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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3, 8)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3,
8)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Lazda turi du ga-
lus (p. 4)
•Artėja LF 50 metų veiklos
sukaktis (p. 5)
•Nuomonė (p. 5)
•Renginių kalendorius (p.
7)
•Jei sutiksi Rugytę gatvė-
je... (p. 10–11)
•Metai, praleisti Lietuvoje,
atvėrė akis (p. 12)
•Pas tave išsiilgęs kas
dieną ruošiuosi (p. 13)
•Pokalbis su A. Jančoru (p.
14)

Kursų dalyviai ir dėstytojos. Aurelijos Tamošiūnaitės nuotr.

Washington, DC, birželio 25 d.
(BNS) – Jungtinių Valstijų preziden-
tas Barack Obama birželio 24 d.
Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ru-
sijos prezidentu Dmitrij Medvedev.
Per spaudos konferenciją, vykusią po
derybų, B. Obama pabrėžė, kad dau-
geliu konkrečių klausimų buvo pa-
siekta nemaža pažanga.

Per Rusijos ir JAV prezidentų de-
rybas buvo priimti devyni bendri pa-
reiškimai, tarp jų – dėl strategijos sta-
bilumo, Rusijos ir JAV bendradarbia-
vimo kovoje su terorizmu, strateginės
partnerystės inovacijų srityje ir dėl
Afganistano.

,,Sutinku su D. Medvedev požiū-
riu į Rusiją kaip į naują inovacinę mo-
dernizuotą ekonomiką, ir nėra jokių
rimtų kliūčių Rusijai prisijungti prie
Pasaulio prekybos organizacijos
(PPO)”, – pareiškė JAV prezidentas.

Specialistų teigimu, praėję metai
šalių susitikimuose buvo skirti dau-
giausia išsiaiškinti Rusijos ir JAV
politinius santykiams, o šįkart visas

dėmesys buvo sutelktas į ekonomikos
klausimus.

JAV ir Rusijos vadovai pasiūlė
savo delegacijoms užbaigti Rusijos
prisijungimo prie PPO derinimą iki
rudens. Rusija ir JAV taip pat susita-
rė pašalinti kliūtis į Rusiją įveža-
moms JAV prekėms, tarp jų – ir

paukštienai. Tačiau, teigia kai kurie
specialistai, ne visas kliūtis bus pap-
rasta įveikti. Didele kliūtimi vis dar
išlieka biurokratiniai dalykai, truk-
dantys užsienio investicijų į Rusiją
srautams. Rusija ir JAV taip pat susi-
tarė sustiprinti apribojimus Šiaurės
Korėjos ir Irano atžvilgiu.

B. Obama ir D. Medvedev derèjosi
Baltuosiuose r∆muose

Europa per Baltarusijâ gauna îprastâ dujû kiekî
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Rusijos ir JAV prezidentai susitiko Washington, DC. EPA nuotr.

Čikaga, birželio 25 d. (,,Draugo”
info) – Baltijos studijų vasaros insti-
tutas (The Baltic Studies Summer
Institute – BALSSI)) šią vasarą vėl
pakvietė į intensyvius lietuvių, latvių
ir estų kalbų kursus. Kaip ir pernai,
BALSSI šiemet globoja University of
Wisconsin-Madison. Šių metų prog-
ramoje siūlomi pirmųjų ir antrųjų
metų lietuvių, latvių ir estų kalbų ly-
giai, taip pat galima klausyti paskai-

tų anglų kalba apie Baltijos šalių is-
toriją, kultūrą, vyksta kultūriniai
renginiai, susiję su Baltijos šalimis.
Lietuvių kalbą šiais metais dėsto dvi
PLB Lituanistikos katedros Univer-
sity of Illinois at Chicago doktorantės
– Daiva Litvinskaitė (I lygis) ir Aure-
lija Tamošiūnaitė (II lygis). Daugiau in-
formacijos apie kursus galima rasti
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.
wisc.edu/balssi/index. html

Prasidèjo BALSSI kalbû kursai

Huntsville, birželio 25 d. (BNS)
– Vakar, birželio 25 d., Huntsville
mieste (Ontario) Kanadoje prasidėjo
Didžiojo aštuoneto (G8) viršūnių su-
sitikimas. Birželio 26–27 dienomis
Toronto, stambiausiame Kanados
mieste, vyks dar vienas viršūnių susi-
tikimas – Didžiojo dvidešimtuko
(G20).

G8 susitikime dalyvauja Kana-
dos, Rusijos, Jungtinių Valstijų, Di-
džiosios Britanijos, Vokietijos, Pran-
cūzijos, Japonijos ir Italijos vadovai.
Jie aptars įvairias temas – nuo tarp-
tautinio saugumo ir ekonominės
padėties iki pasaulio klimato kaitos ir
padėties ,,pažeidžiamose” valstybėse.

Kaip reikėtų puoselėti trapią pa-
saulio ekonomiką? Tai galingiausių
pasaulio šalių vadovai mato labai
skirtingai ir puikiai tai suprasdami
jie pasirinko svarstyti kitas temas.
Tris dienas truksiančiose derybose
galingiausių šalių vadovai tarsis,
kaip pagerinti motinos ir vaiko svei-
katos priežiūrą neturtingose šalyse,
bei bendraus su septynių Afrikos ša-
lių vadovais. Taip pat ketinama ap-
tarti kai kuriuos karščiausius klau-
simus, tokius kaip Irano branduolinė
programa, apribojimų Šiaurės Korė-
jai galimybė po to, kai Pchenjano ka-
ro laivynas paskandino Pietų Korėjos
karo laivą.

O Prancūzijos dienraštis ,,Le Fi-
garo” rašo, jog kanadiečiai nepaten-
kinti, kad šalies valdžia skyrė milži-
niškas lėšas G-8 ir G-20 vadovų susi-
tikimams. Žiniasklaida praneša, kad
abiem viršūnių susitikimams Kana-
da skyrė 1,2 mlrd. dolerių, o 2009 m.
Londone vykęs G-20 vadovų susitiki-
mas kainavo tik 30 mln. dolerių.

Briuselis, birželio 25 d. (BNS) –
Į Europos Sąjungą (ES) per Baltaru-
siją patenka įprastas dujų kiekis, pa-
reiškė Europos Komisijos (EK) oficia-
li atstovė Marllin Holcner.

,,Mes iki šiol neturime tvirto
užtikrinimo nei iš Rusijos, nei iš Bal-
tarusijos vyriausybės. Tačiau galime
tvirtinti, kad Rusijos dujų srautai per
Baltarusiją į Lietuvą ir Lenkiją tie-
kiami įprasta tvarka. EK toliau ste-
bės padėtį ir, esant būtinybei, susi-

sieks su Rusijos ir Baltarusijos atsto-
vais”, – pareiškė M. Holcner.

Į Maskvos ir Minsko konfliktą at-
siliepė ES energetikos komisaras
Guenther Oettinger. Jis įspėjo, kad
Europa ,,neturi tapti Rusijos ir Balta-
rusijos dujų konflikto įkaite”. ,,Mes
reikalaujame, kad šalys bendradar-
biautų sprendžiant konfliktą. EK ti-
kisi, kad dujų tiekimas iš Rusijos į ES
nenukentės ir bus laikomasi sutarti-
nių įsipareigojimų”, – sakė komisaras

G. Oettinger Rusijos energetikos mi-
nistrui ir Baltarusijos vicepremjerui.

Baltarusija birželio 23 d. padengė
skolą už rusiškas dujas. ,,Gazprom”
patvirtino, kad Baltarusija sumokėjo
už dujas, ir pranešė, jog vėl tiekia vi-
są sutartyje numatytą kuro kiekį.
,,Gazprom” atstovas pranešė, jog Ru-
sijos susivienijimas už dujų tranzitą
Baltarusijai pervedė 228 mln. JAV
dol., tačiau Minskas reikalauja su-
mokėti 260 mln. dolerių.
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Gražiai sutapo, kad šios
dienos ,,Drauge” yra net trys
straipsniai, kuriuose minimas
Lietuvių Fondas. LF tarybos narė
Dalė Lukienė mums primena
apie artėjančią 50-ąją LF sukak-
tį ir kviečia visus artėjantį gražų
Fondo veiklos jubiliejų pasitikti
su 10,000 narių. Raimundas M.
Lapas prisimena vieną iš LF su-
manytojų ir rėmėjų, pedagogę,
istorikę ir visuomenės veikėją
Aliciją Rugytę jos mirties 25-ųjų
metinių proga. Keliais puslapiais
tolėliau apie savo naują patirtį
pasakoja metus Vilniaus univer-
siteto Tarptautinių ryšių ir poli-
tikos institute su Fulbright sti-
pendija studijavęs LF narys And-
rius Lukas. Yra dar viena proga
šiandien paminėti LF – ir šiais
metais jis dosniai parėmė dien-
raščio leidybą. Dėkojame LF ta-
rybai, valdybai ir Pelno skirsty-
mo komitetui už mūsų pastangų
įvertinimą ir tolesnės veiklos
skatinimą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

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

Po jaunųjų ateitininkų įžodžio Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčioje. Stovi (iš kairės): klebonas kun. Tomas Karanauskas, JAS glo-
bėjos Inga Rugienienė ir Audra Narbutienė ir naujieji JAS nariai: Andrius Rugienius, Viktoras Petokas, Justinas Memėnas, Remigijus
Bruožis, Gintaras Baipšys, Brigita Gedgaudaitė, Julija Kasputytė, Lelija Kazlauskaitė ir Gabija Petrulytė, vėliavą laiko Paula van der
Sluys. 

Los Angeles Ateitininkų šeimos šventė prasidėjo šv. Mi-
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje gegužės 23 d. Jau-
nučiai, jauniai ir moksleiviai, nešdami kuopų vėliavas,

įėjo su procesija. Mišias laikė svečias jėzuitas T. Artūras Se-
derevičius. Liturginius skaitinius puikiai paskaitė jaunučiai
Gintaras Baipšys ir Gabija Petrulytė. Alytė Ruplėnaitė skai-
tė visuotines maldas. Patarnavo jaunučiai Remigijus Bruožis
ir Andrius Rugienius. 

Po Mišių net 9 jaunučiai davė įžodį. Tai trečio skyriaus
mokiniai: Andrius Rugienius, Brigita Gedgaudaitė, Gabija
Petrulytė, Gintaras Baipšys, Julija Kasputytė, Justinas Me-
mėnas, Lelija Kazlauskaitė, Remigijus Bruožis ir Viktoras
Petokas. Visi šie kandidatai sėkmingai baigė jiems užduotą
programą, buvo patikrintos jų žinios. Juos puikiai paruošė
globėjos Audra Narbutienė ir Inga Rugienienė. Moksleivio
įžodį šiais metais davė vienas moksleivis Vilius Vyšniauskas.
Jį paruošė kuopos globėjas Vytas Bandžiulis.

Po Mišių ateitininkai ir jų svečiai rinkosi į parapijos salę.
Pagrindinis salės papuošalas buvo didžiulis skaičius 100, ant
kurio buvo priklijuota praeities ir dabarties ateitininkų veik-
los nuotraukos. Kaip ir galima spėti, buvo daug stovyklose
įamžintų akimirkų. Prieš užkandant jauniai perskaitė mons.
G. Grušo maldą parašytą, pažymint ateitininkijos šimtmetį.
Paskanavus suneštinių vaišių prasidėjo akademinė progra-
ma. Vytas Bandžiulis paruošė išsamų skaidrių pristatymą
apie šimto metų ateitininkijos istoriją. Buvo paminėti Pra-
nas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Juozas Eretas, Kazimie-
ras Pakštas ir kiti iškilūs ateitininkai. Sendraugiai buvo pa-
ruošę trumpus pranešimus apie kiekvieną istorinę asmeny-
bę. Šventė baigta giedant ateitininkijai ,,Valio, valio” ir jubi-
liejinio torto valgymu.

Žydra van der Sluys

Los Angeles Šeimos šventėje (iš kairės): Sendraugių valdybos narės Dalilė Polikaitienė ir Raimonda Kontrimienė, MAS globėjas
Vytas Bandžiulis, JAS globėjos Inga Rugienienė, Audra Narbutienė ir Žydra van der Sluys ir Los Angeles stovyklos viršininkė Dalytė
Lovett.                                                                                                                              Vitos Vilkienės nuotraukos

KUN. KĘSTUČIO TRIMAKO
ŠVENTĖS ATEITININKIŠKOJI PUSĖ

Kun. K. Trimako 80 m. gyvenimo, 50 m. kunigystės, 50 m.
akademinio darbo sukakčių Padėkos šventė turi ir ateiti nin -
kiškąja pusę.  Jis ateitininkas jau 64 metus ir vis dar tebėra
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas. Ateitininkai daug
prisidėjo ruošdami jo Padėkos šventę birželio 20 d. Čikagoje ir
jos priemiesčiuose. Nuoširdus ateitininkų prisidėjimas atsi-
spindi jų sveikinimuose. 

Dėkojame už Jūsų nenuilstamą tarnystę Dievui ir Tėvynei bei gyvą
ateitininkų idealų liudijimą gyvenime ir kūryboje. Tegul Dievas gau-
siai laimina ir lydi visus Jūsų gyvenimo žingsnius, o Jūsų darbai
tešlovina Dievą, drąsina ir įkvepia ateitininkiją.

Vygantas Malinauskas,
Ateitininkų Federacijos pirmininkas

Metais neskaitome savo gyvenimo. Darbai, širdis gyva visai
aplinkai. O Jūs tam atstovaujate. Sveikinu ir džiaugiuosi, kad mano
akyse ,,užaugę” artėja prie mano amžiaus, kuris buvo taip pat
jaunystėje darbais užkrautas. Atlaikėme ir laikykimės, nes Dievas
su mumis, o mes Jo pagalbininkai.

Jadvyga Damušienė,
Ateitininkė nuo 1926 metų

Jūs mums esate spiritus movens, dvasinis įkvėpėjas. Jūs dva siš -
kai išugdėte kelias kartas ateitininkų organizacijoje. Dėkojame
Jums už Jūsų nepailstamą kantrybę ir dvasinę palydą, vedant mus
į antrąjį ateitininkijos gyvavimo šimtmetį.

Rasa Kasniūnienė,
Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirm.

Savo gyvenimu Jūs ženklinate ištikimybės principams kūrybiškos ir
nuoseklios veiklos gyvenimo taką. Mes jaučiame Jūsų gilų žmo-
gaus ir Dievo supratimą ir visad prieš save laikomą žvilgsnį į ateitį.

Birutė Bublienė,
Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirm.

Šeimos šventė
Los Angeles
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GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    
LIETUVOS JAUNIMO DIENOS
TAMPA VIS POPULIARESNĖS
Panevėžys šį savaitgalį taps Lie-

tuvos jaunimo sostine: į penktąjį kartą
vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas
(LJD) tema „Kelkis ir eik” užsiregistra-
vo daugiau nei 6,000 jaunų krikščionių.
Birželio 26–27 d. laukiama atvykstant
dalyvių ne tik iš įvairių Lietuvos mies-
tų, bet ir iš užsienio. Bus svečių iš JAV,
Vokietijos, Ispanijos. Pirmą kartą į tokį
renginį atvyks lietuvių jaunimo iš Ru-
sijos, Ukrainos, Baltarusijos, tolimų
Sibiro regionų.

LJD buvo sumanytos kaip pasi-
rengimas Pasaulio jaunimo dienoms,
kurios vyksta kas trejus metus vis kito-
je pasaulio šalyje. Prieš 25 metus šią
tarptautinio susitikimo tradiciją pra-
dėjo popiežius Jonas Paulius II.

Šis renginys skirtas tikinčiam
krikščioniškam ir ieškančiam jaunimui,
bet yra atviras visiems jauniems žmo-
nėms. Pirmasis toks susitikimas įvyko
1997 metų vasarą, sukvietęs jaunimą
piligriminį žygį į Trakus. Vėliau jis
buvo surengtas Šiauliuose, Klaipėdoje.
2010 m. Lietuvos jaunimo dienų šei-
mininkai yra panevėžiečiai.

LJD prasidėjo daug anksčiau

LJD organizacinė komanda susi-
rinko Panevėžyje jau birželio 22 dieną.
Beveik trys dešimtys žmonių, atstovau-
jančių visų vyskupijų jaunimo cen-
trams, dalyvavo renginį organizavusios
Pastoracinės jaunimo tarybos veikloje.
Prie jų prisidėjo 17 ilgalaikių sava-
norių, kurie beveik metus ruošėsi šiam
įvykiui, kruopščiai apgalvodami strate-
giją, siekdami kuo sklandžiau atlikti
užduotis su mažesnėmis trumpalaikių
savanorių pajėgomis. Beveik 400 jų rū-
pinsis tvarka, nakvyne, registracija,
programa, liturgija ir kt.

Registruojantis sumokamas sim-
bolinis 10 litų dalyvio mokestis, kuris
dengia labai nedidelę išlaidų dalį, bet jis
svarbus jauno žmogaus įsipareigojimo
ženklas. Dalyvius apnakvindins 21 Pa-
nevėžio miesto ir rajono mokymo įstai-
ga. Apie 1,000 dalyvių priims beveik
700 miesto šeimų.

Jaunimo dienos tampa 
vis populiaresnės

Organizatoriai patys džiugiai nu-
stebo sužinoję, kad bent pusė dalyvių
specialiai ruošiasi prieš atvykdami į
LJD. „Išplatintoje registracijos anketo-
je užklausėme ir apie pasiruošimą, nes
buvo patiems įdomu sužinoti. Pasirodo,
daugiau nei pusė planuojančiųjų atvyk-
ti dalyvavo visus metus vykusiuose
pasiruošimo susitikimuose ar bent savo
aplinkoje kalbėjosi apie šį renginį. Tad
jaunimas žino, kur važiuoja, – neslėpė
džiaugsmo viena pagrindinių organiza-
torių. – Šiemet dalyvių yra daugiau, nei
jų buvo Klaipėdoje. Tai rodo, kad jauni-
mo dienos įgauna populiarumą”, – sakė
ji.

Tradicija ir naujovės

Krikščioniško jaunimo renginys
jau tapo puikia tradicija Lietuvoje. LJD
vis labiau darosi visos Lietuvos įvykiu
ne vien dėl aktyvaus jaunimo dalyvavi-
mo, bet ir dėl geranoriško visuomenės
įsitraukimo į šią jaunimo šventę.

LJD organizatoriai itin pabrėžė
Panevėžio savivaldybės geranoriškumą.
Jaunimui duris atvėrė visos svarbiau-
sios miesto erdvės: ne tik ugdymo įstai-
gos, kaip įprasta, bet ir teatrai, gale-
rijos, bibliotekos. 

Nukelta į 8 psl.

Pilietybės niekas 
neatima – jos atsižadama
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prie jau kuris laikas vykstančio svarstymo apie dvigubą pilietybę
nutariau prisidėti ir aš. Vėliausią paskatą tam suteikė Česlovo
Senkevičiaus vedamasis ,,Piliečiai ir pilietybės” (,,Tėviškės žibu-

riai” 2010 m. birželio 8 d.), Gintaro Aleksonio ,,Pilietybė tarsi dviguba
meilė ir ištikimybė” (,,Draugas” 2010 m. birželio 16 d.) ir Adomo Siudikos
,,Dviguba pilietybė: kodėl atimti, jeigu galima palikti?” ,,Drauge” (2010 m.
birželio 17 d.).

Pirmiausia, kaip teisingai pastebi G. Aleksonis, pilietybė ir tautybė
yra artimi, bet skirtingi dalykai. Pilietybė – tai asmens priklausymas vals-
tybei ar su tuo susijusi jo teisinė padėtis. Iš to išplaukia pareigos – mokėti
mokesčius, balsuoti rinkimuose, tarnauti kariuomenėje ir t. t., bei privile-
gijos – naudotis sveikatos draudimu, aukštojo mokslo institucijomis, ša-
lies gamtos paveldu ir t. t. Tautybė – tai priklausymas kuriai nors tautai.
Ir čia randame pareigas bei privilegijas. Tarp jų paminėtina tautos kalba,
kultūra, vaikų auklėjimas, spauda, istorijos paveldas ir t. t. Pagarbiai pri-
simenu Jono Jablonskio teiginį, kad kalba yra didžiausias tautybės pažy-
mys.

Bandydama įtikinti kitaip manančiuosius, jau kuris laikas ir pakarto-
tinai  PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė teigia, kad lietuviui Lie-
tuvos pilietybė yra įgimta teisė, kurios niekas negali atimti. Kai kurie jai
prieštaraujantieji apie tokią teisę nėra girdėję, bet tai nesvarbu. Dėl šven-
tos ramybės su tuo galime sutikti. Taip pat galime sutikti su jos teigimu,
kad dvigubos pilietybės klausimas nėra teisinis, bet politinis ir tereikia tik
valios jį sprendžiant. Tačiau žiūrėkime, kas vyksta realybėje. Daugeliu at-
vejų Lietuvos piliečiai, dauguma lietuviai, palikę savo kraštą, laikui bė-
gant priima kito krašto pilietybę ir priimdami savo valia atsisako turėtos
Lietuvos pilietybės. Lietuvos pilietybės niekas iš jų neatima, jie patys jos
atsisako. Prisiminkime, kiek Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, bal-
suoja Lietuvos Respublikos rinkimuose. Tik labai maža dalis. Kiek prenu-
meruoja lietuvišką spaudą? Tik labai maža dalis. Kiek leidžia vaikus į
lietuviškas mokyklas? Tik maža dalis. Pagarba gražioms išimtims. Peršasi
nemaloni išvada, kad jiems dėl Lietuvos pilietybės ir lietuvybės nei šilta,
nei šalta. Padėtį kiek švelnina Lietuvoje palikti mažamečiai vaikai ir gim-
inės. Taip, padėtį švelnina, bet jos nepataiso. Vis daugiau girdėti balsų,
kad Lietuva tampa jų metiniu atostogų objektu, kaip ir tūkstančiams
kitataučių turistų. Išsigandus viliamasi, kad išvykusieji ,,praregės” ir grįš
į savo tėvynę. Deja, per daugelį metų sutelkti sociologiniai duomenys rodo,
kad tik labai maža dalis emigrantų bei jų palikuonių grįžta į savo gimtąjį
kraštą, nesvarbu, jie buvo ekonominiai, politiniai ar kultūriniai emigran-
tai. Taigi, reikia daryti nemalonią išvadą, kad prieš vėją nepapūsi.

Gyvename vartotojų laikais, daug norų ir sprendimų yra diktuojama
dirbtinai sukeltų poreikių, nukreiptų į savo patogumą ir naudą. Gyve-
name hedonistiniame pasaulyje, nors jam ir prieštarautume. Prie hedonis-
tinių polinkių reikia priskirti norą turėti du automobilius, du namus (gy-
venamąjį ir vasarnamį), maišelį pinigų juodai dienai, keliones po egzo-
tiškas šalis ir t. t. Norėjimas įsigyti naują pilietybę neprarandant turimos
taip pat tinka čia minimiems polinkiams. Jeigu turima viena pilietybė ką
nors gero duoda, tai turėti dvi bus dar geriau. Tokia jau egoistinė nuosta-
ta.

Susirūpinusieji dėl Lietuvos tautos nykimo, prie jų priskirčiau ir A.
Siudiką, siūlo svarstyti, kaip išplėsti piliečių ratą, nes Lietuvos demogra-
finė statistika yra niūri. ,,Racionaliau būtų veikti tą kryptimi, kuri padėtų
išlaikyti Lietuvos gyventojų skaičių, o ne jį mažinti”,   – siūlo A. Siudika.
Toliau jis kviečia nedeginti tiltų tarp ne Lietuvoje gyvenančių piliečių ir
valstybės. ,,Emigrantai Lietuvos nepamirš, o ryšį su Lietuva padės iš-
saugoti piliečio statusas. Kodėl reikia atimti, jeigu galima palikti?” – klau-
sia jis. Iš tikrųjų klausimas turėtų būti užduodamas tiems, kurie gundosi
atsisakyti Lietuvos pilietybės, kad taptų kito krašto piliečiais. Tas klausi-
mas būtų toks: ,,Kodėl reikia Lietuvos pilietybės atsisakyti, jeigu galima ją
pasilaikyti gyventant už Lietuvos ribų?” Čia labai tinka G. Aleksonio pas-
taba, kad Lietuvos pilietybę turintys  žmonės gali ramiai gyventi ir dirbti
ne tik Europos Sąjungoje. ,,Kas nusprendžia, kad patogiau būti tos šalies
piliečiu, kur gyveni? Nereikėtų tokių nei smerkti, nei apipilti lengvatomis
– apdovanoti Lietuvos pilietybe.”

Tas pats G. Aleknonis, Mykolo Romerio universiteto Strateginio val-
dymo ir politikos fakulteto dekanas, primena, kad Lietuvos geopolitinė pa-
dėtis iš esmės nepasikeitė. ,,Ar esame pasirengę turėti šimtą tūkstančių
‘dvigubų’ Lietuvos ir Rusijos piliečių? Pakanka prisiminti Gruzijos karo
pamokas ir Maskvos užsienio politiką – ginti rusiakalbius artimajame už-
sienyje.” Minėtas autorius dvigubos pilietybės svarstyme pirmiausia mato
moralinį klausimą, kažkuo panašų į daugpatystę. ,,Prisiekti galima ir du
kartus, tačiau iš karto kelių priesaikų laikytis neįmanoma. Kas nuspren-
džia, kam iš tikrųjų ištikimas dvigubas pilietis – Lietuvai, Amerikai ar
Rusijai? Jeigu dvigubos pilietybės siekiantys nesupranta, kur jie eina, ko-
dėl juos stumiame į moralinį akligatvį?” – klausia jis.

Nukelta į 8 psl.Nuotraukos iš
www.jaunimodienos.lt
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Pernai savo ,,Apmąstymuose”
rašiau: „Jau daugiau nei pusmetis
Barack Obama prezidentavimo, ne-
darbas dar didėja, valstybė lendanti į
pasibaisėtinas skolas, žiniasklaida
tebešlovina prezidentą, ir šitaip už-
siangažavus sunku jai bus grįžti prie
objektyvaus informavimo (...)”. Bet
štai kaip po 18 mėnesių reikalai pa-
sikeitė. Negalėjau savo ausimis pati-
kėti, kaip prezidento Obama birželio
15 d. kalbą apie naftos išsiliejimą
komentavo trys bene didžiausi prezi-
dento propagandistai iš MSNBC tele-
vizijos ir „Newsweek” žurnalo. Vie-
nas iš jų Chris Matthews dabar
Obama lygino su, anot jo, nekompe-
tentingu (feckless), laimės neturinčiu
(luckless) buvusiu prez. Jimmy Car-
ter. Jo kalboje neradęs jokių kelių (no
direction) ateičiai. Matthews sakėsi
apsivemsiąs (barf), jei dar kartą išgir-
siąs prezidentą giriantis, kad Ener-
getikos sekretorius (Secretary of
Energy) Steven Chu yra gavęs Nobe-
lio premiją. O kaip neseniai tas pats
komentatorius tiesiog gyrėsi, kad jis,
klausydamas Obama kalbų, jaučiąs
nepaprastą jaudulį, kylantį koja, kad
jis ašarojo, klausydamas Obama žo-
džių: „Taip, mes galime išgydyti šią
tautą, mes galime pataisyti pasaulį.”

Neatsilieka ir jo kolega Keith Ol-
bermann, taip pat iš MSNBC. Prieš
porą metų „Drauge” rašiau, kad kan-
didato į prezidentus Obama kalbomis
gali patikėti tik kas nors atvykęs iš
Marso, o štai kaip panašiai atsiliepė
Olbermann apie vėliausią JAV prezi-
dento kalbą: „Tikrai būtų puiki kal-
ba, jei paskutines 57 dienas būtum
buvęs kitoje planetoje. (...) aš nema-
nau, kad jis kalbą taikė žemesniam
lygiui (aimed low), aš manau, jis nie-
kam netaikė. Tiesiog neįtikėtina.”
Šiek tiek santūresnis buvo Howard
Feineman iš „Newsweek”, teigdamas,
kad prezidento kalba buvo lėkšta,
stokojanti konkretumo ir apskritai jis
pagaliau turėtų pradėti veikti kaip
vyriausias krašto vadas (commander-
in-chief.) 

Tad kas įvyko, kad trys liberalų
liberalai taip užsirūstino ant prezi-
dento, kas nutiko su jų meile Obama?
O įvyko daug kas. MSNBC televizijo-
je jų klausytojų/žiūrovų skaičius per
paskutinius trejus metus drastiškai
mažėjo. Šis televizijos kanalas tapo
tiesiog Obama ruporu jam kandi-
datuojant į prezidentus ir juo tapus.
Didžiausi prezidento liaupsintojai ir
buvo ką tik aukščiau paminėtieji. Ne
tik prezidento liaupsintojai, bet ir
jam nepritariančiųjų niekintojai. Juk
dar sausio mėn. Massachusets valsti-
joje konservatoriui Scott Brown
laimėjus rinkimus ir tapus senatoriu-

mi, Olbermann išvadino jį „irrespon-
sible”, „homophobic”, „racist”, „reac-
tionary”, „ex-nude model”, „teabag-
ging supporter”, o Matthews net
apsiverkė, kaip jis drįsęs laimėti prieš
prezidento remiamą kandidatę. Ką
gi, teko jiems apsiprasti. Nesėkmės
prasidėjo prezidentui nesužavėjus
Tarptautinio olimpinio komiteto Ko-
penhagoje, nors nusivežė ten ne tik
žmoną, bet ir Oprah Winfrey, ir tę-
siasi beveik kiekvieno prezidento
remiamo kandidato pralaimėjimu. 

Dar blogiau sekėsi „Newsweek”
žurnalui. Su kiekvienu Obama at-
vaizdu papuoštu žurnalo viršeliu
prenumeratorių ir skaitytojų skaičius
tirpte tirpo, žurnalo puslapių skai-
čius mažėjo, jis atsidūrė ant bankroto
ribos ir jau yra parduodamas. Taip
didieji prezidento liaupsininkai, pri-
ėję liepto galą, rado progą atsukti
savo patrankas prieš patį prezidentą.
Bet ar prezidentas kaltas dėl naftos
išsiliejimo? Jis tiek pat kaltas, kiek
buvo kaltas prez. George W. Bush dėl
audros ir potvynio užtvindyto New
Orleans miesto. Taip, kaip vienas ne-
galėjo pirštu užkišti užtvankų skylių
ir sulaikyti besiveržiančio vandens,
taip kitas negali atsisėsti ant vamz-
džio ir sustabdyti besiliejančios naf-
tos. 

Tačiau kiek daug yra panašumo.
Ir vienas, ir kitas turėjo pašalinti sa-
vo paskirtus administratorius dėl
nekompetentingumo. Ir anas buvo
žiniasklaidos ir nuo potvynio nuken-
tėjusių plakamas, ir šis yra plakamas.
Plakamas net ir savų garbintojų. Bet
ironiškiausia, kad dabartinis prezi-
dentas būdamas senatoriumi smar-
kiai kritikavo prez. Bush adminis-
traciją, kad ji nerodžiusi ryžto ir sku-
bių pastangų Katrina nelaimės atve-
ju. Ir va, lazda atsisuko kitu galu. Ne
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tik lazda atsisuko prieš Obama, bet ir
vandenynas tyčiojasi iš jo žodžių,
tartų inauguracinėje kalboje: „Štai
akimirka, kai vandenynų lygis prade-
da lėčiau kilti, ir planeta pradeda
atsigauti” („This was the moment
when the rise of the oceans began to
slow and our planet began to heal.”).
Gal vandenyno lygis ir nustojo kilti,
bet nafta tebesilieja...

Sakoma, viena bėda – ne bėda.
Taip ir mūsų prezidentui. Nespėjo
apsidžiaugti gavęs 20 milijardų dol.
pažadą iš ,,British Petroleum” (BP)
bendrovės nuostoliams atlyginti ir
išėjęs golfuoti bei dainuoti, o „Rol-
ling Stone” žurnale pasirodė pasi-
kalbėjimas su karinių pajėgų vadu
Afganistane gen. Stanley A. Mc-
Chrystal ir jo štabo karininkais. Po-
kalbyje netrūksta kariams įprastų
keiksmažodžių ir pajuokos, nukreip-
tos prieš viceprezidentą, ambasado-
rių ir kitus prezidento pareigūnus.
Gal ir galima būtų suprasti gen. Mc-
Chrystal kartėlį dėl iki šiol nesėk-
mingų karinių veiksmų prieš taliba-
niečius, bet tai jo paties strategija,
kurią jis pats įpiršo prezidentui, nors
ir prieštaraujant viceprezidentui. Juk
prezidentas net keletą mėnesių dve-
jojo, kol sutiko siųsti į Afganistaną
daugiau karių, nors tik pusę tiek,
kiek generolas prašė. Vis dėlto sunku
suprasti ir pateisinti gen. McChrystal
elgesį ir motyvus, ypač jam įklampi-
nus ir savo štabo narius. Prezidentui
tikrai neliko nieko kito, kaip pašalin-
ti jį iš pareigų. 

Prezidentas Obama, pristaty-
damas gen. David H. Petraeus kaip
naują karinių pajėgų vadą Afganis-
tane, pabrėžė, kad bus tęsiama ats-
tatyto gen. McChrystal pradėta karo
veiksmų strategija prieš Talibaną. Iš
tiesų tai ta pati strategija, kurią su-

kūrė gen. Petraeus Irake ir kuri sėk-
mingai sustabdė irakiečių tarpusavio
žudynes, suteikdama kraštui galimy-
bę gana normaliai gyventi. Įdomu, ar
prez. Obama, pristatydamas ir gir-
damas gen. Petraeus, prisimena, kaip
jis 2007 metais būdamas Illinois se-
natoriumi kritikavo generolą, kaltin-
damas jį, kad šis perdedąs pasise-
kimą Irake, kai iš tiesų tai tebėra
žalinga užsienio politikos klaida, kad
karo strategija yra silpna, turinti
trūkumų („continues to be a disas-
trous foreign policy mistake (...) the
war strategy was flawed”). Ką gi, se-
natorius tapo prezidentu, o generolas
liko tas pats, ir jo strategija, nors ir ta
pati, bet jau ne be trūkumų („fla-
wed”). 

O iš tiesų tai tenka suabejoti, ar
ta strategija pasiteisins. Pirmiausia –
Afganistanas nėra Irakas. Irakiečiai
buvo pripratę prie centralizuotos,
nors ir despotiškos vadžios, ir krašte,
nors ir sugriautame, buvo išvystyta
pramonė. Tuo tarpu Afganistaną val-
do gentys, o pramonės, išskyrus
aguonų auginimą, kaip ir nėra.
Antra, didžiausia klaida yra prez.
Obama pareiškimas, kad kitų metų
liepos mėnesį JAV kariuomenė bus
traukiama iš Afganistano. Niekada,
niekada priešui nėra sakoma, kada
nustosi kariauti ir pasitrauksi. Tuo
tik suteikiama priešui jėgų iškentėti
tuos metus, suteikiama laimėjimo
viltis. O savam kariui sukeliama
abejonių, ar jam verta rizikuoti savo
gyvybe, jei pasitraukimo valanda taip
arti. Tuo pačiu ir pastangos laimėti
Afganistano genčių ir kaimų palan-
kumą lieka bevaisės, kai jie žino, jog
už tą palankumą atkeršys grįžę tali-
baniečiai. Trečia, Amerikos karys yra
tiesiog pažabotas. Jam įsakyta bet
kuria kaina vengti civilių aukų. Tai
žino ir tuo naudojasi priešas, o ame-
rikietis karys verčiau trauksis, nei
rizikuos veltis į mūšį, kur priešas, nu-
metęs ginklą, tampa neliečiamu civi-
liu. Šitaip kovojant karai nelaimi-
mi. 

Ir taip nafta nenustoja tekėjusi,
Amerika piktinasi, kad BP vadovas
išvyko į jachtų lenktynes, bet džiau-
giasi, kad prezidentas, išgavęs iš ben-
drovės 20 milijardų dol., toliau sau
golfuoja. O atstatytas generolas ne-
gali atsiginti rašytojų, norinčių para-
šyti jo knygą, ir leidyklų, norinčių ją
išleisti...

Ir taip nafta nenus-
toja tekėjusi, Amerika
piktinasi, kad BP vado-
vas išvyko į jachtų lenk-
tynes, bet džiaugiasi,
kad prezidentas, išga-
vęs iš bendrovės 20
milijardų dol., toliau
sau golfuoja. O atsta-
tytas generolas negali
atsiginti rašytojų, no-
rinčių parašyti jo kny-
gą, ir leidyklų, norin-
čių ją išleisti...
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Nors iš profesijos esu muzikos
mokytojas, 19 metų dėstęs muziką
Čikagos amerikiečių mokyklose, ir
man netinka žurnalistų kritikuoti, su
dideliu entuziazmu beveik kiekvieną
eilutę perskaitęs praėjusio savaitga-
lio „Draugą” (2010 m. birželio 19 d.),
negaliu susilaikyti nepareiškęs savo
pagarbos visam „Draugo” redakcijos
štabui, kurį sudaro, kiek man žino-
ma, vien naujausios emigracijos ban-
gos moterys. Juo labiau prisimenant
mano anksčiau pareikštą nuomonę
straipsnyje „Quo vadis?” (,,Draugas”,
2010 m. gegužės 15 d.), kur citavau
Kęstučio Girniaus liūdną patyrimą
apie naująją emigracijos bangą ga-
lėjo susidaryti vaizdą, kad esu nuo-
monės, esą trečiojoje bangoje visi jie
tokie.

Kaip žavu, kad pirmame birželio
19 d. ,,Draugo” puslapyje įdėta Ang-
lijoje studijuojančių dviejų dvirati-

ninkų – Mariaus Puluikio ir Remigi-
jaus Balandžio – nuotrauka, kurie ne
tik priklauso studentų klubui, pasi-
vadinusiam „Aš + tu = karšta meilė
Lietuvai”, bet kurie iš meilės Lietu-
vai keliavo dviračiais arti 8,000 km iš
Škotijos per Skandinaviją į Lietuvos
sostinę Vilnių. Ir kaip gražu, kad Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis įvertino šią jau-
nuolių misiją, sakydamas: „Džiau-
giuosi, kad yra žmonių, kuriems svar-
bi lietuvybė, lietuviškumas ir lietuvių
vienybė.” Juk ir šie jaunuoliai, ir mi-
nistras – visi išgyveno sovietmetį, to-
dėl jaučiuosi savo pirmykščiame ra-
šinyje lyg ir išsišokęs,  bandęs  patei-
sinti „trečiabangius”, sakydamas:
„Žinoma, tai yra 50 metų gyvenimo
sovietinėje erdvėje pasekmė.”

Sudomino mane  šiltas  vienos
,,Draugo” redaktorių Loretos Timu-
kienės pasikalbėjimas su Jungtinėse
Valstijose gimusia lietuvaite Sigita
Newsom, šiuo metu dirbančia Lie-

Keletas pastabų apie praėjusio 
savaitgalio ,,Draugo” numerį

DALÈ LUKIENÈ

Atrodo, kad 1962-ieji metai buvo
labai seniai, bet tiems savanoriams,
kurie Lietuvių Fondą (LF) įkūrė, ug-
dė ir juo rūpinasi per paskutiniuosius
48 metus, laikas neprailgo, o jų dar-
bas neša didelius vaisius puoselėjant
numatytą LF tikslą – telkti lėšas, kad
iš gautų aukų, palikimų ir investici-
nio pelno galima būtų išlaikyti ir
remti lietuvišką kultūrą, švietimą,
lietuviškos veiklos centrus Jungtinė-
se Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir
visame pasaulyje.

LF savo veiklą pradėjo su 98 na-
riais ir tų narių sutelktu 44,505 dol.
įnašu. Šių metų LF leidinyje ,,Lieps-
na” buvo išspausdinta lentelė, kurio-
je matyti, kaip augo narių įmokos ir
pelno paskirstymas. Tai įdomi statis-
tika, rodanti, kad LF, metams bėgant,
sparčiai augo ir galėjo vis daugiau
siekti užsibrėžtų tikslų. Rezultatai
aiškūs – iš gautų aukų ir palikimų LF
sugebėjo iki 2010 m. išmokėti
14,240,481 dol. lietuviškai veiklai
remti ir skatinti JAV ir kitur, net ir
Lietuvoje, kurios  kultūrai ir švieti-
mui paremti padovanota 1,000,000
dol. O prieš metus į Lietuvą buvo
išsiųsti dailininko Prano Domšaičio
dovanoti meno kūriniai, kurių vertė
irgi didelė. 

Iš viso iki 2009 metų pabaigos LF
7,661 narys yra suaukojęs 18,946,325
dol. Tai tikrai įspūdinga suma. Ar su-
laukę 50-ojo LF gimtadienio galėsi-
me džiaugtis 10,000 narių? Dar yra
laiko, o norint pasiekti tą ypatingą
10,000 narių skaičių, trūksta tik
2,339 naujų narių.  

Atkaklus LF darbas siekiant įgy-
vendinti savo tikslus nevyksta be di-
delių pastangų ir daugelio individų
tsidavimo, jų įdėto darbo valandų. LF
augant keitėsi ir veidai, ir veikla, tik
nesikeitė jo tikslai. Kas metai vyksta
LF narių suvažiavimas, kurio metu
renkami kandidatai į direktorių tary-

bą. Tarybos nariai ir yra tie asmenys,
kurie vadovauja LF ir dirba darbą.
Šiuo metu LF direktorių tarybą
sudaro 18 narių. Šalia Tarybos
renkama ir Kontrolės komisija. Prie
Tarybos veikia ir Tarybos garbės
komitetas, į kurį įeina buvę Tarybos
pirmininkai. 

Iš ilgamečio LF veikėjo Vytauto
Kamanto gavau labai įdomią, jo
kruopščiai pildomą lentelę, kurioje
surašyti visi LF tarybos nariai ir me-
tai, kada jie buvo išrinkti, kiek ka-
dencijų tarnavo, kada baigė savo pas-
kutinę kadenciją, kiek metų ištarna-
vo Taryboje, kurie jų buvo Tarybos
pirmininkais, o dabar yra Garbės ko-
mitete. Paženklinti ir 44 Tarybos na-
riai, kurie jau mirę. Lentelėje daug
įdomios medžiagos, kurią čia trumpai
ir pristatysiu.

Iš viso LF taryboje yra tarnavę
82 asmenys. Kai kurie Taryboje yra
išbuvę tik vienus metus, bet kai kurie

Artėja Lietuvių Fondo 50-ies metų
veiklos sukaktis

net 44 metus tęsė pradėtą darbą.
Keletas dabartinio Garbės komiteto
narių, išdirbusių daugiau kaip 30
metų, ir šiandien vis dar prisideda
prie LF veiklos. Tai: dr. Antanas Raz-
ma (44 metai LF taryboje), dr. Kazys
Ambrozaitis (42 m.), Vytautas Ka-
mantas (39 m.) ir Povilas Kilius (32
m.). LF taryboje tarnavusių asmenų
indėlis, sudėjus visų 82 asmenų ati-
tarnautus metus, sudarys 729 darbo
metus. Tai didelis darbo našumas ir
atkaklumas žmonių, kurie rūpinasi,
kad LF galėtų siekti  įkūrimo metu
nustatytų lietuvybės puoselėjimo tik-
slų. 

LF tarybos nariai darbą atlieka
pasiskirstę komitetais: Finansų ko-
mitetas, Pelno skirstymo komitetas
(PSK) ir PSK stipendijų pakomitetis,
Įstatų komitetas, Garbės komitetas ir
Įgaliotinių komitetas. Šiais metais
per metinį suvažiavimą buvo išrinkti
6 nariai: perrinkti Saulius Čyvas,

Laurynas Misevičius, Vytautas Naru-
tis ir Arvydas Tamulis, išrinkti du
nauji LF tarybos nariai – Dalė Lu-
kienė ir Raimundas Šilkaitis. Taip
pat buvo išrinkta Kontrolės komisija,
kurią sudaro pirmininkė Alberta Ast-
raitė ir narės Milda Šatienė ir Auš-
relė Sakalaitė. Po suvažiavimo įvyku-
siame Tarybos posėdyje 2010 m. ge-
gužės 2 d. buvo išrinkta LF direk-
torių Valdyba, kurią sudaro: pirmi-
ninkas Rimantas Griškelis, LF valdy-
bos pirmininkas Marius Kasniūnas ir
LF sekretorius Rimas Domanskis. 

LF svetainėje www.lithuanian-
foundation.org yra plačiai aprašyta
visa Fondo istorija, čia rasite ir kitos
informacijos. LF kviečia visus, daly-
vaujančius Dainų šventėje Toronto
mieste, šių metų liepos 3–4 dienomis
apsilankyti LF svečių priėmimo kam-
baryje ,,Marriott” viešbutyje ir susi-
pažinti su dabartine Fondo veikla. 

1961 m. kovo 19 d. Čikagos LF sumanytojų ir LB veikėjų pasitarimas dėl bendro fondo organizavimo. Sėdi iš kairės:
J. Liorentas, V. Ignaitis, A. Rūgytė, prel. M. Krupavičius, dr. A. Razma, S. Barzdukas, J. Breivė, J. Švedas. Stovi: G. Biels-
kus, J. Jasaitis, V. Naudžius, A. Pupelis, B. Babrauskas, V. Šmulkstys, dr. G. Balukas, dr. A. Nasvytis, dr. A. Rugienė, dr.
B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis, A. Kareiva, dr. F. Kaunas ir V. Dzenkauskas.                        ,,Draugo” archyvo nuotr.

tuvoje. Jai, sėkmingai dirbančiai Vil-
niaus tarptautinėje mokykloje, sunku
buvo išvengti nepasigyrus, bet pa-
traukia jos pasakojimas apie tėvų
indėlį, kuris įskiepijo meilę Lietuvai,
ypač kai josios tėvas Robert Newsom
nėra lietuvių kilmės: ,,Mano lietuvy-
bė tapo mano savastimi, mano aistra,
gražiausia dovana.”

Negali mūsų nesujaudinti straip-
snis ,,Kultūros” priede apie parti-
zanų motinas, kiek sūnų ir dukterų
jos neteko ir kaip ruošiamasi joms
pastatyti paminklą. Joms, kurios
,,vargo, badavo, buvo žeminamos,
tačiau neišdavė brolių partizanų”.

Mane uždegė taip pat priede lie-
tuvybę ginantis straipsnis apie Vil-
niaus krašto sūnų visuomenininką
Jeronimą Cicėną ir prieškario vil-
niečių padėtį, jų atkaklią, su dideliu
pasiaukojimu puoselėjamą lietuvybę
šiame lenkų okupuotame krašte.

Imponuojantis straipsnis apie
žymų kino ir teatro aktorių Juozą Ki-
sielių, kurį įkūnijęs jaunas, ,,meniš-
kai maištingos natūros” aktorius Va-
lentinas Masalskis. Abiejų širdys bu-
vo panašios jau tada – ,,sąstingio” lai-
kais, nes jos ,,jau plakė laisvės rit-
mu”.

Man patiko ir tokios svajingai,
poetiškai išgvildentos Renatos Šere-
lytės mintys, pavadintos ,,MĖLYNA”,

iš jos esė ,,Nacionalinio pasididžiavi-
mo spalvos” – apie vėlių suolelį, ,,ka-
pinių folklorą” ir kai kuriuos objek-
tus, turinčius mėlynumo potėpių.

Svarbus Čikagoje gimusio bib-
liotekininko, žurnalisto Raimundo
M. Lapo straipsnis „Vardan tos –
Lietuvos” apie Lietuvos prezidentą
dr. Kazį Grinių ir apie 1926 m. gruo-
džio 17 d. perversmą. Gaila tik, kad
prezidento Antano Smetonos toles-
niam šalies valdymui autorius nerado
geresnio aptarimo, jį pavadindamas
„autoritarinės diktatūros šunke-
liais”.

Maloniai nuteikė dviejų dvasi-
ninkų prelato dr. Igno Urbono ir kun.
prof. dr. Trimako 75-ių ir 50-ies me-
tų kunigystės jubiliejai. Cituojama
ištrauka iš prelato knygos „Ilga mano
kelionė”, kur jubiliato amžius sugre-
tinamas su ateitininkijos, o veikla
nušviečia jo artimą ir aktyvų ryšį su
šia organizacija. Įdėta šilta, beveik
šimtamečio prelato, apsupto su šyp-
sniu sveikinančių jaunučių ateiti-
ninkų, nuotrauka. Baigiant prisime-
namas 1960 m. kongresas, kuriame
Tėvynės prisikėlimo viltį stipriai pa-
tvirtino kalbą pasakęs buvęs fed-
eracijos pirmininkas Kazys Pakštas:
„Išplauksime laisvės plaustais! Ti-
kėkime Lietuvos laisve!” O apie kun.
dr. prof. Trimaką         Nukelta į 9
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Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) –
Šią savaitę Lietuvoje įregistruota be-
veik 3,400 bedarbių, tai yra 42,2 proc.
mažiau nei ankstesnę. Vidutiniškai
per dieną buvo registruojami 847 be-
darbiai (ankstesnę savaitę – 977).

Šalyje yra užregistruota 324,000
bedarbių – tai sudaro 15,04 proc. ša-
lies darbingo amžiaus gyventojų. Lie-
tuvos darbo biržos duomenimis, re-
gistruotas nedarbas per savaitę su-
mažėjo 0,04 proc. Tai pirmas kartas
šiais metais, kai dvi savaites iš eilės
registruotas nedarbas mažėjo.

Dauguma užsiregistravusių be-
darbių arba niekur nedirbę, arba turi
ilgą darbo pertrauką. Iš registruotų
bedarbių 40,3 proc. (1,364 asmenys)
atleisti iš darbo per pastaruosius še-
šis mėnesius, 35,4 proc. (1,199 asme-
nys) iš viso nėra dirbę pagal darbo su-

tartis, 19,5 proc. (661 asmuo) turi il-
gesnę kaip 2 metų darbo pertrauką,
4,8 proc. (162 asmenys) nedirbo nuo
pusės iki dvejų metų.

Savaitės įdarbinimo ir laisvų dar-
bo vietų registravimo rezultatai rodo
nemažėjantį darbo rinkos dalyvių
aktyvumą. Birželio 19–23 dienomis
padėta įsidarbinti 2,823 asmenims
(vidutiniškai 706 per dieną). Darb-
daviai per savaitę įregistravo 1,762
laisvas darbo vietas (vidutiniškai 441
per dieną).

Į aktyvios darbo rinkos politikos
priemones nusiųsta 640 asmenų: 235
asmenys (36,7 proc.) įdarbinti subsi-
dijuojant, 172 asmenys (26,9 proc.)
nusiųsti į viešuosius darbus, 105 as-
menys (16,4 proc.) įsigijo verslo liudi-
jimus laikotarpiui iki 6 mėnesių.

Poetui Just. Marcinkeviçiui skirta
J. Aisçio premija

Frankfurtas prie Maino, bir-
želio 25 d. (ELTA) – Lietuvos moder-
niojo meno paroda, kurią sudaro apie
70 kūrinių, atidaryta Europos cent-
rinio banko (ECB) rūmuose Frank-
furte prie Maino (Vokietija). Parodo-
je, kuri vyks iki šių metų rugsėjo 14
dienos, 21 autorius pristato tapybos,
fotografijos, meninių instaliacijų dar-
bus ir videofilmus. 

Parodos atidaryme dalyvavo bū-
rys joje pristatomų kūrinių autorių,
atvykusių iš Lietuvos. Juos pasvei-
kino ECB prezidentas Jean Claude
Trichet, Lietuvos banko valdybos pir-
mininkas Reinoldijus Šarkinas, Lie-
tuvos ambasadorius Vokietijoje Min-
daugas Butkus. 

Parodos kūrinius pristatančiame
kataloge ECB prezidentas rašo:
,,Šiais metais vyksta 16-asis parodų
ciklo ‘Europos Sąjungos valstybių na-
rių šiuolaikinis menas’, kuris pradė-
tas organizuoti 1997 m., renginys. Šį
kartą mūsų meno paroda skirta Lie-
tuvos dailininkų darbams.” ECB pre-
zidentas padėkojo menininkams už
jų paskolintus parodai kūrinius, pa-
reiškė didelį dėkingumą Lietuvos
bankui, Lietuvos dailės muziejaus
Nacionalinei galerijai, ECB meno ko-
mitetui už vertingą bendradarbiavi-
mą ruošiant parodą.

,,Ši paroda suteikia nepakartoja-
mą progą Europai pristatyti mūsų
modernią dailę ir jos kūrėjus, pelniu-
sius pripažinimą ne tik Lietuvos, bet
ir kitų šalių garsiose meno galerijose.
Šią parodą vertinu kaip aukštą mūsų
menininkų pripažinimą. Kartu tai

puiki proga pristatyti ir Lietuvos
banko dailės rinkinį. Iš to rinkinio
parodos organizatorių atrinktus šešis
tapybos darbus matome tarp 60 pa-
rodoje pristatomų Lietuvos dailės kū-
rinių”, – parodos kataloge rašo R.
Šarkinas. 

Lietuvos banko dailės rinkinį su-
daro daugiau kaip 130 įvairių vaiz-
duojamojo meno – tapybos, grafikos,
skulptūros – kūrinių. Jį pradėjo su-
daryti 1922–1940 metais veikęs Lie-
tuvos bankas. 1928 metais laikinojoje
Lietuvos sostinėje Kaune pastatytus
Lietuvos banko rūmus papuošė reikš-
mingi meno kūriniai. Jie išsaugoti iki
šiol, daugelis jų pripažinti kultūros
vertybėmis ir yra saugomi valstybės.
Lietuvos banko dailės rinkinys nuo-
lat papildomas, taip pat – ir kūriniais
iš Lietuvos banko organizuojamų pa-
rodų. 

Lietuvos bankas yra surengęs
ciklą teminių parodų apie pinigus:
,,Pinigai tapyboje”, ,,Pinigai mažojoje
grafikoje”, ,,Pinigai karikatūroje”,
,,Pinigai fotografijoje”. Menininkai
atskleidė savitą požiūrį į nurodytą te-
mos objektą. Pinigai tapo savotiška
meninės išraiškos priemone, pade-
dančia atskleisti autorių požiūrį į gy-
venimą, perteikti jų pojūčius, mintis
ir sumanymus. Lietuvos banko ryšys
su menu puoselėjamas ne tik organi-
zuojant dailės parodas ir įsigyjant
meno kūrinių. Tai ir banko išleisti
menui skirti leidiniai, ir Lietuvos
banko kolekcinės (proginės) mone-
tos, dėl kurių tariamasi su žymiau-
siais šalies dailininkais. 

Į Vilniuje vykstantį kongresą susirinko per 300 įtakingiausių pasaulio univer-
sitetų vadovų ir žymiausių mokslininkų iš beveik 100 universitetų. ELTA nuotr.

Lietuvoje maž∂ja nedarbas Prezidentè ragino universitetuose
skiepyti žmogiškâsias vertybes

Tbilisis, birželio 25 d. (Delfi.lt) –
Tbilisyje  oficialiai „darbą pradėjo”
ne vieno vilniečio norą išpildžiusi ply-
telė „Stebuklas”, kurios pirmtakė
šiemet pristato Lietuvą pasaulinėje
parodoje „Expo 2010” Šanchajuje.
Menininko Gitenio Umbraso sukurta
plytelė – Katedros aikštės plytelės ko-
pija – atidengta Gruzijos sostinės
centre įsikūrusiame Vilniaus skvere,
kuris pats  paminėjo vienų metų su-
kaktį. 

Šventės metu skvere laisvalaikį
leidžiantys Tbilisio gyventojai į lape-
lius surašė savo norus, kurie buvo su-
dėti į kapsulę,  įbetonuotą po plytelę. 

„Vilniečiai ir sostinės svečiai jau
ne kartą įsitikino, kad Katedros aikš-
tėje esanti plytelė iš tiesų pildo norus
ir svajones. Tereikia sugalvoti norą,
pasisukti ant jos tris kartus, ir noras,
sakoma, išsipildys”, – sakė renginyje

dalyvavęs Vilniaus vicemeras Stasys
Šriūbėnas.

Svajones išpildanti plytelė – Lie-
tuvos ambasados Gruzijoje, Vilniaus
miesto savivaldybės ir uždarosios ak-
cinės bendrovės ERP dovana Tbilisio
gyventojams, dar vienas indėlis puo-
šiant ir gražinant miestą. 

„Tikimės, kad plytelė bus popu-
liari tarp Tbilisio gyventojų ir miesto
svečių, kad ją ypač pamėgs jaunimas
ir jaunavedžiai”, – kalbėjo Lietuvos
ambasadorius Gruzijoje Jonas Pas-
lauskas. Tarsi patvirtindama jo žo-
džius, ant plytelės simboliškai tris ra-
tus apsuko ir į skverą užklydusi jau-
navedžių pora.

Vilniaus simboliu tapusi plytelė
„Stebuklas” šiuo metu yra pasauli-
nėje parodoje EXPO 2010 Šanchaju-
je, kur ją jau aplankė daugiau kaip
milijonas lankytojų.

Įvairių su Lietuva susijusių ren-
ginių vieta tapęs Vilniaus skveras
Tbilisyje buvo atidarytas lygiai prieš
metus. Jo krikštatėviais tapo Gruzi-
jos prezidentas Michail Saakašvili ir
tuometinis Lietuvos vadovas Valdas
Adamkus. 

Plytelė „Stebuklas” – jau trečia-
sis Lietuvos ambasados Gruzijoje pa-
siūlytas projektas, siekiant gražinti ir
populiarinti skverą. Šiemet pavasarį
skvere surengta Tomo Kaunecko fo-
tografijų paroda, o nuo kovo skvere
veikia ir bevielis nemokamas inter-
netas.

Europos centrinio banko r∆muose –
Lietuvos moderniojo meno paroda

Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) –
Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas Justinas Marcinke-
vičius tapo devintuoju Jono Aisčio
premijos laureatu. Kaišiadorių krašto
poeto, eseisto J. Aisčio premiją poetui
J. Marcinkevičiui planuojama įteikti
šiame rajone esančiame Rumšiškių
miestelyje. Premija poetui atiteko už
išleistą eilėraščių rinktinę ,,Vėlyvo
vėjo vėliavos”. Premijai gauti buvo
pasiūlytas ir rašytojas Jonas Lauri-
navičius.

Literatūrine Kaišiadorių rajono
savivaldybės įsteigta premija iki šiol
buvo apdovanoti 8 poetai – Jonas
Juškaitis, Stanislovas Abromavičius,
Robertas Keturakis, Aldona Puišytė,
Aldona Ruseckaitė, Leonardas Gu-

tauskas, Vytautas V. Landsbergis ir
Jonas Endrijaitis. Premijos laureatui
įteikiamas diplomas ir 3,000 litų pi-
niginėų premija.

Žymioji plytel∂ „Stebuklas” svajones 
pildys Tbilisyje 

Vilnius, birželio 25 d. (ELTA) –
Įvairios krizės, tarp jų – ir ekono-
minės, yra vertybių krizės padarinys,
todėl pasaulio universitetuose turi
būti skiepijamos žmogiškosios verty-
bės, kurios išlieka svarbios visais lai-
kais ir skirtingose kultūrose, pabrėžė
Lietuvos vadovė.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pradėjo Pasaulio universitetų asocia-
cijos kartu su Mykolo Riomerio uni-
versitetu surengtą tarptautinį kong-
resą ,,Aukštojo mokslo etika ir verty-
bės globalizacijos eroje: iššūkis disci-
plinoms”.

,,Kiekvienos valstybės siekis –
užtikrinti darnią savo šalies ateitį.
Universitetai dėl savo ypatingo vaid-
mens yra tos institucijos, kurios gali
prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo.
Viena iš svarbiausių aukštojo mokslo
institucijų misijų yra asmenybės –
darnios ateities kūrėjos ugdymas. Bū-
tent bendražmogiškomis vertybėmis
grįstas aukštasis mokslas ir sudaro
sąlygas ugdyti tokias asmenybes, o
glaudus pasaulio universitetų bend-
radarbiavimas gali padėti rasti spren-

dimus, kokiomis priemonėmis, bū-
dais šis tikslas gali būti pasiektas”, –
kalbėjo prezidentė.

Pasak valstybės vadovės, aukšto-
jo mokslo etika ir vertybės – tai sritis,
kurioje visi universitetai siekia tų pa-
čių tikslų ir tik aukščiausių etinių bei
moralinių vertybių puoselėjimas gali
užtikrinti žmonių gerovę, socialinę ir
ekonominę plėtrą.

,,Visoms šalims – didelėms ir ma-
žoms – tenka vienoda pareiga laiduoti
etišką aukštąjį mokslą mūsų žmonių
ir viso pasaulio visuomenės labui.
Tam būtina sąlyga – pasikeitimas pa-
tirtimi, bendradarbiavimas. Lietuva
imasi savo regiono ir viso pasaulio
mastu ugdyti aukščiausias etines ir
moralines vertybes, skleisdama to-
kius pagrindinius principus kaip tai-
ka, dialogas, demokratija, pagarba,
sąžiningumas, pakantumas. Besikei-
čiančiame, besivaržančiame ir dau-
gialypiame pasaulyje tai padėtų ge-
rinti galimybes įgyti išsilavinimą,
saugoti akademinę laisvę ir mintį,
stiprinti mokslininkų bendradarbia-
vimą”, – sakė D. Grybauskaitė.

Delfi.lt nuotr.

Delfi.lt nuotr.
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ateitis.lt.
Rugpjūčio 8 d., sekmadienį:

PLC sodelyje vyks JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos vasaros šventė,
skirta Žalgirio mūšio 600-sioms meti-
nėms paminėti. 

Rugpjūčio 14–21 d., gervuogių
sezono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY vyks Shadow Ranch Ro-
muvių šeimų stovykla vaikams. Dau-
giau informacijos el. paštu: vilmare
@gmail.com. 

Rugpjūčio 15 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose, Lemont, Gene-
rolo Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuo-
pa ruošia gegužinę. Pradžia 1 val. p. p.

Rugpjūčio 16–20 d.: rengiama
Seattle Lietuvių Bendruomenės šei -
mos stovykla „Lankas”. Išsamesnę
in  formaciją suteiks stovyklos vadovė
Jūratė Audėjaitienė el. paštu: hjura-
te@hotmail.com

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį:
PLC kiemelyje vyks Žolinės šventė.
Pradžia 12 val. p. p.

Rugpjūčio 22–29 d. Ne rin gos
stovykla vie tėje, Ver mon t, vyks sto-
vykla ,,Me no8Dienos”. Regis tra cijos
formą ir informaciją rasite tinklala-
pyje: www.neringa.org/meno.html

Rugpjūčio 28 d., šeštadienį:
PLC vyks šventė ,,Lietuvos diena”.
Pradžia 1 val. p. p. 

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį:
Hedden Park,  Ran dolph, NJ, Šiaurės
New Jersey  Amerikos lietuvių klu-
bas ruošia kasmetinę gegužinę ,,Pot-
luck Picnic”. Ji vyks nuo 1:30 val. p.
p. iki 5 val. p. p. Daugiau informacijos
tel. 973-328-2850 (Susan Savaiko) arba
tel. 973-377-8148 (Aldona Skry pa).

RUGSĖJIS
Rugsėjo 10 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636), vyks Mažosios Lietuvos isto-
rinio muziejaus Klaipėdoje paruoštos
fotografijų parodos ,,Pirmieji Lietu-
viai Teksase” atidarymas. Parodą ati-
darys dr. Milda Richardson iš Boston
Northeastern University. Pradžia 7:30
val. v. 

Rugsėjo 10–12 d.: Lietuvių dai-
lės muziejuje, PLC, vyks 57–asis San-
taros-Šviesos suvažiavimas.

Rugsėjo 12 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje Lietuvos Duk-
terų organizacija ruošia rudens pietus.
Pradžia – 12:30 p. p., po šv. Mišių 

Rugsėjo 19 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose, Lemont, vyks
gegužinė, kurią ruošia Amerikos lie-

tuvių tautinės sąjungos Čikagos sky-
rius. Pradžia 1 val. p. p. 

Rugsėjo 24–26 d. Orlando, Flo-
rida valstijoje, vyks JAV Lietuvių Bend-
ruomenės XIX Tarybos antra sesija.

SPALIS
Spalio 3 d., sekmadienį: PLC

Didžiojoje salėje vyks organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” metiniai lėšų
telkimo ,,Derliaus pietūs”. Pradžia
12:30 val. p. p.

Spalio 8 d., penktadienį: Car-
riage Green Country Club, Darien,
IL, vyks Akademinio skautų sąjūdžio
šventė. Pradžia 7 val. v.

Spalio 10 d., sekmadienį: Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija švęs
savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus Da-
niel Gilbert, šiaurinės Illinois apy-
linkės prezidentas, LCMS, ir Lietu-
vos evangelikų liute ronų vyskupas
Mindaugas Sabutis.  

LAPKRITIS
Lapkričio 3– 4 d. Čikagos kul-

tūros centre (78 E. Washington St.,
Chicago, IL 60602) vyks džiazo festi-
valis ,,European jazz meets Chicago”,
kuriame bus pristatomas ir Lietuvos
džiazas. Koncertai vyks nuo 6 val. v.
iki 11 val. v. Įėjimas nemokamas.

Lapkričio 6 d., šeštadienį:
PLC vyks tradicinis Lietuvių Fondo
rudens pokylis. Daugiau informacijos
tel. 630-257-1616 arba tinklalapyje:
www.lithuanianfoundation.org

Lapkričio 13 d., šeštadienį:
New York vyks JAV LB Kultūros ta-
rybos skelbiamo tarptautinio filmo
konkurso, skirto Žalgirio mūšio 600-
osioms metinėms paminėti, nugalėto-
jų apdovanojimo ir geriausių konkur-
so filmų pristatymo iškilmės. Daugiau
informacijos: tel. 215-248-3049 arba
tinklalapyje: www.zalgiriomusis.com 

Lapkričio 25–28 d. Čikagoje
bus švenčiamas ateitininkijos 100-
metis. Prog ramoje – iš kilmingos šv.
Mišios Čikagos Švento Vardo kated-
roje; kultūrinė ir aka de minė progra-
ma ,,Chicago Marriott Downtown
Magnificent Mile” viešbutyje. Dau-
giau informacijos: www.ateitis.org

Jeigu norite, kad žinutė apie
Jūsų ruošiamą renginį patektų į
,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”,
siųskite informaciją redakcijai
adresu 4545 W. 63rd Street, Chica-
go, IL 606029 arba el. paštu: dalia.
cidzikaite@gmail.com

Redakcija

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
LIEPA

Liepos 1 d., ket vir tadienį: LR
generaliniame konsulate (New York,
420 Fifth Ave., 3rd Floor, New York,
NY 10018) vyks me ninin kės Jūratės
Re kevičiūtės grafikos darbų parodos
,,Įkyrus noras būti lai mingai” atida-
rymas. Renginys vyks  nuo 6 val. v.
iki 8 val. v.  Apie dalyvavimą prašo ma
pranešti tel. 212-354-7840, ext. 15 ar -
ba el. paštu: info@ltconsny.org

– Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) vyks susitikimas su reži-
sieriumi ir ki no operatoriumi Aloyzu
Jan čoru. Bus rodomi du jo su kurti fil-
mai: ,,Ak ligatvis” ir ,,Išt raukos iš die -
noraš čio”. Pradžia 7 val. v. Tel. pasi-
teirauti: 773-582-6500 (Rita Janz).

Liepos 1–4 d. Toronto mieste,
Kanadoje, vyks IX Dainų šventė. Bi-
lietai į Dainų šventės koncertą par-
duodami iki liepos 4 d. www. ticket-
master.ca, tel. 1-416-870-8000, arba
,,Hershey Center” (5500 Rose Cherry
Place Mississauga, ON L4Z 4B6, Ca-
nada) prie įėjimo. Nuo liepos 2 d. bi-
lietais bus prekiaujama ,,Airport
Marriott” viešbučio (901 Dixon Rd., To-
ronto, ON M9W 1J5, Canada) informa-
cijos centre ir renginiuose prie įėjimo.

Liepos 6 d., antradienį: Pilieti-
nės iniciatyvos „Lietuva, Tėvyne mū-
sų” atstovai kviečia lietuvius 9 val. v.
(gyvenamosios vietos laiku) giedoti
Tautišką giesmę. Prašoma apie ketini-
mą dalyvauti pranešti el. paštu: grazina
@ambersail.lt 

– LR generalinis konsulatas Či-
kagoje kviečia tautiečius susirinkti
restorane „Kunigaikščių užeiga”
(6312 S. Harlem Ave., Summit, IL
60501) ir 9 val. v. sugiedoti Tautišką
giesmę. Nuo 7 val. v. restorane gros
muzikos atlikėjai.

Liepos 8 d., ketvirtadienį:
Galerijoje ,,Twelfth Floor Gallery”,
įsikūrusioje University Club of Chi-
cago (76 E. Monroe St., Chicago, IL
606030), vyks dr. Audriaus Plioplio pa-
rodos ,,Emergence” atidarymas. Ren-
ginys vyks nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v.

– Chopin Theater (1543 W. Divi-
sion St., Chicago, IL 60642) vyks
akordeonisto Martyno Levickio kon-
certas, skirtas Lietuvos Valstybės die-
nai. Įėjimas 8 dol., koncerto dieną –
12 dol. Bilietus galima įsigyti
http://ticketweb.com. Nemokama au-
tomobilių stovėjimo aikštelė – į rytus
nuo teatro pastato. Pradžia 8 val. v.

Liepos 9 d., penktadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
vakaras, skirtas paminėti Lietuvos
Valstybės dienai. Programoje: dailinin-
kės Ann Radville-Grimmer parodos ati-
darymas  – 7 val. v.; M. Levickio kon-
certas – 8 val. v. Įėjimas nemokamas.
Paroda veiks iki rugpjūčio 22 d. Tel.
pasiteirauti: 773-582-6500 (Rita Janz). 

Liepos 10 d., šeštadienį: Estų
na muose (4 Cross St. & Ve te rans Hwy.
Jackson,  NJ  08527) vyks lietuviška
šventė  ,,Lietuviais esame mes gimę!”,
skirta paminėti Mindaugo karūnavimo
die ną ir Žal  girio mūšio 600-ąsias meti-
nes. Vėliau vyks Joninių links my bės.
Įėjimas – 10 dol. Jonai, Rasos ir Min-
daugai bus įleidžiami nemokamai. Pra-
džia 3 val. p. p. Daugiau informacijos el.
paštu: tuviskabendrija@yahoo.com

– University of Wisconsin – Ma-
dison (716 Langdon St., Madison, WI
53706) vyks akordeonisto M. Levic-
kio koncertas, skirtas Lietuvos Vals-
tybės dienai. Įėjimas nemokamas.
Pradžia 4 val. p. p.

Liepos 11 d., sekmadienį: PLC

kiemelyje vyks Vidurvasario šventė.
Pradžia 12 val. p. p. 12:30 p. p. – akor-
deonisto M. Levickio pasirodymas.

Liepos 22–29 d. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje lankysis
kun. Hermanas Šulcas, SDB, daug
metų dirbęs Ruandoje ir Lietuvoje įs-
teigęs Jaunimo sodybą.

Liepos 25 d. sekmadienį: Put-
nam seselių sodyboje (600 Li berty
Highway, Putnam, CT 062600) vyks
Susiartinimo šventė-gegu ži nė. 11 val.
r. – šv. Mišios; 12 val. p. p. – pietūs, po
jų – įvairiausi už siėmimai. 3 val. p. p.
– Neringos sto  vyklautojų programa;
4 val. p. p. – didžioji loterija. Daugiau
informacijos el. paštu: Daiva@rcn.
com arba Diananork@yahoo.com

– Blueberry Acres (32 McRae
Rd., NE, Arlington, WA) vyks Lietu-
vos Dukterų ruošiamas Mėlynių po-
kylis. Pradžia 2 val. p. p.

Iki liepos 28 d., trečiadie-
niais: kino teatruose bus galima žiū-
rėti Metropolitan Opera spektaklius.
Liepos 7 d. bus rodoma opera ,,Eu-
genijus Oneginas”, liepos  14 d. –
,,La Boheme”, lie pos 21 d. – ,,Tu-
randot”, liepos 28 d. sezoną už-
baigs opera ,,Carmen”. Visų kino se-
ansų pradžia – 6:30 val. v.  Nusipirkti bi-
lietus ir rasti daugiau informacijos gali-
ma tinklalapyje: metopera.org/hdlive

Liepos 31 d., šeštadienį: Lenkų
kultūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) vyks Andriaus Ma-
montovo akustinis koncertas. Pradžia 8
val. v. Bilietus užsisakyti ir gauti dau-
giau informacijos galima tel. 732-713-
5108 (Žilvinas) arba el. paštu: zilvis_
bublis@yahoo.com

Liepos–rugpjūčio mėn., antra-
dieniais: Christ Episcopal Church
(1132 Highland Ave., Need ham, MA)
vyks 20-asis Longwood Opera festiva-
lis, kuriame dalyvaus lietuvaitė Gilija
Aukštikalnytė. Liepos 13 d. ji dainuos
koncerte ,,Broadway Melodies”; lie-
pos  27 d. –  koncerte ,,Presenting Ri-
sing Stars” ir rugpjūčio 3 d. – ,,Opera
Meets Broadway”. Koncertų pradžia
7:30 val. v. Daugiau informacijos tel.
781-455-0960 arba el. paštu: Encore@
LongwoodOpera.org

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 1 d., sekmadienį:

Wa shin g ton, DC klube ,,Black Cat”
vyks A. Mamontovo koncertas. Bilie-
to kaina – 30 dol. Kon certo pradžia
8:30 val. v. Daugiau informacijos  tel.
732-713-5108 (Žilvinas).

Rugpjūčio 2–8 d.: Berčiūnuose
(prie Panevėžio) vyks Ateitininkų
100-mečio prieškongresinė stovyk-
la, Vilniuje – XVI Ateitininkų kon-
gresas. Daugiau informacijos: www.
ateitis.lt arba el. paštu: simtmetis@

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

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

www.draugas.orgSKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Atkelta iš 3 psl.
Kitame jau minėto ,,Draugo”

2010 m. birželio 17 d. numerio raši-
nyje Ligija Tautkuvienė cituoja Gin-
tautą Abarių: ,,Kartą važiuodamas
pro Perlojos miestelį užsukau prie
Vytauto Didžiojo paminklo, ant kurio
buvo išlikęs užrašas: ‘Vytautai Di-
dysis, Tu būsi gyvas, kol bus gyvas
bent vienas lietuvis!’... Lietuva šian-
dien nėra vien tik nedidelis žemės
lopinėlis prie Baltijos jūros. Ji gyva

visama pasaulyje, kur, anot poeto
Bernardo Brazdžionio, ‘lietuvis bu-
riasi prie lietuvio ir gyva širdis prie
gyvos širdies’. Kai mes atveriame
savo širdis vienas kito užuojautai, pa-
galbai, padrąsinimui, mes esame
stiprūs ir nenugalimi!” Visa tai dary-
dami neturėtume rūpintis, kokią pi-
lietybę ar pilietybes kas turi. Mus
daugiau sieja tautybė, o ne kišenėje
ar rankinėje turimo paso spalva. 

Pilietybės niekas neatima – jos atsižadama

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Vaikinas ieško bet kokio darbo.
Turi rekomendacijas, vairuotojo pa-

žymėjimą, kalba angliškai. Tel. 708-
336-8896.

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

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

PASLAUGOS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

Atkelta iš 3 psl. 
„Džiaugiamės, kad miestas turės

dar vieną gražų renginį”, – kalbėjo
mero pavaduotoja, darbo grupės LJD
organizuoti pirmininkė Rimantė Ra-
tinskaitė. – Savivaldybė nuolat bendra-
vo su organizatoriais, stengiamės pa-
dėti ir paremti. Renginiui iš miesto biu-
džeto skirta 70 tūkstančių litų.”

Pagrindinis LJD šeimininkas –
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
šiemet sugebėjo įgyvendinti didelę savo
svajonę. „Rašydamas kalėdinius sveiki-
nimus į Austriją, Vokietiją ar JAV, vis
pridėdavau mintį, kad mano svajonė
pakviesti į LJD lietuvių jaunimą iš
buvusios SSRS. Visi susižavėjo šia idėja
ir paskyrė tam pinigų”, – sakė vysku-
pas.

Išties, tai viena didžiausių šių
metų naujovių – LJD dalyvaus apie 200
jaunų lietuvių išeivių ne tik iš Kalinin-
grado, bet ir iš tolimiausių Rusijos re-
gionų, tokių kaip Jakutskas ar Archan-
gelskas. Organizatoriai jiems parūpino
nemokamas vizas ir padės padengti dalį
kelionės išlaidų. Svečiams parengta ir 5
dienų viešnagės Lietuvoje programa.

(...)

LJD atvėrė rankas dosnumui

Panevėžio vyskupas negailėjo pa-
gyrimo žodžių LJD rengusiai organiza-
cinei tarybai, savanorių komandai,
džiaugėsi lietuvių ir užsienio partnerių
bei bičiulių dosnumu. „Dabar sunkme-
tis, tad ne vienas būgštavo, ar pavyks
surengti tokio masto jaunimo renginį, –
dalijosi mintimis ganytojas. – Tačiau
žmonės atsiliepė labai dosniai: ūkinin-

kai dovanojo mėsos, įvairių produktų,
kiti žmonės padėjo pinigais. Pavyzdžiui,
Utenos meras paskyrė porą tūkstančių
jaunimo kelionės išlaidoms padengti,
panašiai ir kitose savivaldybėse.” Įvai-
rūs Lietuvos maisto produktų gaminto-
jai parėmė pigesne produkcija.

Didieji LJD rėmėjai – Lietuvių
katalikų religinė šalpa (LKRŠ), fondas
„Communicantes”, „Renovabis”– leido
išlaikyti penkis pasiruošimo komandos
darbuotojus. Panevėžio savivaldybė iš
viešųjų darbų fondo skyrė lėšų dar 8
žmonėms.

Panevėžio vyskupas J. Kauneckas
atskleidė ir nedidelę paslaptį – kiek-
vienam Jaunimo dienų dalyviui jis yra
parengęs asmeninę dovaną – specialiai
jaunimui paruoštas dvi knygas  aktua-
liais jaunimo klausimais.

Iš Tiberiados brolių kiekvienas
LJD dalyvis gaus po kryželį, įpakuotą
tarsi vaistą, kartu su patarimais, kaip
vartoti, taip pat indelį medaus su Šv.
Rašto citata. Popiežiaus Benedikto XVI
laiškas jaunimui tap pat išleistas atski-
ra knygele ir bus įteiktas LJD me-
tu.

Vyskupo nuomone, pagrindinis to-
kio renginio tikslas – sustiprinti jaunus
tikinčius žmones jų tikėjimo kelyje, pa-
rodant, kad jie nėra vieni. „Tačiau svar-
biausia čia – susitikimas su Kristumi.
Kristus visus sukviečia ir visų laukia.
Jis yra tas, kuris yra paruošęs kiekvie-
nam asmeninę dovaną.”

Sutrumpinta

Parengė Saulena Žiugždaitė
Bernardinai.lt

LIETUVOS JAUNIMO DIENOS
TAMPA VIS POPULIARESNĖS
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 27 atsakymai

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

psl. Atkelta iš 5 psl.         atsklei-
džiamas gausus jo įnašas į mokslinį,
pedagoginį  ir kultūrinį gyvenimą,
dirbant Tėvynės aukštose mokslo
mokyklose. Bent man visados malo-
niau skaityti apie pasiektus
laimėjimus negu kieno nors „šunke-
lius”.

Prie tos dienos dienraščio sukur-
tos pakilios nuotaikos prisideda sep-
tynių šių metų Los Angeles lietuvių

abiturientų nuotraukos ir teigiami jų
aprašymai.

Baigiant man tenka pareiga at-
siprašyti „Draugo” redakcijos už
aukščiau minėtą pareikštą „suprati-
mą”, kad ilgai trukęs sovietmetis Tė-
vynėje nuslopinęs tautiečių viltį apie
Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.
„Draugo” redakcijai reiškiu gilią pa-
dėką už sukauptą tokį didelį meilės
aruodą lietuvybei ir jos skatinimą čia

Keletas pastabų apie praėjusio 
savaitgalio ,,Draugo” numerį

,,Draugo” sudoku Nr. 26 teisingai išsprendė ir mums 
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
K. J. M., Chicago, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

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

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.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Jei sutiksi Rugytę gatvėje, būk pasiruošęs
paaukoti jai penkinę...

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Istorikas – tai pranašas,
žvelgiantis į praeitį...

Friedrich von Schlegel

Tarp išeivijos visuomenės veikėjų
nebuvo ir nėra nė vieno panašaus į
Aliciją Rugytę. Tai humanitarė, isto-
rikė, pedagogė, neeilinių gabumų or-
ganizatorė. Kai kiti darbavosi tik ko-
kioje nors vienoje srityje, Rugytę ga-
lima buvo sutikti visur. Tačiau iš visų
jos nuopelnų – o jų yra daug – Rugytė
labiausiai gerbtina kaip nepaprasta
mokytoja ir organizatorė. 

Dar prieš ketvirtį amžiaus vargu
ar būtume sutikę Čikagoje lietuvį,
kuris nebūtų pažinojęs ar bent gir-
dėjęs apie Rugytę. Dabar viskas ki-
taip. Senieji išeiviai pamažu apleidžia
šį pasaulį, pvz., iš Istorijos draugijos
narių ar švėkšniškių nebeliko nieko.
Dauguma pedagogų jau ilsisi Šv. Ka-
zimiero ar Lietuvių tautinėse kapi-
nėse. O vienas kitas amžininkas, ku-
ris šiandien dar galėtų ką įdomaus
papasakoti apie Rugytę, yra, deja, sle-
giamas senatvės bėdų. Gaila, nes
norėjosi šios taurios lietuvės mirties
25-mečio proga surasti kuo daugiau
jos kolegų ir draugų, kurie prisimintų
Rugytės nuveiktus darbus. Laimė,
pavyko aptikti du čikagiečius, kurie
nepašykštėjo laiko, ir štai jūsų dėme-
siui – nedidelės, bet įdomios jų prisi-
minimų vinjetės.

Clemente Dedela, 
Mykolo Morkūno spaustuvės

darbuotojas

Ar galime šiandien, 2010 metais,
įsivaizduoti gyvenimą be kompiuterio
ir spausdintuvo? Be mobiliojo tele-
fono, be elektroninio pašto? Ypač
žavi tas paslaptingas spausdintuvas –
,,printeris”, kuris kompaktinėje dė-
žutėje talpina visą ,,spaustuvę”: skir-
tingų dydžių raidynus, šimtus gar-
nitūrų, visokiausių spalvų dažus,
technologiją nuotraukoms spausdin-
ti, didinti, mažinti, sudėlioti ir per
mažiau nei minutę atspausdinti lapą.

Prisimenu, kai prieš 50 metų
įsidarbinau Morkūno spaustuvėje,

spausdinimo procesas nedaug kuo
skyrėsi nuo to, kuris buvo prieš 500
metų Gutenbergo laikais – raidė,
dažai, presas ir ant popieriaus at-
spausdinta raidė. Gal tik vietoj me-
dinių raidžių tada naudojome švini-
nes ir, turint vieną matricą, naudo-
jant šviną ją galima buvo amžinai
kartoti. Mano laikais linotipas jau
pajėgdavo išlieti visą eilutę raidžių
viename švino gabalėlyje. Knygų lau-
žymas buvo gan sunkus ir nešvarus
darbas, švino geldos sunkios ir dulkė-
tos. Kur būdavo numatyta nuotrau-
ka, įterpdavome medukus, palikdami
jai vietą. Visa tai užtrukdavo nemažai
laiko. Kartais leidėjas, norėdamas
pagreitinti procesą, stovėdavo šalia ir
nurodinėdavo, kaip išdėlioti pusla-
pius.

Viena iš tokių užsakovių ir buvo
Alicija Rugytė, kuri vis sakydavo:
,,Noriu, kad nuotrauka būtų ten, kur
ji aprašoma, o ne vartalioti knygos
puslapius pirmyn atgal jos ieš-
kant...”. Ji visada norėjo asmeniškai
dalyvauti ruošiant jos leidinius. Tai-
gi, man teko nemažai susitikti su
panele Rugyte prie spaudos darbų.

Nežinau, kiek darbų ir pareigų
A. Rugytė turėjo, bet ji visur apeida-
vo ir viską laiku atlikdavo: lietuvių
kalbos mokytoja, Aukštesniosios litu-
anistinės mokyklos Jaunimo centre
direktorė, Istorijos ir Švėkšniškių
draugijų pirmininkė, paskaitininkė,
redaktorė, knygų leidėja! Svarbiau-
sia, ko gero, buvo tai, kad A. Rugytė
sugebėdavo surinkti ir reikalingas
sumas savo ruošiamiems leidiniams
finansuoti.

Daug kas sakydavo: ,,Jeigu sutik-
si Rugytę gatvėje, būk pasiruošęs
paaukoti penkinę, nes ‘prispaus prie
sienos’ ir nepaleis tol, kol neprisidėsi
prie vienokio ar kitokio kilnaus pro-
jekto.” Jos būdas buvo lengvas, visa-
da matydavai ją energingą ir su šyp-
sena, vis ką įdomaus sugebėdavo pa-
sakyti. Per tuos ilgus metus, praleis-
tus ,,laužymo” seansuose, daug išgir-
dau apie jos vaikystę, pačią Švėkšną,
tėvus, seserį Janiną, brolį Joną.

Pasakojo, kad brolis jau vaikystė-
je mėgo istoriją. Vis prašydavo kle-
bono, kad leistų užlipti į bažnyčios

Pedagogė, istorikė, visuo-
menės veikėja Alicija Rugytė
gimė 1902 m. gruodžio 5 d.
Švėkšnoje, Tauragės apskrityje.
Alicijos tėvas – aušrininkas,
varpininkas, gydytojas Juoza-
pas Rugis, o jos brolis Jonas –
inžinierius. Ji mokėsi Liepojos,
Šiaulių, Mogiliovo gimnazijose.
1927 m. baigė Kauno mergaičių
„Saulės” mokytojų seminariją.
1927–1933 m. Vytauto Didžiojo
universiteto Teologijos-filo-
sofijos fakultete studijavo is-
toriją ir pedagogiką, įgijo dip-
lomą už darbą ,,Vilniaus univer-
sitetas”. Studijuodama lankė
įvairiausius kursus (vaikų dar-

želių organizavimo, gailestingųjų seserų bei kūno kultūros). Nuo
1927 m. mokytojavo Garliavos pradžios mokykloje, vėliau lenkų,
1930–1939 m. Jablonskio pradžios mokykloje Kaune, o 1939–1942
m. Vilniaus III ir Vytauto Didžiojo gimnazijose. Paskui Alicija grįžo
į tėviškę. 1942–1944 m. ji ėjo Švėkšnos „Saulės” gimnazijos direk-
torės pareigas. Nuo 1921 m. Alicija priklausė ateitininkams, 1927–
1931 m. – korporacijai „Giedra”, nuo 1931-ųjų – Giedrininkių są-
jungai. 1944 m. Rugytė pasitraukė į Vokietiją. Regensburge dirbo
gailestingąja sesele, su kitais įsteigė vaikų darželį, buvo gimnazi-
jos (vėliau perkeltos į Scheineldą) inspektorė, istorijos mokytoja,
paskutinius metus – direktorė. 

1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1950 m.
dirbo Brighton Park pradžios mokykloje, 1952–1972 m. dėstė Či-
kagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, 1955–1961 m. buvo
jos direktorė, 1964–1972 m. – ir bibliotekos vedėja. 1958 m. Alici-
jos pastangomis įsteigtas šios mokyklos Motinų klubas, kuris še-
šerius metus plėtojo patriotinę veiklą. 1960 m. jos pastangomis
pradėtas leisti mokyklos metraštis, ėjęs tris dešimtmečius. Nuo
1978 m. Rugytė dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute. 1953
m. buvo išrinkta Čikagos Lietuvių Bendruomenės, 1959 m. – JAV LB
Švietimo tarybos nare. 1957 m. su kitais įsteigė Lietuvių istorijos
draugiją, buvo valdybos sekretorė ir iždininkė. Nuo 1969-ųjų –
Švėkšniškių draugijos Čikagoje pirmininkė. Dirbo PLB Lituanis-
tikos katedros University of Illinois at Chicago įsteigimo komitete,
rėmė Lietuvių Fondo steigimą. Organizavo lėšų rinkimą (ir pati
gausiai aukojo) lietuviškoms knygoms leisti. Jos rūpesčiu išleisti
mokslinio žurnalo „Tautos praeitis” (vėliau „Lietuvių tautos pra-
eitis”) dvidešimt tomų, šimtmečio jubiliejui perspausdinti laik-
raščių „Aušra” (dvi knygos) ir „Varpas” (penkios knygos) kom-
plektai. Redagavo ir pati parašė dalį monografijos „Švėkšna”
(1974), studijas „Zanavykija” (du tomai, 1978–1979), „Lietuvių
istorijos draugija 1956–1981”, „‘Giedros’ korporacijos istorija”
(1952 m. korporacijai atsikūrus Čikagoje, buvo jos pirmininkė).
Paliko savo prisiminimus „Penkiasdešimt metų darbo lietuviškoje
mokykloje”. Alicija bendradarbiavo „Moteryje” ir „Drauge”. 

Alicija Rugytė mirė 1985 m. birželio 20 d. Čikagoje.

Švėkšnos gimnazijos direktorė Alicija Rugytė 1942–1944 m.    ,,Draugo” archyvo nuotr.
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palėpę, kur buvo sukrauti archyvai,
ir ten vartydavo senus bažnyčios do-
kumentus. Jo dėka buvo išsaugota
nuo gaisro nemažai svarbių doku-
mentų, kuriuos jis paslėpė nuo įvai-
rių okupantų. 

Štai turiu, sakyčiau, svarbiausią
A. Rugytės ,,Obra Magna” – 536 pus-
lapių monografiją ,,Švėkšna”, kurią ji
pati redagavo. Knygą išleido Švėkš-
niškių draugija, ji buvo surinkta ir
atspausdinta Morkūno spaustuvėje,
Čikagoje. Tal monumentalus veika-
las. Iš istorikų, kalbininkų, daktarų,
kunigų ji išreikalavo straipsnių, reda-
gavo surinktą medžiagą, susirašinėjo
su viso pasaulio švėkšniškiais, kaupė
nuotraukas bei dokumentus. Svar-
biausia – jinai nepailstamai rinko
lėšas šiam leidiniui. Pagaliau po daug
darbo ir rūpesčių 1974 m. ,,Švėkšna”
pasirodė.

Be knygų, A. Rugytė kasmet ruoš-
davo ir išleisdavo Istorijos draugijos
metraštį ,,Tautos praeitis”. Šie lei-
diniai būdavo poros šimtų puslapių.
Panašiai kaip istorikė Vanda Sruo-
gienė, ji bandydavo surasti straips-
nių, kurie išryškintų lietuvės moters
vaidmenį mūsų istorijoje. Prisimenu,
vienas ,,Tautos praeities” tomas buvo
skirtas visuomenininkei, poetei, dak-
taro Jono Šliūpo žmonai Liudmilai
Eglei Malinauskaitei-Šliūpienei.

A. Rugytė iki pat mirties gyveno
lietuviškame Čikagos Marquette
Park rajone, netoli nuo lietuviškos
bažnyčios. Tame pačiame pastate
gyveno ir jos brolio Jono Rugio našlė.
Jos bute vykdavo Istorijos draugijos
narių susirinkimai ir paskaitos. M.
Morkūnas priklausė draugijai ir ypač
stengdavosi nepraleisti įdomių jos
ilgamečio pirmininko bei leidinio
„Tautos praeitis” redaktoriaus cleve-
landiečio profesoriaus Juozo Jakšto
paskaitų.

Nors apie tai mažai buvo žinoma,
A. Rugytės darbai neapsiribojo išeivi-
jos pakrantėmis. Dar prie komunistų
ji nupirko automobilį Švėkšnos kle-
bonui, kad šis, jį pardavęs, uždėtų
naują stogą bažnyčiai (klebonas ofi-
cialiai negalėjo gauti medžiagų re-
montui). Be tokio apsukraus jos su-
manymo užsienio pinigai tikrai ne-
būtų pasiekę savo tikslo.

Po tiek metų, manau, nebūtų
nusikaltimas išduoti vieno Morkūno
spaustuvės įvykio paslaptį. Prisime-
nu, jau buvo atspausdintas visas
,,Tautos praeities” tomas, bet paste-
bėjome klaidą prie iliustracijos: ,,vi-
suomenininkė Alicija Rugytė” su ,,r”
vietoj ,,g”. Klaidų pasitaiko, bet ši
greičiausiai būtų atnešusi nemažų

nemalonumų. Ką daryti? Gerai, kad
lankai dar nebuvo įrišti į knygą, ga-
lėjom iš naujo tą lanką perspausdin-
ti.

Mus, spaustuvės tarnautojus,
Alicija visada apdovanodavo magary-
čiomis. Sakydavo: ,,Va, ėjau pro ke-
pyklą, taip skaniai pakvipo lašiniuo-
čiai, kad negalėjau praleisti progos
jums porą nupirkti...” 

Antanas Razma, gydytojas,
visuomenės veikėjas 

Pedagogė, istorikė, knygų leidėja
Alicija Rugytė buvo viena iš Lietuvių
Fondo pradininkių. Kai 1960 m.
gruodžio 8 d. paskelbiau straipsnį
,,Drauge” – ,,Milijono dolerių fondas
lietuviškiems reikalams ir to fondo
parlamentas” – viena iš pirmųjų at-
siliepė būtent ji. Rugytė iškart prabi-
lo viešai:

Kartą ,,Draugo” kronikoje pa-
skaičiau žinią apie dr. A. Razmos su-
manymą įkurti milijoninį lietuvių
fondą lietuviškiems reikalams trem-
tyje. Aš tuoj parašiau dr. A. Razmai
laišką, nors jo ir nepažinau, pasiūly-
dama jam tuo reikalu padėti: pasiū-
liau savo butą susirinkimams. Dr. A.
Razmai atvykus, mudu tuo reikalu iš-
sikalbėjom. Nutarėm sušaukti pirmą
posėdį 1961 m. sausio 8 d.  – keturios
savaitės po to garsiojo daktaro straip-
snio ,,Drauge” (…)

Posėdis įvyko, bet tą dieną buvo
baisios sniego pūgos, tad dalyvavome
tik keturiese: Alicija Rugytė, Jonas
Pabedinskas, iš Streator, IL atvykęs
(net 100 mylių už Čikagos gyvenan-
tis) dr. Rimvydas Sidrys ir aš.

Toliau buvo daug sėkmingų po-
sėdžių, kurie vyko A. Rugytės bute.
Vaišingoji šeimininkė tapo ir mūsų
sekretore, protokoluojančia būsimo
fondo reikalus. Rugytė taip pat rinko
Fondui aukas tarp savo draugų ir
pažįstamų. Būdama Čikagos aukštes-
niosios lituanistinės mokyklos direk-
torė, ji net surengė aukų vajų tarp
moksleivių – surinko kelis tūkstan-
čius dolerių. Jos pavyzdžiu pasekė ir
kitos mokyklos. Dėl A. Rugytės ir
kitų atsidavimo Lietuvių Fondas
augo daug greičiau, negu jo pradi-
ninkai tikėjosi. Kai 1985 m. Alicija
iškeliavo Amžinybėn, Lietuvių Fonde
jau buvo sukaupta daugiau nei trys
milijonai dolerių, o lietuviškiems rei-
kalams paskirstyta daugiau nei pu-
santro milijono dolerių. A. Rugytės
atsidėjimas išeivijos darbams tebe-
žydi šiais laikais ir tikrai dar žydės
ateityje.

Organizacinis komitetas Švėkšnos gimnazijos auksiniam jubiliejui rengti Či-
kagoje 1968 m. lapkričio 2 d. (iš kairės): Janina Račkauskienė, Alicija Rugytė,
Stasys Rudys, Stasė Petersonienė; stovi: dr. Vacys Šaulys, prof. Jonas Rugis,
Juozas Šlajus, inž. Juozas Sūdžius.

Lietuva sužibėjo gatvės šventėje
„Schweizer Strassenfest”

Jau trisdešimt metų iš eilės
vykstančioje didžiausioje Frankfurto
prie Maino miesto gatvės šventėje
„Schweizer Strassenfest”, kurioje
kasmet įvairiapusiškai apibūdinama
viena pasaulio šalis, 2010 m. birželio
19 d. pristatyta Lietuva. Šventėje iki
šiol buvo pristatytos Pietų Amerika,
Australija, Vakarų bei Vidurio Euro-
pa. Lietuva – pirmoji Rytų Europos
šalis, patekusi į šios prestižinės šven-
tės valstybių-viešnių sąrašą. Lietu-
vos pristatymą organizavo ir koordi-
navo Vokietijoje įsikūręs Europos
lietuvių kultūros centras (ELKC).
Pristatymas buvo finansuojamas Vo-
kietijos privačių verslininkų ir verslo
įstaigų skirtomis lėšomis. 

Po iškilmingos tautiniais drabu-
žiais pasipuošusių Vasario 16-osios
gimnazijos mokinių bei šventės orga-
nizatorių eisenos šventę oficialiai ati-
darė jos globėjas, LR ambasadorius
Vokietijoje Mindaugas Butkus. Bene
kilometro ilgio Schweizer gatvė mir-
gėjo Lietuvos trispalvės spalvų balio-
nais. Pagrindinėje šventės scenoje,
Schweizer aikštėje, žiūrovams paro-
dyta penkių valandų nuotaikinga,
aukšto lygio lietuviška meninė pro-
grama, kurią atliko Vasario 16-osios
gimnazijos mokinių ansamblis bei
liaudies šokių grupė, folkroko grupė
iš Lietuvos „Kitava”, Artūro  Noviko
vadovaujamas vokalinis ansamblis
„Jazz island” bei Vokietijoje gyvenan-
ti lietuvė dainininkė Danaja. Atski-
ruose stenduose žinių apie Lietuvą
pateikė turizmo, meno, tautodailės,
maisto pramonės atstovai. Svečiai
domėjosi kelionių į Lietuvą bei poil-
siavimo galimybėmis, galėjo įsigyti
molinių rankdarbių, suvenyrų, gin-
tarinių papuošalų ir lininių drabužių,
paragauti tradicinės lietuviškos vir-
tuvės patiekalų bei „gyvo” lietuviško
alaus.

Tris savaites prieš šventę dvie-
juose Frankfurto miesto Sachsenhau-
seno rajono bankuose buvo atidary-
tos Vokietijoje gyvenančių lietuvių
menininkių Jūratės Jablonskytės,
Izoldos Zacharias ir Jurgitos Nowak
darbų parodos. Pagrindiniuose Frank-
furto miesto dienraščiuose prieš
renginį paskelbta gausybė informaci-
jos apie Lietuvą ir užsienyje gyve-
nančius lietuvius, per radiją vokiečiai
kone kasdien buvo kviečiami apsi-
lankyti šioje šventėje, o reklaminiai
šventės plakatai su šūkiu „Willkom-
men Litauen! Europa gemeinsam
feiern” („Sveika, Lietuva! Drauge
švęskime Europą”), ant kurių pui-
kuojasi Vasario 16-osios gimnazijos

mokinės tautiniais kostiumais, buvo
iškabinėti visame Frankfurto mieste.
Keletą savaičių prieš renginį vykusio-
je spaudos konferencijoje žiniasklai-
dos atstovams buvo išdalintas spe-
cialius trisdešimties puslapių rengi-
nio leidinys, išsamiai pristatantis
Lietuvą. „Pristatyti Lietuvą užsieny-
je ir formuoti teigiamą ir patrauklų
jos įvaizdį – viena pirmutinių ELKC
veiklos sričių, todėl labai džiaugia-
mės pavykusiu renginiu, Vokietijos
susidomėjimu Lietuva, dosniu jos pri-
statymo rėmimu”, – sakė ELKC di-
rektorius Rimas Čuplinskas.

Frankfurte prie Maino esanti
Schweizer gatvė – viena charakte-
ringiausių ir žinomiausių miesto
gatvių. Čia įsikūrusios individualios
smulkiojo verslo parduotuvėlės, kavi-
nės, restoranai, kitos verslo įstaigos.
Kartą metuose vykstanti šventė,
kurią rengia į susivienijimą susibūrę
šioje gatvėje dirbantys verslininkai,
siekia miesto gyventojus ir svečius
kasmet kuo įvairiapusiškiau supažin-
ti su vis kita pasaulio šalimi, paska-
tinti domėtis jos kultūra, menu, pasi-
vaišinti tradiciniais patiekalais.

Šventėje dalyvavo gerbiami
Frankfurto miesto kultūros, verslo ir
politikos atstovai, apsilankė daugiau
kaip 100,000 žiūrovų.

Europos lietuvių kultūros
centro info

Š�ventės garbės sveč�ių prieš�aky – Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai.

Š�ventė�s plakatas, puošę�s Frankfurto
gatves.
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PRIEŽIÙRA

SIÙLO DARBÂ

Metai, praleisti Lietuvoje, plačiau atvėrė akis
Pokalbis su Fulbright Fellowship stipendininku Andriumi Luku

Andrius Lukas gimė Grand Ra-
pids mieste, vakarinėje Michigan val-
stijos dalyje, Juozo Luko ir Barbaros
Vasilauskaitės šeimoje. Augdamas ir
mokydamasis aktyviai dalyvavo ir
kaip savanoris talkino JAV LB Grand
Rapids apylinkės, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir PLB fondo dar-
buose. Tėvai (daugelį metų) ir And-
rius (keleri metai) yra Lietuvių Fon-
do nariai. Praėjusiais metais Andrius
bakalauro laipsniu baigė Michigan
valstijoje esantį Kalamazoo College,
magistro studijoms buvo priimtas į
vieną universitetą Čikagoje. Tuo
pačiu metu jis gavo JAV prestižinę
Fulbright Fellowship stipendiją stu-
dijuoti Vilniuje, Lietuvoje. Pasirinkęs
pastarąją, Andrius studijuoti į Vil-
niaus universietą išvyko 2009 m. rug-
pjūčio mėnesį, studijas baigs vasarą.
A. Lukas, vienas iš keturių šių metų
Fulbright stipendininkų, sutiko pa-
pasakoti apie savo patirtį, įgytą Lie-
tuvoje. 

– Kas paskatino tapti vienu iš
Fulbright stipendininkų ir pasi-
rinkti metus praleisti Lietuvoje?

– Kai pradėjau ruošti bakalau-
rinę studiją apie Lietuvos energijos
saugumą, mano studijos patarėjas ir
Kalamazoo kolegijos Politinių mokslų
skyriaus vedėjas patarė siekti gauti
Fulbright Fellowship tolesnėms stu-
dijoms Lietuvoje. Nors nesijaučiau
vertas tokios stipendijos garbės, nu-
sprendžiau pabandyti ir padaviau
prašymą. Šalia galimybės tęsti studi-
jas, pradėtas su bakalauriniu darbu,
tai buvo gera proga metus pagyventi
ir pastudijuoti kitame krašte. Ne-
skaitant mano etninių ryšių bei lietu-
viško kultūrinio gyvenimo sustiprini-
mo, tai buvo labai patraukli galimy-
bė. Jaučiuosi pagerbtas, kad buvau
parinktas šiai stipendijai. Ši patirtis
man plačiau atvėrė akis.

– Ar atvykęs į Lietuvą patyrei
kultūrinį šoką? Ar ilgai užtruko
priprasti prie naujos aplinkos,
universiteto, žmonių, papročių?

– Iš tikrųjų atvykęs į Lietuvą
nepatyriau didelio kultūrinio šoko.
Bet buvo įdomu pamatyti, kiek daug
popierizmo ir biurokratinių žingsnių

reikia kai kuriems dalykams atlikti.
Išskyrus tai, nebuvo sunku apsiprasti
su gyvenimu čia, Vilniuje. Visiškai
priprasti prie naujos aplinkos gyveni-
mo ritmo ir naujo miesto man truko
maždaug mėnesį laiko. Tačiau ma-
nau, kad panašiai būtų, nepaisant,

kur aš išvažiuočiau: ar į Lietuvą, ar į
Italiją, ar kitą užsienio kraštą – vie-
neriems metams.

– Kokie trys dalykai Lietu-
voje/apie Lietuvą Tau patiko
labiausiai?

– Sunku man atsakyti į šį klau-
simą, nes neabejotinai yra daugiau
negu trys dalykai, kurie man patinka
čia gyvenant. Pirmas dalykas, kuris
man ateina į galvą, kad Vilnius yra
įvairus ir tarptautinis miestas, ko aš
tikrai nesitikėjau. Vakare išėjęs į barą
ar restoraną gali girdėti aplink kal-
bančius trimis ar keturiomis kal-
bomis ir susitikti su žmonėmis iš
Europos, Centrinės Azijos ir net
Šiaurės Amerikos. Taip pat aš pats su
malonumu patyriau, kaip vietiniai
lietuviai, kai su jais susipažįsti, gali
būti labai draugiški ir kilniaširdžiai

žmonės, kas yra nuostabu. Trečias
įspūdis apie Lietuvą, kuris man labai
patiko, – kaip miestas ir žmonės at-
gyja, gyvai ir linksmai švenčia šven-
tes: Nepriklausomybės dienas, Ka-
ziuko mugę, Kalėdų ir Naujųjų metų
sezoną. Nors vėjai pusto sniegą, tem-

peratūra labai žema, bet žmonės
lauke džiaugsmingai švenčia, atsi-
palaidavę nuo darbų.

– Išvardyk tris dalykus, kurie
iki šiol bado akis, piktina, ne-
patinka Lietuvoje?

– Aš nepritariu kai kuriems daly-
kams čia, Lietuvoje, ypač politiniams,
bet pasisakysiu tik vienu, kurį as-
meniškai patyriau. Atrodo, kad Lie-
tuvoje yra aiškus nusistatymas prieš
visus užsienietiškus dalykus. Jei
mokslinė studija cituoja daugiau šal-
tinių iš Vakarų Europos ar Amerikos
negu iš Lietuvos, tai į ją žiūrima iš
aukšto, nepalankiai. Jei politinės re-
formos pasiūlymas nurodo kitą vals-
tybę kaip pavyzdį, kuriuo Lietuva ga-
lėtų pasinaudoti, tai jis kritikuojamas
ne dėl jo idėjų, bet dėl pavyzdžio
kilmės. Nors toks elgesys manęs ne-
nustebino, tačiau jį reikia keisti, kad
Lietuva galėtų progresuoti kaip vals-
tybė, kaip Europos Sąjungos narė ir
kaip tauta.

– Gal galėtum daugiau papa-
sakoti apie Vilniaus universiteto
programą, kurioje šiuos metus
dalyvavai?

– Dalyvauju Vilniaus universite-
to Tarptautinių ryšių ir politikos
instituto magistro laipsnio studijų
programoje, kuri vadinasi Centrinės
ir Rytų Europos studijos (Central and
Eastern European Studies, taught by
the faculty of Vilnius University's
Institute of International Relations
and Political Science). Studijos apima
politinius mokslus, istoriją, ekono-

miką bei sociologiją ir siekia pažinti
Vengriją, Čekijos Respubliką, Slova-
kiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Baltarusiją ir Rusiją.

– Ar esi patenkintas dėstymo
kokybe, lygiu, dėstytojais, savo
bendramoksliais?

– Suprantama, mano atsakymas
skirtųsi atsižvelgiant į tai, apie kurį
profesorių kalbėčiau, bet bendrai
galiu pasakyti, kad šios programos
akademiniai reikalavimai yra žemes-
ni negu mano ankstyvesnių bakalau-
rinių studijų patirtis Kalamazoo
kolegijoje. Tačiau Vilniaus universi-
tete yra profesorių, kurie tikisi iš sa-
vo studentų atitinkamo akademinio
studijų lygio, ir aš esu visapusiškai
patenkintas jų dėstomais kursais.
Akivaizdu, kad profesorių žinios jų
dėstomų dalykų srityse yra įspūdin-
gos, ir, be abejonės, daug sužinoma
dalyvaujant jų paskaitose. Studentai
yra gerai pasiruošę ir turi daug žinių.
Džiaugiuosi, kai gaunu progą ir galiu
su jais padiskutuoti apie politiką,
tačiau atrodo, kad vietiniai lietuviai
studentai nesiryžta ir susilaiko nuo
diskusijų paskaitų metu. Nėra abe-
jonės, kad toks elgesys užsilikęs iš se-
nos mokslo infrastruktūros, kurios
Lietuva vis dar stengiasi nusikraty-
ti. 

– Ar patartum ir kitiems JAV
ar kitų šalių lietuviams pasinau-
doti tokia galimybe pagyventi ir
pastudijuoti Lietuvoje?

– Aišku, kad patarčiau tiems,
kurie domisi, studijuoti Lietuvoje!
Galimybė gyventi ir studijuoti bet ku-
riame užsienio krašte tokiam ilgam
laikui yra proga, kurios nereikėtų
praleisti.

– Kaip vertini šią savo Lie-
tuvos patirtį? Ar manai, jog ji
pravers ateityje?

– Mano patirtis Lietuvoje buvo
naudinga akademiniu atžvilgiu, nes
leido man tęsti tyrimus ir studijas tų
dalykų, kurie mane domina. Bet svar-
biausia, kad ši patirtis buvo man ypa-
tinga asmeniškoje plotmėje, ir to nie-
kada neužmiršiu. 

– Kokią vietą Lietuva/jos
kultūra užėmė Tavo gyvenime
prieš studijas Vilniaus univer-
sitete ir kokią vietą užima da-
bar?

– Lietuviška kultūra ir mano pa-
veldas – ypač mano tėvo, dėdės, tetos
ir senelių, kurie paliko Lietuvą
Antrojo pasaulinio karo metu, – visa-
da buvo ir toliau bus man labai svar-
būs. Jų pasiaukojimas tėvynei ir
patirtys, mano šeimos šaknys ir per-
duotos vertybės niekada nebus už-
mirštos ar neįvertintos. O mano pa-
tirtis čia, Lietuvoje, tik dar labiau su-
stiprino tuos jausmus.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

Andrius Lukas su tėvais Juozu ir Barbara, baigęs Kalamazoo kolegiją.
Nuotr. iš asmeninio A. Luko archyvo

Andrius Lukas su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi.

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.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

KOSTAS MAÇIULIS

Gera ir smagu gyventi turint
ištikimų draugų, su kuriais gali da-
lintis įspūdžiais, džiaugtis nuveiktais
darbais, linksmintis, užtraukti skam-
bią dainelę. Bet darosi liūdna ir grau-
du, kai tie draugai vienas po kito iš-
keliauja negrįžtamai.

Šių metų balandžio 10 d. mirė
mano ilgametis draugas Bronius Kro-
kys, sulaukęs 92 m. Su juo susipaži-
nau Vokietijoje. 1946 m. kartu su
Broniumi Niurtingen mieste baigėme
lietuvių gimnaziją, kurioje mokyto-
jais buvo profesoriai – A. Damušis
(chemija), J. Girnius (filosofija), Z.
Ivinskis (istorija) ir kiti. J. Girnius
buvo mūsų klasės auklėtojas. Taigi
jautėmės labai laimingi, turėdami
tokius garsius mokytojus.

Bronius, gavęs brandos atestatą,
ilgai nelaukdamas įstojo į Mainz uni-
versitetą studijuoti medicinos. Aš dėl
kvailų priežasčių (atskira tema) pra-
radau DP teises. Bet po kiek laiko su
prof.  Z. Ivinskio rekomendacija man
pavyko įstoti į amerikiečių Sargybos
kuopą. Vėliau persikėliau į Inžine-
rijos kuopą, kuriai vadovavo inž. Br.
Nainys. Atgavau DP teises. Gaunu
laišką. Šauklys Br. Krokys rašo: „Kos-
tai, tau ne vieta kuopoje, važiuok stu-
dijuoti; dabar dypukams duoda pir-
menybę į Mainz medicinos fakul-
tetą.” Ir taip jis mane ištraukė iš kuo-
pos. Padėjo užpildyti popierius, sura-
do kambarį. Taigi, ir aš pradėjau stu-
dijuoti mediciną. Tai vis geradario
Broniaus dėka.

Bronius, sužinojęs apie studentų
ateitininkų žiemos išvyką į garsųjį
slidinėjimo kalną  Zugspice, prie Gar-
misch Partenkirchen miestelio, pri-
kalbino ir mus, kitus medikus, ten
dalyvauti. Mes dabar jau keturi: Br.
Krokys, V. Dragūnas, P. Žemaitis ir K.
Mačiulis, prisidėjome prie ten iš
įvairių vietovių sugužėjusių studen-
tų. Nesigailėjome. Labai patiko. Ir
kaipgi nepatiks su tokiais vadovais
kaip Petras Kisielius, Aloyzas Baro-
nas, Bronius Krokys... Kalbos, disku-
sijos, dainos, A. Barono dienos įvykių
apybraiža su humoristiniu atspalviu
ir užbaiga su šokiais. (Čia vėl prisi-
menu Br. Nainį, kuris taip gražiai
aprašė a. a. Petro Kisieliaus nuopel-
nus visuomenei. Labai teisingai jis
minėjo, kad Petras buvo didelis dai-
nos mėgėjas, o aš dar pridursiu – ir

šaunus šokėjas). Tiesa,  slidinėti tai
ne visi bandė. Trūko patyrimo ir drą-
sos. O aš su Buroku (vardo neprisi-
menu) kartą užsimanėme leistis
žemyn ne nurodytais takais, bet
tiesiog per mišką, atseit bus trum-
piau. Apsirikome. Buvo tokių pavo-
jingų vietų, kur reikėjo leistis ant sė-
dynės. O be to, atsidūrėme pusę kilo-
metro nuo miestelio ir reikėjo grįžti
pėstute. Ne visus beprisimenu. Iš
mergaičių liko atminty tik dvi – Ja-
saitytė (gera šokėja) ir Dana Stan-
kaitytė. Dana jau tada turėjo gražų ir
galingą balsą ir visas dainas baigdavo
aukščiausia gaida.

Vokietijoje po pinigų reformos
studijuoti nebebuvo įmanoma. Ne-
svarbu, kiek kas turėjo reichsmarkių,
gavo 60 DM, ir viskas.

Br. Krokys turėjo dėdę Ameri-
koje, kuris jį ir atsikvietė į Rochester,
NY. Na, o Broniaus dėka ir aš atvy-
kau į šį kraštą. Jis ir mano vadina-
masis sponsorius.

* * *
Apie Broniaus nuveiktus darbus

jau buvo rašyta. Juk JAV LB švietimo
taryba ne visiems dalija premijas. Bet
vis dėlto čia noriu pateikti keletą
minčių, pasakytų Lauryno Vismano
visų buvusių Broniaus mokinių var-
du jo laidotuvėse. „Jeigu nebūtų buvę
Broniaus Krokio, aš paprasčiausiai
nesugebėčiau stovėti čia šiandien ir
Jums lietuviškai prabilti. Jeigu ne-
būtų buvę Broniaus Krokio, tikriau-
siai nebūčiau nei susipažinęs su savo
senelio broliais ir seserimis Lietuvoje,
nei aplankęs savo protėvių kapų”;
„Bronius Krokys savo idealizmu, op-
timizmu ir nenuilstančia energija
išugdė manyje tokią aistringą lietu-
vybę, kad apsakyti net sunku. Pergy-
venęs dypukų dalią, kaip ir šimtai
tūkstančiai kitų, jis visą savo gyve-
nimą pašventė lietuvybės išlaikymui.
Jis laikė savo lietuvybę viena iš bran-
giausių jam suteiktų Dievo  Dovanų,
tikru jam padovanotu turtu.” Na, o
praėjusių metų, Šv. Kalėdų ir Naujų-
jų metų proga Laurynas Broniui rašė:
„Dažnai apie Jus galvoju. Žinokite,
kad būsiu Jums amžinai dėkingas už
neįkainojamą dovaną, kurią man pa-
dovanojote, būtent mano lietuvybę.”

Daug metų kartu su Broniumi
teko bendrauti Rochester, NY lietu-
vių telkinyje. Kai kurį laiką net į dar-
bą važinėjome kartu ir, žinoma, su
daina. Šalia kitų visuomeninių darbų
Bronius buvo suorganizavęs šešių vy-
rų dainininkų būrelį – švęsti gimta-
dienius, vaišintis, padiskutuoti apie
praėjusius įvykius ir daugiausia dai-
nuoti. O dainų tai Bronius turėjo la-
bai daug susikrovęs į savo atminties
maišelį. Na, o mėgstamiausia Bro-
niaus daina buvo:

Pas tave išsiilgęs kas dieną
ruošiuosi,

Vien tave paslaptingai akyse
matau.

Dėl tavęs verkiu, liūdžiu, šypsaus
ir meldžiuosi,

Dėl tavęs  saulės rūmus,
šventyklas statau.

Čia Bronius kaip koks režisierius
siūlydavo dainuoti su įsijautimu lyg
ir prisimenant jaunystę. Na, o toliau
ta pati daina:

Pas tave išsiilgęs 
kas dieną ruošiuosi

Dėl tavęs ariu lauką, bažnyčion
važiuoju,

Dėl tavęs skinu gėles, žirgelį 
šeriu.

Dėl tavęs motinėlei į ranką
bučiuoju,

Dėl tavęs klausiu žvaigždžių,
dalelę buriu.

Nežinau, Juzė Krokienė prisime-
na ar ne, bet čia Bronius įterpdavo –
„Juzyt, čia tau dainuojame.” Žmo-
nos visada būdavo prisimenamos ir
gerbiamos. O kaipgi jų negerbti – jos
mus maloniai vaišindavo, ir dar su
šypsena. Va, tai ir buvo mūsų sma-
giausias laisvalaikis.

Bet dabar darosi liūdna ir grau-

du. Buvome šeši – Pr. Puidokas, Alf.
Dziakonas, Ant. Burkūnas, St. Ilgū-
nas, Br. Krokys, likau vienas. Taip
jau Tvėrėjo skirta – čia gyvename tik
laikinai.

Visų rochesteriečių vardu Juzy-
tei Krokienei, jos dukroms Ramunei,
Jūratei, Danutei, Rasai su šeimomis
reiškiu gilią užuojautą liūdesio valan-
dose.

O tau, mielas Broniau, ilsintis
užtarnautoje ramybėje, pagal „Gale
tėvo sodo”, tariu:

Žaliam Dievo sode
Balti angelėliai.
Lauki manęs, mielas drauge,
Susitiksim vėlei.

Bronius Krokys
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Misijos dalyvių ,,miegamasis”.

– „Akligatvis” pasakoja apie
Lietuvos karių misiją Afganis ta -
ne. Ar galime šį filmą vadinti fil -
mu apie karą? 

– Tai nėra filmas apie karą ar
politiką. „Akligatvis” – filmas apie
vienų žmonių grupių bandymus re -
gu liuoti kitų žmonių gyvenimą pagal
savo supratimą ir vertybes. Jie daro
tai, nesuvokdami tų žmonių vertybių,
neįsigilindami į šalies gyvenimo bū -
dą, istorinę patirtį, paveldą ir kul -
tūrą. Tokie dalykai istorijoje žinomi
jau seniai. Visais laikais stipresnės
ša lys stengėsi savo kultūrą primesti
okupuotoms. Istorinė patirtis rodo,
kad rezultatas būdavo priešingas:
sujaukiamas tų žmonių gyvenimas,
pažeidžiamos esminės gyvenimo
nuostatos, tad jie natūraliai pradėda-
vo kovoti už savo būtį (ne buitį). 

– Filmą pavadinote „Akli gat -
vis”. Tai reiškia, kad kažkas eina
keliu, kuris niekur neveda, ir tie,
ku rie juo keliauja, neišvengia-
mai turės pasukti atgal. Tačiau
juk oficiali valstybių, dalyvau -
jan čių vadinamojoje „taikos pa -
laikymo” misijoje, nuostata yra
ki tokia. Filme keliate klausimą,
ar ne per ilgai užsibuvo „ne -
kvies ti svečiai” ir ar gali ateiviai
kurti šalies gerovę. Kaip į šiuos
klausimus atsakė Lietuvos val -
džios atstovai?

– Niekaip neatsakė, nutylėjo. Kol
oficiali mūsų valstybės politika yra
tokia, valdžios atstovams belieka
tylėti. Tačiau juk anksčiau ar vėliau
kariai bus išvesti iš Afganistano... 

– Pats esate šio filmo reži -
sierius, operatorius ir prodiu se -
ris – vadinasi, filmą kūrėte vie -
nas. Kodėl? 

– Pirmiausia todėl, kad filmo ga -
my bai skirtos lėšos buvo labai kuk-
lios – negalėjau samdytis pagalbinin -
kų, o kita vertus, daug ką lėmė ir fil-
mavimo sąlygos, galimybė pakliūti į
karinę stovyklą. Vienas aš galėjau pa -

kliūti į mobiliųjų grupių automobilį,
o jeigu būtume buvę du ar trys? Jie
vis tiek nebūtų galėję važiuoti kartu
su kariais patruliuoti. Beliktų sėdėti
stovykloje, taigi, kokia prasmė veltui
švaistyti lėšas? Kita vertus, manau,
kad esu pakankamai įvaldęs ir reži -
sie riaus, ir operatoriaus profesiją, tad
man lengviau pačiam su savimi su si -
kalbėti. 

– Afganistane praleidote be -
veik tris mėnesius. Kas toje šaly-
je labiausiai nustebino, sužavėjo,
o gal ir išgąsdino? 

– Nustebino tai, kad ten gyvena
žmonės. Kai pirmą kartą pamačiau
šią šalį pro lėktuvo langą – vien smėlį
ir plikus kalnus – pamaniau, kad ten
gyventi neįmanoma. Vėliau įsitiki -
nau, kad afganistaniečiai sugeba iš -
gy venti net turėdami tokius neįti kė -
tinai skurdžius gamtinius išteklius.
Ar jie yra darbštūs, sunku spręsti,
nes, šiaip ar taip, tie žmonės jaučiasi
okupuoti, sunku pasakyti, kaip jie
elgtųsi būdami laisvi. 

Ar gąsdino už kiekvieno posūkio
slypintys pavojai, o naktį į stovykla -
vie tę paleistos raketos? Ne, buvo ne -
jauku tik prieš išvykstant į šią šalį, o
vėliau nebuvo baisu, nes filmavau,
dir  bau – man patinka adrenalino ku -
pi nas darbas. Labiau išgąsdino tai,
kad beveik dešimt metų trunkan čios
misijos rezultatų negalima pastebėti,
vis dar nėra šalies politinio ir ūkinio
pastovumo, kas metai gau sėja nar-
kotikų gamyba, neįtikėtinai klesti
korupcija. Juk šiuo metu be veik 90
proc. pasaulio narkotikų rin kos su-
daro kvaišalai iš Afganistano. 

– Tai jau antras jūsų filmas
apie karinę misiją. Pirmasis,
kurį sukūrėte 1989 m., pasakoja
apie Kambodžą. Kas bendro tarp
šių dviejų filmų? 

– Tai, kad po šių misijų abi šalys
patyrė labai didelį užsienio ideologi-
jos poveikį, buvo sugriautas ūkis, su -
priešintos įvairios žmonių grupės, pa -

Ypatingose situacijose žmonės
atsiskleidžia spalvingiau

žeistas šalies kultūrinis ir etninis sta-
bi lumas. 

– „Ištraukos iš dienoraščio” –
filmas apie aktorių ir poezijos
skai tovą Laimoną Noreiką, prieš
kelerius metus išėjusį Anapilin,
dar vadinamą „paskutiniuoju
mū sų poezijos dainiumi”. Ar tik
apie jį? 

– Šis filmas – apie tai, kas neiš -
ven giama, apie bandymą susitaikyti
su lemtimi. Filmo pagrindinis, o kar -
tu ir vienintelis veikėjas – žmogus,
gyvenęs sudėtingą ir prasmingą gy ve -
nimą, garsus kino ir teatro aktorius
Laimonas Noreika, retenybė Lietu -
vos kultūroje.  Jis vienintelis taip įdo-
miai ir paprastomis priemonėmis, bet
nepaprastai giliai atskleidė poezijos
kūrinius – Maironį, S. Nėrį, V. My ko -
laitį-Putiną, J. Marcinkevičių, B.
Braz džionį, M. Martinaitį. Daugelis
aktorių skaito poeziją naudodamiesi
išorinėmis išraiškos priemonėmis ir
dažniau bandydami parodyti save, o
L. Noreika tik perskaito eilėraštį
klau sytojui ir atskleidžia tai, ką iš tie -
sų jautė poetas. 

– Šį filmą – portretą gali su
įdomumu žiūrėti net ir tie, kurie
niekada nėra matę aktoriaus L.
Noreikos scenoje ar kine, nieka-
da nėra girdėję jo deklamavimo
ir buvę jo gerbėjais. Žiūrovą jau-
dina jautriai ir paprastai pateik-
ta gyvenimo prasmės ir laikinu-
mo tema.  

– Šio filmo veikėju nebūtinai tu -
rė jo būti aktorius L. Noreika. Tai ga -
lėjo būti ir valstietis, inžinierius, mu -
zikantas, mokytojas. Aktorius dėkin -
gesnis tuo, kad jis jau yra įpratęs būti
scenoje, nebijo kamerų, labai atvirai
ir įtaigiai kalba apie žmogaus būties
prasmę ir neišvengiamą atsisveikini -
mą. Juk kiekvienas, atsidūręs, anot
aktoriaus, „ant ribos išėjimo”, susi -
mąsto apie nueitą kelią. Tad tos min -
tys, kurios keliamos filme, yra ben -
dros visiems žmonėms. 

– Ar ilgai teko laukti, kol ak -
torius atvers širdį, prabils to -
kiais giliais ir prasmingais žo -
džiais?

– Be abejo, jis prabilo ne taip
grei tai. Medžiagą šiam filmui kau -

piau trejus metus. 
– Šiuo metu kuriate filmą

apie dar vieną garsų Lietuvos
menininką, dirigentą ir peda-
gogą Saulių Sondeckį. Ar tai bus
menininko portretas, ar ir vėl
bandysite per konkretų žmogų
atskleisti mums visiems svarbias
problemas?

– Man neįdomu kurti vien tik fil -
mą portretą. Kur kas įdomesni tie
veikėjai, per kurių  gyvenimus galima
atskleisti žmogiškąsias problemas.
Manau, kad šio konkretaus žmo gaus
išgyvenimai yra aktualūs ne tik jam,
jo drama paliečia ir kitų jautriąsias
stygas. Tai yra kartu ir to laikmečio
visuomenės problemų at spindys.
Filmu noriu pasakyti štai ką: kai
žmogus yra stiprus, turi labai aiškų
gyvenimo tikslą ir viziją, bet kokie,
netgi labai skaudūs gyvenimo smū-
giai (šiuo atveju – merkantiliniai
valdžios atstovų ar Saljerio pasekėjų
veiksmai) negali sutrukdyti jam vyk -
dyti savo gyvenimo misijos.    

– Ar kurdamas iš anksto ži no -
te, ką pasakysite vienu ar kitu
kino kūriniu, ar pagrindinė min -
tis gimsta kūrybinio proceso me -
tu?

– Filmo idėją paprastai jau žinau
prieš pradėdamas filmuoti, tačiau jos
įgyvendinimas nevyksta pagal suma -
ny tą schemą. Medžiaga diktuoja savo
taisykles – tokia yra dokumentinio
filmo specifika, negalima jos „sukti”
pagal iš anksto sumanytas idėjas.
Filmuojant atsiranda daug nenuma -
tytų ir netikėtų detalių, tačiau tai ne -
reiškia, kad jos gali nustelbti pagrin -
dinį sumanymą. 

– Ar Jums įdomiau kurti fil-
mus apie karą, ar menininkų
por  tretus? 

– Karas, stichinės nelaimės,
įtemptos sporto varžybos – tai ekstre-
malios situacijos, kuriose žmogaus
individualumas atsiskleidžia spalvin-
giau nei saloniniuose pokalbiuose ar
interviu studijose. Ypatingų situacijų
metu nufilmuota medžiaga turi di-
desnes išraiškos galimybes.    

Kalbino 
Meilė Rinkevičiūtė

Dokumentinių fil mų kūrėjas Aloyzas Jančoras susiti kime su Amerikos lietu-
viais Lietuvių klube, Boston, atsakinėja į klausimus. Šalia jo apylinkės pirmi-
ninkė Rima Girniuvienė.                                                 Remio Bistro nuotr.

Aloyzas Jančoras (kairėje) filmavimo metu Afganistane su lietuviu, misijos na -
riu Vydmantu.                                                  Asmeninio albumo nuotr.

Aloyzas Jančoras Lietuvos ir kitų šalių žiūrovams prisistatė 1974 metais,
kartu su tuo metu jau garsiu režisieriumi Robertu Verba sukūręs filmą apie
Lietuvos genijų M. K. Čiur lionį („Gyvenimą vaizduojuosi kaip didelę simfoniją”).
Nuo tada A. Jančoras kuria dokumentinius ir vai dybinius filmus. Jo kūrybi-
niame krepšelyje – 9 vaidybiniai ir 40 dokumentinių filmų. Šiuo metu režisierius
baigia kurti dviejų dalių dokumen tinį filmą „Mocarto obuoliai” ir „Ju do pabu-
čiavimas” apie buvusio aktyvaus Boston Lietuvių Bendruomenės nario Jackaus
Sondos–Sondeckio sū nų, vieną garsiausių Europos diri gen tų Saulių Sondeckį. 

Taip tvirtino dokumentinių fil mų kūrėjas Aloyzas Jančoras susiti kime su
Amerikos lietuviais Lietuvių klube (Boston, MA) birželio 20 d. Filmų peržiūrą
ir susitikimą su režisieriumi organizavo JAV LB Bos ton apylinkės  pirmininkė
Rima Gir niu vienė, rengi nį vedė Remis Bistras. 

Žiūrovai galėjo pamatyti du naujausius A. Jančoro dokumentinius fil-
mus: „Akligatvis” – apie Lietuvos ka rių misiją Afganistane ir „Iš t raukos iš
dienoraščio” – apie aktorių ir poezi jos skaitovą Laimoną Norei ką. Po filmų
peržiūros kino reži sie rius pa sa kojo apie savo filmų vei kėjus ir neįprastas ap-
linkybes, į ku rias pateko juos filmuodamas, at sakė į klausimus. 

Kitas susitikimas su režisieriumi vyks Čikagoje, Bal zeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, liepos 1 d. 7 val. v.  

Kalbamės su kino kūrėju Aloyzu Jančoru. 
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas
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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

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  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. 
Patarnavimas 24 val.

440  metrų ilgio  Vokietijos mies-
te Wiesbadene esantis kalnų funi-
kulierius „Nerobergbahn” buvo įreng-
tas dar 1888 metais. Šiuo metu tai –
vienas iš kelių išlikusių funikulierių,
veikiančių pasitelkiant vandens varo-
mąją jėgą.

Šio funikulieriaus veikimo prin-
cipas yra paprastas, tačiau genialus.
Viršutinėje kalno stotelėje žemyn be-
sileidžiantis funikulieriaus vagonas
yra pripildomas 7,000 litrų vandens.
Tuo būdu užtikrinama, jog jis bus
sunkesnis už aukštyn kylantį vagoną.
Žemyn besileidžiantis vagonas 452 m
plieniniu laidu dėl žemės traukos
iškelia lengvesnį vagoną aukštyn. Kai

jis atvyksta į žemutinę stotelę, van-
duo iš jo yra perpumpuojamas į viršų.

1939 m. vokiečiai ketino šį van-
deniu varomą funikulierių padaryti
varomą elektra, tačiau planus sujau-
kė Antrasis pasaulinis karas. 1944
metais dėl karo padarytų nuostolių
funikulieriaus linija ketveriems me-
tams buvo uždaryta. 1988 metais ji
buvo paskelbta techninio paveldo
objektu.

Šiuo metu „Nerobergbahn" vei-
kia tik vasarą, nes žiemą vanduo gali
užšalti.

Balsas.lt

Vokietijoje funikulierius tebevaromas 
vandeniu

PADĖKA
A † A

FABIJONAS BRAZAITIS

Paliko mus 2010 m. balandžio 25 d. Palaidotas Lietuvių tau-
tinėse kapinėse balandžio 29 d. iš Palaimintojo Jurgio  Matulaičio
misijos Lemonte.

Esame dėkingi tėvui Antanui Saulaičiui, SJ už maldas šermeni-
nėje, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir laidojimo apeigas kapinėse.
Ačiū muzikos vadovei Jūratei ir solistui Rimantui Grabliauskams,
lydėjusiems Mišių auką jaudinančiomis giesmėmis bei Mišiose skai-
čiusiam Petrui Ramanauskui. Dėkojame nešusiems karstą – Linui
Gierštikui, Mike  Greaney, Sigitui Gudžiui, Dariui Karaliui, Craig
Leikel, Jonui Paroniui ir laidotuvių dir. Donald Petkui bei jo tal-
kininkams.

Sujaudinti tariame nuoširdų ačiū giminėms, draugams ir pažįs-
tamiems, dalyvavusiems šermenyse, gedulingose Mišiose ir laidotu-
vėse, atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems užuojautą, aukojusiems šv.
Mišioms, dienraščio „Draugas” fondui, Baltijos jėzuitų plėtros pro-
jektui ir „The Parkinson  Alliance”.

Liūdintys žmona, dukra ir sūnus

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

AUGUSTAS PRETKELIS

Liepos 1 d. sueina vieneri metai, kai skaudi ir negailestinga
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį, uošvį, senelį ir
prosenelį.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 4 d. 10 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton
Park.

Maloniai prašome prisiminti Augustą savo maldose.

Liūdinti žmona Emilija, sūnūs Valteris ir Algirdas su
šeimomis

A † A
LEONAS KAZLAUSKAS

1917 m. birželio 27 d. – 2010 m. birželio 23 d.

Leonas gimė Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. 1948 m. spalio
mėnesį susituokė su Ona Margelyte. 1949 m. buvo ištremtas į Sibi-
rą, kur gimė jų trys sūnūs. Iš Sibiro emigravo į Lenkiją, o 1962 me-
tais į Ameriką ir apsistojo Čikagos Brighton Park rajone.

Paskutinius metus praleido Michigan City, IN, su vyriausiu sū-
numi ir šeima. Po ilgo ir įdomaus gyvenimo ramiai iškeliavo 2010 m.
birželio 23 d.

Nuliūdę liko: žmona Ona Margelytė; sūnus Alvidas Stasys Kass
su žmona Mathilda ir jų sūnus Alexandras; sūnus Romualdas Kazl
su žmona Carol, jų dukterys Cassandra ir Persephone. Leono jau-
niausias sūnus G. Bernardas Kazlauskas staiga mirė 2008 m. lapkri-
čio 16 d., liko žmona Charlotte, jų vaikai Algirdas ir Alena.

Leonas pragyveno savo brolius ir seseris, bet lieka daug gimi-
naičių Lietuvoje ir Amerikoje.

Pašarvotas Ott-Haverstock Funeral Director, 418 Washington
St., Michigan City, IN 46360, www.otthaverstock.com

Laidotuvės įvyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse birželio 26 d.
11 val. ryto. Prašome susitikti koplyčioje.

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti mūsų tėvą mintyse ir mal-
dose.

Ona, Alvidas, Romualdas, Mathilda, Carol,  Charlotte,
Cassandra, Alexander, Persephone,  Algirdas, Alena ir visi
artimieji
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Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Maloniai kviečiame visuomenę
į susitikimą su Lietuvos evangelikų
re formatų generaliniu superinten -
den  tu kun. Rimu Mikalausku, jo žmo-
na Renata ir Lietuvos evangelikų re -
formatų Konsistorijos prezidente dr.
Renata Bareikiene sek madienį, birže-
lio 27 d.,  Ziono liu te  ro nų evangelikų
parapijos bažny čioje, 9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Pamaldos
– 2 val. p. p. Po pa mal dų – susitiki-
mas ir vai šės. Teirautis tel. 708 422-
1433 arba el. paštu  zionlithlutheran
@aol.com 

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gais rinė, atgaivai – alus, gaivi eji gėri-
mai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa tiek-

tas lietuviškas maistas. Didžiau sias
malonumas vaikams: gy vuliukai, joji-
mas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Daugiau informacijos tel. 708-207-
8406. Laukiame vi sų!

�Sekmadienį, birželio 27 d., po
10 val. r. lietuviškų šv. Mišių, atsi s -
veikindami su kun. J. Kelpšu, foto -
gra fuo simės Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažny čioje.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Pa gei dautina vilkėti tauti niais drabu -
žiais.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 30 d., trečiadienį, 1 val.  p. p.
bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Lyduvėnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�IX  dainų šventės Toronto, Cana -
da būstinės nu meris 416-679-7784 ext.
5249 #. Pagrindinis informacijos cen -
t ras bus įsikūręs Marriott Airport
vieš butyje, 901 Dixon Rd., Toronto,
ON M9W 1J5, Canada.

SKELBIMAI

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

IŠ ARTI IR TOLI...

Ypatingas ir nuostabus mano 75-
ių metų kunigystės jubiliejus praėjo.
Nuoširdžiai dėkoju Palaimintojo Jur -
gio Matu laičio misijos vadovybei ir
mi sijos nariams, prisidėjusiems svei -
kinimais, darbais ir maldomis prie
šios sukakties paminėjimo. 

Dėkoju ir Pasaulio lietuvių cent -
rui, daug prisidėjusiam prie šios
šventės organizavimo. 

Telaimina Jus visus Dievas. Me -
nu Jus visus savo maldoje.

Kunigas Ignas Urbonas

Daiva Jarašiūtė ir Analise Stein, abi gyvenančios Denver, Colorado,
liepos 5 d. išvyksta savanoriškai dirbti į vieną ,,Vaiko vartų į mokslą” remia-
mų vaikų dienos centrų Lietuvoje. Jos dirbs Žaliakalnio vaikų dienos centre,
Kaune. 

Merginos ves rankdarbių pamokėles, mokys vaikus įvairiausių žaidimų,
kartu su jais sportuos.  Daiva ir Analise yra puikios sportininkės.  Linkime
sėkmės!

Aldona Kamantienė

Akordeonisto M. Levickio koncertai 

LIEPOS 8 D., KETVIRTADIENIS, 8 VAL. V.
Chopin Theater (1543 W. Division St., Chicago, IL 60642)
Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė į rytus nuo teatro pastato.
Rengia: LR generalinis konsulatas Čikagoje (LRGK), KFAR Žydų menų

centras (KFAR Jewish Arts Center), Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga (ŠALSS), „Off-Track Collaboration” (OTC)

Įėjimas – 8 dol., koncerto dieną – 12 dol. Bilietus galima įsigyti http://tic-
ketweb.com (surinktos lėšos skiriamos Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
są jungai paremti bei salės nuomai padengti).

LIEPOS 9 D., PENKTADIENIS, 7 VAL. V.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Road Chicago,

IL 60629)
7 val. v. – retrospektyvinės Ann Radville Grimmer parodos atidarymas
8 val. v.  – Martyno Levickio koncertas
Įėjimas nemokamas.
Rengia: Balzeko lietuvių kultūros muziejus, LRGK, Čikaga-Vilnius Sister

Cities.

LIEPOS 10 D., ŠEŠTADIENIS, 4 VAL. P. P.
University of Wisconsin – Madison (716 Langdon St., Madison, WI 53706)
Rengia: Center for Russia, East Europe, and Central Asia (CREECA),

LRGK, Madison-Vilnius Sister Cities
Įėjimas nemokamas.

LIEPOS 11 D., SEKMADIENIS, 12 VAL. P. P.
Pasaulio lietuvių centro sodelyje (14911 127th St Lemont, IL 60439)

vyks  Vidurvasario šventė
12 val. p. p. – šventės pradžia,  apie 12:30 val. p. p. – M. Levickio pasirody-

mas. (30–45 min.)
Rengia: JAV LB Lemonto apylinkė, LRGK

Martynas Levickis koncertavo Lietuvių dailės muziejuje (Lemont) 2009 m.
liepą.                                                        Laimos Apanavičienės nuotr.

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas praneša, kad birželio mė-
nesį yra gautos šios aukos: $6,632.90
– St. Joseph Church/St. Joseph’s Pa -
rishoners,  Scranton, PA. $300 –
Knights of Lithuania, Council 26,
Worcester, MA. $250 – Antanas Dun -
dzila, Port Orange, FL. $200 – Gra -
žina Kenter, Danbury, CT. $150 – Ni -
jolė ir Alfredas Urba, Chicago Ridge,
IL; Bronė ir Alfonsas Nakas, Chipley,
FL; Lithuanian American Commu -
nity/Cape Cod Chapter, Hingham,
MA; Knights of Lithuania, Anth -
racite Council 144, Franckville, PA;
Veronika Pleskus, St. Pete Beach, FL.

Ačiū Jums, mieli globėjai, už Jū -
sų nuolatinę paramą ir geraširdiš -
kumą. Jūsų dovana Lietuvos našlai -
čiams tikrai prisideda prie jų gyveni-
mo gerovės. Linkime Jums linksmos
Amerikos Nepriklausomybės šventės.
Vykstantiesiems į Dainų šventę To-
ron te, linkime laimingos kelionės ir
gra žių akimirkų! Lietuvos Našlai-
čių Globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care), Fed. Tax ID #35-
412419, 2711 W. 71st St., Chicago,
IL 60629, tel. 1-773-476-2655

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či -
kagoje aukojo: $200 Matas Čyvas.
$150 Nika Trumpjonaitė-Buckhalter.
$100 Victoria Karaitis. $40 Juozas
Bernotas. $30 Genovaitė Kaufmanas,
dr. Linas Sidrys. $25 Juozas Mikulis.

$20 Astrida Pauperienė. $5 Viktoras
Motušis. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir neįga-
liems vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje. Au-
kojo: Jean Banys $30 a. a. Severino
Krutulio atm.; a. a. Onos Paulienės
atm. dr. Šarūnas ir dr. Jolanta Peckai
$100, dr. Donatas ir Indrė Tijūnėliai
$50; tęsiant berniuko metinę paramą
Al gis ir Aušra Sauliai $360; studentų
sti pendijoms dr. Romualdas ir Gra -
žina Kriaučiūnai $2,730; dr. Donatas
Tijūnėlis $1,200 neįgalios motinos
šeimai. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid”), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275, el. paštas indretijune
lis@sbcglobal.net

• Pagerbdama A. a. Onos Pau-
lienės atminimą jos duktė Irena
Draugelienė „Saulutei” atsiuntė
$500, kuriuos suaukojo A. B. Ma-
ciukevičius, G. V. Čepaitis, M. Harris,
B. Lintakas, I. R. Valaitis, L. Paulius,
A. A. Saulis,  A. I. Draugelis, A. Vai-
čiulis, A. D. Tallat Kelpša, A. L.  Tir-
va,  R. R. Banys, R. Rimkus. „Sau-
lutė” dėkoja už aukas padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams Lietuvoje
ir reiškia nuoširdžią užuojautą Onos
Paulienės šeimai ir artimiesiems.


