjo bene svar-
biausio, LR pilietybės išlaikymo klau-
simo nagrinėjimu. Po pirmininkės R.
Narušienės pranešimo pasisakyti no-
rėjo vos ne kiekvienos iš beveik pus-
šimčio suvažiavusių Lietuvių Bend-
ruomenių atstovai. Ir delegatų pa-
čiam pirmam posėdžiui liepos 10-ąją
užsiregistravo 140 – daugiau nei per
abi prieš tai buvusias dienas. Dau-
giau nei valandą vykusios diskusijos
,,pagimdė” vieną svarbiausių iš 17
PLB narių šiemet priimtų rezoliuci-
jų, kuri išreiškia išeivijos laikyseną,
kad kuo greičiau būtų parengta nauja
Lietuvos Pilietybės įstatymo redakci-
ja, leidžianti mūsų šalies pilietybę

išlaikyti visiems lietuvių kilmės as-
menims. 

Patvirtinus LR Seimo ir PLB ko-
misijos nuostatus, buvo pristatyti
kandidatai į kitą organizacijos valdy-
bą, Kontrolės komisiją ir Garbės teis-
mą. Po slaptų rinkimų paaiškėjo, kad
iš 5 kandidatų į Kontrolės komisiją
išrinkti trys: G. Ručys (Vokietija), A.
Nelsienė (JAV) ir K. R. Klepšys (Lat-
vija); Garbės teismui atstovaus A.
Gečys ir A. Rugienius (abu – iš JAV)
bei M. Dambriūnaitė-Šmitienė (Vo-
kietija). Didžiausio dėmesio susilaukė
kandidatai į naują PLB valdybą,
kurių buvo pristatyta gerokai dides-
nis skaičius, nei 11 reikiamų. Suskai-
čiavus rezultatus paaiškėjo, kad iš-
rinkti 6 ankstesnės valdybos nariai:
vienintelė JAV atstovė naujoje PLB
valdyboje R. Narušienė, D. Henke,
gyvenanti Vokietijoje, Antanas Ra-
siulis iš Rusijos, Angelė Vaičiūnienė
iš Kanados, V. Palubaitytė-Koles-
nikova, atstovavusi Baltarusijai, ir
Petras Maksimavičius, gyvenantis
Lenkijoje, bei 5 nauji: daugiausia bal-
sų kartu su D. Henke gavusi J. Cas-
persen iš Šveicarijos, J. I. Ignacio-
Kalvelis, atstovavęs Argentinai, Arū-
nas Pabedinskas iš Kanados, Rimas
Čuplinskas iš Vokietijos bei posėdyje
nedalyvavusi A. Goris-Norienė, gyve-
nanti Belgijoje. Savotišką nesėkmę
patyrė amerikiečių delegacija, po il-
galaikio vyravimo PLB valdyboje šie-
met ,,nepramušusi” nė vieno kandi-
dato, neskaitant tik ,,ant popieriaus”
JAV atstovavusios dabartinės organi-
zacijos pirmininkės, kuri net atsisakė
po baigiamojo XIII PLB seimo posė-
džio kartu nusifotografuoti su savo
kolegomis iš Jungtinių Valstijų. 

Suvažiavimą apibūdinęs Prezi-
diumo pirmininkas J. Polikaitis pasi-
džiaugė gausiu ir aktyviu visų šalių
delegatų dalyvavimu sprendžiant ak-
tualias lietuvybės išsaugojimo užsie-
nyje problemas ir išreiškė viltį, kad
kitame PLB seime (kurio darbui jau
bus skiriamos ne trys, bet keturios
dienos) bus atlikta dar daugiau. 

Iškilmingas uždarymo vakaras
buvo surengtas M. K. Čiurlionio me-
nų mokyklos šokio teatro salėje,
kurio metu ,,Aukso fondo” programą
atliko Valstybinis dainų ir šokių an-
samblis ,,Lietuva”. Po koncerto XIII
PLB seimo nariai ir svečiams buvo
surengtos vaišės. 

Pirmosios PLB seimo dienos metu. Kairėje – Kanados LB pirmininkė Joana
Kuraitė-Lasienė.                                                Žilvino Beliausko nuotr.

XIII PLB seimo petraukos metu JAV atstovės – Aušrelė Sakalaitė (centre) ir
Dalia Puškorienė – bendrauja su TMID darbuotoja Violeta Raulynaitiene.

Žilvino Beliausko nuotr.

PLB XIII seimą liepos 8-osios rytmetį Vilniuje atidarė R. Narušienė ir G. Žem-
kalnis.                                                              Eug. Misevičienės nuotr.
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FAUSTAS STROLIA

Perskaičius Renatos Šerelytės
„Draugo” ,,Kultūros” priede straips-
nį apie „Draugo” šimtmetį (liepos 11
d.), daugelis jos gražiai  išsakytų min-
čių apie šio dienraščio jubiliejų mane
padrąsino pasinaudoti jomis ir jas
pritaikyti „Muzikos žinioms”.

Nors netiktų nė iš tolo lyginti
100 metų ėjusį dienraštį su žurnalu,
kuris keletą metų pasirodydavo tik
kartą per metus, nepaisant to, ir 75
metų ištęsėjimas liudija solidžią su-
kaktį. Didžiausias šiuometinis skirtu-
mas, kad dienraštis ir šiuo metu yra
pilnas gyvybės, turintis visą štabą re-
daktorių ir leidėjų tarybą, kai „Muzi-
kos žinios”, leidžiamos Šiaurės Ame-
rikos lietuvių muzikos sąjungos (jos
pirmininką, paskiausią žurnalo re-
daktorių Faustą Strolią neseniai
ištiko insultas), yra reikalingos naujo
redaktoriaus, taip pat reikia, kad kas
iš Sąjungos valdybos narių perimtų
pirmininko pareigas. 

1934 m. „Muzikos žinias” pra-
dėjo leisti Lietuvių R. katalikų vargo-
nininkų sąjunga. Pradžioje leidinys
buvo šapirografuotas. Jei, pagal Šere-
lytę, prieš 100 metų Pennsylvania
valstijoje įkurtas „Draugas” buvo
skirtas „mažaraščiams angliaka-
siams lavinti ir šviesti”, tai „Muzikos
žinios” buvo skirtos daugeliu atvejų
aukšto muzikinio išsilavinimo netu-
rėjusiems „vargomistroms”. Pati pir-
moji redakcinė komisija, sudaryta iš
Juozo Brazaičio, Antano Pociaus ir
Nikodemo Kulio, siekė per šį leidinį
tarp vargonininkų ir jų vadovaujamų
chorų kelti „dvasinę ir tautinę idėją
ir jungti juos vienybėn”. Redaktoriais
ne visada buvo muzikai. Tarp jų buvo
ir vienas iš „Draugo” redaktorių –
Ignas Sakalas, kitas – Šv. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos Čikagoje
vikaras ir tos parapijos lituanistinės
mokyklos vedėjas, kanauninkas Vac-
lovas Zakarauskas. Nors „Draugo”
priedas „Kultūra” daug pasitarnavo
aprašydamas muzikinę veiklą, kon-
certų kritiką, muzikų jubiliejus, su-
prantama, kad „Muzikos žiniose” ta
veikla buvo mažiau išblaškyta, nes ji
lengviau davėsi sukaupiama žurnalo
puslapiuose vietos ir laiko atžvilgiais.

Tarp gausybės Lietuvos vardo
tūkstantmečio renginių, besiruošiant
Folkloro dienai ir ruošiant spaudai
pasikalbėjimą su šios dienos rengimo
kūrybinės grupės vadove Vida Šat-
kauskiene, korespondentė Dalia Ras-
tenienė straipsnį pavadino „Prasmė

kurti, prasmė išsaugoti”. Ir mums,
net nereikia aiškinti, yra malonu gra-
žiai vešinčioje lietuviškoje muzikinėje
veikloje dalyvauti, ja dalintis su savo
klausytojais, bet reikia ir pasirūpinti,
kad pasiektus laimėjimus išsaugotu-
mėme. Pagal Šerelytę, idealizmas, pa-
garba sau, artimui ir tėvynei,  darbš-
tumas yra vertybės, kurias visą šimt-
metį skleidė ir propagavo „Draugas”.
Šias vertybes brangino ir „Muzikos
žinių” žurnalas, todėl ir žurnalo ,,su-
kaktis Lietuvos vardo tūkstantmečio
fone irgi atrodo gana oriai ir garbin-
gai”, tik žurnalui reikia, kad kas su-
tiktų jo gyvybę pratęsti ir būtų redak-
toriumi.

Vytautui Gutauskui sutikus per-
imti žurnalo administravimą, daug
kas iš karto palengvėjo. Bet didelė da-
lis veikliųjų mūsų Sąjungos muzikų
tuo metu buvo gerokai užimti, nes in-
tensyviai ruošė chorus dalyvauti Vil-
niuje ruošiamoje Lietuvos vardo tūk-
stantmečio Dainų šventėje. Gutausko
paprašyti, jie žadėjo sugrįžę rimčiau
paieškoti sprendimų dėl muzikos žur-
nalo ir Muzikų sąjungos ateities. Lai
būna šis straipsnis jiems kaip drau-
giškas priminimas. Nes, pasak ilga-
mečio Lietuvių operos pirmininko
Vytauto Radžiaus, lengviausia užsi-
daryti ir išsiskirstyti. 

Užsidaryti mums nevalia jau
vien dėl susitarimo su JAV LB XVIII
taryba dėl JAV ir Kanados LB Dainų
švenčių tęstinumo, kuri balsų daugu-
ma parėmė rezoliuciją, pagal kurią
JAV LB taryba įpareigojo JAV LB
Krašto valdybą įsteigti nuolatinį Dai-
nų šventės rengimo komitetą (analo-
gišką Lietuvių tautinių šokių institu-
tui, – F. S.), susidedantį iš 3 JAV LB
Krašto valdybos skirtų asmenų ir 2
mūsų – Šiaurės Amerikos lietuvių
muzikos sąjungos atstovų, jiems pa-
vedant spręsti Dainų švenčių organi-
zavimo ir finansavimo reikalus ir tam
reikalui pervedant šiam komitetui
50,000 dol. į atskirą sąskaitą, kuria
disponuotų šis komitetas. Kaip tuo-
metinis Sąjungos pirmininkas JAV
LB pirmininkui Vytui Maciūnui pa-
siūliau  šios Sąjungos atstovus dr.
Audrių Polikaitį ir Ritą Kliorienę
kaip labiausiai šiuose darbuose paty-
rusius ir pereitoje šventėje ne tik sa-
vo sugebėjimus, bet ir tautinį-muzi-
kinį pasišventimą parodžiusius kan-
didatus.

Jei sustiprėsiu, iki malonaus pa-
simatymo 2010 m. IX JAV ir Kanados
LB Dainų šventėje Toronto mieste,

Apie žurnalo ,,Muzikos žinios” 
75-metį Lietuvos tūkstantmečio

fone ir artėjančias JAV ir
Kanados LB Dainų šventes 

Perskaičius išsamų Jeronimo
Tamkutonio straipsnį (,,Draugas”,
2009 m. birželio 23–26 d.), išvada
lieka, kad prezidentas Valdas Adam-
kus buvo neveiksmingas, todėl Lietu-
vai nemažai kenksmingas, nes per jo
kadenciją šaliai reikėjo sumanaus,
energingo ir ryžtingo prezidento.
Algimantas Gureckas (,,Draugas”
2009 m. liepos 15 d.) pristato kitokį
Adamkų ir sako, kad jo ,,pagrindinė
pareiga” buvo skraidyti po pasaulį
nuo Tokyo iki Pietų Amerikos, kad jis
tai atliko sėkmingai, ir todėl mes,
tauta, turime būti jam dėkingi.

Teisingai Gureckas rašo, kad
,,užsienio santykiai Lietuvai yra gy-
vybinės svarbos”, ir, anot autoriaus,
Adamkaus pasiekimai, Nobelio pre-
mijos verti, yra užsienio politikos sri-
tyje. Tačiau Gureckas pamini tik vie-
ną neva Adamkaus pasiekimą užsie-
nio politikoje – Lietuvos priėmimą į
NATO ir Europos Sąjungą. Tai įvyko
Rolandui Paksui, o ne Adamkui pre-
zidentaujant, bet, Gureckas sako,
Adamkus tam dirvą ruošė dirbdamas
ilgus metus.

Gureckas taip pat rašo, kad
Europos didžiausioms valstybėms
,,Vokietijai, Prancūzijai, Italijai nela-
bai Baltijos valstybės rūpi, jos laikosi
nusistatymo: ‘Pirmiausia Rusija.’”
Ar nesuprantama, kad dėl to Gurecko
minimo Europos valstybių savanau-
diškumo, o ne dėl Adamkaus skry-
džių į Tokyo ir Pietų Ameriką Lietu-
va buvo priimta į NATO ir ES? (Ro-
dos, nei Tokyo, nei Pietų Amerika ne-
priklauso NATO ar ES ir ten nebal-
savo, ar Lietuvą priimti, ar ne.) Di-
džiosioms Europos valstybėms rūpi
jų pačių nauda, jos siekia turėti ryšį
ir karines bazes kuo arčiau Rusijos,
todėl jos džiaugėsi, kai gavo progą
įeiti į Pabaltijo kraštus. O ar tai būtų
siūlęs Adamkus, ar Paksas, ar pats
Rasputinas, Europos valstybių sava-
naudiškiems interesams tai, pasinau-
dojus Gurecko žodžiais, ,,nelabai
rūpėjo”.

Be to, ar Latvijos ir Estijos pri-
ėmimą į NATO ir ES gerb. Gureckas
irgi priskiria prie Adamkaus nuopel-
nų? Juk tos valstybės buvo priimtos
ir be Adamkaus pastangų. Gal būtų
buvę daug geriau Lietuvai, jeigu
Adamkus nebūtų iš viso skraidęs į
Tokyo arba Pietų Ameriką, nes jau
prieš keletą metų pasaulyje gal
įtakingiausias politikos ir ekono-
mikos žurnalas ,,The Economist”, pa-
stebėjęs tuos Adamkaus skraidymus
po plačias padanges, pavadino jį ,,the
doddering Lithuanian president”. Ar
toks tarptautinis Lietuvos prezidento

vertinimas neša Lietuvai naudą? 

Gureckas sutinka su Tamkuto-
nio išvardytais trūkumais ir neigia-
mais reiškiniais Lietuvos vidaus gy-
venime, tačiau Tamkutoniui atsako,
kad ,,neteisinga visą atsakomybę už
tai suversti prezidentui”. Neatsime-
nu, kad kur nors Tamkutonio straip-
snyje buvo parašyta, kad štai, ,,tik
prezidentas vienas kaltas”, o Seimas
ir Vyriausybė gerai dirba. Tamku-
tonio straipsnyje rašoma tik apie patį
prezidentą, o kad kitos valdžios įstai-
gos irgi kritikos yra vertos – čia jau
atskira tema ir atskiras straipsnis. 

O atsiprašinėti už Adamkaus
neveiklumą todėl, kad jį varžo Lie-
tuvos konstitucija, tai yra nuvalkio-
tas, šlubas argumentas, jau ne pirmą
kartą girdėtas ir atmestas. Gureckas
ištraukė vieną prieš trejus metus
Adamkaus rašytą laišką ministrui
pirmininkui apie lietuviškų mokyklų
lenkiškose Vilniaus apylinkėse užda-
rymą. Ir tuo laišku bando įrodyti, kad
va, Adamkus susirūpino, bet nieko
kito negalėjo padaryti. Jeigu prezi-
dentui tikrai būtų lietuviškos mokyk-
los rūpėjusios, jis būtų su ministru
pirmininku asmeniškai kalbėjęs, ir
gal ne vieną sykį, ir dar į laikraščius
paskelbęs pirmame puslapyje, o ne
vien kokį laiškelį paštu nusiuntęs,
kuris paskui stalčiuje guli ir jokios
naudos neduoda. 

Algirdas Brazauskas, kurį Gurec-
kas irgi pamini, buvo gabus, veiklus
politikas. Nors ne visa jo veikla buvo
naudinga, vis tiek niekas jo neveiklu-
mu negali kaltinti. Brazauskas, kai
jam buvo naudinga, panaudodavo vi-
sokias priemones; kai jam buvo nau-
dinga iš ko nors išsisukti, jis mokėjo
pasirinkti patogią priežastį, kad va,
,,man konstitucija neleidžia”, arba
,,dėl šeimos reikalų nespėjau” ar pan.
Bet jis niekada neverkšleno, kad jo
veikla merdi dėl kažkokių konsti-
tucinių suvaržymų.

Lietuvos valdžios ir valdininkų
veikla yra pernelyg svarbi tautai, kad
būtų galima per pirštus praleisti ir
pusiau užsimerkus žiūrėti į rimtus
trūkumus. Nors ne su viskuo aš su-
tinku Tamkutonio straipsnyje, ypač
turint omenyje jo išsakytas mintis
apie Lietuvos žiniasklaidą, tačiau
autorius nupiešė realų Adamkaus
paveikslą. Man mieliau būtų matyti
tokį Adamkų, kurį Gureckas nupiešė,
gaila, kad jis toks nebuvo.

Donatas Januta
Vilnius, Lietuva

RUNGTYNIAUJA DU ADAMKAI –
TAMKUTONIO VS. GURECKO

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso ir telefono numerio nespaus-
diname. 

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!     
Apsilankykite  www.draugas.org
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Paminètos S. Dariaus ir S. Girèno
skrydžio 76-osios metinès

Atkelta iš 1 psl.
bendradar biau ti su Latvijos kole-
gomis svar stant ir rengiant ES direk-
tyvas.

Susitikimo metu aptarti ener-
getikos plėtros klausimai, elektros
jun gties iš Švedijos į Lietuvą bei
Latviją kūrimas ir įgyvendinimo per-
spektyvos. Pokalbio dalyviai sutarė,
kad šis projektas įgyvendinamas sėk-
mingai, tačiau kuo skubiau būtina
įvyk dyti techninę jo pusę. Taip pat
buvo pabrėžta bendradarbiavimo su
šiuo metu pirmininkaujančia ES Šve -
dija svarba ir bendros politikos koor-
dinavimo Baltijos Asamblėjoje nauda
bei būtinybė. D. Grybauskaitė iš reiš -
kė savo tvirtą paramą ir pasiryžimą
padėti Latvijos Vyriausybei tiek poli-
tine prasme, tiek dalijantis derybine
patirtimi.

Latvijos prezidentas Valdis Zat -
lers pasveikino D. Grybauskaitę pra -
dėjus eiti prezidentės pareigas ir pa -

dėkojo, kad Lietuvos vadovė vienam
iš pirmųjų savo darbo vizitų pa si -
rinko Latviją. Tai, anot Latvijos pre -
zidento, rodo ne tik tęsiamą abiejų
ša lių politinę ir ekonominę vienybę,
bet ir teikia vilties, jog Lietuva su
Lat vija ir ateityje bendradarbiaus
glau džiai.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa -
brėžė, kad abi – Lietuvą ir Latviją –
sie ja ne tik artima geografinė kai my -
nystė, bet ir bendri politiniai, ekono-
miniai bei kultūriniai tikslai.

Prezidentė D. Grybauskaitė iš -
reiškė Lietuvos ketinimus daug dė -
mesio skirti Baltijos ir Šiaurės šalių
(NB6) bendradarbiavimui ir šių šalių
grupės bendradarbiavimo stiprini -
mui bei išplėtimui (NB 8) Europos
Są jungos viduje siekiant bendrų tik-
slų.

Nuo šių metų liepos Lietuva pra -
dėjo pirmininkauti Baltijos jūros val-
stybių tarybai (Council of Baltic Sea

Vilnius, liepos 17 d. (BNS/
Alfa.lt) – Užsienio reikalų ministras
Vy gaudas Ušackas teigia, jog reikia
įž velgti skirtumą tarp rusų kovos An -
tra jame pasauliniame kare ir sta li -
nizmo nusikaltimų bei pabrėžia, kad
Lie tuvoje neabejojama rusų tautos
vaid meniu didžiausiame XX amžiaus
ka re. „Niekas neabejoja, priešingai –
ypa tingai vertina istorinį rusų tautos
in dėlį ir pasiaukojimą nugalint na ciz -
mo slibiną kartu su tuometinės ko ali -
cijos nariais. Šią istorinę misiją atliko
ir amerikiečiai, ir britai, ir ukrai nie -
čiai, ir baltarusiai. Aš tikiuosi, kad
bus sugebama padaryti takoskyrą
tarp to vaidmens, kurį atliko rusų
tau ta, ir nusikalstamos ne tik na ciz -
mo, bet ir stalinistinio režimo veiklos
tiek prieš Antrąjį pasaulinį karą, tiek
per jį, tiek po jo”, – sakė V. Ušackas.

Jis pabrėžė sveikinantis „ne vi -
siems patogią, bet labai svarbią” Sei -
mo narės Vilijos Aleknaitės-Abrami -
kie nės sumanytą ir liepos 3 dieną
Europos saugumo ir bendradar bia -
vimo organizacijos (ESBO) Parla -
men tinės asamblėjos priimtą rezo -
liuciją „Padalintosios Europos su vie -
nijimas: žmogaus teisių ir pilietinių
lais vių apsauga XXI amžiuje ESBO
re gione”, smerkiančią nacizmo ir sta -
li nizmo nusikaltimus.

Šią rezoliuciją pasmerkė asam -
blė joje Vilniuje dalyvavę Rusijos par -
la mentarai, o vėliau ir Rusijos už sie -
nio reikalų ministerija. Vis dėlto Lie -
tu vos užsienio reikalų ministerijos
va dovas sakė tikintis, jog po „tokios

emo cionalios gynybinės reakcijos mes
su gebėsime šioje diskusijoje ieškoti
ben drų sąlyčio taškų”.

Pasak jo, tiesa ne visuomet yra
pa togi ir gali būti sunku galutinai ją
įver tinti bei pripažinti.

„Aš manau, stalinizmą Rusijoje
šiuo metu sunku vertinti, nes jis su -
pla  kamas su istoriniu rusų tautos
vaid meniu Antrojo pasaulinio karo
me tu. Aš tikiu, kad Rusijoje yra inte -
lektualinis potencialas ir gebėjimas
at skirti šiuos du reiškinius. Pradžia
sun ki, bet mes tikimės, kad tai yra il -
gesnio kelio dalis”, – svarstė V.
Ušackas.

Jo teigimu, stalinizmo verti ni -
mas nėra Lietuvos ir Rusijos dvišalių
san tykių objektas, o visos Europos
„rei kalas”. V. Ušackas sakė nenorįs
ver tinti, ko Rusija siekia vartodama
„is torijos falsifikavimo” savoką, nes
svar biau yra matyti, kad diskusija
vyktų.

„Aš džiaugiuosi, kad mūsų is -
torikai šį dialogą jau pradėjo, manau,
kad jis turėtų būti plečiamas įtrau -
kiant abiejų šalių politikus ir vi -
suomenės atstovus ypač jaunąją kar -
tą. Ši diskusija vyksta Europos Par la -
mente ir ESBO Parlamentinėje
asam blėjoje ir aš esu tikras, jog ra -
mus, skaidrus, pilnavertis nacizmo ir
sta linizmo įvertinimas pasitarnaus
ti krajai tiesai. O tikroji tiesa įgalins
mus laisvai kurti pasitikėjimu pa grįs -
tus santykius ateityje”, – apibendrino
Lietuvos diplomatijos vadovas.

Atominès elektrinès statytojas 
bus išrinktas konkurse

V. Ušackas ragina netapatinti rusû kovos
Antrajame pasauliniame kare ir 

stalinizmo nusikaltimû

Seimo vadovas apskûstas 
Generalinei prokuratùrai

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, liepos 14 d. (ELTA) – Šią savaitę Seimo parodų galerijoje atidaryta
Utenos krašto tautodailininkės, karpinių meistrės ir grafikės, ,,Auksinio vainiko”
laureatės Ode tos Tumėnaitės-Bražėnienės kūrybos paroda. Šioje parodoje pris-
tatytas il giausiu Lietuvoje karpiniu siekiantis tapti kūrinys ,,Mano Lietuva”, kuris
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Grybauskaitè vieši Latvijoje

Kaunas, liepos 17 d. (BNS/Ber -
nardinai.lt) – Kaune penktadienį pa -
mi nėtos legendinių lakūnų Stepono
Da riaus ir Stasio Girėno tran s -
atlantinio skrydžio 76-osios metinės.

Iškilmės vyko Aukštųjų Šančių
ka rių kapinėse prie paminklo S. Da -
riui ir S. Girėnui, pranešė Krašto ap -
sau gos ministerija.

Per minėjimą apie lakūnų skrydį
iš retų, mažiau žinomų istorinių šal ti -
nių pristatytos ištraukos iš Mato Šal -
čiaus referato, pirmą kartą skaityto
Bu enos Airėse 1937 m. liepos 17 d.

Tradicinę sueigą paminėti S. Da -
riaus ir S. Girėno transatlantinį skry -
dį rengė Kauno miesto savi valdybės
ad ministracija ir Lietuvos kariuo me -
nės Karinės oro pajėgos. Skrydį pen k -
tadienį prisiminė ir Lietuvos aviacijos
muziejus. Kaune, Lietuvos aviacijos

mu ziejuje, parodytas filmas apie
ANBO eskadrilės skrydį virš Europos
1934 metais, S. Dariaus ir S. Girėno
oro uoste parodyti sklandytuvai
,,Olim  pia”, ,,Bergfalke III”.

Pasaulinėje aviacijos istorijoje S.
Da riaus ir S. Girėno skrydis reik -
šmingas tuo, kad nenusileidę per 37
va landas 11 minučių jie įveikė 6411
ki lometrų. Tuo metu tai buvo an tra -
sis skrydžio be nusileidimo rezultatas
pa saulyje.

1933 m. liepos 15 dieną S. Darius
ir S. Girėnas lėktuvu ,,Lituanica” iš
New York išskrido į Kauną ir per 37
va landas sudėtingomis oro sąlygomis,
be radijo ryšio prietaisų perskrido At -
lanto vandenyną. Iki Kauno likus 650
kilometrų lakūnai žuvo prie Pščel -
niko kaimo Vokietijoje lėktuvui paty -
rus avariją.

Vilnius, liepos 17 d. (ELTA) –
Opo zicijos vadovas Valentinas Ma zu -
ro nis sako apskundęs Seimo vadovą
Generalinei prokuratūrai dėl ,,pa da -
ry to nusikaltimo slėpimo”.

,,Seimo vadovas viešai pripažino
turįs dokumentus apie nusikalstamą
vie no partiečio veiklą kito partijos
na rio atžvilgiu. Ar po tokio pasakymo
tu rėtume manyti, kad Arūnas Va lin -
skas žino apie įvykdytą nusikaltimą,
ta čiau jį dėl kažkokių motyvų slepia?
Kas jau kas, bet teisinį išsilavinimą
tu rintis žmogus privalo žinoti, kad
ne pranešimas apie nusikaltimą taip
pat užtraukia baudžiamąją atsa ko -
mybę”, – teigiama V. Mazuronio iš pla -
tin tame pranešime.

Pasak politiko teigimu, A. Va lin -
sko veiksmus galima vertinti ir mo ra -
li niu aspektu.

,,Kiekvienas padorus pilietis ne -
tu rėtų slėpti nusikaltimo, ką jau
kalbėti apie tokio lygio pareigūną.
Baudžiamojo kodekso 237 straipsnyje
pa sakyta, kad tas, kas slėpė nu si kal -
timą padariusį asmenį, baudžiamas
vie šaisiais darbais arba bauda, arba
laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų. Kokį
pilietiškumo pavyzdį visuomenei,
galimai slėpdamas nusikaltimą, rodo

Sei mo vadovas?” – klausia V. Mazu -
ronis.

A. Valinskas ketvirtadienį pra bi -
lo apie šantažą frakcijoje. 

,,Galiu pa sakyti tik tiek, kad ma -
no stalčiuje yra medžiagos kopija, ku -
rią atnešė vienas frakcijos narys, kaip
pradėti galimą ikiteisminį tyrimą dėl
kito frakcijos na rio. Žiūrėkite, mes
tu rime tokių do kumentų, šitas žmo -
gus niekur nei šeis”, –  žurnalistams
sakė A. Va lins kas.

Vilnius, liepos 17 d. (ELTA) –
Nau jąją atominę elektrinę statys ne
ben drovė ,,LEO LT”, o strateginis in -
ves tuotojas. Seimas penktadienį po
svar stymo pritarė Atominės elek tri -
nės įstatymo pataisoms, kurios nu -
ma to, kad strateginis investuotojas,
ku ris dalyvaus naujos atominės elek -
trinės ir elektros perdavimo jungčių
sta tybose, bus atrenkamas viešo kon -
kur so būdu.

Seimo priimtose pataisose nu -
matoma, kad ,,strateginis inves tuo -
tojas – juridinis asmuo, turintis kom -
pe tenciją, finansinių išteklių ir ge bė -
jimų organizuoti projekto plėtrą, ati -
tin kantis įstatymuose ir kituose tei -

sės aktuose nustatytas specialiąsias
sau gumo priemones ir Lietuvos Res -
publikos europinės ir transatlantinės
inte gracijos reikalavimus”.

Už tokį sprendimą balsavo 70,
prieš – 6, susilaikė 22 Seimo nariai.

Parlamento priimtos Atominės
elek trinės įstatymo pataisos taip pat
nu mato, kad Vyriausybė turi atlikti
vi sus teisinius veiksmus, kad val sty -
bei nuosavybės teise priklausytų ne
mažiau kaip du trečdaliai na cio na -
linio investuotojo – bendrovės ,,LEO
LT” akcijų. Tai leistų valstybei turėti
ati tinkamą skaičių balsų ir lemiamą
žo dį ,,LEO LT” visuotiniame akci nin -
kų susirinkime. 

Arūnas Valinskas apskųstas Gene ra li -
nei prokuratūrai.

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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san tykiai su Rytų kaimynais ir kaip
jų politinis stabilumas tiesiogiai liečia
ES. Čekija pareiškė, kad Rytų part-
nerystė yra viena iš pagrindinių jos
pre zidentavimo ES krypčių. Šią
nuos tatą ji pakartojo dar kartą ba lan -
džio mėnesį, prasidėjus porinkimi -
niams neramumams ES kaimynėje
Mol dovoje.

ES užmojai erzina Kremliaus po -
li tikus, kurie bijo, jog Rusija praras
ka rinę, politinę ir ekonominę įtaką
re gione. Rusija labai nenorėtų, kad
prie jos sienų ES sukurtų kažką pa -
našaus į „sanitarinį kordoną”. Beje,
tai labai primena SSRS iki Antrojo
pa saulinio karo vykdytą politiką.

Maskva savo požiūrį Rytų part -
ne rystės klausimu aiškiai pateikė ge -
gužės mėnesį vykusiame ES ir Ru si -
jos vadovų susitikime Chabarovsk
mies te. Ne kilo jokių abejonių, kad
Ru sija tik rai laiko buvusias sovie ti -
nes respubli kas savo vasalais ir ne no -
ri jose jokių „svetimų” įtakų. 

Susitikime dalyva vęs Čekijos
pre zidentas Vaclav Klaus sa kė, jog ES
darė viską, kad įtikintų Mas kvą, jog
Rytų partneryste siekiama teigiamų
tikslų, jog sumanymas nė ra nukreip-
tas prieš Rusiją. Tačiau įti kinti Ru -
sijos prezidento Dmitrij Med vedev
ne pavyko.

Jis labai aiškiai išreiškė savo ne -
pa sitenkinimą naujuoju ES sumany-
mu. D. Medvedev sakė niekaip ne su -
pran tantis, kam ES toks sumanymas
iš viso reikalingas, ir nuogąstauda -
mas reiškė įsitikinimą, kad jis nu -
kreiptas prieš Rusiją: „Atvirai kal -
bant, mane stebina tai, jog kai kurios
[ES] valstybės tikisi nukreipti šią
partnerystę prieš Rusiją.” 

Ne paslaptis, jog D. Medvedev,
kal bėdamas apie kai „kurias valsty -
bes”, turėjo galvoje nau jąsias Są jun -
gos nares, kurios ne taip seniai bu vo
okupuotos So vietų Są jun gos, arba
bu vo jos satelitės.

„Blogosios” – tai Baltijos šalys
bei Rytų Europos valstybės, labiau -
siai jaučiančios Rusijos grėsmę ir la -
biausiai priklausomos nuo Rusijos
ener gijos šaltinių tiekimų.

Chabarovsk susitikime D. Med -
vedev pasiūlė ES kitą kelią – „naujos
saugumo architektūros” kū ri mą. Ši
„architektūra” turėtų pa keis ti NATO
ir kitas „pasenusias” struk  tūras. Ta -
da esą nebebūtų rei kalingi ir jokie
par tnerystės sumanymai. Be abe jo -
nės, nei ES, nei NATO šio siūlymo
rim tai nesvarsto. Tikrai ne  manau,
jog jį rimtai vertina ir pati Rusija.

Kol kas Rytų partnerystės liki-
mas neaiškus.

Reikia tikėtis, kad klausimas ne -
dings iš Europos Sąjungos darbotvar -
kės, juolab kad dabar joje pir mi nin -
kauja šį sumanymą remianti Švedija.
Ta čiau realus jos įgyvendinimas prik-
lauso nuo to, kiek ES skirs projektui
pi nigų bei energijos.

Šiuo metu, esant ekonominei kri -
zei, vargu ar tam atsiras daug lėšų,
bet jeigu Rytų partnerystės sumany-
mas žlugs, Europos Sąjungai gali tek -
ti už tai labai brangiai mokėti ateity-
je. Galimybių partnerystei šiuo metu,
Rusijai esant palyginti silpnai, tikrai
yra, bet neaišku, kiek ilgai jos išliks.

Jonas Motiejùnas
Geopolitika.lt 

Europos Sąjungos Rytų partne -
rys te siekiama artimesnių ryšių ir di -
des nės įtakos buvusiose sovietinėse
res publikose – Ukrainoje, Moldovoje,
Gru zijoje, Baltarusijoje, Azerbai dža -
ne bei Armėnijoje. 

Tolimesnės ar ar ti mes nės, visos
jos svarbios Europos Są jungai. Taip
pat nė viena jų neturi prak tiškai jo -
kios galimybės tapti ES na rėmis.

Rytų partnerystė reiškia, kad še -
šios valstybės gaus palankius laisvos
pre kybos su ES susitarimus, bus pa -
leng vintas vizų išdavimas, teikiama
tei sinė pagalba siekiant, kad jų įs ta -
ty  mai labiau atitiktų ES reikalavi -
mus ir pan. Praktiškai ši partnerystė
reikš lė  tą įsijungimą į ES.

Maskva, be abejonės, mano, kad
šis symanymas nukreiptas prieš Ru -
si  ją. Atvirai sakant, juo iš tiesų sie -
kia ma sumažinti Rusijos įtaką re gio -
ne, nors ES apie tai tiesiai nekalba ir
ne kalbės.

Visas šias šešias valstybes Rusija
lai ko neginčijamai esančiomis savo
įta kos sferoje, tačiau jų santykiai su
Mas  kva yra labai skirtingi. Sa ky -
kime, Rusijos santykiai su Bal -
tarusija, Azer baidžanu ir Armėnija
yra gana ge ri. Nors A. Lukašenka ir
žaidžia dvi  gubą žaidimą su ES ir
Rusija, vis vien jis V. Putin artimesnis
nei J. M. Bar roso.

Tačiau Rusijos santykiai su Gru -
zi ja ir toliau svyruoja ties karinio
kon  flik to riba. Nepaisant ES pro tes -
tų, Rusija faktiškai padalijo Gruziją
pripažindama Abchaziją ir Pietų
Osetiją nepriklausomomis. 

Tačiau, kaip rodo Rytų partne -
rystės idėja (kol kas tai labiau idėja),
Europos Są jun ga, bent jau teoriškai,
neketina atei tyje būti pasyvi. Gali
kilti kitų pa na šių konfliktų. 

Sakykime, kad ir Uk raina. Jos
politika taip pat nėra vie na prasmė.
Nors kol kas prezidentas Viktor Juš -
čenka ir užima provakarie tiš ką laiky-
seną, neaišku, kaip keisis – jei gu kei-
sis – Ukrainos nuostatos po pre zi den -
to rinkimų. 

Šiuo metu V. Juš čenka gali mybės
juos laimėti yra ly gios nuliui. Todėl
didele dalimi nuo ES politikos bei

praktinių žingsnių prik lauso, kuria
kryptimi pasuks Ki jevas. Taip pat ir
nuo to, ką darys Krem lius.

Kita vertus, Europos Sąjungoje
taip pat maža vienybės. Rytų partne -
rys tę pasiūlė Lenkija ir Švedija.
Pran cūzija sumanymą vertina labai
skep  tiškai. Paryžius bandė prastumti
va dinamąją Viduržemio jūros šalių
par tnerystę, tačiau sumanymas pra -
rado pagreitį Izraeliui pradėjus Ga -
zos ruožo puolimą.

Vis dėlto Rytų partnerystės pro -
jek tas, remiamas Vidurio ir Rytų Eu -
ro pos šalių – naujųjų ES narių, turi
rim tą politinį ir ekonominį pagrindą,
ku ris galų gale yra naudingas visoms
ES valstybėms.

Rytų partnerystei svarbų vaid -
me nį skyrė pirmąją šių metų pusę ES
pir mininkavusi Čekija. Čekų politikų
nuo mone, metų pradžioje kilusi Ru si -
jos dujų tiekimo tranzitu per Uk rai -
nos teritoriją krizė parodė, kokie
svar būs Europos Sąjungai yra geri

Rytų partnerystės programa siekiama didesnės įtakos.

Rytû partnerystè gali ženkliai pakeisti padètî posovietinèje erdvèje

ES užmojai erzina Kremliaus po li tikus, kurie bi -
jo, jog Rusija praras ka rinę, politinę ir ekono -
mi nę įtaką re gione. Rusija labai nenorėtų, kad
prie jos sienų ES sukurtų kažką pa našaus į „sa -
ni tarinį kordoną”. Beje, tai labai primena SSRS
iki Antrojo pa saulinio karo vykdytą politiką.

Džakarta, liepos 17 d. (,,Reu -
ters”/BNS) – Indonezijos sos tinės
širdyje, dviejuose prabangiuose vieš -
bučiuose pen ktadienį nugriaudėjo
sprogimai, per kuriuos žuvo aštuoni
ir buvo su žeista dar dešimtys žmo -
nių, o šalies pre zidentas sakė, kad šie
iš puoliai pa kirto pasitikėjimą di -
džiausia Piet ry čių Azijos ekonomika.

Užpuolikai nusitaikė į ,,JW Mar -
riott”, kur 2003 metais buvo įvyk -
dytas išpuolis susprogdinant auto -
mobilį, ir ,,Ritz-Carlton”. Abiejuose
šiuo se viešbučiuose apsistoja daug
ver slininkų užsieniečių, o saugumas
juo se, kaip manyta, buvo vienas di -
džiausių Džakartoje.

Aiškiai prislėgtas prezidentas
Sus ilo Bambang Yudhoyono, kuris šį
mė nesį buvo perrinktas pabrėžiant
pa didėjusį saugumą ir sveikesnę
ekonomiką, per spaudos konferenciją
sa kė, kad tai teroristų grupuotės,
siekiančios pakenkti šaliai, darbas.

,,Esu tikras, kad dauguma iš mū -
sų yra labai susirūpinę, labai ap gai -

les tauja ir tyliai verkia, taip, kaip
jaučiuosi aš”, – sakė jis ir pridūrė, jog
kaltininkai ,,juokiasi ir džiūgauja iš
pyk  čio ir neapykantos”. 

Kaip sprogdintojai galėjo apeiti
vie nas griežčiausių Indonezijoje sau -
gu  mo priemonių, vis dar neaišku, ta -
čiau policija sakė, kad 18-ajame
,,Mar riott” aukšte buvo rasta ir ne u -
tra lizuota trečia nesprogusi bomba,
kuri buvo nešiojamojo kompiuterio
krep šyje. Tai leistų spėti, kad iš puo -
lių vykdytojai į viešbutį pateko už si -
re  gistravę kaip jo svečiai.

Įtarimas tikriausiai kris ant
grupuotės ,,Jemaah Islamiah”, kuri
yra kaltinama dėl minėto ankstesnio
iš puolio viešbutyje ,,Marriott” ir
spro gimų Balio saloje 2002 metais,
per kuriuos žuvo 202 žmonės.

Kaip nurodė policija, tarp žu -
vusiųjų ir sužeistųjų yra Indonezijos,
JAV, Australijos, Pietų Korėjos, Ny -
der landų, Italijos, Didžiosios Bri -
tanijos, Kanados, Norvegijos, Ja po -
nijos ir Indijos piliečių.

Indonezijoje îvykdytas 
teroristinis išpuolis
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

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 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

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 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Turint omenyje nuolatinius pra-
nešimus apie tapatybės vagystes bei
būtinybę saugoti asmeninius duome-
nis, atrodo, jog dauguma žmonių ga-
na neblogai išmoko saugoti savo So-
cial Security numerius bei nepasiduo-
ti įvairioms sukčių vilionėms. Tačiau
ar įmanoma, jog visos jų pastangos
pavirstų niekais, vos tapatybės va-
gims pakeitus ,,medžiojimo” būdą?
Deja, atrodo, kad tai visiškai tikėtina,
nes Social Security numerį, kiek pasi-
treniravus, nesunkiai galima atspėti
pagal viešai prieinamą asmeninę in-
formaciją, esančią internete: pasinau-
dojus vyriausybės bei privačiomis
duomenų bazėmis arba  populiariais
socialiniais tinklais kaip Facebook,
MySpace ir kt. Neseniai atliktų Car-
negie Mellon University tyrimų duo-
menimis, žinant bent du dalykus –
asmens gimimo datą bei valstiją, ku-
rioje jis/ji gimė (ar gavo SS numerį
imigravus į šalį), nesunku gana tik-
sliai nustatyti pirmuosius SS nu-
meryje esančius skaitmenis.

SS numerių nuspėjamumas tapo
didele problema palyginti neseniai,
išaugus interneto vartotojų skaičiui
bei galimybėms ir įsigalėjus praktikai
naudoti SS numerius asmens at-
pažinimo tikslais įvairiose valstybi-
nėse bei verslo įstaigose. Be abejo,
Social Security sistemos kūrėjai ne-
galėjo to numatyti, įvesdami SS nu-
merių išdavimo sistemą 1930-aisiais.
Šios sistemos pagrindas – SS nume-
rių skirstymas geografiniu pagrindu,
atsižvelgiant į asmens gimimo datą.
Pasitelkus šiuos duomenis, galima
nesunkiai nustatyti pirmuosius pen-
kis asmens SS numerio skaičius,  o po
to, apsimetus kokios nors oficialios
įstaigos atstovu, elektroniniu paštu
ar telefonu pasistengti išvilioti liku-
sius keturis. Nemažai labiau ,,išpru-
susių” tapatybės vagišių pasitelkia ir
specialias matematinio generavimo
kompiuterines programas.

Be abejo, vien tai, kad jūsų gimi-
mo data ir vieta  yra socialiniame tin-
klalapyje, savaime nereiškia, jog būti-
nai tapote tapatybės vagystės auka.
Tiesiog, turint omenyje prieinamus
šiuolaikinius informacijos analizės
būdus, tikimybė, jog vagys gali susi-

domėti jūsų SS numeriu bei pamėgin-
ti jį ,,atspėti”, suderindami informa-
ciją, esančią įvairiose viešose duome-
nų bazėse, gerokai išauga. 

Tokiu būdu SS numeriai, nepai-
sant asmeninių pastangų ir vyriausy-
bės iniciatyvų (pvz., pašalinti SS nu-
merius iš ,,Medicare” kortelių bei ri-
boti jų naudojimą valdiškose įstaigo-
se), išlieka tikrovėje neapsaugoti.
Išeitis galėtų būti atsitiktinis SS nu-
merių generavimas, tačiau greičiau-
siai jis būtų taikomas tik naujiems
vartotojams – tokiu būdu paliekant
milijonus jau turinčių SS numerį liki-
mo valiai. Kita vertus, bet kokie ryš-
kesni pasikeitimai dabartinėje siste-
moje rizikuoja sukelti tiek pat, jei ne
daugiau, nesklandumų nei atnešti
apčiuopiamos naudos. 

Maža to, nepaisant kai kurių ne-
seniai įvestų apribojimų federaliniuo-
se, valstijų, teismų, ligoninių doku-
mentuose, taip pat verslo įstaigų duo-
menų bazėse, asmens SS numeris,
kredito istorija ir asmeniniai duome-
nys tebevaidina svarbų vaidmenį. To-
dėl negalima atmesti ir ,,tradicinės”
SS numerio vagystės pavojaus, pasi-
naudojus šia informacija. Kita vertus,
dėl didelių laiko ir pinigų sąnaudų to-
kiu būdu gauti SS numerius mažiau
apsimoka, todėl matematinės ,,spėlio-
nės” sukčiams gali tapti ypač pa-
trauklia strategija. Tuo labiau, kad,
norint inicijuoti tapatybės vagystę
(apsimetant kitu asmeniu), iš tiesų
dažnai pakanka vien žinoti jo/jos var-
dą/pavardę, gimimo datą bei SS nu-
merį. Ypač  jei neplanuojama naudo-
tis jau esančiomis asmens banko sąs-
kaitomis ar kredito linijomis, o
siekiama atidaryti naujas. 

Taigi, tapatybės vagystės pavojus
tebėra aktuali problema visiems. To-
dėl reikėtų atsargiai elgtis su bet ko-
kia asmenine informacija, stengtis
neplatinti jos viešai, ypač internete.
Taip pat derėtų kartas nuo karto pa-
sitikrinti kredito biurų ataskaitas
(,,credit reports”), atidžiai skaityti vi-
są finansinių įstaigų siunčiamą kore-
spondenciją ir iškart pranešti apie
pastebėtas klaidas bei neatitikimus. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

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

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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�

DAR KARTĄ APIE SOCIAL 
SECURITY NUMERIO VAGYSTESJONAS 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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Horace Žibas, gyvenantis Cincinnati, OH, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Eufemija Steponis, gyvenanti  Seven Hills, OH, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
remiate.

Anna Ramas, gyvenanti Lemont, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai tariame ačiū.

Algirdas A. Lizdas, gyvenantis, Omaha, NE, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.
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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

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. 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

Sudoku Nr. 15 atsakymai

www.draugas.org

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Draugo” sudoku Nr. 14 dar teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Marijampolės fotografijos
istorija

Po Marijampolę atvykėliui pra-
vartu pasivaikščioti su istoriku – dau-
gybė faktų priverstų kitaip pažvelgti į
įprastą ir kasdienišką miesto veidą.
Sukilimai ir karai, gaisrai ir kitokios
negandos brėžė jame raukšles, o at-
kaklaus žmonių darbo metai jas lygi-
no ir glaistė... Po miestą reikėtų pasi-
vaikščioti su poetu. Gal jis geriau mo-
kėtų paaiškinti, kaip šis miestas, jo
atmosfera veikė Vincą Mykolaitį-
Putiną ir Vincą Pietarį, Kazį Borutą
ir Salomėją Nėrį... Pagaliau, pasi-
vaikščiokime po miestą su fotografu.
Pažiūrėkime, koks tas miestas prie
Šešupės, ne tik mūsų pačių, bet ir ki-
to žmogaus akimis...” (Nijolė Trei-
nytė).

(...) Pasivaikščiokime po miestą
su praeities fotografais. Pažvelkime į
nematytą miesto veidą. Paieškokime
senojo miesto vaizduose pažįstamų
bruožų (...).

1839 m. Lietuvoje padaryta pir-
moji degerotipinė fotografija. 1863 m.
Lietuvos teritorijoje jau veikė sep-
tynios fotoateljė. Manoma, jog maž-
daug tuo metu fotografija atkeliavo į
Marijampolę. Pirmasis Marijampolės
fotografas buvo Leonas Anšeras. Lie-
tuvių kalbos ir Literatūros institute
saugoma 1873 m. daryta grupės gim-
nazistų su J. Basanavičiumi centre
paviljoninė nuotrauka, antroje pusėje
atspausta vinjetė „Leon Ancher, pho-
tograf. Maryampol”. Tarp tuo metu
dirbusių Marijampolės fotografų su-
tinkamos Piotrovičiaus, V. Homano
(dirbusių drauge) ir J. Verchonovi-
čiaus pavardės.

XIX amžiaus pabaigoje Marijam-
polėje buvo atidarytas Marijos Bžo-
zovskos (Maria Brzozowska) ateljė
filialas, kuriam vadovavo jos vyras
Jozefas. Nuo XIX a. pabaigos iki 1906
metų veikė Suvalkuose įsikūrusios
M. Karvovskos (M. Karwowska) atel-
jė filialas, kurio savininku vėliau tapo
V. Benešas (W. Benesz). 

Pirmieji atvirukai su Marijam-

polės (kaip Suvalkų gubernijos mies-
to) vaizdais pasirodė XIX a. pabaigo-
je. Juos spausdinti pradėjo Varšuvos,
vėliau Suvalkų gubernijos leidėjai.
Marijampolėje tuo užsiėmė knygyno
savininkas I. Veisbergas. Pirmojo pa-
saulinio karo metu pasirodo Vokieti-
joje leisti atvirukai su miesto vaiz-
dais. Tai – daugiausia karo fotografų
darbai, tarp kurių vaizdo gyvumu
išsiskiria Alfredo Kuhlevindo nuo-
traukos.

Tobulėjant fototechnikai, XX a.
pradžioje greta profesionalių fotogra-
fų atsiranda mėgėjų bei reportažinė
fotografija. Yra žinoma Jono Basa-
navičiaus fotografija su Marijampolės
Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios vaiz-
du. Advokato Andriaus Bulotos fotog-
rafijose įamžinta jo globota Žemaitė.
Savo pėdsaką mėgėjiškoje fotografijo-
je paliko ir cukraus fabriko direkto-
rius čekas Prochaska, agronomas
Vincas Totoraitis, teatro režisierius J.
Sabolis. Reikia paminėti nepriklauso-
mos Lietuvos įvykių metraštininką,
fotožurnalistą Julių Miežlaiškį, kuris
pirmasis užfiksavo Marijampolę iš
paukščio skrydžio.

1957 metais fotografijos entu-
ziastai, siekdami išsaugoti tai, kas iš-
likę, sudominti visuomenę fotografi-
jos amatu ir menu, susibūrė į foto-
klubą „Sūduva”. Klubo steigimo ini-
ciatorius ir pirmasis vadovas buvo
Romualdas Pačėsa. Nuo 1966 metų
klubo vairą į savo rankas perėmė žur-
nalistas Vytautas Žukauskas, nuo
1975 metų klubui vadovavo inžinie-
rius Romas Linionis, nuo 2005 – Re-
da Brazytė. 1973 metais surengta pir-
moji humoristinių fotografijų paroda.
Iki 2004 metų buvo surengta 10 res-
publikinių humoristinės fotografijos
ir 4 karikatūrų parodos.

Straipsnis paimtas iš kuriamos
gyvos krašto enciklopedijos www.
grazitumano.lt. Visą straipsnį galite
rasti aukščiau nurodytu adresu.

Marijampolės gimnazistai. Centre sėdi J. Basanavičius. L. Anšero 1873 m. nuot-
rauka (manoma, jog tai seniausia žinoma Marijampolėje daryta fotografija).

Autobusų stotis (apie 1937–1938 m.). Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš
Stanislovo Sajusko rinkinio.
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RAMUNÈ LAPAS

Kai noriu atitrūkti nuo rūpesčių,
pasineriu į amžino grožio pasaulį –
pavartau gautą dovanų antrąją Juozo
Statkevičiaus knygą ,,Žinau, ko jums
reikia”. Elegantiška, kaip ir pirmoji
,,Grožio kirtis”, tik jau ne juodais, bet
pilkais viršeliais, taip pat surišta
juodu šilkiniu kaspinu (tarsi ir knyga
turėtų liemenį, kurį būtina pabrėž-
ti!). Ši knyga – tarsi prabangus paro-
dos katalogas, į kurį sudėti rinktiniai
J. Statkevičiaus pastarųjų dviejų de-
šimtmečių kūriniai su labai įdomia ir
vertinga juos palydinčia medžiaga –
jo paties ir moters, kuriai skirtas rū-
bas, komentarais. Dalis darbų, tiesa,
neturi konkretaus adresato – jie buvo
kuriami haute couture kolekcijų pris-
tatymams Paryžiuje. 

Tam tikra prasme, ši knyga yra
parodos katalogas – ji sudaryta J.
Statkevičiaus darbų parodos Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje 2006
metais pagrindu. Pats madų  kūrėjas
apie knygą sako, kad tai – ,,istorinio
laikotarpio metraštis ateinančioms
kartoms”. Labai jį suprantu, nes bū-
tent tokį jausmą teko išgyventi prieš
kurį laiką lankantis viename Pary-
žiaus muziejų surengtoje parodoje
„Grožis tremtyje”, skirtoje nuo re-
voliucijos į Vakarus bėgusių Rusijos
aristokračių, artisčių bei manekenių
rengimosi stiliui, jų įnašui į pasaulinę
grožio pramonę. Tai iš tiesų buvo ne-
pakartojamas mados ir kultūros
skerspjūvis.

* * *
Juozas Statkevičius – unikalus

reiškinys mūsų kultūros istorijoje.
Nebijau  žodžio  ,,istorija”, nors kūrė-
jui dar tik 40. Jis jau tapo istorijos da-
limi, kaip pirmasis lietuvis, dalyvavęs
haute couture savaitėse Paryžiuje.
Pirmasis ir kol kas vienintelis lietu-
vis, sukūręs savo aromatą – kvepalus
,,Juozas Statkevičius”. Menininkas,
kurio kūriniai puikuojasi pasauli-
niuose madų žurnaluose, taip pat ir
„Vogue”. Kurio rūbai puošė preziden-
tes (Vairą Vykę-Freibergą) ir prezi-
dentų žmonas (Almą Adamkienę),
monarches (Danijos princesę Mary)
ir Hollywood žvaigždes. Vienintelis iš
buvusios tarybinės erdvės, pripažin-
tas Amerikoje ir Europoje. Produkty-
viausias teatro dailininkas ir teatri-
nių kostiumų kūrėjas.

J. Statkevičius drabužių mode-
liavimą iš pradžių studijavo Kauno S.
Žuko taikomosios dailės technikume
(baigė 1988 m.), po to Vilniaus dailės
akademijoje (baigė 1993 m.). Juozo
mama Vanda Statkevičienė prisime-
na: ,,Mano bendradarbės, Kauno šil-
ko fabriko darbininkės, visada saky-
davo, kad iš to vaiko kažkas bus.
Paskui tą patį išgirdau iš jo mylimų
dėstytojų S. Žuko dailės techniku-
me... Tas pats ir Dailės institute. Su
tėvu nelabai tikėjomės, kad kas nors
išeis – nebuvo tam terpės, mada Lie-
tuvoje nelabai reikalinga.” 

Gavus lietuviškus diplomus, sekė
stažuotės Olandijoje, Švedijoje ir
pagaliau – Paryžiuje. Čia Juozas susi-
pažino su pirmuoju iš tuometinės
Tarybų Sąjungos pasaulinėje madų
sostinėje dirbančiu top modeliu Ta-
tiana Sorokko, kuri padėjo Juozui
išeiti į platesnius vandenis (vėliau
Amerikoje panašų vaidmenį suvai-

J. Statkevičius: „Fantazija –
mano artimiausia draugė”

dins filantropė Audrey Gruss). Dėl
Juozo ateities Lietuvoje Tatiana buvo
panašios nuomonės, kaip ir madų kū-
rėjo mama: ,,Lietuva per maža, kad
galėtų jį deramai įvertinti. Čia tvyro
nuostabiai jauki provinciali nuotaika,
bet Juozui reikia publikos. Juozo
kūryba – ne paprastai publikai ir ne
masėms. Nieko nepadarysi, vis dėlto
mada skirta pirmiausia elitui.”

Ir vis dėlto J. Statkevičius sugeba
kurti skirtingose erdvėse: puošia mo-
teris Lietuvoje, rengia madų šou New
York, dalyvauja madų savaitėse Pa-
ryžiuje, parodose Rygoje, Berlyne,
Sydney... Jau nekalbant apie gausius
teatrinius projektus – drama, opera,
baletas, ne tik Lietuvos, bet ir Esti-
jos, Maskvos, Olandijos, Izraelio sce-
nose. Čia vėl pacituokime Juozo ma-
mą: ,,Jei žmogus dirba mėgstamą
darbą, laimė pati jį suranda.” 

* * *
Norėčiau atkreipti dėmesi į ke-

lias J. Statkevičiaus kūrybos savybes.
Apie jas jis pats kalba savo knygoje
,,Žinau, ko jums reikia”. ,,Juozo Stat-
kevičiaus kūryboje – daug teatrališ-
kumo ir retrospektyviškumo”, – pa-
žymi madų kūrėjo draugas, mados
istorikas Aleksandr Vasiljev-Gulevič.
Iš tikrųjų, teatras ir gyvenimas daž-
nai persipina Juozo rūbuose. Štai ke-
letas pavyzdžių. Patyrusi mados spe-
cialistė, mados žurnalo ,,Lilit” redak-
torė Žana Dubska su Statkevičium
susipažino per jų abiejų gerą bičiulį
Aleksandr Vasiljev. Ir jau pirmo susi-
tikimo metu neatsilaikė prieš Juozo
virtuozišką rūbo konstravimą ir
meistrišką atlikimą – išsivežė į Rygą
kostiumą, pavadintą ,,Ana Kare-
nina”. ,,Kai apsivilkau švarką su kor-
setu, buvau abstulbusi, nes staiga iš
kažkur atsirado putni krūtinė, vaps-

vos liemuo ir klubai”, – prisimena Ža-
na.

,,Ana Karenina” atvedė Juozui
kitą klientę iš Rygos, verslininkę ir
tikrą grand diva Nella Ušakova. O
buvo taip. Karta su draugais ji nuvy-
ko į Vilnių pasiklausyti operos ,,Bo-
hema” ir susipažinti su J. Statkevi-
čiumi. Kai scenoje pasirodė Miuzetė,
draugai choru ištarė: ,,O, štai ir Nel-
ločka!” Vėliau Juozas spektaklio mo-
tyvais sukūrė naujajai pažįstamai sa-
vo elegancija pribloškiantį  rūbą –
,,Miuzetės kostiumą”. Tai juodo kaš-
myro kostiumas su juodos lapės kai-
lio puošyba. Jį galbūt nėra paprasta
vilkėti, bet, kaip sako Nella, „Patogu
bus rytoj vonioje.”

Įkvėpimo šaltiniais Juozui tampa
ne tik literatūros ar teatro veikėjai,
bet, tarkim, ir seni paveikslai. Štai
,,Žieminė suknelė”, austa iš pilkos
moheros, iš tikrųjų kvepia XIX šimt-
mečiu. Kas ją įkvėpė? Madų kūrėjas
pasakoja: ,,Man įstrigo vienas paveiks-
las parodoje – linksma minia saulėtą
žiemos dieną, šiltai, bet grakščiai vil-
kintys žmonės čiuožinėja čiuožyklo-
je.” Šiai suknelei Juozas panaudojo
daugybę dekoratyvinių sagučių – tik-
rų, antikvarinių, pirktų Paryžiaus
blusų turguje. Beje, retrospektyvumo
jo kūrybai suteikia ne tik temos, rūbo
kūrimo būdas, bet ir senų autentiškų
detalių ar audinių įjungimas. Kaip
jau minėtos sagutės arba pusantro
šimto metų senumo šilkiniai nėriniai,
taip pat rasti Paryžiaus blusų turgu-
je, iš kurių gimė šedevras ,,Neringa”.
Su šia suknele mūsų primabalerina
Eglė Špokaitė užbaigė labdaringą J.
Statkevičiaus kolekcijos pristatymą
prezidentūros kieme. ,,Eglė basa pra-
bėgo žalia pievele tarp gėlių. Ji atrodė

Juozas Statkevičius
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Po operos ,,Meilė ir kiti demonai” (iš kairės): Indrė ir Donatas Tijūnėliai, Vy-
tautas Juozapaitis, Ieva Juozapaitytė ir Eglė Juozapaitienė.

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 5

Rankose atsirado įdomi knyga
„Lietuvos likimo keliais”. Tai IV to-
mas iš generolo Stasio Raštikio užra-
šų, atsiminimų, 1982 m. išleistas
Akademinės skautijos leidyklos, va-
dovaujant Rimui Dirvoniui, išspaus-
dintas Morkūno Čikagoje; o 1996 m.
knygą išleido Baltijos kultūros fon-
das. Būdamas 85 m. gen. St. Raštikis
įvade rašė: „nuoširdžiai ir atvirai at-
skleidžiu, ką žinau ir manau”, sakė,
kad stengiasi pasiekti istorinę tiesą.
Čikagoje, būdama maža, gavėje suti-
kusi Generolą visuomet pasisveikin-
davau. Nesuvokiau tada jo svarios
reikšmės Lietuvos istorijoje, bet jį su-
tikus mane apimdavo gilus liūdesys,
gailestis šios tragiškos asmenybės.

Knyga patvirtina jo patriotiškus
nusistatymus, išgyvenimus bolševikų
nelaisvėje, išsiskyrimą su vaikais.
Gen. Raštikis, gimęs 1896 m. Kuršė-
nuose, buvo apdovanotas Vyčio kry-
žiaus ordinu už nuopelnus kovose dėl
Lietuvos laisvės. Jo žmona Elena bu-
vo suimta 1941 m. ir kalinta Kauno
kalėjime. Visos artimiausios giminės
ir trys dukrelės ištremtos į Sibirą. Su
žmona emigravęs į Vokietiją, 1949 m.
į Ameriką. Raštikis dirbo fizinį darbą
fabrike, bet neapleido Lietuvos išlais-
vinimo veiklos.

* * *
Pasitaikė proga pamatyti naują

Peter Eötvös (g. 1944) operą „Meilė ir
kiti demonai”, kurios libretas atsira-
do iš Gabriel Garcia Marquez ro-
mano. Eötvös yra kompozitorius,
dirigentas, dėstytojas, laikomas vienu
pagrindinių šiuolaikinės muzikos
interpretuotojų. Operoje anglų kalba
yra pagrindinė, bet išgirstame ir
lotynų, ispanų, jorūbų genties kalbas.

Muzika moderni. Siužete išryš-
kėja, kad mergaitė blaškosi ir cypau-
ja, nes jai turguje įkando šuo ir
užkrėtė pasiutlige. Tėvas ją atiduoda
vienuolių globai, o šios nutaria, kad
mergaitė yra apsėsta. Prasideda eg-
zorcizmas. Mergaitei kerpa plaukus,
ją pakabina ant „kryžiaus”, apnuo-
gintą tepa kraujais. Mergaitė miršta.

Pagrindinį vaidmenį atliko ame-
rikietė  Marisol Montalvo, abatę vai-
dino Inesa Linaburgytė, tarnaitę –
Jovita Vaškevičiūtė, Vytautas Juoza-

paitis – dvasininkas, įsimylintis mer-
gaitę, Kęstutis Alčiauskis buvo dak-
taras, mergaitės tėvas Audrius Ru-
bežius (atrodo labai sublogęs), Vladi-
miras Prudnikovas – vyskupas, o Lai-
ma Jonaitytė – beprotė vienuolė.
Muzikos motyvai įvairūs: nuo Scar-
lotti iki afrikietiškų ritmų, bet man
vieną kartą pamatyti šią keistą operą
užtenko.

Operoje „Don Žuanas” mielai
klausėmės Vytauto Juozapaičiom jam
vaidinant tradicinį vaidmenį, o pas-
kutiniai operos vaizdai kiekvieną
kartą sukelia šiurpą. Juozapaitį buvo
galima pamatyti spektaklyje „Maža-
sis princas”, į kurį mūsų prieteliai
Sigita ir Genius vedė savo anūką To-
muką. Su jais pavalgėme „Double
Coffee” šalia Centrinio knygyno (Ge-
dimino pr. ir Vilniaus g.), prie Savi-
valdybės aikštės, kur jau iškilęs pa-
minklas Kudirkai laukia vasarą atke-
liaujančios Vinco Kudirkos statulos.

* * *
Bet Vytautas Juozapaičiaus užsi-

ėmęs ne tik spektakliais. Su su
žmona Egle sielojasi ir dėl Lietuvos
ateities – kokia ji bus jo vaikams ir
anūkams. Tėvynės sąjungai simpa-
tizuojantis Lietuvos nacionalinės pre-
mijos laureatas, Lietuvos vardą garsi-
nantis užsienyje, operos solistas ir
pedagogas Juozapaitis jaudinasi, kad
2009 m. paskelbus Vilnių  Europos
kultūros sostine buvo nutraukti
lietuvių oro linijos FLY LAL skry-
džiai. Padidintam Vilniaus oro uostui
tuštėjant, toks titulas, kaip Juoza-
paitis „Respublikoje” teigia, „tapo
tarsi sarkastišku priminimu, kad esa-
me gilios provincijos gyventojai, ku-
rie niekada nepamiršta sau pasakyti,
kokie svarbūs esame”. Jis tikisi, kad
po visą pasaulį išsisklaidę Lietuvos
jaunieji talentai į Tėvynę sugrįš, gal
jau nebejauni, gal savo kūrinių ar
mokinių pavidalu. Svarbu, kad jie
visuomet jaustųsi, jog jie yra laukia-
mi. Juozapaitis skatina meilę savo
Tėvynės istorijai, ragina neskirstyti
vieniems kitų į priešus ir savus,
ugdyti tautinį sąmoningumą.

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą
šeštadienį.

lyg iš sapno...” – prisimena madų kū-
rėjas.

Būdamas pasaulinio lygio coutu-
rier, J. Statkevičius nevengia tautinių
motyvų. Jis ne kartą yra pabrėžęs,
kad negali pakęsti primityvaus tau-
tiškumo. Bet madų kūrėjas žavisi
tuo, kas slypi tautiniame kostiume ir
panaudoja labai šiuolaikiškai. Jo iš
tautinių juostų sukurti komplektai
puikiai tinka visiems atvejams, kada
propaguojama mūsų tautinė tapaty-
bė. Jie neprimityvūs, patriotiški ir vi-
suomet atkreipiantys dėmesį. Kūrė-
jas įrodo, kad iš tautinių juostų gali
pavykti net kokteilinė suknelė! 

Juozas prisimena Agnės Zuokie-
nės atvejį, kai ši turėjo atstovauti
Lietuvai. ,,Kaip pas mus priimta, to-
kiu atveju tuoj pat prisimenamas tau-
tinis ‘žiurstas’, gintaro karoliai, grėb-
lys, kasos ir ašaros... – ironizuoja me-
nininkas. – Tokios nuvalkiotos klišės
mane tiesiog pykina. (...) Nuspren-
džiau suknelės viršų padaryti iš spe-
cialiai nuaustos Aldonos Mickuvienės
monochrominės juostos ir papuošti
ne gintarais, o grandinėle. Buvo šil-
tas pavasaris, aukso spalva puikiai
derėjo su Agnės oda...”

Visko čia, žinoma, neaprašysiu,
bet reikėtų būtinai paminėti J. Stat-
kevičių išgarsinusias moherines suk-
neles. Prisimenu, lankėmės Paryžiuje
ir susitikome su Mūza Rubackyte.
Buvo ką tik pasibaigęs J. Statkevi-
čiaus ,,couturas” ir garsioji pianistė
buvo pilna įspūdžių. Būtent ji pirma
papasakojo mums apie mados pasaulį
sužavėjusį Juozo išradimą – moherinį
ažūrą. Madų kūrėjas pats pripažįsta,
kad ši idėja jam atnešė pasaulinę

šlovę. O gimė ji atsitiktinai. Pasako-
ja  jis pats: ,,Kadaise užėjau į Jau-
nimo teatrą, į jaukų prie scenos esan-
tį kambarėlį, pas artimą bičiulę.
Sėdim, plepam, ant stalo – lininė
kiauraraštė staltiesė. Nemėgstu mez-
galų, bet tąsyk gerai įsižiūrėjau ir...
toptelėjo mintis numegzti tokią suk-
nelę iš plonų moherinių siūlų. (...)
Vėliau sugalvojau, kaip nudažyti, išsi-
uvinėti žibučiais. (...) Su ironija žiū-
riu į tos suknelės nepaprastą garbi-
nimą. (...) Tai drabužis, sugalvotas
akimirksniu, atsiradęs dėl medžiagų
stygiaus, iš serijos ‘gal kas išeis’. Ir
išėjo.”

Na, o antroji Juozo kolekcija Pa-
ryžiuje nuskambėjo ir buvo apdova-
nota LVMH (Louis Vuitton Moet
Hennesy) premija ne tik dėl puikaus
atlikimo bei vaizduotės polėkio – ne
mažiau žavingi buvo ir modelių pava-
dinimai. Kolekcija puikavosi garsių
žudikių pavardėmis, tarp jų buvo ir
,,nukentėjusiųjų”. Pavyzdžiui, baltas
atlasinis kostiumas, susiūtas iš siau-
ručių juostelių, paliekant atviras siū-
les. Šioms brizgant, susidaro minkš-
tas siūlų voratinklis. Ne veltui kos-
tiumas vadinosi ,,Marato mirtis vo-
nioje”...

Tai tik keli paveikslėliai iš J.
Statkevičiaus kūrybos parodos, per-
keltos į knygą ,,Žinau, ko jums rei-
kia”.  Vaizduotė, kokybė, amžinumo
pojūtis. Negali nepritarti į Paryžiaus
madų pasaulį Juozą įvedusiai Tatia-
na Sorokko, kuri teigia: ,,Didžiausias
iššūkis šiuolaikiniam madų kūrėjui
yra sukurti nesenstantį daiktą. Juo-
zui tai pavyksta.” 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
sveikina dienraštį ,,Draugas”, 

sulaukusį 100 metų. 
Mes džiaugiamės kartu su jumis šia garbinga
sukaktimi, linkime ,,Draugui” geros sveikatos
ir ištvermės toliau tęsti šį garbingą kultūrinį

darbą Lietuvos ir mūsų visų gerovei.

ALTS Valdyba:
Petras Buchas

Eugenijus Bartkus
Jonas Variakojis

Irena Dirdienė
Oskaras Kremeris

Aurelius Prapuolenis, gyvenantis Plainfield, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Donna  Babarskis, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai ačiū.

Roger R. Chenosky, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Aldona Dulaitis, gyvenanti Sun City Center, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką Nuoširdžiai dėkojame.

Gražina Vitas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai tariame ačiū.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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.

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

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

UNION PIER IŠNUOMOJAMAS 
3 KAMBARIŲ VASARNAMIS

NETOLI EŽERO. 

TEL.: 630-484-5982

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

* Vyras ieško senelių priežiūros dar-
bo vakarais arba naktimis, turi patir-
ties. Tel.: 630-765-0312.
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Jos vardas – ,,Lietuva” – jau tūkstančio sulaukęs!
Šalis sveika-gyva – tarsi iš pieno  plaukus.
Žinia – laisva... Ne visad šitaip būta.
Metų šimtai nelaisvėje pražūta,
Žmonių – taip pat. Karai, carai, sovietai,
Niokojo Lietuvą svetimšalių dekretai...
Prie žemės vis lietuvį bandė lenkti  uoliai,
Jei ne kryžiuočiai, taigi vėl – maskoliai...
Tiesiog stebuklas, kad per šitiek metų smurto
Tauta nuo svetimybių neapako, neapkurto,
Išsaugojo ji kalbą, dainą, šokį, žodį,
Ir devyniasdešimtais pasauliui ji parodė,
Kad tebėra gyva. Laisva kad nori būti.
Kad neužtenka gauti laisvės tik truputį,
Kurį kaip kaulą numeta ,,didysis brolis”
Pasauliui pameluot. O šiaip – batu į molį
Veidą Tautos: nei tau pabėgt, nei pajudėt, nei rėkti,
Glėbys ,,meškos”... neleidžia atsikvėpti...
O šimtmečiai, nelaisvėje pražuvę,
O tūkstančiai lietuvių, Sibire supuvę
Už meilę tautai, jų pralietas kraujas...
Kokie ten vandens kaulus jų skalauja,
Kokie ten vėjai svetimi užklysta,
Aplanko juos, nespėjusius sugrįžti...
Lietuviškai per iškilmes karts-kartą
Mūs kankinius ir didvyrius vis prisiminti verta –
Tuomet gyvenimas įgauna kitą prasmę,
Gi kasdienybė – kryptį, esmę,
Ir pro dangaus blakstienas, nori ar nenori,
Tautos gyvenimas tau į akis pažiūri...
Tautos tu kelią prieš akis išvysti,
Kur buvo eita. Buvo klysta. Buvo grįžta.
Kur buvo sutrempta Tautos širdis į gruodą,
Iš kur ateidavo šitaip laukta paguoda,
Kur link judėjom, bėgom ar žygiavom,
Pakol pasiekėm tikslą – Laisvę savo!
Tuomet ir savo paties taką permąstyti noris,
Pažvelgt, patikrint – koks jame ko svoris,
Kokia prasmė tų metų nugyventų,
Koks tikslas – negi tik turtėt  ir senti?..
Galų gale visi vienop tuščiom išeisim...
,,What counts – is the journey, not the destination...“
Tad pakelkim už Lietuvą taurę linksmybės,
Bendra mūs ,,Tautiška giesmė” tekyla į padangę,
Nepraraskim nei užsieniuos mes Lietuvybės,
Mylėkim lietuvius. Ir Lietuvą brangią.

JAV LB Bostono Lietuvių Bendruomenės vardu Rima Girniuvienė,
JAV LB Bostono pirmininkė, sveikina visus Lietuvos ir užsienio

lietuvius su Lietuvos vardo Tūkstantmečio švente.

RIMA GIRNIUVIENĖ

Apmąstymai ,,Lietuvos” vardo tūkstantmečio išvakarėse

MÙSÛ ÕEIMOSE �
Romas Kudirka sėkmingai apgy-

nė disertaciją ,,Migratory Insertions
of Palladium Catalyzed Carbenes
Ori ginating from Diazo Com pounds”,
o birželio 13 d. University of Califor-
nia Irvine jam buvo suteiktas chemi-
jos daktaro (Ph.D.) laipsnis.

Romas pradėjo studijas Uni -
versity of California, San Diego, gau-
damas bakalauro laipsnį. Tame pa -
čia me universitete po metų gavo ir
ma gistro laipsnį. Dvejus metus dirbo
,,No vartis” tyrinėjimų laboratorijoje
San Diego, bet vis tiek nusprendė
siek ti daktaro laipsnio.

Nuo pat vaikystės Romas buvo
veik lus skautas, ateitininkas, skautas
vytis ir Akademikų skautų Korp.
Vytis narys. Daug metų priklausė Los
Angeles jaunimo ,,LB Spindulys” šo -
kių ansambliui. Po studijų baigimo
Ro mas išvyko į Lietuvą dalyvauti
Tūk stantmečio iškilmėse. Rudenį jis
pradės dirbti (post-doctoral appoint-
ment) Lawrence Berkeley laboratori-
joje. 

Visi giminės, draugai ir pažįsta-
mi Romui linki daug sėkmės gyveni -
me ir pasirinktoje profesijoje.

A. S.

Jonui Baliui – 100: 
tylusis jubiliejus

Liepos 2 d. žinomam lietuvių tau -
to sakininkui Jonui Baliui suėjo 100
metų. Gimęs 1909 m. Kupiškio valsčiu-
je, Krasnavo vienkiemyje, šis etnologi-
jos ir folkloro tyrinėtojas pasaulį išvydo
tik kelių dienų skirtumu nuo šiemet
šim tmetį švenčiančio ,,Draugo”. Šimt -
me čio jubiliejus praėjo tyliai –  be di de -
lių iškilmių, šeimos apsuptyje, Na per -
vil le miestelyje, IL. Toks ramus 100
me tų sukakties paminėjimas  atspindi
dr. Jono Balio gyvenimą: dirbta labai
daug, tačiau, atrodo, lyg ir pernelyg ne -
si garsinant, liekant nuošalyje. Tačiau
nu veiktų darbų gausa ir svarba atsve-
ria šio mokslininko kuklumą.

Nors čia, Šiaurės Amerikoje, dr.
Ba lio šimtmetis nebuvo kaip nors ypa -
tingai paminėtas, Vilniuje, Lietuvių li -
te  ratūros ir tautosakos institute, ge gu -
žės 27 d. buvo surengtas seminaras,
kon certas ir rankraščių bei spaudinių
pa roda. Koncerte dalyvavo ir gimtojo
Ba lio krašto – Kupiškio – kultūros cen-
tro ansamblis ,,Kupkiemis”. 

Kuo ypatingas Balys lietuvių
tautosakos studijose?

Balys – moderniųjų lietuvių tauto -
sa kos tyrinėjimų pradininkas. Jis, pa -
sak etnologo Žilvyčio Šaknio, savo mok -
sline veikla sujungė dvi sritis: et -
nologiją ir folkloristiką. Gražu, jog nuo
1998 iki 2004 m. Lietuvoje buvo išleis-
tas Jono Balio ,,Raštų” penkiatomis,
ku ris tarsi apvainikavo etnologo darbą.
Dau gelis po Antrojo pasaulinio karo
skel btų dr. Balio darbų, straipsnių bu vo
nežinomi Lietuvos skaitytojui, džiu gu,
jog bent didesnė dalis Balio darbų pa -
siekė ir Lietuvą. 1996 metais dr. J. Ba -
liui paskirta Valstybinė Jono Ba sa na -
vičiaus premija, o 1999 m. Vasario 16-
osios proga mokslininką LR pre ziden -
tas Valdas Adamkus apdovanojo Di -
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge di mino
ordinu. 

Kaip teigė pats Balys, jam vienas iš
svar biausių veiksnių tyrinėjant tau-
tosaką buvo autentiškumas, o ne litera -
tūrinės ,,stilizacijos”. Tai vienas iš tų
ana litinių bruožų, kurį jis parsivežė iš
stu dijų Vakaruose (Balys studijavo
Kau no, Graco ir Vienos universite tuo-
se). Dr. Balys buvo pirmasis, kuris tei -
gė, jog liaudiškų tekstų nevalia kei sti
pagal savo vaizduotę ar išmonę. Tau to -
saką pradėjęs užrašinėti Lietu vo je, jos
nesustojo rinkti ir Amerikoje. Pasak
Ritos Repšienės, ,,daug dainų, pa sakų
ir sakmių, tikėjimų ir papročių bu vo
užrašyta Amerikoje, iš ten gy venusių
lietuvių, kai J. Balys keliavo po Ame -
riką su milžinišku garso įrašymo apa -
ratu aplankydamas lietuvių telkinius.”
Pats J. Balys pasakoja: ,,pa trau kiau į
keliones 1949 ir 1950 m. va saros mėne-
siais. Surinkau per 1,000 dai nų, kelias-
dešimt pasakų, sakmių, ne maža kito-
kios tautosakos”. Pak laus tas ką par-
duoda, Balys atsakydavo: ,,Nie ko ne-
parduodu, bet perku liaudies dai nas ir
pasakas, bet už tai nieko ne mo ku.” 

Svarbiausias Balio tikslas buvo
surinkti ,,tautosakinę žaliavą”, t. y. tą
ne apdirbtą, nekeistą, nesumeluotą tau-
tosaką, tokią, kokia ji išlikusi žmonių
atmintyje. Mokslininkas norėjo, kad ši
,,žaliava” pakliūtų į ,,kuo didesnį bib -
lio tekų ir tyrimo įstaigų skaičių ir ten
iš liktų ilgam laikui”. 

Šiandien visa J. Balio surinkta me -
džia ga saugoma Folk Songs archyve
Con gress Library (Washington, DC) ir
ki tose saugyklose. Originalai – t. y. jo
už rašai, įrašytos juostelės, knygos –
sau gomi archyve ALKA, Putnam, CT.
Čia įrengtas ir jo vardu pavadintas tau-
tosakos kambarys. 

Sveikiname J. Balį su 100 metų
sukaktimi ir linkime jam toliau būti ta
kelrode žvaigžde, kuri šviestų visiems,
einantiems tautosakos tyrinėjimo ke-
liu.

A. Tamošiūnaitė

Dr. Jonas Balys su dukra Angela Bergeron savo 100-ojo jubiliejaus metu.

Sveikiname naują daktarą

Romas Kudirka

Kazys Navasaitis, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija Norušis, gyvenanti Highland Park, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Maria K. Vygantas, gyvenanti Great Neck, NY, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.  Esame labai
dėkingi.
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Gausybė žiūrovų liepos 2 d. susirinko į Kalnų parką tam, kad išvystų dainuojamą ir šokamą pasakojimą – apie 3,500 muzikantų, dainininkų ir šokėjų kūrė
įspūdingą ansamblių vakarą ,,Metai”. Per koncertą buvo paminėtos visos metų kalendorinės šventės, net ir tos, kurias jau primiršome. Dienraščio galerijoje –
akimirkos iš Ansamblių vakaro. Jono Urbono nuotraukos

Turi minčių – dovanok naujojo 
tūkstantmečio viziją Lietuvai!

Savaitraštis „Atgimimas” jau
trečią kartą skelbia konkursą „Pa -
dovanok Lietuvai viziją” ir kviečia vi -
sus Lietuvos ateičiai neabejingus
žmo nes siūlyti savąjį šalies sėkmės
re ceptą Tūkstantmečio Lietuvai.

Konkursą „Padovanok Lietuvai
viziją” globoja Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Konkurso laimėjimų fondas –
15,000 litų. Specialiuosius laimėji-
mus įs teigė bendrovės „Omnitel” ir
„Stum b ras”.

„Mūsų tikslas – paraginti visuo -
menę mąstyti ne apie krizę, o apie
atei tį. Norime skatinti suvokimą, kad
už savo gyvenimą ir valstybės likimą
esame atsakingi mes patys, o ne val -
džia”, – sako „Atgimimo” vyriausioji
redaktorė Indrė Makaraitytė.

„Šiandien reikia gerų sumany-
mų, ką ir kaip keisti Lietuvoje, kad
taptume klestinčia šalimi. Sveikina-
me ir re miame ‘Atgimimo’ skatinimą
žmones netylėti, mąstyti, diskutuoti.
Ypač lauksime pasiūlymų tema ‘Lie-
tuva pasaulyje, pasaulis Lie tu vo je’. 

Tai bus žmonių indėlis rengiant
‘Globalios Lietuvos’ – užsienio lietu-
vių įtraukimo į valstybės gyvenimą ir
sudėtinės Lietuvos valstybės po liti-
kos įdukterinimo globalizacijos sąly -
go mis – kūrimo strategiją”,  – įsi ti ki -
nęs užsienio reikalų ministras Vy gau -
das Ušackas.

Konkurse kviečiami dalyvauti
visi Lietuvos piliečiai. Organizatoriai
taip pat kreipiasi į užsienyje studijuo-
jančius ir jau įsikūrusius lietuvius,
neabejingus savam kraštui, ir ragina
siūlyti, kaip padaryti, kad Lietuva
būtų patraukli gyventi ir kur ti. Vizijų
laukiame ir iš versli nin kų, kurie turi
idėjų, kaip Lietuvai iš bristi iš krizės. 

Kad verslininkai nėra abejingi
rodo ir jų parama Vizijų konkursui,
kurią suteikė bendrovės „Eika”,
,,Om nitel”, „G4S”, „Stumbras”.

Robertas Dargis, bendrovės „Ei -
ka” vadovas ir vienas konkurso, pra -
dė to prieš keletą metų, sumanytojų,
sako, kad valdžia, pritrūkusi minčių,
kokių priemonių imtis, turi pasi-
kliau ti savo žmonėmis – mokesčių
mo kėtojais ir rinkėjais, kurie kaip ir
val džia yra ir nori būti atsakingi už
savo valstybę.  

„Valstybės klestėjimas neįsivaiz-

duojamas be atsakingo verslo. ‘Stum   -
bras’ dalyvauja šiame projekte, nes
mums svarbu, kokią Lietuvos pers -
pektyvą nori matyti šios šalies pi lie -
čiai”, – sako bendrovės rinkodaros di -
rektorius Algirdas Čiburys.

Vizijų kūrėjams organizatoriai
siūlo aštuonias temas:

,,Lietuva 1009–2009. Kas to -
liau?”

Per tūkstantį metų Lietuva buvo
ir didžiausia Europos valstybė, ir mil -
žiniškos totalitarinės valstybės pro -
vincija. Ir vienos pirmųjų konstituci-
jų pasaulyje autorė, ir paskutinė pa-
goniška valstybė Europoje. Tūkstan t -
metis yra ne tik gera proga apžvelgti
tai, kas buvo, bet ir puiki galimybė
sukurti bendrą ilgalaikę mūsų valsty-
bės viziją.

,,Lietuvos iššūkis krizei –
Tavo veiksmų planas valstybei”

Pasaulinė krizė užklupo nepasi -
ruošusius tiek mūsų valstybės vado -
vus, tiek paprastus piliečius. Didė jan -
tis nedarbas, bankrutuojančios įmo -
nės, augantys mokesčiai verčia mus
vi sus peržiūrėti prioritetus ir ieškoti
išeičių iš susidariusios padėties ben-
d romis pastangomis. Kovojant su kri-
ze priimami sprendimai iš esmės nu -
lems, ar artimiausiu metu Lietuva
taip ir liks Europos užkampiu, ar pa -
galiau pateisins Baltijos tigro vardą.

,,Lietuva pasaulyje, pasaulis
Lietuvoje”

Daugybės lietuvių, išsimėčiusių
po pasaulį, santykis su Tėvyne yra
nevienareikšmiškas. Nors dauguma
iš jų jaučia Lietuvai sentimentus, ta -
čiau teigia niekuomet negrįšią atgal.
Antra vertus, tai galbūt ateities ge-
riausi Lietuvos ambasadoriai pasau-
lyje. Ko kios priemonės padėtų suar-
tinti Lie tuvą su po pasaulį išsisklai-
džiusiais tautiečiais ir teikti abipusę
naudą?

,,Bendruomenių idėjos – vi -
suo menės varomoji jėga” 

Visi sutinkame, jog sumanymų
„iš apačios” stoka kuria bejėgiškumo
ir abejingumo jausmą visuomenėje.
Būtent todėl itin svarbu yra dalytis
tiek jau įgyvendintų bendruomeninių
ir pilietinių sumanymų receptais,
tiek ir naujų sumanymų vizijomis.

,,Augink atsakingai! Vaikai –
Lietuvos viltis”

Šiandienos vaikai po keliasde -
šim ties metų bus Lietuvos veido for-
muotojai, tad tai, kaip auklėsime juos
dabar, nulems, kas valdys šalį ateity-
je. Būtent todėl smurtas šeimose, be -
g lobiai vaikai, vaikų nusikaltimai yra
tie iššūkiai, kuriuos reikia priimti čia
ir dabar.

,,XXI amžius ir mano sveikata”
Nesibaigianti sveikatos apsaugos

sistemos reforma gerovės nesukuria
nei gydytojams, nei ligoniams. Kiek
atsakomybės už visuomenės sveikatą
turėtų prisiimti mūsų mokesčių per-
skirstytoja valstybė, kiek atsakomy-
bės turėtų tekti darbdaviams ir kiek
– patiems žmonėms? Kaip turėtų būti
sustyguota sveikatos apsaugos sis-
tema, kad geriausių gydytojų kon-
sultacijos ir profesionali pagalba būtų
prieinama visiems?

,,Lietuva – kokios elektroni-
nės Lietuvos mums reikia?”

Naujosios technologijos vaidina
vis svarbesnį vaidmenį mūsų gyveni -
muose, tačiau kol kas tai vyksta sti -
chiškai, nenustačius aiškios pirmeny-
bės. Ką reikia daryti, kad Lietuva iš
tiesų taptų „žinių valstybe”?

,,Ar Lietuva gali/turi būti
‘žalia’ valstybė?

Aplinkosauga klimato kaitos aki-
vaizdoje yra vis aktualesnė tema, apie
ją turi kalbėti ir galvoti ne tik val -
džios struktūros, bet ir eiliniai pilie -

čiai. Kiekvienas pasiūlymas ir kiek -
vienas, net ir mažiausias sumany-
mas, įgau na neįkainojamą vertę.

Konkurso sąlygos:
Vizijų laukiame iki rugsėjo 30 d.

Teksto apimtis – ne daugiau kaip 10
puslapių. Kiekvienos vizijos pradžioje
pateikti trumpą santrauką. Pasiūlyti
savo viziją gali ir asmuo, ir organi-
zacija. Vizijos siunčiamos: el. paštu –
vizija@atgimimas.lt arba paprastu
paštu – „Padovanok Lietuvai viziją”,
T. Vrublevskio g. 6, LT 01143 Vilnius

Vizija turi atitikti vieną pasiū-
lytų temų.

Konkurso darbus vertins Elena
Leontjeva, Monika Garbačiauskaitė,
Indrė Makaraitytė, Robertas Dargis,
Antanas Zabulis, Vladas Lašas,
Vygaudas Ušackas, Algis Čaplikas,
Al girdas Čiburys, Tomas Balžekas,
Al vydas Jokūbaitis, Romas Saka dol s -
kis.  

Labiausiai patikusią viziją rinks
ir interneto skaitytojai tinklalapyje
www. delfi.lt. 

Daugiau informacijos: Dalia Jan -
kaitytė, dalia@atgimimas.lt

Vy tau tė Šmaižytė, vytaute@at  -
gimimas.lt

Telefonas pasiteirauti: 370-5261-
9608; 370-5231-3424.

Savaitraščio „Atgimimas” info

Marius Jovaiša. Pažaislio vienuolynas.  Nuotr. iš knygos ,,Neregėta Lietuva”

DAINŲ ŠVENTĖS GALERIJA
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Lietuvos regionų margumynai

• 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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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  

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

A † A
Dr. VYTAUTAS MUSONIS

(MUŠINSKAS)
Mirė 2009 m. liepos 14 d., Oak Lawn, IL.
Gimė Laukuvoje, Lietuvoje.
Giliai nuliūdę liko: žmona Genovaitė; dukterys: Vita Aukš tuo -

lienė su vyru Rimantu, Dalia Goodman su vyru Dale, Rūta Bražiū -
nienė su vyru Vytautu, Regina Connolly; anūkai: Kęstutis, Algirdas,
Li na ir Vytautas Aukštuoliai; Danielius ir Julija Goodman; Rai mon -
das Bagdonas ir Paulius Bagdonas su žmona Nancyanne ir proanū -
kiu Charles Bagdonas; dukterėčios Vida Krištolaitytė, Nijolė Varnie-
nė su šeima, sūnėnas Algimantas Krištolaitis su šeima.

A. a. Vytautas buvo pašarvotas penktadienį, liepos 17 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 v. v., Andrew McGann Funeral Home, 10727 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL.  

Šeštadienį, liepos 18 d., iš laidojimo namų, 10:30 val. ryto velio -
nis atlydėtas į St. Catherine of Alexandria Church, 10621 S. Kedvale
Ave., Oak Lawn, kurioje 11 val. ryto aukotos šv. Mišios. Po Mišių,
a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima

Sartų ežerą gelbėjo narai
Gelbėjant Sartų ežerą narai

kelias valandas kuopė pelkėjančio
vandens telkinio dugną. Vietos ben-
druomenė tikisi, kad ežero pakrantę
netrukus pavyks paversti rekreacine
zona.

Neseniai į vieną gražiausių Lie-
tuvoje Sartų ežerą, tyvuliuojantį Za-
rasų rajone, pasinėrė 15 vyrų. Sartų
gelbėjimas rengiamas jau antrus me-
tus iš eilės. Pernai į sparčiai užže-
liančio vandens telkinio prastą būklę
mėginta atkreipti dėmesį pasiūlius jį
perplaukti ultratriatlonininkui Vid-
mantui Urbonui.

Zarasų krašto bendruomenė jau
parengė kelis ežerui valyti skirtus
projektus ir jiems įgyvendinti laukia
europinių pinigų. „Deriname planus
Sartų pakrantę ties Dusetomis pa-

versti rekreacine zona. Ežere atsiras-
tų poilsio namelių ant vandens, už-
kandinė”, – sakė Dusėtų seniūnas S.
Kėblys.

Seniūnas teigė rekreacijai keti-
nantis panaudoti griūvančią tribūną,
iš kurios gausiai susirinkę žiūrovai
žiemą stebėdavo garsiąsias Sartų
žirgų lenktynes. Dėl šiltų žiemų ir dėl
to, kad užterštas ežeras prarado
reikiamą gylį, žirgų lenktynės jau
kelerius metus vyksta ne ant ežero
ledo, o šalia įsikūrusiame hipodrome,
tad minėta tribūna tapo nereikalin-
ga. Seniūnas neabejoja, kad sut-
varkyta ji būti naudojama kaip valčių
elingas.

Daiva Baronienė 
„Lietuvos žinios” 

Marijampolė piligrimus vilios ir turizmo centru
Nors Marijampolė kasmet su-

traukia tūkstančius piligrimų iš už-
sienio, miestas jiems lig šiol nėra
svetingas. Tačiau vienuolių marijonų
pastangomis padėtis turėtų keistis,
piligrimų patogumui net žadama
įkurti specialų turizmo informacijos
centrą.

Daugiausia tikinčiųjų į Suvalkiją
suvažiuoja trečiąją liepos savaitę, kai
Marijampolėje švenčiami palaiminto-
jo arkivyskupo Jurgio Matulaičio
atlaidai. Vieni piligrimai atvyksta
autobusais, kiti atkeliauja pėsčiomis
net iš tolimų šalių.

Tačiau užsukę į vieną svar-
biausių Lietuvos bažnyčių jie nemalo-
niai nustemba išvydę pajuodusias,
apsilaupiusias sienas. Dar didesnę
nuostabą jiems kelia tai, kad Mari-
jampolėje nėra parodos, kuri supa-
žindintų su J. Matulaičio – antrojo
Lietuvos pretendento į šventuosius –
gyvenimu ir veikla. Nors būtent Ma-
rijampolėje įsikūręs prieš 100 metų J.
Matulaičio atkurtas marijonų vie-

nuolynas.
,,Šie nepatogumai piligrimams

laikini. Tikimės, kad dar šiemet bus
pradėta rekonstruoti bažnyčia ir šalia
jos esantis vienuolynas”, – sakė Ma-
rijampolės mažosios bazilikos kle-
bonas, Marijampolės kultūros ir is-
torinio paveldo turizmo centro direk-
torius Andrius Šidlauskas. Rekonst-
ravus vienuolyną ir atkūrus auten-
tišką patalpų išplanavimą bus kuria-
mas J. Matulaičiui skirtas muziejus. Į
Marijampolę atvykstantiems turis-
tams viename vienuolyno pastatų
bus įkurtas turizmo informacinis
centras. Tokio Suvalkijos sostinėje
apskritai nėra.

Viso projekto vertė siekia beveik
9 mln. litų. Tačiau dvejus metus
truksiantiems darbams iš Europos
Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės
biudžeto numatoma gauti tik 5 mln.
litų.

Kazys Kazakevičius 
„Lietuvos žinios” 

V. Kudirkos gimtinė pasiekiama tik drąsuoliams
Atvykusiuosius į Lietuvos himno

autoriaus Vinco Kudirkos gimtinę
Vilkaviškio rajone pasitinka užrašas
– ,,Privati valda. Važiuoti draudžia-
ma”. Patekti čia gali tik nepabūgu-
sieji palaido sarginio šuns ir sodybos
šeimininkų priekaištų.

Paveldo specialistai ir kelininkai
yra pasirūpinę atitinkamomis nuoro-
domis, tad rasti gana atokioje, bet
vaizdingoje vietoje  įsikūrusią sodybą,
vietos žmonių pramintą ,,kudirky-
ne”, nesunku. Tačiau pasiekus ke-
lionės tikslą į akis iškart krinta užra-
šas, skelbiantis, jog čia esanti privati
valda. 

Vilkaviškio muziejaus, kurio ži-
nioje yra V. Kudirkos gimtinės klėtis
ir joje pristatomi rodiniai, direktorius
Antanas Žilinskas pripažįsta, jog
apsilankymas vieno šviesiausių Lie-
tuvos žmonių gimtinėje nėra jau toks
malonus.

,,Atsitiko taip, kad buvusiems
savininkams grąžinant nuosavybę
visa ‘kudirkynė’ atiteko trims sese-
rims. Viena jų jau mirusi. Šių moterų
prosenelis kadaise įsigijo tautos ža-

dintojo tėviškę ir tapo teisėtu jos
savininku”, – pasakojo A. Žilinskas.
Anot muziejaus direktoriaus, vietos
valdžia, apsižiūrėjusi, kad suklydo
leisdama privatizuoti istorinę vertę
turinčią klėtį, mėgino ją išpirkti.
Tačiau susitarti dėl tokio sandorio
nepavyko. 

A. Žilinskas teigė, jog prieš kurį
laiką su sodybos savininkėmis buvo
sutarta, kad viena jų – Nijolė Dai-
nauskienė – bus įdarbinta Vilkaviškio
muziejuje puse etato. Tačiau iš Vo-
kietijos grįžęs šeimininkės sūnus esą
sugalvojo, kaip dejonėmis iš lankyto-
jų prasimanyti lėšų. Suglumę žmonės
meta pinigus į aukų dėžutę. Šią ne-
vykusią praktiką A. Žilinskas žadėjo
išgyvendinti. Pasak jo, atvykstan-
tiesiems į ,,kudirkynę” bus parda-
vinėjami bilietai. Taigi telieka viltis,
kad lankytojai, susimokėję už klė-
telės apžiūrą nustatytą sumą, nebesi-
jaus į privačias valdas įsibrovusiais
prašalaičiais.

Daiva Baronienė 
,,Lietuvos žinios”

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.
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�LR prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės inauguracijos iškilmių
apžvalgą ir režisieriaus Donato Ulvy -
do dokumentinę apybraižą ,,Pre -
zidentės portretas” kviečiame žiūrėti
sekmadienį, liepos 19 d., 1 val. p. p.
Bočių menėje Pasaulio lietuvių cen-
tre, 14911 127th Street, Lemont, IL.

�Švenčiant Lietuvos vardo tūk-
stantmetį Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kartu su JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros taryba, Lie-
tuvos nacionaliniu muziejumi ir Či -
ka ga-Vilnius susigiminiavusių miestų
komitetu nuoširdžiai kviečia į paro-
dos atidarymą ,,Kryždirbystė Lietu-

voje” 2009 m. liepos 24 d., penkta-
die nį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Paroda veiks iki
rugpjūčio 31 d., 2009. Muziejus atida-
rytas kasdien, nuo 10 val. r. iki 4 val.
p. p.

�Atveskite savo vaikučius į Pi -
pirų ratelį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont!  Rudens semestras praside-
da 2009 m. rugsėjo 14 d. Re gis tracija
vyks iki rugsėjo mėn. pabaigos.  Kvie -
čiame vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų.
Visais klausimais kreipkitės į Ingridą
Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-621-
4824. Vietų neturime daug, tad pa -
skubėkite užsiregistruoti!  

�Rugpjūčio 2 d. 2 val. p. p. (EST)
Dainavos stovykloje, Manchester, MI
įvyks Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos (ALRKF) Dainavos
jau nimo stovyklos rėmėjų metinis su -
važiavimas. Rėmė jai prašomi gausiai
dalyvauti. Tą pa čią dieną vyks
tradicinė stovyklos me  tinė šventė,
kuri prasidės 12 val. p. p. (EST).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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 Savings,
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
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
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

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus renginiai
Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte vyks ,,Draugo” knygos sutiktuvės. 

Spalio 14 d., trečiadienį, 12:40 val. p. p. ,,Draugo” 100-mečiui skirtos
parodos atidarymas Lietuvos Respublikos Kanceliarijos rūmų 2 aukš to foje
(Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius). Parodos atidaryme numato da lyvauti
ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Paroda Lietuvos Res pub likos
Vyriausybės rūmuose bus eksponuojama nuo 2009 m. spalio 14 d. iki lap k -
ričio 4 d.

Spalio 17 d. jubiliejinis pokylis Willowbrook pokylių salėje.
Pokylio pirmininkas – dr. Jonas  V. Prunskis.

Spalio 18 d. Padėkos šv. Mišios.

Lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Draugo” šimtmečio
minėjimas ir dailiojo žodžio popietė. Atlikėjai – Los  Angeles dramos sam-
būris.

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukštos indėlių palūkanos.
Terminuoti nuo 6 mėn. iki 3 metų

California Lithuanian Credit  Union
Santa Monica, California

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

www.clcu.org

Lietuvoje vyko fotoalbumo ,,Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje” sutik-
tuvės – birželio 30 d. Marijampolės dailės galerijoje, o liepos 7 d. – Lie tuvos
nacionaliniame muziejuje.

Nuotraukoje: knygos sudarytojas Algis Lukas ir Lie tuvos nacionalinio mu-
ziejaus direktorė Birutė Kulnytė albumo sutiktuvėse. Jono Urbono nuotr.

Praūžus Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventei, paminėjus Valstybės
die ną liepos 6-ąją, prisiminėme ir
sunkiausiais istoriniais momentais
mū sų tautą vienijusias dainas. Jų
me lodijos nuolat suskamba mūsų
širdyse, vos pagalvojus apie Tėvynę. 

Lietuvos vardo paminėjimo tūks -
tantmečio proga naujienų portalas
DELFI kviečia visus lietuvius iš 14
kūrinių, jau įrašytų į ,,Lietuvos tūk-
stantmečio dainų” albumą, išrinkti
vieną pačią brangiausią mums Lie tu -
vos tūkstantmečio dainą. 

Daugiausia Jūsų balsų sulaukusi
daina bus įrašyta į unikalų paauksuo -
tą diską, ant kurio bus užfiksuotas ir
Jūsų balsų kiekis. 

Šis diskas bus perduotas Lie -
tuvos nacionaliniam istorijos muzie -
jui ir visą laiką bus saugomas garbin-
goje vietoje – Gedimino pilies bokšto
ekspozicijoje, kaip Lietuvos tūkstant-
mečio daina.

Lietuviams, juos labiausiai vieni-
jančią dainą, siūloma rinktis iš šių 14
kū rinių: Lietuvos valstybės himno,
„Ant kalno mūrai”, „Balnokim, bro-
liai, žirgus”, „Palaimink, Dieve, mus”,
„Tėvyne, dainų ir artojų”, „Šaukiu aš
tautą”, „Kokia nuostabi, Lietuva,
esi”, „Laisvė”, „Trys milijonai”, Sta-
sio Povilaičio atliekamos „Sulaukt
negalėsiu”, „G&G Sindikato” „Iš -
vien”, „Inculto” „Sabroso”, Eglės Sir -
vydytės „Mano namai”, „Rebel heart”
„Kelias pas tave”.

Už Lietuvos tūkstantmečio dainą
naujienų portale DELFI kviečiame
balsuoti iki liepos 26 dienos. Balsa -
vimas vyksta:
http://whatson.delfi.lt/news/music  

Ši DELFI akcija skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečio paminėjimui.
Įprasminkime tūkstantmetį savo bal-
sais Tautos dainos rinkimuose!

Aistė Žilinskienė 
DELFI komunikacijos vadovė

DELFI kviečia rinkti 
Lietuvos tūkstantmečio dainą!

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė
(kai rėje) ir JAV LB New York apygar-
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė.

Jono Urbono nuotr. 

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12
val. p. p. visus kviečia į tradicinę gegužinę, kuri vyks Ateitininkų na-
mų ąžuolyne adresu: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439;
tel.: 630-257-9769. 

Gros A. Blažukas,  bus šokiai, žaidimai bei loterija. Jūsų laukia
ne paprastai skanus maistas ir didelis pa sirinkimas gėrimų. Prašome
už sukti, nepasididžiuoti. Visų laukiame ir tikrai neapvilsime.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25; Charles ir Rita
(Kupcikevičiūtė) Rackmil $20; a. a.
Laimos Luneckienės atm. Rai mun -
das ir Danutė Korzonai $30; studen-

tės pa ramai Donatas Tijūnėlis $600,
vai kų metinei paramai Birutė
Kožicienė $240 ir Regina Snarskienė
$240. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435.


