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Washington, DC (ELTA) – Bu-
vusiam JAV diplomatui, pagrindi-
niam Baltijos šalių aneksijos nepri-
pažinimo politikos vykdytojui JAV
Valstybės departamente Šaltojo karo
metais Marc Palmer įteiktas LR už-
sienio reikalų ministerijos garbės
ženklas ,,Lietuvos diplomatijos žvaigž-
dė”. Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washington, DC lapkričio 17 d.
apdovanojimą įteikė užsienio reika-
lų viceministras Evaldas Ignatavi-
čius.

M. Palmer, dirbdamas ambasado-
riumi Vengrijoje, prisidėjo prie tai-
kaus komunistinio režimo nuverti-
mo šioje šalyje. Jis yra pagrindinis
istorinės tuometinio JAV Prezidento
Ronald Reagan kalbos Jungtinės Ka-
ralystės parlamente 1980 m. autorius.

Šioje kalboje buvo paskelbta princi-
pinga kova prieš komunizmą, api-
brėžta tiesioginė parama demokrati-
nėms jėgoms, kovojančioms su komu-
nistiniais ir kitais tironiškais reži-
mais visame pasaulyje. 

Užsienio reikalų ministras A.
Ažubalis buvusį JAV diplomatą už
demokratinių vertybių ir žmogaus
teisių gynimą apdovanojo liepos mėn.
M. Palmer vardu yra pavadintas ap-
dovanojimas, kurį nevyriausybinė
organizacija Demokratijų bendrijos
taryba Demokratijų bendrijos minist-
rų konferencijoje Vilniuje liepos 1 d.
įteikė demokratijos plėtrai nusipel-
niusiems diplomatams. 

Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklas ,,Lietuvos diplomati-
jos žvaigždė” teikiamas nuo 2010 m.

Washington, DC (LR ambasda-
dos JAV info) – Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų viceministras Eval-
das Ignatavičius lapkričio 17 d. LR
ambasadoje Washington, DC kartu
su knygos „Kruvinos žemės. Europa
tarp Hitlerio ir Stalino” autoriumi,
Yale University profesoriumi Timot-
hy Snyder dalyvavo diskusijoje apie
totalitarizmo nusikaltimus Europo-
je. Washington, DC viešėjęs Lietuvos
užsienio reikalų viceministras E.
Ignatavičius lapkričio 17 d. su De-

mokratijų bendrijos Vykdomosios
tarybos nariais, JAV administracijos
ir nevyriausybinių organizacijų ats-
tovais aptarė demokratijos stiprini-
mo pasaulyje klausimus. E. Ignata-
vičius taip pat susitiko su Nigerijos
užsienio reikalų ministre Viola On-
wuliri, su kuria buvo aptartos dviša-
lių santykių, ekonominių ryšių plėt-
ros galimybėss, bendradarbiavimas
tarptautinėse organizacijose.

Apie būtinybę stiprinti demokra-
tinius procesus pasaulyje E. Ignata-

vičius Washington taip pat kalbėjo
nevyriausybinio Carnegie instituto
surengtoje viešoje diskusijoje su JAV
prezidento patarėja ir tarptautinių
reikalų direktore Samantha Power,
JAV Valstybės sekretorės specialiuo-
ju patarėju pilietinės visuomenės
klausimais Tomicah Tillemann ir
pirmininkavimą Demokratijų ben-
drijai iš Lietuvos perėmusios Mon-
golijos ambasadoriumi Suren Bad-
ral.

Užsienio lietuviams įteiktos mokslo premijos
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St. Petersburg, FL 
,,Tai bent balius!” – 4 psl.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos Švietimo ir mokslo ministe-
rijoje įteiktos mokslo premijos užsie-
nyje gyvenantiems lietuviams moks-
lininkams. Už tarptautinio lygio
mokslo pasiekimus ir bendradarbia-
vimą su Lietuva šiemet apdovanoti
trys užsienio lietuviai. Mokslo pre-
mijas gavo JAV gyvenantys edukolo-
gas Vytautas J. Černius, radiotechni-
kos inžinierius Arvydas Kliorė ir is-
torikas Saulius A. Sužiedėlis. 

Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius, sveikinda-
mas premijų laureatus, pabrėžė iš-

skirtinę jų profesinio ir visuomeni-
nio pavyzdžio svarbą mūsų dabarties
mokslo kontekste. 

Premijomis siekiama paskatinti
užsienyje dirbančius lietuvių moksli-
ninkus būti Lietuvos mokslo ambasa-
doriais ir su iškiliais lietuvių kilmės
mokslininkais supažindinti Lie-
tuvos visuomenę. Edukologas, psi-
chologas Vytautas J. Černius, Temple
University profesorius emeritas, ap-
dovanotas už indėlį plėtojant pedago-
ginę psichologiją ir mokslo pasieki-
mų sklaidą Lietuvoje. California Ins-
titute of  Technology tyrėjas, radio-

technikos inžinierius dr. Arvydas
Kliorė premijos nusipelnė už pasieki-
mus kosminės erdvės tyrimų srityje
ir bendradarbiavimą su Lietuvos
mokslininkais. Istorikas, genocido
tyrėjas Saulius A. Sužiedėlis, Millers-
ville University profesorius emeri-
tas, įvertintas už mokslo pasiekimų
ir patirties sklaidą. 

Šiais metais premijoms iš viso
buvo pasiūlyti 8 žmonės iš penkių
šalių. Iki šiol premijas yra gavę 15
mokslininkų. Mokslo premijos dydis
– 13,000 litų.

JAV lankėsi Lietuvos užsienio reikalų viceministras

,,Lietuvos diplomatijos žvaigžde” pagerbtas JAV diplomatas

Buvusiam JAV diplomatui Marc Palmer
įteikta ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”.

ELTA nuotr.

Mokslo premijas gavo JAV gyvenantys edukologas Vytautas J. Černius (k.), radiotechnikos inžinierius Arvydas Kliorė ir istorikas Sau-
lius A. Sužiedėlis.                                                                                                                                                                                                ELTA nuotr.



Lietuvos visuome-
nė yra tarsi sun-
kus ligonis. Ste-

bime žmonių susiprieši-
nimus, pykčius, neatlai-
dumą, girdime sunkius,
vienų kitiems žeriamus
kaltinimus. Per Lietu-
vos padangę ritasi tarsi
audros debesys.

Kaip atsirado šis susipriešini-
mas ir kas jį kursto? Kaip iš jo išsi-
vaduoti? Tai klausimai, į kuriuos
reikia surasti atsakymus, nes jų ne-
suradę turėsime labai didelių, ne tik
dvasinių, bet ir medžiaginių nuosto-
lių. 

Žmonių supriešinimą iš dalies
esame paveldėję. Komunizmas buvo
kuriamas ant marksizmo pamatų,
kuriuose buvo įrašyta klasių kova.
Draugai buvo tik komunistų partijos
nariai ir tie, kurie klusniai vykdė jos
nurodymus. Kiti buvo priešai ir su
jais buvo kovojama. Pusė amžiaus,
praleisto tokiose žmonių supriešini-
mo sąlygose, negalėjo praeiti be pa-
darinių. Argi nepastebime šiandien
žmonių skirstymosi į savus ir sveti-
mus? Saviems daug kas leidžiama ir
užsimerkiama prieš jų daromus nusi-
kaltimus, o nesavi paliekami nuoša-
lyje. 

Daug susipriešinimo visuomenė-
je atsiranda dėl neatsakingos partijų
veiklos, kai kalbama ne apie teigia-
mą veiklą, ne apie tai, ką gero ketina-
ma nuveikti Lietuvos žmonėms, bet
dažnai siekiama suniekinti savo opo-
nentus. Žmonės tiesiog skundžiasi:
ateina rinkimai ir iškart visuomenė-
je padaugėja susipriešinimo.

Tačiau viena iš pačių svarbiau-
sių susipriešinimo priežasčių yra
teisingumo pažeidimas siekiant ne-
sąžiningai praturtėti ir pažeidžiant

kitų teises. Akivaizdus neteisingu-
mas kelia teisėtą žmonių pyktį.

Pykčiai ir susipriešinimai kuria
slogią nuotaiką, panašią į tą, kurią
galima aptikti nelaisvės vietose tarp
kalinių. Tarp jų neįmanomas nor-
malus žmogiškas bendravimas. Pana-
šiai visuomenė pradeda vegetuoti ir
tampa lengvai pažeidžiama, kai joje
stokojama meilės ir pagarbos vieni
kitiems. Iš tikrųjų esame patekę į ak-
lavietę. Atgauta laisvė turėjo atnešti
išsivadavimo džiaugsmą, deja, daž-
nai jo nejaučiame. Kur išeitis? 

Jėzus Kristus atėjo į žemę ne
kaip vienas iš daugelio žmonijos mo-
kytojų, bet kaip Gelbėtojas. Jis gelbs-
ti žmones ne tik vesdamas juos į am-
žinąjį gyvenimą, bet ir padėdamas
jiems laimingai gyventi čia ir dabar.
Kaip? 

Gilindamiesi į Kristaus Evan-
geliją, joje lengvai pastebime meilės
radikalizmą. Meilė iškeliama kaip
didžiausia vertybė, turinti tapti es-
mine kiekvieno tikinčiojo į Kristų
žmogaus žyme.

Kalno pamoksle randame tokius
Jėzaus žodžius: „Palaimintieji gailes-
tingieji, nes jie susilauks gailestingu-
mo.” Vadinasi, norėdamas būti tikras
Jėzaus sekėjas, privalai savo gyve-
nimą statyti ne ant savimeilės, bet
ant meilės ir gailestingumo pamato. 

Kristus iš savo sekėjų reikalauja
labai daug: „Aš jums sakau: mylėkite

savo priešus ir
melskitės už savo
p e r s e k i o t o j u s ,
kad būtumėte sa-
vo dangiškojo Tė-
vo vaikai; jis juk
leidžia savo sau-
lei tekėti blogie-
siems ir gerie-
siems, siunčia lie-

tų ant teisiųjų ir neteisiųjų” (Mt  5,
44–45). Kartais šis reikalavimas atro-
do sunkiai įvykdomas, tačiau tik
tokia meilė gali keisti neapykantoje
paskendusį pasaulį. 

Kartą Jėzus mokė savo mokinius
melstis. Jo išmokytoje maldoje „Tėve
mūsų” yra šie žodžiai: „Tėve... atleisk
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei-
džiame savo kaltininkams.” Jėzus
moko prašyti Dievo gailestingumo
tiek, kiek žmonės patys yra gailestin-
gi kitiems. Būdami negailestingi ir
neatlaidūs, mes drauge negalime ti-
kėtis Dievo gailestingumo.

Gailestingumas, į kurį mus kvie-
čia Jėzus Kristus, privalo tapti nuola-
tine mūsų gyvenimo nuostata, kurios
niekuomet negalima atsisakyti. Jė-
zus kalba: „Jei tavo brolis nusikalsta,
pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk
jam. Jei jis septynis kartus per dieną
tau nusižengtų ir septyniskart kreip-
tųsi į tave, sakydamas ‘Gailiuosi’, –
atleisk jam” (Lk 17, 3–4).

Niekas neišgydys mūsų dvasios,
jeigu nepriimsime į savo širdis šio
Evangelijoje skelbiamo meilės radi-
kalizmo. Be Kristaus Evangelijos nė-
ra kitos jėgos, kuri keistų žmonių
širdis. Nuo kiekvieno iš mūsų prik-
lausys, ką aplink save skleisime. Juo
daugiau savo aplinkoje skleisime
gerumo ir meilės dvasios, tuo geriau
jausis mus supantys žmonės ir tuo
mažiau mąstys laimės ieškoti svetur.
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Artėja Padėkos diena, tačiau šį
kartą vis daugiau JAV gyventojų ne-
bus linkę ramiai sėsti prie Padėkos
stalo. Kam kam, bet Wall Street jie tik-
rai nesiruošia dėkoti. Blogėjančios gy-
venimo sąlygos, darbo vietų mažini-
mas amerikiečius veja į gatves. Rug-
sėjo 17 d. prasidėję protestai  „Occupy
Wall Street” neduoda ramiai miegoti
ne tik didžiųjų JAV miestų valdžiai, jie
persimetė ir į kitus šalies ir net pa-
saulio miestus. ,,The New York Times”
duomenimis, lapkričio 17 d. protesto
akcijoje, surengtoje paminėti dviejų
mėnesių sukaktį nuo protestų pra-
džios, dalyvavo per 5,000 žmonių. Su-
laikyta apie 240 žmonių, 17 žmonių
nukentėjo. Nors internete judėjimo
išplatintame pranešime raginama už-
baigti Wall Street tironiją ir pradėti
kartu kurti ekonomiką, vargu, ar tokie
,,revoliucionieriai” tikrai atneš ame-
rikiečiams geresnį gyvenimą. Vis daž-
niau išgirstame, kad prie protestuo-
jančių ,,prisiplaka” daugybė įvairaus
plauko perėjūnų, mokančių tik garsiai
rėkti.

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

LAIŠKAI 

Kelias į darnią 
visuomenę
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

ŠĮKART KALBA ĖJO 
NE APIE TAI

Ką darysi, kad mūsuose gana
gajus noras skaičiuoti kitų uždirbtus
pinigus, ir nieko keisto, kad kas jau
kas, bet garsiai išsakytos mintys apie
uždarbį sulaukia atsako. Taip nutiko
ir šįsyk. ,,Redakcijos žodyje” pas-
varsčius, kad išeivijoje besidarbuo-
jantys žurnalistai, skirtingai nei Lie-
tuvos valdžios žmonės, ne visada gau-
na teisėtą atlygį už savo darbą, su-
laukta atsako. Toks pasvarstymas
buvo priimtas kaip skundimasis, ku-
riam mestas, mano nuomone, labai
ginčytinas teiginys – ,,Amerikoje re-
tai kur profesionalams moka už virš-
valandžius.” Drįstu prieštarauti, kad
taip nėra, o jeigu profesionalams vis
dėlto nemokama už papildomą darbą,
tokiu atveju jie gauna tokį užmo-
kestį, kuris leidžia profesionalui ne-
sijausti duoneliautoju. 

Kitas teiginys, skatinantis kai ką
papildomai paaiškinti, idant nekiltų
daugiau neteisingų interpretacijų –
kalba eina apie tiesioginį darbą, iš
kurio žurnalistai valgo duoną kas-
dieninę, o ne apie bendruomeninę
veiklą, kurios skonį tikrai žinome:
tenka mums ir JAV Lietuvių Ben-
druomenėje darbuotis, ir lituanisti-
nėse mokyklose mokytojauti, ir ren-
ginius organizuoti, ir labdaros reika-
lais rūpintis. Ir tikrai šitie darbai yra
širdies meilės darbai, ne dėl pinigo.
Šįkart kalba ėjo ne apie tai.

Loreta Timukienė,
,,Draugo” redaktorė

Mū sų namų jau seniai nelanky-
davo žurnalas ,,Pasaulio lietuvis”.
Nors, abiems su vyru dirbant, bu vo
neįmanoma perskaityti visų mūsų
prenumeruojamų laikraščių, mano
vyro noras buvo remti lietuvišką
spaudą. 

Pirmas iš mūsų prenumeruoja -
mos lietuviškos spaudos sąrašo iš kri-
to ,,Pasaulio lietuvis”. Jei gerai pri -
simenu, tai įvyko tada, kai susikūrė
dvi JAV Lietuvių Bendruomenės.

Šių metų pavasarį,  perskaičiusi
spaudoje jauno lietuvio Kęsto Pikūno
mintis apie jo ryžtą redaguoti ,,Pa-

saulio lietuvį”, tuoj pat išrašiau čekį
žurnalo garbės pre numeratai. Nese-
niai ,,Drauge” per skaičiau Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės val dybos
pirmininkės Reginos Narušienės pa-
sisakymą dėl ,,Pa saulio lietuvio” lei-
dybos (2011 m. spalio 25 d.  ,,JAV Lie-
tuvių Bendruomenės išlikimas – visų
mūsų rūpestis”). Pasak pirmininkės,
nuo šių me tų balandžio mėnesio ,,Pa-
saulio lietuvio” redagavimą perėmus
naujam re dak  toriui Pikūnui, žurna-
las at gijo, pasikeitė jo išvaizda, turi -
nys.  Deja, apgailestavo  Narušienė,
žurnalo leidyba nebuvo sklandi, tad

šiuo metu ieškoma naujo re-
daktoriaus.

Tie, kurie apsidžiaugėme,
kad žurnalą redaguoti pasi-
ryžo jaunas,   ta lentingas,  Lie-
tuvoje gimęs  jaunuolis, prašo
PLB pirmininkės pa aiškinti,
kodėl ieškoma naujo redakto-
riaus. 

Dauguma lietuvių lau kia
pasikeitimų: jie laukia  globa-
lios Lietuvos, bet ne galimybės
gauti antrą pilietybę. Kokia-
me pasaulio krašte lietuviukai
nebūtų gimę, nesvarbu, ar jie
nešiosis pilietybę savo kiše nė -
 je, ar turės ją savo širdyje. Ar
ne tam LB buvo įs teigta – skie-
pyti Lietuvos meilę gi mu siems
svetimuose kraštuose?

Rožė Ražauskienė,
Dearborn Hts, MI

AR NE TAM LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
BUVO ĮS TEIGTA?



Spalio 27 dienos Lietuvos inter-
netiniame dienraštyje Delf.lt perskai -
čiusi apie Lietuvos Respublikos Sei -
mo pirmininkės Irenos Degutienės
išeivių kokybinį rūšiavimą į grupes,
pasiunčiau jai laišką. Sulaukusi iš
jos atsakymo ir gavusi sutikimą laiš -
ką spausdinti, dalinuosi jo turi niu su
visais ,,Draugo’’ skaitytojais.

Gerb. Seimo pirmininke 
Degu tiene,
Aš visada buvau Jūsų politinės

veiklos palaikytoja ir pritarėja. Deja,
šios dienos ,,Delfi.lt’’ internetiniame
laikraštyje pacituotos Jūsų mintys
mane nuvylė ir nuliūdino. 

Ten rašoma: „Ir visiškai kitokį
matau tą vadinamą naujųjų emi-
grantų elgesį, ku rie šiandien gyvena
užsienyje. Jie šiandieną yra galbūt ir
neblogai įsi tvirtinę, bet jiems yra
gėda kalbėti lietuvių kalba. Aš tuo
buvau tikrai labai nustebinta. Ir tada
pa ti sau už d a viau klausimą, kodėl?
Kodėl taip atsitiko?’’ – stebėjosi parla-
mento va dovė. 

Aš, vadovaujantis Jūsų rūšiavi -
mu, priklausyčiau naujiesiems išei -
viams. Esu Vinco Krėvės lituanis ti -
nės mokyklos Philadelphia mieste
mokytoja ir tokių naujųjų emigran-
tų, apie ku riuos kalbate Jūs, man
neteko sutikti. Tikiu, kad tokių yra,
bet jie su kitais lietuviais nebendrau-
ja ir todėl apie juos mes nežinome. 

Bet aš galiu Jums papasakoti
apie tuos naujuosius išei vius, ku-
riuos aš pažįstu kaip didžiu lius savo
gimtinės patriotus. Mūsų mokyklėlė-
je yra 29 mokiniai ir tik 3 iš jų yra
ankstesnių išeivių palikuo nys. Visos
mokytojos mūsų mokykloje yra iš
naujųjų ateivių. (JAV yra 35 lituanis-
tinės mokyklos ir visose yra panaši
padėtis.) Naujieji ateiviai, dažnai
dirbdami 6 dienas per savaitę, sekma-
dienį keliasi paryčiais ir suve ža vai-
kus net iš trijų valstijų į litua nistinę
mokyklą, kad jų atžalos ga lė tų paben-
drauti su bendraamžiais tė vų kalba,
kad išmoktų mylėti lietuvišką žodį,
didžiuotis Lietuva, jos isto rija ir
gerbti jos žmones. Jie savo sunkiai
uždirbtais pinigėliais moka už moks-
lą, patalpas. Jie šelpia savo gimines
Lietuvoje. Mano akyse šitie žmonės
yra tikri šios dienos Lietuvos patrio-
tai, ne skambiais šūkiais, o kon -
krečiais darbeliais mylintys Lie tuvą.

Mes nesitikėjome iš Lietuvos va -
dovų nei pagalbos, nei pagarbos, nei
padėkos puoselėjant lietuvybę išeivi-
joje, bet tokios paniekos irgi nelau -
kėme.

Jūsų žodžiai buvo išgirsti viso
pasaulio lietuvių ir jie, be jokios abe -
jonės, prisidės prie didesnės nesan-
taikos ir didesnio susiskaldymo tarp
skirtingu laiku iš Lietuvos išvyku -
siųjų.

Su pagarba,
Vitalija Dunčienė, 

naujoji išeivė, V. Krėvės 
lituanistinės mokyklos mokytoja

Gerb. p. Vitalija Dunčiene,
Nuoširdžiai dėkoju Jums už laiš -

ką ir atsiprašau, kad mano pasisaky-
mas apie pilietiškumo ugdymą mo kyk-
lose užgavo Jus ar kitus lietuvybę
emigracijoje puoselėjančius lietu-
vius.

Sutinku, kad iš konteksto išim-
tos atskiros nuostatos ir ypač straip-
snio pavadinimas nuskambėjo kaip
api bendrinantis kaltinimas visai
naujajai emigrantų bangai, tačiau aš
tikrai nemanau, kad visi naujos kar-
tos emigrantai gėdinasi savo gimtos
kalbos ar Tėvynės. 

Kita vertus, neseniai lankiausi
JAV lietuvių bendruomenėse, susiti-
kau ir kalbėjausi su dešimtimis emi-
gravusių lietuvių ir iš jų pačių girdė-
jau vertinimus, kaip skiriasi pokario
ir naujų laikų emigrantų nuostatos
savo Tėvynės atžvilgiu – gal iš dalies
todėl, kad senieji emigrantai traukė-
si nuo sovietinių okupantų, o naujie-
ji – dėl geresnių gyvenimo sąlygų. Tai-
gi ta nuomonė, kurią konferencijoje
išsakiau, yra pirmiausia suformuota
pačių lietuvių emigracijoje, nors ir
man pačiai ne kartą tiek užsienyje,
tiek Lietuvoje teko patirti, kaip kai
kurie naujos emigra cijos lietuviai
gėdinasi savo Tėvynės ir kalbos. 

Savo kalbose esu ne kartą klau -
susi, kodėl pagal pragyvenimo lygį
Lietuva nėra prasčiausia valstybė
Europoje, juolab pasaulyje, tačiau
pagal emigracijos mastus (procenta -

liai) yra viena pirmaujančių ne tik
Europoje, bet ir pasaulyje: kas lemia
tokį lietuvių nusivylimą savo Tėvyne
ir pačiu savimi? Kodėl pagal Londone
Legatum instituto sudarytą naujau -
sią Gerovės indeksą Lietuva užėmė
44-ąją vietą pasaulyje iš 110 įvertintų
šalių, nes aukščiau pakilti Lietuvai
neleido ne pragyvenimo lygis, o vi -
suomenėje esantis „perdėtas pesimiz-
mas’’? Pasak tyrimo autorių, lie tu -
viai, gyvenantys geriau nei latviai,
rusai, baltarusiai, bulgarai, rumu-
nai, turimas sąlygas vertina prasčiau
nei daugelis neturtingesnių Afrikos,
Amerikos ar Azijos šalių žmonių.  

Gerb. p. Vitalija, dėkoju Jums as-
meniškai ir Jūsų kolegoms iš litua -
nistinės mokyklos už lietuvybės puo -
selėjimą ir prašau suprasti mano
pasisakymą ne kaip vienų menki -
nimą prieš kitus, bet kaip didelį su -
sirūpinimą dėl savo Tautos, valstybės
ir kalbos išlikimo.

Pagarbiai – 
Seimo pirmininkė 

Irena Degu tienė

* * *
Skaitant Seimo pirmininkės De -

gutienės atsakymą mano dėmesį pa -
traukė šis jos paaiškinimas: ,,ta nuo-
monė, kurią konferencijoje išsa kiau,
yra pirmiausia suformuota pa čių
lietuvių emigracijoje (…)”.  Gaila,
kad Jūs, bendravusieji su Seimo pir -
mininke, nekalbėjote tik apie savo,
savo vaikų, savo anūkų santykį su
Lie tuva. Gaila, kad manęs neatsi-
klau sę, nei mano įpareigoti bandėte
nusakyti mano (ir visų naujųjų atei -

vių) santykį su Lietuva. Mes visi esa-
me skirtingi ir mūsų požiūris į tėviš-
kę, tėvus, draugus skiriasi. Bet, įti-
kinėdami Seimo pirmininkę, kad visi
,,naujos bangos’’ išeiviai ,,gėdinasi
lietuviškai šnekėti”, jūs apšmei žėte
daugybę dorų įvairių bangų atei vių,
kurie puikiausiai sutaria, darbuo-
damiesi bendruomenėse, mokyklose,
lietuviškose šventėse. Gaila, kad dėl
kai kurių garbėtroškų didelio noro
save aukštinti ir savo kaimyną že-
minti, šiandien mes negalime di -
džiuotis esantys tik lietuviais (išeivi-
jos lietuviais), kad didelė mūsų dalis
tapome antrarūšiais.  

Kai kitą kartą pastebėsite, kad
,,naujosios bangos’’ ateiviai nesišlie-
ja taip gausiai prie bendruomenės,
ne ateina į renginius ir net nutautėja,
prisiminkite savo pastangas juos su -
menkinti. Žmonėms nepatinka jaus -
tis antrarūšiais. 

Spėju, kad nepagarba žmogui,
juntama panieka iš val džios, valdi-
ninkų, viršininkų ir yra viena iš
priežasčių, kodėl nemaža da lis lietu-
vių palieka Lietuvą. Ir kai kurie iš jų,
atvykę į svetimą kraštą, renkasi nu-
tautėjimą. Gal jaustis ant ra rūšiu lie-
tuviu jiems paprasčiausiai yra per
daug skausminga? 

Manau, kad Degutienės mintys,
paskelbtos lietuviškoje žiniasklaido-
je, apie lietuvių kokybinius skirtu-
mus turės neigiamos įtakos būsi -
miems Seimo rinkimams. Jau atsira-
do ne vienas politinis šnekėtojas, ku -
ris bando išnaudoti šį žmonių pasi-
piktinimą savo naudai. 

Belieka tikėtis, kad greitu laiku
mūsų tautoje atsiras ryškių asmeny-
bių, kurios sugebės savo išmintimi,
pagarba kiekvienam žmogui, kantru-
mu, meile savo artimui ir pavyzdžiu
suvienyti visus pasaulio lietuvius į
draugišką būrį – vardan tos Lietuvos,
vardan visų mūsų išlikimo.
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NUOMONės, KOMENTARAI

NAUJA GRĖSMĖ LIETUVAI?

Rusijos Dūmo je de  pu tato Kons-
tantin Zatulin siūlymu svarstoma
galimybė suteikti Rusijos pilietybę
tėvynainiams, gyvenan tiems užsie-
nyje (taigi ir Lietuvoje), net jiems ne-
atsisakius gyvenamosios šalies pilie-
tybės. Be abejo, anksčiau ar vėliau to-
kios įstatymo pataisos bus priimtos,
ir ateityje Lietuva gali turėti daugy-
bę kitakalbių, turinčių dvigubą pi-
lietybę, kuriuos  Rusija bet kada gali
užsimanyti „ginti” ir taip destabili-
zuoti padėtį Lietuvoje. Vie nintelis bū-
das apsiginti yra neleisti Lietuvos
piliečiams turėti dvigubą pilietybę,
t. y. žmogus, priėmęs kitos šalies pi -
lietybę, automatiškai netenka Lietu-
vos pilietybės.

Tokioje šviesoje tampa neaiškūs
Čikagoje ir jos apylinkėse įsikūrusio

Judėjimo LPI tikslai. Nedidelė, sava -
naudiškų tikslų vedama žmonių gru -
pė kovoja už dvigubą pilietybę, o tai
galėtų labai pakenkti Lietuvos saugu-
mui. Viena laimė, kad šis Judėjimas
vargu ar pasieks savo tikslą, nes dau-
guma jo narių, pasisakančių sociali-
niame internetiniame „Facebook”
forume, vadovaujasi vien emocijo-
mis, ne susigaudo, nei kas yra lietu-
vybė, nei kas tautiškumas, nei kas ta
pilietybė, rodo visišką įstatymų ir
Konstitucijos ne išmanymą. 

Štai kaip viena forumo dalyvė
reagavo į mano pastebėjimą, kad tik
referendumu galima pakeisti Konsti -
tucijos 12 straipsnį: „jį reikėtų iš -
siųsti į šaltus kraštus, griežtai įkalin-
ti, kad nereikštų savo supuvusios
pro pagandos”. Kokios įstaigos dar-
buo  tojas galėtų taip ar panašiai pa-
siūlyti aiškinti nereikia.

Ta pačia proga norėčiau primin -
ti, kad visi, kas turi ar tikisi turėti
abi – Lietuvos ir Amerikos – piliety-
bes, priėmė ar dar priims dvi viena
kitai prieštaraujančias priesaikas.
Prie saika Lietuvos Respublikai: „Aš,
..., tap damas Lietuvos Respublikos
pilie čiu, be išlygų prisiekiu būti išti-
kimas Lietuvos Respublikai, laikytis
Lietu vos  Respublikos Konstitucijos
ir įsta tymų, ginti Lietuvos valstybės
nepri klausomybę, valstybės teritori-
jos vien  tisumą ir Konstitucinę sant-
var ką...  Tepadeda man Dievas.”

Oath of  Allegiance: „I hereby
declare, on oath, that I absolutely and
entirely renounce and abjure all alle-
giance and fidelity to any foreign
prin ce, potentate, state, or sovereigni-
ty of  whom or which I have hereto-
fore been a subject or citizen, ...; so
help me God”.

Už pasisakymą, kad būtų apga -
vystė ir nemoralu reikalauti dviejų
pilietybių, gerb. Gedimino Kairio bu-
vau taip supeiktas: „Jei yra daugiau
tokių, kaip gerb. P. Nagys, galvo-
jančių, kad dviguba pilietybė yra ap -
gavystė, tikrai graudu darosi” („Drau-
gas”, 2011 m. rugsėjo 20 d.). Grau du ir
darosi, jei taip suprantamas patri-
otiškumas ir pagarba Dievui.

Pranas Nagys
Waukegan, IL

PATAISYMAS

Šių metų lapkričio 8 dieną
,,Drauge” išspausdinto straipsnio
,,Sekmadienį prie Mexico įlankos”
autorius yra dr. Tomas Remeikis, o
ne Edvardas Šulaitis, kaip buvo para-
šyta. Atsiprašome.

LAIŠKAI 

Lietuvių rūšiavimas
VITALIJA DUNČIENĖ

Degutienė: ,,ta nuomonė, kurią konferencijoje
išsakiau, yra pirmiausia suformuota pačių lietu-
vių emigracijoje, nors ir man pačiai ne kartą tiek
užsienyje, tiek Lietuvoje teko patirti, kaip kai
kurie naujos emigra cijos lietuviai gėdinasi savo
Tėvynės ir kalbos”.



Buvo pradėta galvoti, kad St. Pe -
tersburg telkinys jau pradeda
ap snūs ti. Sumažėjo pramogų,

jau ne kvie čiami svečiai iš Lietuvos,
išseko jėgos ruošti madų parodas,
Užgavė nių pokylius ir Naujųjų Metų
sutiki mus. Tačiau paskutinysis, šių
me tų lapkričio 12 dieną surengtas
poky lis, skirtas Amerikos Lietu vių
klubo penkiasdešimtmečiui, parodė,
kad, nepaisant įvairiausių fizinių
negalavimų, didžiausi už mojai yra
įveikiami su lietuvišku užsispyri mu,
darna ir pasiryžimu, nors ir su su -
kąstais dantimis, bet dar su šypsena
veiduose.

Mintis ruošti 50 metų Klubo
veiklos paminėjimą kilo jau prieš ke-
lioliką mėnesių. Pradėta kalbėti, kad
pro ga – ypatinga, todėl reikia su-
ruošti ką nors didingo, ką nors tokio,
ko ši apy linkė dar nėra mačiusi.
Buvo su šauktas dabartinės valdybos
narių su bu vusiais pirmininkais ir
keliais veik lesniais asmenimis susi-
rinkimas pa sitarti dėl renginio ir nu-
statyti jo rėmus. Entuziazmas buvo
didelis, pasiūlymų nestigo: ruošiame
vakarie nę, parodą, kviečiame vietos
diduo menę, rašome į spaudą, samdo-
me orkestrą ir t. t., ir t. t. 

Praėjo kelios savaitės. Realybė ir
apsilankymai pas gydytojus prislo-
pino didelius užmojus, tačiau noras
ruošti pokylį išliko. Po keleto savai-
čių svarstymų buvo nuspręsta vietoj
orkestro pasitenkinti dviejų asmenų
kapela, programą sutiko atlikti pra-
moginių šokių gru pė ,,Ritmas’’ ir ne-
seniai įsikūrusi tau  tinių šokių gru-
pelė ,,Saulė’’. Pra sidėjo ruoša: išsiųs-
ti kvietimai, ren kami sveikinimai
programos leidinė liui, nuotraukos
parodai, susitarta su vakarienės šei-
mininke, atsirado pora mecenatų. 

Buvo tikėtasi sulaukti apie 120
dalyvių, kas, atrodė, šiuo me tu ir esa-
momis sąlygomis dar būtų buvę įma-
noma. Rezultatas buvo stulbinantis:
da lyvių skaičius pradėjo augti dieno -
mis ir iškilmių dieną gerokai viršijo
200 įvairaus amžiaus svečių. 

Visi atvyko išsi puošę, kai kurie
net su smokingais. O moterų puoš-
menas sunku net būtų apsakyti! Pa-
roda užėmė daugiau nei pusę mažo-
sios salės, programos kny ge lė išaugo
iki 36 puslapių leidinio su nuo-
traukomis ant puikaus po pie riaus.
Gal būtų buvę smagiau, jei bū tume
užsakę visos sudėties orkestrą, bet
gal to ir nereikėjo. Vakarie nė pui -
 kiau sia, o tokios užkandžių įvairovės
ne rastumėte net ir iškiliausiose ves-
tuvėse. 

Minėjimas-šventė prasidėjo kaip
ir planuota, 5 val. p. p. Atvykusius
sve  čius pasitinka ir pasveikina val -
dy bos narės, įteikdamos renginio lei-
dinį ir nurodydamos paskirtas vie-
tas. Įėjus į salę prasiveria akys: kris-
tali niais sietynais apšviestos salės
gale matosi didelis skaičius ,,50”,
simboli zuojantis šventę, grindys iš-
blizgintos, stalai padengti baltomis
staltie sėmis, net ir kėdės su „kėdžių
marškiniais’’, kurie siekia grindis. O
ant stalų – gėlės, šampano ir vyno
taurės ir rakandai, apdengti staltie -
sėlėmis. Gražu ir įspūdinga. Svečiai,
suradę vietas, nukreipiami į mažąją

salę. Čia prie durų juos pasitinka
jauna lietuvaitė, pasirinkus vyno ir
lietuviško sūrio, pasiūlo pasigrožėti
paroda. 

O čia ant stogo formos lentų iš-
kabinta net 18 didelių lapų su 16 nuo-
traukų kiekviename jų. Nors tų nuo-
traukų tikrai gausu, tebuvo parodyta
tik dalis, to kas vyko ir dar vyksta
Lietuvių klube. Paroda prasideda
nuo pirmininkų nuotraukų, po to
eina Klu bo padaliniai: chorai, tau-
tinių šo kių grupė ,,Audra’’, ,,Ži binto’’
vaidintojai, parodos, mokyklėlė
,,Saulu tė’’, populiarių šokių grupė
,,Ritmas’’ ir t. t. 

Tarp svečių nuotraukose ma to-
me prof. Vytautą Landsbergį, minist-
rą pirmininką Adolfą Šleževičių su
žmona, LR užsienio reikalų ministrą
Algirdą Saudargą, am basadorius Vy-
gaudą Ušacką ir Vy tautą Dambravą,
Klaipėdos miesto vadovybę, Lietuvos
radijo ir tele vi zijos direktorių Aud-
rių Saurusevi čių, LR karininkus,
tarnaujančius Tampa McDill oro ba-
zėje ir daugiau. Dalyje, skirtoje kon -
certams, – įvairiausi atlikėjai iš kitų
JAV vietovių, Kanados ir Lietuvos.
Neklysiu sakydamas, kad beveik
kiekvienas atlikėjas, iš Lie tu vos at-
vykęs į Ameriką, ne tik pra va žiuo-
davo pro šalį, bet ir mielai sutikdavo
atlikti programą Klube. Daugu mos jų
nuotraukas buvo galima pamatyti
parodoje. 

Vėliau į salę įnešami stalai su
užkandžiais. O jų – daugybė, įvai-
riau sių formų, spalvų ir dy džių. Už-
teko visiems. Tai profesionalios šei-
mininkės išra din gumas. Pasibaigus
susipažinimo ir užkandžių valandai,
prasidėjo oficialioji dalis.

• • •
Klubo pirmininkė Vida Meilu-

vienė atidarymo žodyje pasveikino
visus dalyvius ir pakvietė žodį tarti
vieną iš Klubo steigėjų Albiną Kar-
nių. Savo penkiolikos minučių kalbo-
je Albinas papasakoja Klubo steigi-
mo pradžią, pamini steigimo suma-
nytojus, turėtas problemas, Klubo
praplėtimus ir nu veiktus darbus.
Kalbą baigė pastebėdamas, kad ,,nė
vienas darbas pats ne pasidaro. Rei-
kia žmonių, gerano rių ir išmanan-
čių, kaip tuos darbus organizuoti ir
dirbti. (...) Nukelta į 14 psl.
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MEČYS ŠILKAITIS

St. Petersburg, Florida

Tai bent balius!

TELKINIAI

Klubo pirmininkė Vida Meiluvienė (k.) su LR įgaliotuoju minis tru Rolandu Kačinsku ir
Kenneth City miestelio mere Teresa Zemaitis. 

Algimanto Karnavičiaus ir Mečio Šilkaičio nuotraukos

Lietuvių klubo 50 metų veiklos paroda.

Laimutė Alvarado ir Gražina Viktorienė
pasitinka svečius ir kiekvienam įteikia po
programos leidinį.

Pulk. ltn. Paliulis su žmona, pulk. Algimantas Garsys ir Angelė Karnienė.

Pramoginių šokių grupė ,,Ritmas’’ ir tautinių šokių grupė ,,Saulė’’. Vadovė Rima Kil-
bauskienė.



Lapkričio 6 d., sekmadienį, po
lietuviškų šv. Mišių Our Lady
of  Lourdes bažnyčioje, kurias

atnašavo kun. Augus ti nas Simanavi-
čius iš Toronto, Ro ches ter, NY lietu-
vių telkinys pa mi nėjo žymaus Lietu-
vos menininko ir kompozitoriaus Mi-
kalojaus K. Čiur lionio 100-tąsias mir-
ties metines. Programą paruošė ir
vedė buvusi rochesterietė Danutė
Staškevičiūtė-Liaubienė iš Medina,
Ohio. 

Turinti didelę muzikinę patirtį,
dalyva vusi daugelyje konferenci -
jų,  skai čiu si paskaitas Čiurlionio
tema Kauno Vy tauto Didžiojo univer-
sitete, savo magistro diplominį darbą
parašiusi apie Čiur lionį, Staškevičiū-
tė-Liau bie nė paruošė labai išsamią
progra mą, priminusią paskaitą ,,M.
K. Čiurlio nio gyvenimas ir kūryba’’.

Programoje girdėjome muziki -
nes ištraukas iš įrašų, klausėmės
Staškevičiūtės-Liau bie nės skambini-
mo fortepijonu. Ištraukas iš Čiurlio-
nio dienoraščių ir laiškų skai tė   Ge-
diminas Juodeikis.  Renginyje bu vo
galima pamatyti Čiurlionio pa veiks-
lų reprodukcijų bei kitą dokumen-
tinę medžiagą.

Nuostabiai graži vėlyvo rudens
diena sukvietė nemažą grupelę  mū-
sų bendruomenės narių. Dalyviai
vaišinosi lengvais užkandžiais, kava,

vy nu, saldumynais. Vyko gražus ben-
d ravimas. Žmonės džiaugėsi rengi-
niu, džiaugėsi ir vėl prisiliesti prie
tokio brangaus mums lietuviško kul -
tūrinio  lobyno.

Renginį suruošė Rochester Lie-
tuvių draugija. 

Regina Juodeikienė – Rochester
Lietuvių draugijos komiteto pirminin-
kė.
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REGINA JUODEIKIENĖ

Rochester, NY

Muzikinės popietės atlikėjai: G. Alekna (sėdi kairėje) ir prof. S. Goštautas (sėdi d.) su
New Haven, CT apylinkės nariais.

Lietuvos prekybos atstovybės JAV atstovai Linas Klimavičius ir Ingrida Bublienė su
Suresh Kumar (Assistant Secretary for Trade Promotion and Director General of the U.S.
and Foreign Commercial Service), Oliver Sintobin (,,CEO XL Group”).

G. Juodeikis, E. Vidmantas, R. Juodeikienė, D. Staškevičiūtė-Liaubienė, N. Le lie nė ir  A.
Bulsys.                                                                                                             Aušros Cliford nuotr.

Prisilietėme prie lietuviško
kul tūrinio lobyno

Šių metų lapkričio 2–5 dienomis
Las Vegas mieste, Nevada Lie-
tuvos prekybos atstovybės JAV

(Lithuanian Trade Office, Inc.) atsto-
vai Ingrida Bublienė ir Linas Kli-
mavičius dalyvavo DEC konferenci-
joje. DEC arba District Export Coun-
cil yra JAV Komercijos departamen-
to skyrius, atsakingas už JAV eks-
portą. 

Šiu metu DEC iš viso yra per
1,800 narių, dirbančių 56-iuose JAV
regionuose, visi jie – daug pasiekę
verslininkai, patarinėjantys JAV
bendrovėms, kaip ir su kuo užmegzti
ir vystyti verslą tarptautiniu mas-
tu.  Šių metų DEC konferencijoje Las
Vegas dalyvavo apie 300 DEC narių.

Lietuvos stendas susilaukė dide-
lio DEC narių ir verslininkų, atvyku-
sių į konferenciją iš visų JAV valsti-
jų, dėmesio. Lietuvos atstovai turėjo
40 individualių pokalbių, užmezgė
daugiau nei 60 verslo ryšių. Šne-
kėtasi su verslininkais, kurie nori
parduoti savo prekes į Lietuvos ir
Europos Sąjungos rinką, importuoti
lietuviškus produktus, teikti finan-
sines ir logistikos paslaugas, kurie
domisi gamyba ir amerikietiškų
prekių platinimu Lietuvoje. Susitikta
su keliomis asociacijomis, kurios
norėtų bendradarbiauti su Lietuva,
ateityje rengti verslo misijas. Už-
megzti ryšiai su įmonėmis, kurios

parduoda produktus tokiems verslo
milžinams kaip ,,Walmart” ir ,,Home
Depot”. Su šių įmonių atstovais buvo
aptartos seminarų Lietuvos įmo-
nėms, pasidalinant turima patirtimi,
rengimo galimybės. 

Užmegztas tvirtas ryšys su vienu
verslininku iš North Caroline valsti-
jos, kuris palaiko ryšį su didžiau-
siomis tos valstijos bendrovėmis ir
valdžios atstovais, su juo aptarėmė
galimybes rengti dvipuses verslo
misijas. Pirmoji planuojama rengti
jau kitais – 2012-iais – metais.

Ingrida Bublienė vienoje iš kon-
ferencijos sesijų skaitė pranešimą
apie Lietuvą.  Iš kai kurių dalyvių su-
silaukėme komentarų, jog arba jie
nieko iki šol nebuvo girdėję apie mū-
sų šalį, arba nieko nežinojo apie esa-
mas verslo galimybes, todėl buvo
maloniai nustebinti.

Tai buvo vienas iš geriausių šių
metų Lietuvos prekybos atstovybės
renginių, kurio metu pasiekėme dau-
gybę JAV verslininkų, mažai žinoju-
sių apie Lietuvą. Su visais palaiky-
sime ryšį ir skatinsime, kad panau-
dotų naujai įgytas žinias apie Lietu-
vą ir patartų savo klientams pasido-
mėti Lietuvos rinka.

Daugiau informacijos apie DEC
konferenciją rasite internete adresu:
http://www.decconference.com/mem-
bers/decconference

Linas Klimavičius – Lietuvos pre-
kybos atstovybės JAV atstovas.

LINAS KLIMAVIČIUS

Sėkmingas Lietuvos 
pristatymas DEC konferencijoje

Netikėtai mūsų rytinį pakraštį
užgriuvusi sniego aud ra mu -
zi kinę popietę, skirtą Mikalo-

jaus K. Čiurlionio muzikai, padarė
tikrai ypa tingą. Aišku, ji supainiojo
rengė jų planus – iš 70 planuo tų klau-
sytojų sulaukėme tik 25 (įskaitant
programos atlikėjus). Bet tie, kurie
atvyko į popietę, tikrai ne sigailėjo. 

Renginys vyko labai jaukioje  ap-
linkoje, nuoširdžiai bendraujant. Vi-
sus atvykstančius prie durų malo-
niai pasitiko New Haven LB apy-
linkės pirmininkė Jurgita Mocku-
tė, padėjusi pasikabinti apsiaustus,
kvietė arbatos puodeliui.

Renginį vedusi New Haven LB
apy linkės pirmininkė pasveikino su -
sirinkusius ir trumpai pristatė pro-
gramos atlikėjus: pianistą Gabrielių
Alekną ir prof. Stasį Goštautą.

Susirinkusieji buvo sužavėti ga -
baus menininko Aleknos giliu ir nuo-
širdžiu Čiurlionio kūri nių atlikimu.
Čiurlionio romantišką kūrinių skam-
besį dar labiau paryškino už lango
siaučianti sniego audra. Kompozito-
riaus ir dailininko rodo mos kūrinių
skaidrės pabrėžė jo piešinių savitu-
mą.

Ne vieną lietuvišką telkinį ap -
lan kė šios programos atlikėjai Alek-
na ir prof. Goštautas. Jau teko skaity-
ti atsiliepimus apie sėkmingai pavy-
kusius Čiurlionio 100-sioms mirties
me ti nėms skirtus koncertus.

Visi lietuviški telkiniai, turėję
progos surengti šiuos renginius, tu-
rime būti la bai dėkingi JAV Lietuvių
Ben druomenės Krašto valdybos Kul-
tū ros tarybai, kurios pastangomis šis
pro jektas buvo parengtas. Dvi darbš -
čios moterys – JAV LB Kultūros tary-
bos pirmininkė Aldona Rastenytė-

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

New Haven, CT

Keletas žodžių apie praėjusį renginį

Page ir Kultūros valdybos vicepir mi-
ninkė Dalia Jakienė – daug pasidar-

bavo, kad projektas būtų sėkmingas.
Ačiū Jums už Jūsų įdėtą triūsą.

Vėlyvo rudens diena sukvietė nemažą
grupę žmonių.
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Rodiniai iš parodos: aktorė Ona Rymaitė vaidina Ateitininkų kongreso
metu, 1925 m.  Ateitininkų grupė su Vytauto Didžiojo universiteto prof. Kaziu Pakštu ir
vysk. Mečislovu Reiniu Kaune 1930 m.;  Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos direktoriaus 1936 m.
gruodžio 21 d. raštas Švietimo ministerijai apie mokinių pašalinimą iš gimnazijos už veiklą ateitininkų organizacijoje

,,Ateitininkai” – pasaulinė katalikiško jaunimo organizacija Lietuvoje (susi-
dedanti iš moksleivių ir studentų). Jos pagrindas katalikiška pasaulėžiūra; šū-
kis: ,,Visa atnaujinti Kristuje”. Veikia nuo 1989 m. sausio 7 d.…

Tai ištrauka iš LTSR valstybės saugumo komiteto Vilniaus m. skyriaus 1989
m. liepos 19 d. slaptos pažymos „Apie operatyvinę padėtį tarp katalikų
dvasininkijos”, kurioje, kaip matyti, pateikiama informacija apie Lietuvoje

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

,,Pagal ateitininkiškąją praktiką… Kristaus Karaliaus diena
ateitininkams yra dvasinio Vado bei Valdovo šventė (kun.
Stasys Yla, Ateitininkų vadovas, p. 102). O savo Karalių pri-

pažinti   – tai pasišvęsti Jam tarnauti. Šiais metais ši šventė yra lapkri-
čio 20 d.

Prieš metus (2010 11 27), užbaigdami Ateitininkijos pirmojo šimt-
mečio jubiliejinę šventę, šv. Mišių aukoje visi pasižadėjome Kristui
šiais žodžiais: 

Jėzau Kristau, mūsų Išganytojau ir mūsų Ideale…, pasižadame su
atnaujintu ryžtu stiprinti ryšius su Tavimi, su Lietuva ir likti ištikimi

Ateitininkų sąjūdžio idealams,
sprendžiant šiuolaikinius iššūkius
savo gyvenime ir organizacinėje
veikloje…” (visas tekstas yra ŠAA
valdybos išleistame leidinyje ,,Te -
gai vina mus Kristus”, p. 40).

Būtų prasminga, kad ateitininkijos antrojo šimtmečio pirmųjų
metų Kristaus Karaliaus šventėje atnaujintume savo ateitininkišką
pasišventimą. Tačiau tai turi būti padaryta sąmoningai, pasiruošus.
Tokį pasišventimą galime atnaujinti ir vėliau kiekvienas pats ar savo
organizaciniame vienete.

Kūrėjas mus sukūrė sąmoningai gyventi. Per Kristų Jis dovanoja
mums sudievintą gyvybę, kuri vystosi ir bręsta Dievo malone mums
sąmoningai stengiantis. Daug naudingų siūlymų, kaip sąmoningai
bręsti, rasime leidinyje Tegaivina mus Kristus (p. 22-40). 

Šiaurės Ateitininkijos ateitininkų tarybos pasiūlyto šūkio ,,Švęs-
kime gyvenimą Kristuje” įgyvendinimas kaip tik vyksta sąmoningomis
pastangomis, kuriomis jungiamės kasdien su Kristumi, mūsų Kara-
liumi – Jį pripažįstant, Jo vardu žmonėms tarnaujant, Tėvui dėkojant
už gyvybės dovaną ir  džiaugsmingai  ja dalijantis su kitais.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Knygelę ,,Tegaivina mus Kristus” galima užsisakyti, parašius R. Kasniūnienei  rasakas@aol.com

Kristaus Karaliaus šventė – 
Ateitininkų pasišventimo diena 

Kūrėjas mus sukūrė
sąmoningai gyventi.

atsikūrusią ateitininkų organizaciją. Šis dokumentas yra dalis ,,virtualios”
t. y. internete pristatomos parodos ,,Ateitininkai. Idealizmas ir ryžtas”, su-
darytos  Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) ir Lietuvos ypatingojo
archyvo (LYA). Šią dokumentų parodą, skirtą ateitininkų organizacijos šimt-
mečiui paminėti, galima pamatyti internete adresais: www.archyvai.lt
arba ateitis.org, pasekus ten esančiomis nuorodomis.

Parodoje pateiktas 81 rodinys. Pirmieji atspindi ateitininkų organizaci-
jos kūrimąsi nuo jos užuomazgų 1909 m. Yra protokolai, Vinco Mykolaičio-
Putino laiškas studentams, kviečiantis atnaujinti savo veiklą. Pristatomos
veiklos ir vadų nuotraukos, korporacijų steigimo dokumentai, finansų atas-
kaitos, moksleivių pastangos rinkti pinigus Ateitininkų rūmų statybai Kau-
ne. Galima pamatyti dokumentus, rodančius 1926 m. į valdžią atėjusių tau-
tininkų pastangas suvaržyti ateitininkų veiklą. Parodytas Švietimo ministro
1930 m. rugpjūčio 30 d. aplinkraštis,  uždraudžiantis moksleivių organizaci-
jų, tarp jų – ir ateitininkų, veiklą mokyklose. Dokumentuose atsispindi sma-
gus moksleivių pasipriešinimas, pateikta nuotrauka didelės moksleivių gru-
pės, nusifotografavusios po slapto susirinkimo. Parodyta ir kita ašmens pu-
sė: moksleivių atleidimas iš gimnazijos ir dr. Adolfo Damušio laiškas jauni-
mui, parašytas pakeliui į kalėjimą, kur 1931 m. jis buvo išsiųstas už veiklą
ateitininkų organizacijoje. Laiškas dvelkia krikščionišku džiaugsmu ir gied-
ria nuotaika. Jis skatina jaunimą nenuleisti rankų, neišduoti savo draugų,
visuomet garbingai elgtis.  

Šį nesmagų moksleivių veiklos suvaržymo laikotarpį greitai pakeičia
itin žiaurūs karo ir rusų okupacijos metai. Parodoje parodyti dokumen tai
liudija suimtų, ištremtų ar sušaudytų ateitininkų tragiškas dalias. Pagal pa-
rodoje parašytus paaiškinimus, ,,Lietuvos ypatingojo archyvo saugomuo se
dokumentuose pateikiama informacija apie sovietinių represinių struktūrų
vykdytą Lietuvos ateitininkų federacijos narių persekiojimą. Lietuvos TSR
valstybės saugumo komiteto (KGB) fonduose saugomos pirmosios sovietinės
okupacijos metais represuotų P. Dovydaičio, I. Skrupskelio, H. Žvirzdino, K.
Bizausko, P. Dielininkaičio; 1945–1953 m. represuotų vyskupų V. Borisevi-
čiaus ir M. Reinio, kun. A. Bieliūno, ateitininkų V. Šimkūno, A. Dirsytės, S.
Ladigienės, P. Kuraičio ir kt. baudžiamosios bylos, sovietinio saugumo perse-
kioto vyskupo K. Paltaroko byla.” Dauguma šių dokumentų yra rusų kalba,
su trumpais paaiškinimais lietuviškai. Kyla klausimas, ar to užtenka pajusti
lietuvių tautai padarytas skriau das? Kokį šiurpą ir liūdesį sukelia žodis
,,rasstrelian” – ,,sušaudytas” – slaptoje pažymoje apie Kazį Bizauską. Nemo-
kantiems rusiškai vertimas į lietuvių kalbą yra būtinas, nes kitaip šie daug
pasakantys dokumentai lieka tik paveiksliukais. 

,,Ateitininkai. Idealizmas ir ryžtas” paroda yra didelė dovana atei-
tininkams ir visiems, kurie domisi lietuvių tautos kultūrine istorija. Joje
labai vaizdžiai parodyta, apie ką anksčiau buvo tik skaitoma ar girdima. Ji
taip pat turėtų būti mums, išeivijos ateitininkams, paskata sutvarkyti savo
archyvus ir panašiai dalintis savo rodiniais su visuomene. 

 –Vida Kuprytė

Prasidėjo registracija Moksleivių žiemos kursams
Moksleivių ateitininkų sąjungos cen tro valdybos rengiami Atei ti ninkų

pa sau lėžiūros kursai įvyks š. m. gruodžio 26–sau sio 1 d. Dai navoje. Kviečiame
užsiregistruoti tinklalapyje www.mesmas.org

Studentai kviečiami paremti Neringos stovyklą
Šiaurės Amerikos studentų ateitininkų valdyba, norėdama paremti

viesulo ,,Irena” nuniokotą Neringos stovyklą Vermont valstijoje, gruodžio
3 d. 6 val. v. kviečia visus studentus į ,,Lėšų telkimo vakarėlį” Lietuvos amba-
sadoje Washington, DC.  Kaina asmeniui 50 dol. Praneškite apie savo daly-
vavimą el paštu aidas@neringa.org

ATEITININKAI. IDEALIZMAS IR RYŽTAS.
Dokumentų paroda, skirta ateitininkų organizacijos šimtmečiui

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO



Lapkričio 7–9 dienomis Čikagoje lankėsi Lie-
tuvos viešosios įstaigos ,,Investuok Lietuvo-
je” (,,Invest Lithuania”) atstovai – generali-

nio direktoriaus pavaduotoja Laura Guobužaitė ir
Investicijų skatinimo departamento direktorius
Audrius Masiulionis su partneriais: Klaipėdos
laisvosios ekonomikos zonos (LEZ) generaliniu di-
rektoriumi Eimantu Kiudulu ir Kauno laisvosios
ekonomikos zonos rinkodaros direktore Ugne Jan-
kauskiene. 

LR gen. konsulato Čikagoje surengtame susi-
tikime su Lietuvių verslo taryba ir vietos žiniask-
laida svečiai iš Lietuvos trumpai pristatė savo
įstaigas, jų veiklos gaires ir tik-
slus. Pokalbio metu dalintasi pa-
tirtimi, kaip pritraukti užsienio
investicijas į Lietuvą, ypač daug
dėmesio skirta investicijų pa-
ieškoms Jungtinių Amerikos
Valstijų rinkoje. 

Lietuva – tiltas 
į Rusijos rinką

Šio ,,Investuok Lietuvoje”
atstovų ir jų partnerių apsi-
lankymo JAV tikslas buvo daly-
vavimas JAV gamybos įmonių
forume. Pasak ,,Investuok Lie-
tuvoje” generalinio direkto-
riaus pavaduotojos Lauros Guo-
bužaitės, tokiuose ir panašiuose
renginiuose jos atstovaujama
įstaiga dalyvauja dėl kelių prie-
žasčių. Viena iš pagrindinių yra
tai, kad, nepaisant, jog šiais lai-
kais apie bet kurią bendrovę ga-
lima rasti daug medžiagos, labai sunku gauti in-
formaciją apie bendrovės strategiją, ateities pla-
nus, tarp jų – ir informaciją, ar bendrovė galvoja
investuoti Europoje. 

,,Šių dienų pasaulis, – sakė Guobužaitė, – spar-
čiai keičiasi: bendrovės ‘juda’ kas penkeri, septy-
neri, o paslaugų įmonės dar dažniau – kas treji,
ketveri metai. Todėl dalyvaujame renginiuose, kad
suvoktume, kas vyksta, kokios bendros tendenci-
jos.” Būtent tokią vertingą informaciją apie už-
sienio bendroves, Guobužaitės vadinamą ,,per-
liuku”, ,,Investuok Lietuvoje” atstovai ir siekia
,,sumedžioti”. 

Tam, kad perliukas būtų surastas, o po to tin-
kamai panaudotas, užsienio investicijomis besirū-
pinantys ekonomistai privalo tiksliai žinoti, kodėl
bendrovės turi ateiti į Lietuvą. Pasak svečių, lietu-
viškas perliukas, kuriuo bandoma suvilioti užsie-
nio bendroves investuoti Lietuvoje, yra paprastas –
,,savo šalį pristatome kaip tiltą į Rusijos rinką”. Už
investicijų pritraukimą ,,Investuok Lietuvoje”
atsakingo Audriaus Masiulionio nuomone, nors
Lietuva dėl savo rinkos dydžio pralaimi (,,niekada
nelaimėsime projekto, susijusio su mūsų rinkos
dydžiu”), ji išlošia dėl savo geografinės padėties –
,,Lietuva gali būti tas tiltas, aptarnaujantis kitų
šalių – Rusijos, Skandinavijos – rinkas.”

Pastaruoju metu, pastebėjo svečiai, tokia Lie-
tuvos pasirinkta taktika veikia, mat dauguma Va-
karų, tarp jų – ir JAV, bendrovių jau pradėjo skųs-
tis dėl Rusijoje esančių nepalankių verslo sąlygų,
ne viena jų jau uždarė savo verslus ten. Norėdamos
aptarnauti Rusijoje likusius klientus, palaikyti
ryšį su jais, tokios bendrovės pamažu ima dairytis
kaimyninėse šalyse, ir būtent Lietuva, pasak Guo-
bužaitės, šiuo atžvilgiu turi visus privalumus.

Užsienio bendrovių atėjimas pakėlė kartelę

Lietuvoje palanku investuoti ir dėl kitos prie-
žasties. ,,Investuok Lietuvoje” atstovai pastebėjo,
jog bendrovių, kurios savo verslus turi Rytų ar
Centrinėje Europoje, pvz., Vengrijoje, Lenkijoje,
jau ima netenkinti tose šalyse labai smarkiai au-
gantis atlyginimų lygis (maždaug po 30–40 proc.
per metus). Tuo tarpu Lietuvoje atlyginimų kilimo
vidurkis siekia vos 3–5 proc. 

Ne mažiau Lietuvai palankūs yra ir tokie veik-
sniai kaip lietuviška darbo jėga, turinti techno-
loginį išsilavinimą, šalies infrastruktūra, geras su-
sisiekimas. Didelį vaidmenį vaidina ir valdžios
palaikymas bei finansinė parama. ,,Tad, – susitiki-
mo metu sakė svečiai, – mūsų žinia būsimiems in-
vestuotojams yra aiški: Lietuva turi žmones, turi
kompetenciją, gerą infrastruktūrą ir valdžios pa-
ramą.” 

Pasak Guobužaitės, šiandien Lietuva jau turi
labai aiškią strategiją, ko ji nori. Gen. direktoriaus
pavaduotoja prisimena, jog daugelį metų Lietuvoje
niekam užsienio investicijų nereikėjo. Lietuviai
galvojo, kad jie patys gali viską padaryti: ,,užau-
ginti” ekonomiką, viską sukurti. ,,Investuok Lie-
tuvoje” atstovų nuomone, tai rodė lietuvišką sava-

naudiškumą – galvota, kad į Lietuvą atėjęs užsie-
nietis nuvilios darbo jėgą. Tačiau užsienio įmonių
atėjimas į Lietuvą ne tik pakėlė kokybės kartelę,
bet ir davė postūmį lietuviškoms įmonėms peržiū-
rėti savo išlaidas, iš naujo įvertinti savo darbuoto-
jus, jų patirtį. Maža to, užsienio įmonės privertė ir
lietuviškas įmones universitetuose, mokyklose,
kolegijose siūlyti kurti naujas mokymo progra-
mas, kad moksleiviai būtų išsilavinę tokiose sri-
tyse kaip IT ir pan. 

Finansinės valstybės paskatos laukta 10 metų

Finansinė paskata investuotojams yra gana
nauja programa Lietuvoje, sudaryta tik praėju-
siais metais. ,,Mes, – prisipažino Guobužaitė, –
kaip investicijų įstaiga, tokios programos laukėme
10 metų, nes iki tol su kitomis šalimis galėjome
varžytis tik savo žmonių profesionalumu. Kodėl
Estija padarė tokią pažangą ir priviliojo daugiau-
siai investicijų? Viena iš priežasčių yra jų suge-
bėjimas per paskutinius 10 metų tiksliai žinoti, ko
ji nori”, – sakė viešnia. 

Ne paslaptis, jog kitos šalys investicinius pro-
jektus tikra to žodžio prasme perka. Todėl, atsira-
dus nors ir dalinei Lietuvos valstybės paramai, in-
vestuotojai jau visai kitaip pradeda žiūrėti ir ver-
tinti Lietuvos pasiūlymus. Šiuo metu Lietuvos ski-
riama didžiausia parama (grantas) yra 11 mln. litų
arba 3.5 mln. eurų. 20 proc. projektui skiriamų lėšų
gali būti skirta technologijoms, infrastruktūros
kūrimui, specializuotam apmokymui, likusi dalis
– apie 6 mln. – gali būti skirta darbuotojų apmoky-
mams. Palyginimui svečiai sakė, jog, pavyzdžiui,
už ,,Mercedes” pasiūlymą, kurio investicinio pro-
jekto vertė buvo beveik 700 mln. eurų, vengrai su
malonumu sumokėjo 300 mln. eurų. Pasak Masiu-
lionio, šis pavyzdys puikiai parodo, jog su lanku
prieš automatą nepakovosi, tačiau jis pabrėžė, jog
lietuviai vis tiek ieško būdų, kaip atsverti kaimy-
ninių šalių, tarp jų – ir Lenkijos, privalumus, ku-
rie turi didelę rinką, yra gerai žinomi ir arti var-
totojiškų rinkų (Vokietijos, Prancūzijos).

Kadangi pačios Lietuvos rinka yra nedidelė,
svečių iš Lietuvos teigimu, jų nedomina tokios
įmonės, kurios į šalį ateitų aptarnauti tik Lietuvos
rinką – tai gali padaryti ir mūsų šalies įmonės. ,,In-

vestuok Lietuvoje” atstovus ypač domina regio-
niniai projektai, nukreipti į Skandinaviją, Rusiją,
Rytų ir Centrinę Europą. Pasak Masiulionio, Lie-
tuva čia jau yra pasiekusi neblogų rezultatų. Pa-
vyzdžiui, ,,Philip Morris” cigaretes gamina ne Lie-
tuvai, o pusei Europos, kaip ir šunims bei katėms
maistą gaminanti ,,Mars”, Lietuvoje sukūrusi
1,200 darbo vietų. 

Tiek Guobužaitė, tiek Masiulionis ypač džiau-
gėsi viena iš naujausių užsienio investicijų – ,,Wes-
tern Union” atėjimu į Lietuvą. Pasak Investicijų
skatinimo departamento direktoriaus, tik vieno iš
,,Western Union” viceprezidentų, Amerikos lietu-
vio Gint Baukus dėka Lietuva sužinojo apie jo ben-
drovės ketinimą steigti klientų aptarnavimo cen-
trą Europoje. ,,Tik laiku gauta informacija, – sakė

Masiulionis, – padėjo Lietuvai
įšokti į jau važiuojantį traukinį.
Per metus ‘Western Union’ atėji-
mas į Lietuvą tapo realiu pro-
jektu, ir mes jį laimėjome.” 

Užsienio lietuvių patarimai –
aukso vertės

Susitikime su Lietuvių ver-
slo tarybos nariais svečiai iš
Lietuvos ypač pabrėžė užsienio
lietuvių indėlio, ieškant investi-
cijų, ir tiesioginio ryšio svarbą.
,,Jūsų žinios mums būtų labai
naudingos, – sakė jie. – Jūsų pa-
tarimai yra aukso vertės.” 

Šiuo metu VšĮ ,,Investuok
Lietuvoje” dirba 10 žmonių. Pa-
sak Guobužaitės, su tokiomis
pajėgomis neįmanoma aplanky-
ti viso pasaulio, todėl jie yra pri-
versti rinktis. Svečiai iš Lietu-
vos teigė puikiai suvokiantys,

jog be užsienio lietuvių pagalbos, jų suteiktų žinių
Lietuva negalės pakankamai greitai judėti ir susi-
vokti toje didelėje rinkoje, ypač Jungtinių Valsti-
jų. 

Klaipėdos laisvos ekonomikos zonos direkto-
riaus Eimanto Kiudulo teigimu, Amerikos rinka
Lietuvai yra beveik nepažįstama – ji tiesiog per
didelė. Todėl šio žvalgybinio apsilankymo JAV me-
tu jie stengėsi suprasti, kuo Amerikos bendrovės
gyvena, su kokiais sunkumais susiduria, kokiais
regionais domisi. ,,Supratome, – sakė Kiudulas, –
jog didelė jų dalis nėra patenkintos gamyba Ki-
nijoje, kur išlaidos per metus išauga 20–30 proc. To-
dėl Lietuva turi galimybę pasinaudoti šia korta –
Lietuvoje gamybos išlaidos auga labai nežymiai.”

Svečiai iš Lietuvos pastebėjo, jog paskutiniu
metu ypač jaučiama, jog Lietuva, apskritai Rytų
Europos regionas ima traukti amerikiečių dėmesį.
Jei prieš kokius dvejus metus Amerikai Europa
pasibaigdavo ties Vengrija, geriausiu atveju – Len-
kijos viduriu, tai dabar ji žvelgia toliau į Rytus ir
jau pastebi Lietuvą.

Todėl, pastebėjo Kiudulas, siekiant geriau su-
sipažinti su JAV rinka, ypač svarbūs tampa JAV
lietuvių asmeniniai ryšiai. ,,Sakyti, kad pažįsta-
me, pavyzdžiui, ‘Boeing’ bendrovę, reiškia sakyti,
kad mes nieko nepažįstame ir nieko apie ją nežino-
me.                                                         Nukelta į 8 psl.
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Savo patirtimi su ,,Investuok Lietuvoje” Investicijų ska-
tinimo departamento direktoriumi Audriumi Masiulio-
niu dalijosi Donatas Tijūnėlis.    Dalios Cidzikaitės nuotr.

2011 LAPKRIČIO 19, ŠEŠTADIENIS

LIETUVA – MAŽA ŠALIS, BET SU DIDELĖMIS GALIMYBĖMIS

DALIA CIDZIKAITĖ

LR gen. konsulate Čikagoje kalbėta apie Lietuvos galimybes pritraukiant užsienio investicijas. Iš
kairės: Lietuvių verslo tarybos pirm. Angelė Kavakienė, ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktoriaus
pavaduotoja Laura Guobužaitė, Cezaris G. Ugianskis ir Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos
direktorius Eimantas Kiudulas.                                                                           

Čikagoje lankėsi VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” atstovai
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Šiuo metu žymiausias Amerikos
lietuvis sportininkas Lukas Veržbic -
kas (Verzbicas), gimęs Lietuvoje, o
nuo 8 metų gyvenantis Amerikoje,
yra laimėjęs daug įvairių pergalių
jaunių bėgimo ir triatlono srityse
(praėjusią vasarą Kinijoje jis tapo
pasaulio jaunių triatlono čempionu).
Jis gavo stipendiją studijuoti Univer -
sity of  Oregon Eugene, OR, tačiau po
dviejų mėnesių paliko šią mokslo
įstaigą, žinomą kaip geriausia JAV
bė gikų „kalvė’’.

Po poros pasirodymų šioje žy -
miausioje JAV bėgikų tvirtovėje
spor tininko rezultatai nebuvo tokie,
ko kius jis rodė jaunių grupėje ir kur
net porą kartų laimėjo jaunių bėgimo
čempiono vardą, surinkdamas be-
veik visus bėgikams skirtus JAV ap-
dova nojimus. Tuo tarpu Oregon Lu-
kui teko rungtyniauti jau su 3–5 me-
tais vyresniais bėgikais, o tai jam
pradžioje at rodė sunkiai įkandama.

Labiau traukė triatlonas

Veržbicką jau ir anksčiau labiau
traukė triatlonas, ne tik bėgimas.
Kaip žinia, triatlone yra trys rungtys
– bėgimas, plaukimas ir važiavimas
dviračiu.

Kai Kinijoje Lukas laimėjo Pa -
saulio jaunių triatlono pirmenybes,
atgimė Luko noras grįžti ir kul-
tivuoti vien tik šią sporto šaką.
Įtakos apsisprendžiant turėjo ir tai,
jog Luko patėvis Romas Bertulis

buvo paskirtas JAV Olimpinio centro
triatlono specialybės vadovu. Į tą
centrą, esantį Colorado Springs, CO,
jau kiek anksčiau išsikėlė dirbti bei
gy venti visa Luko šeima. Tad ir pats
Lukas sugalvojo vykti į šį JAV olim-
pinės rink tinės elitinį triatlono cen-
trą, kur galės ne tik toliau tobulėti
triatlone, bet ir studijuoti University
of  Colo rado Colorado Springs, kur
jam ža dama suteikti pilna stipendija.

Vaikino tikslas – patekti į JAV
olimpinę rinktinę. Nors į 2012 m.
Londono olimpiadą vargu ar jis pa -
teks. Tam yra dvi kliūtys: olimpinės
distancijos (jos dvigubai ilgesnės, o
patirties šioje srityje sportininkas
neturi) ir JAV pilietybė, kurią jis ti-
kisi gauti tik po 2 metų (dabar turi
tik žalią kortą, o norint dalyvauti
olimpiadoje yra būtina būti JAV
piliečiu, nors pasaulio triatlono jau-
nių pirmenybėse Lukas dalyvavo
kaip JAV atstovas). Atrodo, jog Lukui
reikės laukti 2016 m. olimpinių žai-
dynių, kai tada jam bus dar tik 24-eri
metai.

Kalbant telefonu su Veržbicku, ku-
rį pavyko pagauti Colorado Springs,
jis buvo nusiteikęs optimistiškai ir
sakė, jog dės visas pastangas, kad pa-
tektų į JAV olimpinę triatlono rink-
tinę galbūt 2016 metais. Vaikinas tiki-
si, jog pavyks išvengti traumų ir jis
tų metų rinktinėje tik rai dalyvaus.

Apie lietuvį rašė 
„Chicago Tribune’’

Veržbickas praėjusį pavasarį, ša -
lia daugybės visos Amerikos  apdo-
vanojimų, buvo pagerbtas ir Či kagos
dienraščio „Tribunes Preps Plus’’.
Šis dienraštis net 3 dienas rašė apie
Luko norą pakeisti sporto sritį bei
universitetą, tam skyrė labai daug
vietos. Laikraštyje paskelbtos me-
džiagos pakaktų bent keliems mū sų
laikraščio puslapiams. Dienraščio
žurnalistas Philips Hersh, rašantis
apie olimpinį sportą, negailėjo gerų
žodžių lietuviui, kurį spauda vadina
„wonder boy’’, sporto fenome nu bei
kitais garbingais vardais.

Nesileisdami į tolimesnes deta -
les, linkime Lukui kuo geriausios
sėk mės naujoje vietoje ir tikimės
anksčiau ar vėliau jį pamatyti tarp
JAV olimpiečių. To, be abejo, lin ki ir
visi Amerikos lietuviai, turintys
sportininką, kurio vardą ir pavardę
dažnai linksniuoja JAV spauda, vis
pažymėdama, kad jis yra gimęs Lie -
tuvoje. Beje, Lukas kuo puikiausiai
kalba lietuviškai, Lietuvą laiko savo
tėvyne ir tuo didžiuojasi.

L. Veržbickas nusprendė visą dėmesį
sutelkti į triatloną

EDVARDAS ŠULAITIS Praėjusią svaitę aštuntus metus
iš eilės WRC (Pasaulio lenktynių
čem pionatas) čempionu tapo Sebas -
tien Loeb.

Čempionas turėjo paaiškėti po
paskutinio sezono etapo Velse. Pir -
mie ji septyni greičio ruožai žadėjo
įspūdingą kovą tarp dviejų čempio -
nate pirmavusių Loeb ir Mikko
Hirvonen, tačiau jau pirmą dieną iš
varžybų turėjo pasitrau kti Hirvonen.
Kadangi Loeb čempionato įskaitoje
pirmavo 8 taškais, jam net nereikėjo
laimėti taškų, kad apgintų čempiono
vardą. 

Pirmasis Velso lenktynes baigė

suomis Jari-Matti Latvala. Jam ši
pergalė nepadėjo pakilti įskaitoje ir
jis liko ketvirtas. Po suomio atvažia-
vo du norvegai Mads Ostberg ir
Henning Solberg. Ketvirtą ir penktą
vietas užėmė britai Kris Meeke ir
Matthew Wilson. Šeštas lenktynes
baigė estas Ott Tanak, septintas –
rusas Evgeny Novikov, aštuntas –
olandas Dennis Kuipers, devintas –
amerikietis Ken Block, dešimtas –
portugalas Armindo Araujo.

Čempiono vardą pelnęs Loeb
bendroje įskaitoje turi 222 taškus.
Antrą vietą užimantis suomis M.
Hir vonen turi 214, o trečias S. Ogier –
196 tšk.

WRC čempionu aštuntą kartą tapo S. Loeb

Lukas Veržbickas (Verzbicas) bėga stu-
dentų varžybose.

Praėjusią savaitę Kaune „Žalgi -
rio’’ krepšininkams pavyko laimėti
pir mąsias rungtynes šių metų ,,Eu-
ro lygos’’ sezone.

„Žalgirio arenoje’’ kauniečiai su -
sikovė su vokiečių Bambergo „Brose
Baskets’’ klubu. Pirmą kartą šiemet
,,Eurolygoje’’ Lietuvos klubui pavyko
laimėti pirmąjį kėlinį. Nors antraja -
me ketvirtyje pajėgesni buvo svečiai,
Kauno komanda pirmavo – 46:43. Jau
po pirmosios rungtynių pusės matė -
si, jog geriausiai „Žalgiryje’’ žaidžia

užsieniečiai, o ne lietuviai. Nesustab -
d omas buvo Sonny Weems.

Grįžusios į aikštelę po ilgosios
pertraukos, trečiame kėlinyje nė vie-
na komanda rezultatyvumu nepasi-
žy mė jo. Paskutiniame kėlinyje vokie -
čių komanda buvo sumažinusi skir-
tumą iki 2 taškų, tačiau, palaikomi
namų sienų, „Žalgirio’’ krepši nin kai
paskutinėmis minutėmis atitrū ko
nuo „Brose Baskets’’ ir laimėjo rung-
tynes 81:70.

Iš šešių ,,Eurolygos’’ B grupės
komandų „Žalgiris” užima penktą
vietą.

Kauno „Žalgiris’’ šventė pirmą pergalę
PAUL TRIUKAS

Atkelta iš 7 psl.
Norint sužinoti, ką konkrečiai

Lietuva gali pasiūlyti, reikia turėti
žmogų, kuris bendrovę pažįsta iš
vidaus”, – sakė jis. Turėdama tokį
žmogų, Lietuva turės aukso gabalą.
,,Jei tokių aukso gabalų turite, – sakė
svečiai, – būsime labai dėkingi už in-
formaciją.”

Trumpai

„Investuok Lietuvoje” (www.in-
vestlithuania. com) – viešoji įstaiga,
pavaldi Lietuvos Respublikos Ūkio
ministerijai. „Investuok Lietuvoje”
teikia informaciją ir konsultacijas
įmonėms, siekdama pritraukti užsie-
nio investicijų į Lietuvą. 

Remiantis 2011 m. paskelbtu „A.
T. Kearney” patraukliausių pasaulio
šalių verslo paslaugų plėtrai indeksu
(A. T. Kearney Global Services Loca-
tion Index), Lietuva pakilo 7 vietomis
ir užima 14-tą vietą pasaulyje. Ji yra
aukščiau už Jungtinę Karalystę (16)
ar JAV (18), taip pat už kaimyninę
Lenkiją (24), Vengriją (31) ir Čekiją
(35). 2011 m. pirmąjį pusmetį užsie-
nio bendrovės Lietuvoje apsisprendė
įgyvendinti 30 projektų, arba 58 proc.
daugiau nei per tą patį 2010 m. laiko-
tarpį (19). Įgyvendinus šiuos 2010 m.
ir 2011 m. pirmą pusmetį pradėtus
projektus, bus pritraukta apie 5,85
mlrd. litų investicijų. Pastaruoju
metu Lietuvoje įsikūrė garsios ir ži-
nomos tarptautinės bendrovės (Jung-
tinės Karalystės „Barclays Bank”,
JAV „Western Union” ir „Computer
Sciences Corporation”, Norvegijos
„Mirror Accounting”, Indijos „Ideal
Invent Technologies” ir kt.), teikian-

čios paslaugas visai Europos rinkai
anglų, vokiečių, rusų, lenkų ir skan-
dinavų kalbomis.

Klaipėdos LEZ (www.fez.lt),
įsteigta 1996 m. rugsėjį, yra pirmoji
ir sėkmingiausia tokio pobūdžio zo-
na Lietuvoje pagal pritrauktų inves-
ticijų ir sukurtų darbo vietų skaičių.
Nuo 2002 m. Klaipėdos LEZ pritraukė
daugiau nei 800 mln. litų investicijų
bei sukūrė per 1,000 naujų darbo vie-
tų. 2010 metais „Financial Times”
grupės „FDI Magazine” leidinys
Klaipėdos LEZ įvertino kaip vieną iš
5 geriausių ekonominių zonų pasau-
lyje pagal suteikiamas verslo sąlygas
bei sukurtą infrastruktūrą ir 20-ta
patraukliausia ekonomine zona pa-
sauliniu mastu. 

Kauno LEZ (www.fez.lt), užiman-
ti 534 ha plotą, buvo įsteigta 1996 m.
Šalia Kauno LEZ  veikiantis Kauno
tarptautinis oro uostas užtikrina pui-
kų tarptautinį susisiekimą. Kauno
LEZ iš oro uosto pasiekiama per
10–20 minučių. Kauno LEZ yra pa-
traukli savo geografine padėtimi bei
puikiomis plėtros galimybėmis: di-
delėmis mokesčių lengvatomis; pui-
kia geografine padėtimi ir geru su-
sisiekimu keliais, traukiniais ir oru;
nedideliu atstumu nuo neužšąlančio
Klaipėdos jūrų uosto; aukštos kvali-
fikacijos, nebrangia darbo jėga; gerai
išvystyta infrastruktūra; palankia
investicijoms aplinka; verslo saugu-
mu. Kol kas KEZ sėkmės istorijomis
su JAV investicijomis negali pasigir-
ti. Iki šiol 75 proc. visų KEZ investici-
jų atėjo iš Suomijos. 

LIETUVA – MAŽA ŠALIS, BET SU DIDELĖMIS GALIMYBĖMIS

PAUL TRIUKAS

Aštuonioliktąjį ir priešpaskutinį
šių metų „Formulės 1’’ etapą Jungti -
niuose Arabų Emyratuose laimėjo
bri tas Lewis Hamilton.

Iš pirmosios vietos Abu Dabyje
lenktynes pradėjęs Sebastian Vettel,
deja, rungtynes turėjo pabaigti jau po
pirmo posūkio. Jam pirmą kartą šį
sezoną nepavyko baigti lenktynių dėl
sprogusios padangos.

Nepasisekus vokiečiui, iškart
pir mauti ėmė britas Hamilton, visas
lenktynes važiavęs pirmas. Už jo
gana sėkmingai va žiavo ir lenktynes
baigė ispanas Fernando Alonso. Nuo
Hamilton daugiau nei 25-iomis se-

kundėmis atsiliko jo komandos drau-
gas Jenson Button. Mark Webber ket-
virtoji vieta lėmė, jog pirmą kartą šį
sezoną ant pakylos nelipo nė vienas
„Red Bull Racing’’ lenktynininkas.
Penktas lenktynes bai gė Felipe Mas-
sa, šeštas – Nico Rosberg, septintas –
Michael Schu macher, aštuntas – Ad-
rian Sutil, de vintas – Paul di Resta,
dešimtas – Kamui Kobayashi.

Likus paskutiniam etapui, kuris
vyks Brazilijoje po dviejų savaičių,
Vettel bendroje čempionato įskaitoje
turi surinkęs 374 taškus. J. Button,
esantis antroje vietoje, turi 255 tšk., F.
Alonso užima trečią vietą (245 tšk.),
M. Webber – ketvirtą (233 tšk.). Penk-
tą vietą užima L. Hamilton su 227 tšk.

Abu Dabio lenktynes laimėjo L. Hamilton
PAUL TRIUKAS
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Nuostabios datos (11.11.11) nuostabus koncertas

JOLANTA URBIETIENĖ

Pasidžiaugę vasara, lietuvių
meno ansamblio „Dainava” choristai
rugsėjo mėnesį ir vėl sugužėjo į
įprastą savo repeticijų vietą PLC, Le -
mont. Jie nusiteikę rimtam darbui,
nes šis sezonas žada būti įdomus ir
turiningas net dviem stambiais pro-
jektais. 

Pastariesiems „Dainavos” vado -
vas Darius Polikaitis kartu su valdy-
bos nariais bei kitais bendraminčiais
pradėjo ruoštis gerokai prieš veiklos
metų pradžią, o dabar tas darbas tę -
siamas įtemptas repeticijas derinant
su jau tradicija tampančiais muzi -
kinio tobulinimosi seminarais, į ku -
riuos pasikviečiami įvairūs savo ži -
niomis bei patirtimi pasidalijantys
profesionalai. Šį mėnesį su daina vie -
čiais padirbėti atvyksta ,,DuPage
Chorale” vadovas ir dirigentas, pia -
nistas, kompozitorius, DuPage kole -
gi jos profesorius Lee R. Kessel man.
Tos kelios tarmės, balso, kvėpavimo,
laikysenos pagrindų valandos su
žmogumi, gerai išmanančiu savo
veiklos sritį, tampa ne tik vertin-
gomis pamokomis, bet ir draugystės

tąsa – su ,,DuPage Chorale” viena
sce na „Dainavai” jau yra tekę dalin-
tis, o jo vadovas palankiai yra įver -
tinęs ne vieną dainaviečių koncer-
tą.            

Na, o pirmąjį susitikimą su klau -
sytojais „Dainava” rengia netrukus
po Naujųjų metų švenčių. Kunigui
Valdui Aušrai, vienam iš Psicholo -
ginės ir dvasinės pagalbos draugijos
steigėjų, seniai buvo kilusi mintis
jaukaus vakaro aplinkoje paban dyti
atsakyti į kiekvienam lietuviui svar-
bius būties klausimus: „Kas man yra
Lietuva?, kas jai esu aš?” Į kūrybinę
grupę pasikvietus D. Polikaitį, Astą
Zimkienę, mintį palaikius Lie tuvos
generaliniam konsulatui Čikagoje,
buvo nutarta 2012 m. vasario 4 d.
teatralizuotu meno, lite ratūros bei
chorinės muzikos rengi niu „Turbūt
ne dėl savęs esu”  pami nėti Lietuvos
nepriklausomybės die ną. Į ją – kitaip,
nei įprasta – bus pa žvelgta per pernai
vasario 16-ąją mi rusio lietuvių poeto
Justino Mar cinkevičiaus kūrinių
prizmę. Simbo liška, jog šio mūsų tau-
tos dainiaus mirties diena sutapo su
viena įsimin tiniausių Lietuvos isto -
ri jos datų. Lietuva poetui J. Marcin -

FAUSTAS STROLIA

Nepaisant, kad jau kuris lai kas
nebėra tarp gyvųjų su cho rais dir -
busių veiklių muzikų – So dei kos,
Krei vėno, Mikulskio, Jonušo, Br.
Bud riūno, Verikaičio, Armono, Ber -
tu lio ir kt., esame laimingi, nes tu -
rime juos pakeitusį nepaprastų suge-
bėjimų jauną chorvedį Darių Poli -
kaitį.  Ypač malonu, kad jo vadovau-
jamų vienetų pasirodymai skirti ne
tik mūsų gyvenimui praskaidrinti ir
jam kultūrinį veidą sukurti. Su -
rinktos lėšos dažnai paaukojamos ko -
kiai nors karitatyvinei veiklai ar,
kaip šiuokart, buvo skirtos Lietuvių
dai lės muziejui ir Pasaulio lietuvių
centrui (PLC) paremti, net neieškant
sau užtarnauto uždarbio. 

Darius vado vau ja lietuvių meno
ansamb liui ,,Dainava”, dirba su šio
choro vyrų grupe, su vaikų choro
,,Vyturėlis” dainorėliais, paruošia
mū sų jaunus instrumentalistus įvai -
riems pasiro dy  mams (prelato kun.
Igno Urbono 100 metų jubiliejinė
puota, kalėdinė programa Palai -
mintojo Jurgio Ma tulaičio misijoje). 

,,Dainavos” vyrų vieneto koncer-
tas įvyko Lietuvių dailės muziejuje,
PLC, Lemont, 2011 m. lapkričio 11 d.
vakare.  Vienetą sudarė 6 labai skam-
būs dainininkai:  Liudas Lands ber -
gis, Vidas Neverauskas, Audrius, Da -
rius ir Marius Polikaičiai bei Kas -
tytis Šoliūnas. Tiesą pasakius,  Vidas
Ne verauskas daugumą dainų labai
dar niai palydėjo fortepijonu, frazių
ga lūnes užpildydamas sklandžiais
ar pe džiais (,,arpeggio”).   Tik vieną
dai ną dainuojant jis įsijungė į daini -
nin kų būrį.

Dainų aranžuotės buvo pilnos
nesitikėto įvairumo, ir ne visada me -
lodiją vedė pirmas tenoras.  Bet, ne -
paisant, kuris balsas ją vedė, jis  so d -
riai dominavo visoje harmonijoje.

Visų dainininkų balsai gražiai
de rėjo, todėl ir forte dainavime nebu-
vo neapvaldyto garso.  Protarpiais
visi klausytojai buvo įvilioti  į kokį
rit miš kai kartojamą beprasmių žo -
džių derinio (liaudies dainoje – ,,tari-
ra bamba” ar kiek mandresnį ,,umba
umbarasa”) kartojimą. Su susirinku-
siais vyko nuostabiai gražūs pa si -
kalbėjimai, žavėjo puiki dainininkų

DuPage kole gi jos profesorius Lee R. Kessel man ir ,,Dainavos” meno vadovas ir diri-
gentas Darius Polikaitis.                                                    Laimos Apanavičienės nuotr. 

Įsibėgėjo turiningas  ,,Dainavos” veiklos sezonas

,,Dainavos” valdyba. Pirmoje eilėje (iš kairės): Artūras Žilinskas (organizaciniai rei-
kalai), Jolanta Urbietienė (ryšiai su spauda ir visuomene), Aldona Urbienė (iždinin-
kė), Živilė Garnienė (muzikos archyvas), Asta Švedkauskaitė (pirmininkė). Antroje
eilėje (iš kairės): Vincas Staniškis (sekretorius), Darius Polikaitis (dirigentas ir meno
vadovas), Vladas Žukauskas (lėšų telkimas).                Nuotr. iš ,,Dainavos” archyvo

dikcija, taisyklinga lietuvių kalba ir
įtikinanti vaidyba. 

Prieš eidamas į koncertą ,,Pa -
saulio lietuvyje” buvau tik ką pers -
kaitęs Deimantės Dokšaitės, šio lei-
dinio redaktorės, straipsnį ,,Dipu -
kams pasisekė – jie liko gyvi”. Da -
lyvaudamas tokio aukšto lygio kon-
certe bandžiau jį ,,surišti” su to
straipsnio mintimis.  Iš tikrųjų susi-
dariau daug puikesnį vaizdą:   ne tik
antrabangiams dipukams pasisekė,
jie dar išaugino nenutautėjusius ket -
virtabangius lietuviukus. Sveikini -
mas ir padėka ne tik tėvams, bet ir
Širkoms, Rugytėms, Masilioniams,
Plačams bei daugeliui kitų, kurie dar
Vokie tijoje per neviltingus ketverius
poka rio metus – vietoje dykai pra-
vaikščiojus – kūrė lietuviškas mo -
kyk  las ir gim nazijas, padėjo šių dai -
no rėlių tėvams savo sūnums perduo -
ti ne tik meilę Lietuvai, bet ir tai syk -
lingą lietuvių kalbą su gera kir čiuo-
te.  

Koncertas tęsėsi pusantros va -
landos.  Prasidėjęs dainomis, išreiš -
kiančiomis kilnią meilę mūsų lietu-
vaitei, vėliau, nors ir kiek ,,paiš dy -

kaujant”, niekada nenusprūdo į ne -
su valdomą erotizmą. Priešingai, pe r -
ėjo į nekaltą vaikystę su Vytės Nemu -
nė lio žodžiams Juozo Bertulio sukur-
ta daina ,,O atsimenu namelį” ir Ber -
nardo Brazdžionio žodžiams paties
Da riaus Polikaičio sukurta giesme
,,Esi, Dangau”. Koncertas pasižy mė -
jo gerai valdomais balsais, geru susi -
dai navimu, įdomiomis dainų aran -
žuotėmis ir patraukliu klausytojų už -
ėmimu (,,entertaining”).  Programos
metu dažnai skambėjo kalbiniai in -
tarpai. Kai kuriose dainose buvo įdo-
maus greitokalbio.

Labai sveikintinas atlikėjų su -
manymas – Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių
proga į savo programą įtraukti tris
šio kompozitoriaus harmonizuotas
lie tuvių liaudies dainas. Šalia lietu-
vių kompozitorių kūri nių buvo atlik-
ta romantikų Franz Schubert ir An -
tonin Dvorzak bei amerikiečių Billy
Joel bei Paul Simon dainų. Taigi, va -
karas pasi žy mėjo įvairumu, o muzi -
kiniu požiūriu jis buvo tiesiog nuos-
tabus!        

kevičiui vi suomet buvo jo kūrybos
ašis, toji „aušros ir vyturių pripilta”
jo Lietuva – ir ašarą spaudusi, ir šyp-
sotis vertusi... Taigi, muzikai besi pi -
nant su poezija bei proza, tą popietę
kiekvienas galės pamąstyti, paieško -
ti tik jam vienam priimtinų teisingų
atsakymų. Skambės pagal poeto eiles
sukurtos ir gerai žinomos melodijos,
ir dar niekad negirdėtos:  D. Poli kai -
tis pristatys naujausią savo kūrinį
„Brolis”, o Lietuvos kompozitorė Ni -
jo lė Sinkevičiūtė, su dainaviečiais
bendraujanti jau keletą metų bei spe-
cialiai šiam chorui paskyrusi ne
vieną savo darbą, ir šia proga „Dai -
navai” parašė keturių dalių kūrinį
„Tavo paukštis ir šauksmas”. Taigi,
laukia net dvi įspūdingos muzikinės
premjeros!

Tolimesnė šio sezono dainavie -
čių veikla tęsis trijų chorų – Toronto
„Volungės”, Cleveland „Exultate” ir
„Dainavos” – bendrais koncertais
Toronto, Canada (gegužės 6 d.), Cle ve -
land, OH (birželio 10 d.) bei čia, Či-
kagoje (ankstyvą rudenį). Daugelis
dar atsimena pastarųjų kolektyvų
1999–2000 metų jungtinius koncertus.
Tuomet jie pritraukė tikrai gausų
klausytojų būrį, buvo sukurti nauji
kūriniai, o užsienio lietuvių kultūros
gyvenimas nusidažė naujomis spal -

vomis. Šiam naujajam koncertų cik-
lui rengiamas labai įvairaus muziki -
nio skonio klausytojui skirtas reper-
tuaras, kuriame – nuo Vydūno „Mes
Lietuvos vaikai” ir  „Exultate” vado -
vės R. Kliorienės „Lietuva – tėvų že -
mė šventa” iki Charles Gounod „Mi -
šių šv. Cecilijos garbei” bei Georg
Friedrich Händel aleliuja iš „Judo
Makabėjaus”. Tai išskirtinė galimy-
bė šių trijų užsienio lietuvių chorų
pasiklausyti vienoje scenoje. Terei -
kia pasirinkti, kuriame mieste juos
norite išgirsti, ir – atvykti...

Abu šie projektai neabejotinai
praturtins plačiosios lietuvių bend -
ruomenės  kultūrinę padangę. Mano -
ma, kad ir meno, literatūros bei cho -
ri nės muzikos šventė ir naujasis trijų
chorų koncertų ciklas pritrauks
daug gerbėjų bei iš naujo pagarsins
Lietuvos vardą. O „Dainavos” valdy-
ba tikisi, jog šie du nauji, drąsūs
renginiai pritrauks ir naujų rėmėjų.
„Dainavą” pagarbiai pavadinęs „tau-
tine lietuvių puošmena”, Čikagos
lietuviškos spaudos bendradarbis
Bronius Nainys labai taikliai paste-
bėjo, kad ansamblis sunkiai išsivers -
tų be jūsų visų finansinės pagalbos.
Tad dėkojame mūsų nuolatiniams
rė mėjams bei kviečiame visus ir šie -
met paremti naujų renginių ruošą.
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Italija – Silvio era baigėsi, bet problemos liko

Praėjusį savaitgalį Italija triukš-
mingai atsisveikino su ilgame-
čiu savo premjeru Silvio Ber-

lusconi. Premjero asmenybe bei jo
valdymo stiliumi nepatenkinti italai
net sugiedojo Hendelio „Aleliuja”
laukdami prie Italijos prezidento rū-
mų, kai S. Berlusconi įteikė prašymą
atsistatydinti. Silvio era baigėsi, bet
naivu tikėtis, kad visos Italijos prob-
lemos išnyks taip staiga, kaip prem-
jeras iš savo pareigų.

Šalis turi didelių skolų, Italijos
skolinimosi vertinimas šoktelėjo iki
lubų, o pagalbos iš Europos Sąjungos
ir Tarptautinio valiutos fondo tikėtis
neverta. Aštuntoji pagal dydį pasau-
lio ekonomika iš finansų krizės duo-
bės turės kapanotis pati, nes Italija
paprasčiausiai per didelis kąsnis ga-
limiems gelbėtojams.

Išties Italijos problemos slypi
kur kas giliau nei skolos, skolinimosi
vertinimai ir buvęs palaidūnas prem-
jeras. Italai sensta, nemėgsta mokėti
mokesčių, nesusitvarko su šiukšlė-
mis ir gena savo jaunąją kartą į už-
sienį. Skolos, pasak žinovų, Italijos
problemų ledkalnio viršūnė, o dugno
– nė nesimato.

Jau trečius metus iš eilės šalyje
miršta daugiau žmonių, nei gimsta.
Italų visuomenė – viena seniausių
Europoje, o kai kuriuose Italijos
miestuose, tarkime, Genujoje, gyve-
na beveik vien senukai. Mokyklos
šiame mieste ir visame Ligūrijos re-
gione uždaromos beveik kasdien, ne
ką geresnė padėtis ir likusioje Itali-
jos dalyje.

Vienai moteriai Italijoje viduti-
niškai tenka 1,4 vaiko, o tai – itin ma-
žas gimstamumo procentas. Demo-
grafines problemas kiek palengvintų
gausios emigrantų šeimos, bet politi-
kai, ypač Šiaurės lyga, S. Berlusconi
centro-dešinės koalicijos narė, itin
agresyviai nusiteikę emigrantų at-
žvilgiu. Juk būtent Šiaurės lyga siūlė
šaudyti į laivus, kuriais iš Šiaurės
Afrikos gelbėdamiesi nuo karo ir
skurdo į Lambedūzos salą plaukė
migrantai.

Tiesa, vienaip ar kitaip italai pri-
valės spręsti demografines proble-
mas, nes mažėjantis žmonių skaičius
ir senstanti visuomenė labai skau-
džiai atsiliepia ekonomikai. Italijos
visuomenė sensta ir mažėja jau bene
trisdešimt metų, o tai skatina socia-
linės sistemos krizę – stinga jaunų
žmonių, kurie uždirbtų pensijas se-
noliams. Vartojimas taip pat stringa,
nes pensininkai prekių ir paslaugų
perka daug mažiau nei dirbantieji.

Italai mėgino paskatinti gimsta-
mumą pinigais, buvo net paskelbta
akcija, kurios metu naujagimio tėvai
gaudavo 1,000 eurų dovaną ir S. Ber-
lusconi laišką, bet tokios išmokos pa-

dėties nekeičia. Pasak žinovų, demo-
grafines problemas išjudinti iš mir-
ties taško reikia milijoninių investi-
cijų, o pinigų italai neturi.

Senstanti visuomenė ir armijos
pensininkų taip pat reiškia, kad Ita-
lija beveik 14 proc. savo Bendrojo
vidaus produkto (BVP) išleidžia pen-
sijoms, o tai – daugiau nei bet kuri ki-
ta šalis Europoje. Iš pareigų pasi-
traukęs premjeras S. Berlusconi siū-
lė padidinti pensinį amžių iki 67 me-
tų, bet jo pasiūlymas sulaukė priešta-
ringų reakcijų.

Tiesa, Italijos problema ne tik
senstanti, bet ir gudraujanti visuo-
menė. Retas italas atsispiria pagun-
dai už tam tikrus darbus namuose,
medicininę pagalbą ar net kavos puo-
delį sumokėti tiesiai pardavėjui į ki-
šenę. Mokesčiai – italų rakštis, o juo-
doji rinka – Italijos ekonomikos kil-
pa. Pasak ekonomistų, 2007 metais

net 22 proc. Italijos BVP sudarė šešė-
linė ekonomika, didesnis procentas
šešėlio yra tik bankrutuojančioje
Graikijoje. Koja kojon su šešėline
ekonomika eina ir nesumokėti mo-
kesčiai, sukčiavimas, mokesčių slėpi-
mas.

Turtingieji italai savo pinigus
slepia Šveicarijoje ar Liuksemburge,
ne tokie turtingi tiesiog vengia dek-
laruoti visas pajamas, meluoja mo-

kesčių rinkėjams ir net vestuves ke-
lia tik tada, kai už jas gali susimokėti
„juodais” pinigais.

Vien praėjusiais metais Italijos
mokesčių mokėtojai nuo savo šalies
nusuko milijardus dolerių, bet tiesos
akcijos ir raginimai mokėti mokes-
čius, nes už juos bus statomos ligoni-
nės ir mokyklos, italų neveikia. O ir
kodėl turėtų, kai jų premjeras, tiesa,
jau buvęs, taip pat buvo apkaltintas
mokesčių slėpimu. Mokesčiais grasi-
nama ir Vatikanui, bet padėtis kol
kas nesikeičia, kaip nesikeičia ir ita-
lų nusiteikimas už kavą, jei įmano-
ma, mokėti iš kišenės į kišenę.

Dar viena Italijos problema, tu-
rinti nekokį kvapą – šiukšlės. Kad ir
kaip keistai skambėtų – šiukšlės yra
nemenka Italijos politinė ir ekonomi-
nė bėda, nes didžiausias pietų Italijos
miestas Neapolis jau ne vieną kartą
skendo atliekose, o padėti susidoroti

su netvarka net buvo kviečiama na-
cionalinė armija.

Šiukšlės – italų mafijos ir val-
džios nesantaikos priežastis, tiksliau
– nepasidalijamos teritorijos, apkai-
šytos kyšių vokais ir nelegaliai laido-
jamais šiukšlių talpintuvais. Nuo
šiukšlių pertekliaus kenčia ne tik
Neapolis, bet ir Roma, manoma, kad
šalia Adriano vilos, Tivolyje, greit iš-
kils naujas sąvartynas. Nekvepia, bet

būtina, tik žmonėms įdomu, kiek
procentų mafijos bus tame šiukšlyne.

Ekonomistai, skvarbia akimi
skrodžiantys Italijos ekonomikos
problemas, pažymi, kad viena iš Ita-
lijos stiprybių – mažos parduotuvė-
lės, šeimos verslo ir kokybiškos, ma-
žais kiekiais gaminamos prekės – pa-
mažu virsta šalies ekonomikos silp-
nybe, nes maži verslai nesugeba var-
žytis su Kinijos manufaktūromis.
Šeimyniniai verslai taip pat reiškia
dažnesnį mokesčių slėpimą, tai  aktu-
alu ir Graikijai, kurioje mažos įmo-
nės užima didžiąją dalį ekonomikos.

Na, o Italijos jaunimas nenori ir
negali dirbti mažose tėvų įmonėse –
jiems čia tiesiog nėra vietos. Italijoje
30 proc. jaunų žmonių neturi darbo, o
darbo rinkoje įsigalėjusi „institucio-
nalizuota gerontokratija” bei draugų
ir giminių, o ne jaunų specialistų po-
reikis. Vyresnio amžiaus italai turi
darbus „iki gyvos galvos”, o jauni-
mas yra priverstas geresnio gyveni-
mo ieškoti užsienyje. Pasak žinovų,
dažnas jaunuolis išvykdamas iš Ita-
lijos prisipažįsta tėvynėje pritrūks-
tantis oro ir erdvės. Italai muša pavo-
jaus būgnais – šalyje vyksta didelis
jauno kraujo ir proto nutekėjimas,
tiesa, kol kas nedaroma nieko, kad
padėtis pasikeistų.

Naujajam Italijos ministrui pir-
mininkui Mario Monti pristatant Se-
natui skolų krizės įveikimo planą,
studentai pradėjo protestus. Naujai
sudaryta technokratinė vyriausybė
pristato programą, kurioje, kaip tiki-
masi, bus pateiktos ekonominio augi-
mo skatinimo ir taupymo priemonės.

Italija patiria spaudimą iš euro
zonai priklausančių šalių, kurios rei-
kalauja sumažinti 1,9 trln. eurų sie-
kiančią skolą. M. Monti teigė esąs įsi-
tikinęs, kad naujoji vyriausybė at-
kurs pasitikėjimą Italijos ekonomi-
ka. Naujasis ministrų kabinetas bu-
vo sudarytas po to, kai S. Berlusconi
buvo priverstas atsistatydinti.

Euro zonos finansų ministrų
grupės pirmininkas Jean-Claude
Juncker pasveikino M. Monti spren-
dimą pačiam sudaryti naująją vy-
riausybę. Pasak J. C. Juncker, M.
Monti – ,,tinkamiausias asmuo šioje
situacijoje”. ,,Skubios taupymo prie-
monės, už kurias neseniai balsavo
Italijos parlamentas, yra pirmas da-
lykas, padėsiantis sugrąžinti šalį į
politinio patikimumo kelią”, – sakė
Ž. K. Junkeris.

Premjerui M. Monti pasirodžius
Senate, buvo pranešta apie studentų
demonstracijas Romoje ir kituose Ita-
lijos miestuose. Policija stengėsi iš-
vaikyti šimtus Milane susirinkusių
studentų, protestuojančių prieš
,,bankų vyriausybę”. Jie bandė pa-
siekti M. Monti vadovaujamą Boko-
nio universitetą. Pranešama, jog Pa-
lermo ir Sicilijos miestuose demonst-
rantai į banką mėtė kiaušinius ir dū-
mines bombas. Romoje šimtai stu-
dentų susirinko prie ,,La Sapienza”
universiteto. Akademinis jaunimas
protestavo ir prie pagrindinės trau-
kinių stoties. 

Parengta pagal ,,Foreign Policy”
ir ,,Foreign Affairs” informaciją.

Bernardinai.lt

Išties Italijos problemos slypi kur kas giliau nei
skolos, skolinimosi vertinimai ir buvęs palaidūnas
premjeras. Italai sensta, nemėgsta mokėti mokesčių,
nesusitvarko su šiukšlėmis ir gena savo jaunąją kartą
į užsienį. Skolos, pasak žinovų, Italijos problemų led-
kalnio viršūnė, o dugno – nė nesimato. 
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Vilnius (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) pasiruošusi padėti bankų
problemas patiriančioms šalims, ta-
čiau mano viešnagė nėra susijusi su
banko ,,Snoras” nacionalizacija, pa-
brėžia Lietuvoje viešintis eurokomi-
saras Algirdas Šemeta.

Komentuodamas galimą ES ins-
titucijų pagalbą ,,Snoro” banką gel-
bėjančiai Lietuvai, eurokomisaras
sakė, kad, jeigu iškiltų poreikis, ES
turi skubios pagalbos priemones ir
yra pasiruošusi padėti, tačiau kol kas
tokių veiksmų nesiimta. ,,Kiek ži-
nau, Lietuvos Vyriausybė jau yra už-
mezgusi ryšius su EK tarnybomis”, –
kalbėjo A. Šemeta. Paklaustas, kokią
įtaką Lietuvos ūkio augimui turės
banko nacionalizavimas, A. Šemeta
atsakė, kad kiekvienas atvejis yra
išskirtinis, tačiau požymių, kad
,,Snoro” bėdos pakenkė Lietuvos ob-
ligacijų perkamumui ar investuotojų
susidomėjimui Lietuva, nėra. 

,,Iš informacijos, kurią turiu, ga-
liu pasakyti, kad priimami veiks-
mai – tikslūs, gerai apgalvoti, greiti.
Ma-no supratimu, taip ir būtina
elgtis at-sidūrus tokioje padėtyje”, –
kalbėjo eurokomisaras.

Lietuvos Vyriausybė nutarė ban-
ko ,,Snoras” akcijas perimti visuo-
menės poreikiams. Seimas priėmė įs-
tatymo pataisas, kurios leistų banką
išskaidyti. ,,Snoras” nacionalizuotas
po Lietuvos banko perspėjimo, kad
,,Snoro” turtas gali būti mažesnis nei
jo įsipareigojimai ir bankui gali grės-
ti nemokumas. Prokuratūra pranešė
tirianti galimą turto iššvaistymą, pi-
nigų plovimą, apgaulingą apskaitos
tvarkymą, dokumentų klastojimą ir
piktnaudžiavimą. Prieštaringos re-
putacijos Rusijos pilietis Vladimir
Antonov valdė 68,1, proc. ,,Snoro”
akcijų, 25,3 proc. priklausė Lietuvos
verslininkui Raimondui Baranaus-
kui.

JAV sėkmingai išbandė viršgarsinį ginklą 

Lietuva turi galimybių prisidėti 
prie kosmoso tyrimų

Talinas (BNS) – JAV ir Lenkija
tapo naujomis NATO kibernetinio
saugumo centro Taline narėmis. Nuo
šiol šiam centrui priklauso 10 valsty-
bių. Siekdamas pabrėžti NATO kiber-
netinio saugumo centro svarbą ir di-
dėjantį šalių susidomėjimą jo darbu,
Estijos prezidentas Toomas Hendrik
Ilves dalyvavo Jungtinių Valstijų ir

Lenkijos vėliavų pakėlimo iškilmėse.
JAV ambasadorius Estijoje Mi-

chael C. Polt pareiškė, jog kiberneti-
nio saugumo centras padeda sutvir-
tinti Estijos kibernetinės erdvės eks-
pertės padėtį. Kibernetinio saugumo
centrui priklauso Estija, Latvija, Lie-
tuva, Vokietija, Vengrija, Italija, Slo-
vakija ir Ispanija.

Vilnius (ELTA) – Kalbėti apie
tiesioginį Lietuvos dalyvavimą kos-
moso programose yra per anksti, ta-
čiau prisidėti prie kosmoso techno-
logijų plėtros šalies mokslininkai ir
verslininkai yra pajėgūs jau dabar,

teigė Vilniuje vykusios tarptautinės
konferencijos ,,Kosmoso politika
daugiapoliame pasaulyje” dalyviai.

Į antrą kartą Lietuvoje rengiamą
konferenciją atvyko didžiausių kos-
moso agentūrų ir įmonių – JAV Na-
cionalinės aeronautikos ir kosmoso
agentūros (NASA), Europos kosmoso
agentūros (European Space Agency),
,,China Great Wall Industry Corpo-
ration” – atstovai. Jie aptarė bendra-
darbiavimą vykdant mokslinius ty-
rimus, taip pat svarstė galimybes į
kosmoso technologijų plėtrą plačiau
įtraukti privatų verslą.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis teigė, kad Lietuvos moksli-
ninkų gebėjimai ir turimos techno-
logijos sukuria tvarų pagrindą kos-
moso programų plėtrai. Renginį or-
ganizavusios Lietuvos kosmoso aso-
ciacijos direktorius Vidmantas Tom-
kus pabrėžė, kad galimybių Lietuvai,
kaip atskiram subjektui, dalyvauti
kosmoso programose yra labai ne-
daug. Vis dėlto aukštųjų technologijų
išsivystymo lygis leistų lietuviams
prisidėti prie kosmoso tyrimų.

JAV ir Lenkija tapo NATO kibernetinio 
saugumo centro narėmis

Svarstyti užsienio lietuviams 
svarbūs klausimai

Generalinis konsulas dalyvavo ADL renginyje

Vilnius (BNS) – Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininkė Regina Narušienė sako,
kad diskusijoje dėl užsienyje gyve-
nantiems tautiečiams svarbių dvigu-
bos pilietybės ar balsavimo internetu
klausimų prieštaravimo Konstituci-
jai argumentas atrodo politinis.

,,Nenorint daryti sprendimo –
viskas pasidaro konstituciniais klau-
simais arba prieštaraujančiais  Kons-
titucijai klausimais”, – sakė R. Na-
rušienė. ,,Dėl pilietybės galima gerai
surašyti – kad būtų galima apsaugoti
Lietuvos interesus ir taip pat, kad ne-
prieštarautų Konstitucijai. Kitos tau-
tos tai gali padaryti, kodėl mes nega-
lime?”, – kalbėjo PLB valdybos pir-
mininkė.

Po Užsienio lietuvių reikalų ko-
ordinavimo komisijos posėdžio R.
Narušienė sakė, kad internetinis bal-
savimas padėtų užsienyje gyvenan-
tiems Lietuvos piliečiams būti iš-
girstiems. ,,Kas būtų gerai Lietuvai  –
internetinį balsavimą pabandyti su
užsienio lietuviais, nes tai yra maža
grupė, nėra visa tauta. Tuomet iš tik-
rųjų bus galima pamatyti, kas veikia,
kas neveikia, nors mūsų balsavimas
nepadarys kokių nors pakeitimų, ka-
dangi mes visi balsuojame vienoje
rinkimų apygardoje”, – sakė ji.

Posėdyje buvo pristatytas ,,Glo-
balios Lietuvos” kūrimo programos
įgyvendinimo planas, kuriame, be
kita ko, numatyta balsavimo interne-
tu informacinei sistemai sukurti ir
įdiegti 2012, 2013 ir 2014 m. skirti ati-
tinkamai 0,5 mln., 1,5 mln. ir 3 mln.
litų. Tačiau plane pažymima, kad ši
priemonė bus vykdoma tik tuo atve-
ju, jei bus priimti rinkimus regla-
mentuojančių įstatymų pakeitimai ir
papildymai, nustatantys balsavimą

internetu.
Seimas vėl yra ėmęsis projektų,

kuriais siūloma įteisinti balsavimą
internetu. Jiems vasarą pritarta po
pateikimo, į parlamento salę jie grįš
po svarstymų parlamentiniuose ko-
mitetuose. Taip pat Seimas po patei-
kimo pritarė įstatymų pataisų pake-
tui, kuris balsavimą internetu leistų
tik užsienyje gyvenantiems lietu-
viams. Tačiau Seimo Teisės ir teisė-
tvarkos komitetas įžvelgė galimą
prieštarą Konstitucijai, nes Lietuvoje
ir užsienyje gyvenantiems piliečiams
būtų sudaromos skirtingos sąlygos
dalyvauti rinkimuose.

R. Narušienė aiškino, kad balsa-
vimas internetu leistų priskaičiuoti
tų išeivių balsus, kurie paprastai ne-
spėja laiku pasiekti ambasadų. ,,Pa-
vyzdžiui, Sibire gyvenančių žmonių
balsai neateina laiku, tad jie neskai-
čiuojami”, – aiškino R. Narušienė.

Posėdyje kai kurie užsienio lietu-
viai, be kita ko, prašė neformalų li-
tuanistinį ugdymą iš Užsienio reika-
lų ministerijos (URM) perduoti Švie-
timo ir mokslo ministerijai (ŠMM).

,,Čia yra tarpžinybinis susitari-
mas: jeigu ŠMM sutiktų, URM nema-
tytų jokio prieštaravimo. Kita vertus,
URM yra privalumas tas, kad mes tu-
rime ambasadas, kurios tiesiogiai
dirba su užsienio lietuviais ir su bend-
ruomenėmis, su tomis mokyklėlė-
mis. Šis ryšys yra mūsų neginčija-
mas pranašumas”, – aiškino užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis.

,,URM nieko nedaro. Jie tik pa-
skambina ŠMM ir prašo, kad jie vyk-
dytų. Eiti per vieną ministeriją, kad
nueitum į kitą – ar apsimoka? Gali-
ma tą kelią padaryti trumpesnį ir, no-
rime tikėti, pigesnį Lietuvai”, – savo
ruožtu sakė R. Narušienė.

Europos Sąjunga pasiruošusi padėti Lietuvai

Vilniuje vyko tarptautinė konferencija
,,Kosmoso politika daugiapoliame pa-
saulyje”. ELTA nuotr.

Washington, DC (DELFI.lt) –
Jungtinių Valstijų ginkluotosios pa-
jėgos atliko naujo ginklo bandymus.
Tai skraidantis aparatas, kuris gali
išvystyti greitį, penkis kartus pra-
nokstantį garso greitį. Darbinis apa-
rato pavadinimas – progresyvus virš-
garsinis ginklas („Advanced Hyper-
sonic Weapon”). Per bandymus jis
įveikė 3,700 km atstumą mažiau nei
per pusvalandį.

Anksčiau JAV valdžia tikino,
kad  viršgarsinio ginklo kūrimas nu-
matytas naujoje karinėje programo-
je, kuri leis amerikiečiams smogti
taikiniams bet kurioje planetos vie-
toje mažiau nei per valandą. Wa-
shington tikina, kad naujasis ginklas
pasitarnaus sunaikinant teroristus.
Kitais duomenimis, juo gali būti ver-
čiami JAV nepalankūs režimai kito-
se šalyse.

JAV valstybės sekretorė atvyks į Vilnių 
Vilnius (BNS) – Jungtinių Vals-

tijų valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton laiške Lietuvos užsienio reikalų
ministrui Audroniui Ažubaliui pa-
tvirtino planuojanti dalyvauti Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) Ministrų tary-
bos susitikime Vilniuje, vainikuo-
siančiame „įvykių kupinus” Lietu-
vos pirmininkavimo ESBO metus. 

18-oji ESBO Ministrų tarybos se-
sija Vilniuje vyks gruodžio 6–7 d. Joje
laukiama atvykstant 56 ESBO valsty-
bių narių ir 12 Šiaurės Afrikos ir Azi-
jos šalių – organizacijos bendradar-
biavimo partnerių – užsienio reikalų
ministrų, ES vyriausiosios įgalioti-
nės užsienio reikalams ir saugumo
politikai, kitų pagrindinių tarptauti-
nių ir regioninių organizacijų atstovų. 

New York (LR Generalinio kon-
sulato New York info) – Lietuvos ge-
neralinis konsulas New york Valde-
maras Sarapinas lapkričio 8 d. su
grupe kitų valstybių generalinių
konsulų dalyvavo tarptautinės nevy-
riausybinės organizacijos The Anti-
Defamation League (ADL) ir Wolks-
wagen American Group surengtoje
vakarienėje, vykusioje New York
mieste, viešbutyje ,,The Waldorf-As-
toria”. 

Jos metu ADL vadovai Robert
Sugarman ir Abraham Foxman įtei-
kė Wolkswagen AG prezidentui Jo-
nathan Browning International Lea-
dership Award ,,už jo globalų įžval-
gumą ir atsakomybę”. Vakaro garbės
pirmininkas buvo Vokietijos amba-
sadorius JAV Dr. Peter Ammon. 

Pagrindinė renginio idėja – per
glaudų žinomos nevyriausybinės žy-

dų organizacijos ir garsios vokiečių
bendrovės bendradarbiavimą paro-
dyti artimus bei draugiškus santy-
kius valstybių – Vokietijos ir Izraelio
(kartu su JAV) – lygiu bei dar labiau
juos paskatinti ateityje. 

Pagrindinį pranešimą perskaitė
buvęs JAV Valstybės sekretorius, No-
belio taikos premijos laureatas Dr.
Henry Kissinger. Savo kalboje di-
džiausiu pasauliniu šiandienos iššū-
kiu jis įvardijo tarptautiniu mastu
atsivėrusią prarają tarp politinių bei
ekonominių struktūrų, kas ir sąlygo-
ja šią ekonominę krizę – pasak jo, bū-
tina ieškoti daugiau sąlyčio taškų
tarp politikos bei verslo atstovų.
Kaip kitus iššūkius jis pažymėjo vis
dar egzistuojantį terorizmo, antise-
mitizmo, branduolinį Irano pavojų ir
Palestinos klausimą.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

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

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

Rudens įnašai Draugo fondui

Per 19 metų DF vajais ir laiškais stengėsi auginti DF kapitalą ir tuo padė-
jo iki šių dienų išlikti laikraščiui ,,Draugas”.

Draugo fondo lėšų telkimo rudens vajus eina į pabaigą, bet jis dar tęsis
iki š. m. lapkričio mėnesio pabaigos. Iki šiol nemaža dalis Draugo fondo narių
atsiuntė aukų, tačiau dalis ,,Draugo” skaitytojų dar neatsiliepė ir jų nesima-
to ir tarp DF narių. Atsiliepti ir atsiųsti savo aukas dar nevėlu, ypač Padėkos
dienos proga. Tegu būna mūsų auka Draugo fondui kaip padėka, kad laikraš-
tis gyvuoja. 

Artėjant Padėkos dienai, DF taryba reiškia didelę padėką visiems Draugo
fondo nariams ir rėmėjams, padedantiems išlaikyti laikraščio ,,Draugas” lei-
dybą. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasiai, garbės

nariai, iš viso 2,300 dol., Ann Arbor,
MI

Agnes Bigelienė, garbės narė, iš
viso 2,000 dol., N. Riverside, IL

Irena Dirdienė,  garbės narė, iš
viso 1,650 dol., Oak Lawn, IL

Mindaugas Pračkaila, iš viso 400
dol., North Riverside, IL

Leonardas Gogelis, iš viso  200
dol., Chicago, IL

Su 150–100 dolerių:
Dr. Nijolė Dėdinienė, garbės

narė, iš viso 2,050 dol., Parrish, FL
Dr. Janina Jakševičienė, iš viso

675 dol., Oak Lawn, IL
Nijolė Nausėdienė, iš viso 400

dol., Lockport, IL
Su 50 dolerių:
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

garbės nariai, iš viso 1,400 dol., Wil-
loughby, OH

Raimondas ir Alma Stočkai, iš
viso 450 dol., La Canada, CA

Jonas ir Joana Krutuliai, iš viso

300 dol., Oak Lawn, IL
Bruno Jaselskis, iš viso 245 dol.,

Evanston, IL
Vita Valatka, iš viso 265 dol.,

Elmwood Park, IL
Su 40–30 dolerių:
Raimundas Kiršteinas, iš viso

390 dol., Rochester, NY
Ona Sipavičienė, iš viso 100 dol.,

Kenosha, WI
Su 25 doleriais:
Algimantas ir Teresė Landsber-

giai, garbės nariai, iš viso 1,150 dol.,
Upper Marlboro, MD

Eugenija Kolupailaitė, garbės
narė, iš viso 1,100 dol., Chicago, IL

Juozas ir Diana Noreikos, gar-
bės nariai, iš viso 1,100 dol., Beverly
Shores, IN

Vytautas ir Gražina Kamantai, iš
viso 450 dol., Grand Rapids, MI

Sophie Domeika, iš viso 125 dol.,
Rockford, IL

DF taryba nuoširdžiai dėkoja vi-
siems aukotojams.

Rudens DF vajus eina į pabaigą

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

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



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

“BAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

Vertikaliai:
1. Darbo užmokestis, atlyginimas. 2. Europos aukščiausias aktyvus ugni-

kalnis Sicilijoje. 3. Gera … pati save giria. 4. Užvažiuojamasis kiemas, nakvy-
nės namai, smuklė. 6. „Jei ne … ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos”. 7.
Stebuklingos dvasios germanų mituose. 10. Jūrininkas Vasko da …, atradęs
kelią iš Europos į Indiją. 11. Žuvis genda ... galvos. 12. Mituvos dešinysis inta-
kas (Raseinių ir Jurbarko r.). 16. Trys romanai, susiję tema ir kompozicija. 17.
Valytas gabalinis cukrus. 18. Turtingo musulmono namo dalis, kurioje gyve-
na šeimininko žmonos ir sugulovės. 19. Moteris, atvykusi į svečius. 20.
Aukščiausias dangaus sferos taškas. 22. Vežimo sėdynė. 23. Išnaudotojai. 24.
Australijos piniginis vienetas. 34. Operos solistė Violeta Urmanavičiūtė-… .
35. Trūkumai, blogos ypatybės. 36. Javų sėjimo darbai. 37. Paskutinis mėnu-
lio tarpsnis, senas mėnuo. 38. Skystyje įmaišytų miltų masė. 40. Aktorė …
Thurman. 41. Sriuba iš miltų ar kruopų. 45. Latvijos sostinė. 46. Nuo žioplu-
mo vaistų … .

Horizontaliai:
5. Plakta kiaušinienė su priedais. 8. Smulkūs žirnelių formos saldainiu-

kai. 9. Muzikoje – greitas gretimų garsų kaitaliojimas. 10. Sprogstamasis
ginklas. 13. Vertybinis popierius, duodantis dividendo. 14. Užkasti piratų … .
15. Elektros arba vidaus degimo variklis. 19. Indas gėlėms pamerkti. 21. J.
Baltušio romanas „Sakmė ... Juzą”. 25. Dėk grūdą ... grūdo – pripilsi aruodą.
26. Laukinės ir darželių gėlės netaisyklingais įvairiaspalviais žiedais. 27.
Ąžuolo vaisius. 28. Ceilonas arba … Lanka. 29. Šlovinantis eiliuotas kūrinys.
30. Žodis maldos gale. 31. Geras, palankus, pozityvus. 32. M. K. Čiurlionio sim-
foninės poemos „Miške” ir „...”. 33. Gyvena kaip Dievo … (gerai, saugiai). 36.
Kieno vežime …, to ir giesmę giedi. 39. Nustatytos tvarkos laikymasis. 42.
Karvės maišas pienui nešiotis. 43. Poetas … Janonis. 44. Kailiniai (kitaip). 47.
Plyna vieta, lyguma. 48. Trintų daržovių arba vaisių tyrė. 49. Rūkalas iš kie-
tai susuktų tabako lapų.

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PARDUODA

kaune, senoviniame name Vytauto pr.
parduodamas unikalus 5 nepereinamų

kambarių 130 kv. m ploto tvarkingas
butas 4 a. Tel. 773-987-2040 arba 

370-687-37665
daiva.dockeviciene@gmail.com 

Pasižiūrėti internete:
www.aruodas.lt/butas/kaune/kaune-

senoviniame-name-vytauto-pr-
parduodamas-u/1-892546
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* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel. 708-220-
3202.

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

* Moteris ieško darbo pakeitimuose, arba su gyve-
nimu.  Tel. 708-654-2288.

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIŪLO DARBą

IEŠkO DARBO

PERkA ŽEmę

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

PARDUODA

Atkelta iš 4 psl.       Su malonumu
tenka pripažinti, kad per visą Klu bo
gyvavimą netrūko savanorių, vadovų
bei darbininkų.”

Pirmininkė pakviečia LR garbės
konsulą Algimantą Karnavičių šam-
pano tostui. Visiems prisipylus tau-
res, konsulas trumpu žodžiu pa svei -
kina dalyvius ir palinki Klubui sėk-
mės ir ilgo gyvavimo. Jo brolis Rimas
Karnavičius pradeda su daina  „Il -
iau sių metų’’. Visa salė prisijungia ir
pri  taria griausmingais „Valio, va-
lio’’.

Pirmininkė pastebi, kad tarp
sve čių turime ir garbės svečių. Pir-
miausia ji pamini įgaliotąjį ministrą
Rolandą Kačinską iš LR ambasados
Washing ton, DC ir pakviečia jį tarti
keletą žodžių. Mi nistras Kačinskas
pasveikina visus ir perduoda LR am -
basadoriaus Žygimanto Pavilionio
sveikinimus. Pirmininkė pa mini, jog
pokylyje dalyvauja ir LR garbės kon-
sulas Algimantas Karnavičius su
žmona,  Kenneth City miestelio merė
Teresa Zemaitis, pulk ltn. Paliulis su
žmona iš Tampa McDill oro bazės,
buvęs LR Seimo narys dr. Kazys
Bobelis su žmona. Perskaito svei ki -
nimus iš Lietuvių Fondo, JAV LB
Krašto valdybos pirmininko Vyto
Maciūno, „Draugo’’ vyr. redaktorės
Dalios Ci dzikaitės ir Treasure Island
miestelio mero Bob Minning.

• • •
Į salę išbėgo tautinių šokių gru -

pės ,,Saulė’’ šokėjai ir atliko tris šo -
kius. Vieną šokį sušoko kartu su
,,Rit mo’’ šokėjais. Puikus pasirody-
mas – atliktas su jaunatviška energi-
ja ir grakštumu.

Prasidėjo vakarienė. Kiekvie -
nam stalui buvo pastatyta po du bu -
telius vyno. Papildomus gėrimus bu -
vo galima nuspirkti Klubo bare. Jau -
nos studentės maloniai ir greitai
patarnavo kiekvienam stalui, nors
dėl gausos svečių stalai buvo kiek
tan kiau sustatyti, kad liktų dar vie -
tos šokiams. Po vakarienės, pilstant
kavą, buvo įvežtas didelis „Napoleo -
no’’ tortas, pakviesti esami ir buvu -
sieji Klubo pirmininkai drauge pra -
pjauti tortą, kurio gabalėliai vėliau
bu vo išdalinti visiems dalyviams.

Tik spėjus kiek atsigerti kavos, į
salę vėl sugrįžo ,,Ritmo’’ šokėjai.
Prasidėjo šioje salėje retai matoma,
bet šiam renginiui įdomiai parengta
programa. Jaunos, grakščios mergi-
nos, liek ni aukšti vyrai tikrai links-
mai ir ma loniai nuteikė visus žiūro-
vus. Jie pa vieniui ir grupėmis pašo-
ko keletą  modernių šokių. Kas antrą,
trečią šokį šokėjai keitė savo dra-
bužius, nuo trumpų blizgančių ir vos
šlaunis už dengiančių iki ilgų, žemę
siekiančių suknelių. Kartu su mer-
ginų, keitėsi ir vyrų apranga. Prog-

Tai bent balius!

rama susilaukė gausių katučių. Tuo
ir baigėsi šis įdomus paminėjimas.
Prasidėjo bendravimas ir šokiai.
Vyresnieji greitai išsiskirstė, o jauni-
mas dar ilgai dalijosi įspūdžiais.

• • •
Kitą dieną, sekmadienį, šv. Jė -

zaus Vardo bažnyčioje už gyvus ir
mirusius Lietuvių klubo vadovus ir
narius buvo atnašaujamos šv. Mišios.
Mišias aukojo Šv. Kazimiero Misijos
klebonas kan. Bernardas Talaišis ir
kun. Matas Čyvas, skaitinius skaitė
Loreta Kynienė ir Mečys Šilkaitis,
aukas nešė Klubo pirm. Meiluvienė,
Albinas Karnius ir Antanas Gudo-
nis. Greitosiomis suburtas moterų
cho ras, vadovaujamas Šv. Judo kate-
dros muzikos vadovės Gene vieve
Greene, giedojo giesmes. Su lietuviš-
komis giesmėmis pagelbėjo Angelė
Karnie nė.

Tokiam renginiui paruošti rei -
kėjo daug rankų, tačiau tiktų pami -
nėti patį komitetą, kurio pastango -
mis daugiausiai darbo buvo nudirb-
ta. Komitetą sudarė pirm. Vida  Mei -
lu vienė ir Angelė Karnienė (bendras
organizavimas, visos sritys); buvę
pir mininkai: Antanas Gudonis (pa-
tarimai), Albinas Karnius (veiklos
ap žvalga), Loreta Kynienė (maistas,
sa lės puošimas, pamaldos), Mečys
 Šil kaitis (paroda, leidinys, spauda);
pagalbininkai Pranas Budininkas

(skelbimų rinkimas), Elena Radvi-
lienė (gėrimai, iždas), Rima Kilbaus-
kienė (sekretorė, meninė programa),
Elena Jasaitienė (bendra pagalba) ir
Angelė Straukienė (profesionalus
maisto pa ruošimas).

Mečys Šilkaitis – inžinierius, JAV
LB, PLB narys, buvęs Ateitininkų
namų Čikagoje pirmininkas. Aktyvus
St. Petersburg lietuviško telkinio na-
rys, buvęs Amerikos lietuvių klubo St.
Petersburg pirmininkas.

Klubo pirmininkai prapjauna šventinį tortą (iš k.): Albinas Karnius, Angelė Karnienė,
Vida Mei luvienė, Loreta Kynienė, Mečys Šil kaitis ir Antanas Gudonis.

Bendras salės vaizdas. Kai rėje – Dalė Bobelienė ir dr. Kazys Bo belis.

Pramoginių šokių grupė ,,Ritmas’’ atlieka
programą.

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIŪLO DARBą
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Čikagos pašonėje, Berwyn mies -
te lyje, gyvenusį Joną Tamulaitį daug
kas pažinojo – jį su fotoaparatu ran -
ko se dažnai galėjai pamatyti įvai -
riuo se lietuviškuose renginiuose. Ta -
čiau Jonas buvo ne tik fotografas, jis
dalyvavo ir visuomeninėje veikloje –
ėjo talkinti ten, kur buvo kviečiamas
ir kur jėgos leido. Vis dėlto šis tvirto
sudėjimo ir aukštokas vyras pralai-
mėjo kovą su klastinga vėžio liga,
kuri jį pakirto šių metų lapkričio 3
d., likus tik ke lioms dienoms iki 76-
ojo gimtadienio. 

Jonas gimė 1935 m. lapkričio 5 d.
Kaune. Kaip ir daugelis tautiečių, jis
1944 m. rudenį kartu su tėvais pabėgo
į Vokietiją. 1949 m. atkeliavo į Ame -
riką ir apsistojo Čikagoje. Čia 1954 m.
baigė gimnaziją, Univer sity of  Illi-
nois studijavo architektūrą, vėliau –
elektros inžineriją. 1961 m. buvo pa -
šauktas į JAV kariuomenę, iš jos grį-
žęs dirbo televizorių fabrike. 

Nuo 1980 m. vertėsi vien tik foto -
grafavimu. Uždarbiavo vestuvėse, ta -
čiau nevengė įamžinti ir lietuviško
gyvenimo įvykių. Jo nuotraukose –
daug didesnių Amerikos lietuvių
kultūrinių renginių – dainų, tautinių
šokių švenčių, politinių konferencijų
akimirkų, fotografavo žymesniuo-
sius mūsų tautiečius ir t. t. Daugelis
nuotraukų pasirodė lietuviškoje
spaudoje, knygose. 

Surengė nemažai parodų

Tamulaitis yra surengęs nema-
žai fotoparodų Čikagoje ir Lietuvoje.
Jo dokumentinės nuotraukos buvo ro-
do mos Vilniuje, Kaune, Panevėžyje,
Druskininkuose. Pažymėtina ir jo fo -
toparoda, surengta 2001 m. Sostinės
dienų proga Vilniaus rotušėje. O 2002
m. Jono nuotraukos pabuvojo ir Mek -
sikoje vykusioje parodoje „Lithua -
nia’’. Fotografas dalyvavo ir Čikagoje
rengiamose lietuvių metinėse paro-
dose. 

Buvo aktyvus skautų, 
kitų organizacijų narys

Jau nuo 1956 m. Jonas įstojo į
Lie tuvių skautų sąjungą, kur ėjo
drau gi ninko pareigas, 1982–1994 m.
buvo skautų „Lituanicos’’ tunto iždi-
ninkas ir oficialus fotografas. Vėliau
gavo skautininko laipsnį. Buvo jis ir
skau tų akademikų leisto žurnalo
„Mūsų vytis’’ administratorius. 

Tamulaitis taip pat talkino Čika -
gos Jaunimo centrui, dirbo Litua nis -
tikos tyrimų ir studijų centro Budrio
vardo fotoarchyvo vedėju. Priklausė
Lietuvių žurnalistų sąjungai, kelis
metus (beveik iki mirties) ėjo šios
organizacijos iždininko pareigas. 

Su žmona Jūrate Dailydaite už-
au gino keturis vaikus: Arūną, Dai vą,
Vytautą ir Algirdą, kurie visi jau yra
vedę, augina savo atžalas. 

Atsisveikinimo šv. Mišios 
ir vakarienė

Velionio kūnas buvo sudegintas,
o atsisveikinimas su mirusiuoju
vyko lapkričio 12 d. 

Tėvų Jėzuitų bažnyčioje kun.
Antanas Saulaitis, SJ atnašavo šv.
Mišias. Savo pamoksle kunigas kal -
bėjo ir apie nuveiktus Tamulaičio
darbus. Pamaldose dalyvavo ir būre -
lis uniformuotų skautų su savo vėlia -
vomis. Po šv. Mišių jie sudainavo tra -
dicinę skautų dainą „Ateina naktis’’.
Pamaldos baigtos prasminga giesme
„Kaip grįžtančius namo paukščius”
(žodžiai P. Jurkaus, muzika J. Stro -
lios). Tėvų Jėzuitų koplyčia buvo
pilna žmo nių. 

Po pamaldų visi rinkosi į Jau ni-
mo centro kavinę, kur buvo surengta
vakarienė ir paskutinis atsisvei ki-
nimas su velionio palaikais. Trum pą
invokaciją susirinkusiesiems per-
skaitė kun. Saulaitis, o velionio našlė
Jūratė šeimos vardu visiems padėko-
jo už a. a. Jono pagerbimą. 

Kadangi Tamulaitis buvo akty -
vus Lietuvių žurnalistų sąjungos
valdybos narys, noriu jos valdybos
vardu išreikšti gilią užuojautą a. a.
Jono šeimai. Pasigesime jo talkos
daugelyje organizacijų. 

Joną Tamulaitį 
amžinybėn palydint

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

EDVARDAS ŠULAITIS

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A. a. J. Tamulaičio šeima per atsisveikinimą Jaunimo centro kavinėje. Pirmoje eilėje
stovi našlė Jūratė ir dukra Daiva; antroje – sūnūs Arūnas, Vytautas, Algirdas. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

Jonas Tamulaitis.           Jono Kuprio nuotr.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTYS
A † A

ALGIMANTAS P. URBUTIS

Greitai prabėgo metai, kai 2010 m. lapkričio 24 d., po ilgos li-
gos, netekome mylimo vyro, tėvo, senelio ir uošvio.

Tą pačią dieną mūsų brangi dėdienė

A † A
JANINA DUDAITĖ CUKURIENĖ
paliko mus po sunkios ligos, sulaukusi 100 metų.

Už juos šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, 2011 m. lap -
kri  čio 27 d., 9 val. r., Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, Le mont.
IL.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu pasimelsti.

Liūdinti šeima

A † A
ANTANAS LINAS

Nuliūdę liko: vaikai Irene su vyru Wayne Anderson, Vid
Linas su žmona Geraldine Lynch-Linas, Aaron ir žmona Mary
Swanson-Linas, Laura Linas; anūkai Stephanie su vyru Mike
Waltrip, Erik Anderson, Matt Linas, Ian-Jessica, Kelli ir Logan;
proanūkai Jake, Garrett, Piper ir Sadie.

A. a. Antanas buvo vyras a. a. Anastasia Skema; Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios choro vadovas ir daug metų
priklausė šiai parapijai.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 20 d. nuo 2 v. p.
p. iki 8 v. v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose, 5570 W.
95th St., Oak Lawn, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 21 d. Iš laidojimo na-
mų 9 val. ryto a. a. Antanas bus atlydėtas į  Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus atnašaujamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie-
ro lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.  Thompson & Kuenster FH. Tel. 708-425-0500
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Dr. John R. Dainauskas „Drau-
go” garbės prenumeratorius, gyve-
nantis Woodridge, IL, pratęsė dar
metams laikraščio garbės prenu-
meratą. Kartu su garbės prenume-
ratos mokesčiu skaitytojas atsiuntė
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dė-

kojame už tai, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 10:30
val. r. šv. Mišių metu Švč. Mer  gelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Wa -
sh tenaw Ave., Chicago, IL) melsimės už
gyvus ir mirusius choristus, chorų va do -
vus, muzikus bei jų šeimas. Po Mišių
pa rapijos sa lėje choristų ir muzikų pa -
ger bi mas, pie tūs ir pabendravimas. Ma -
lo niai kvie čia me dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 23
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC Le -
mont skaityklą, kur bus rodomas švedų
režisieriaus filmas ,,Nematomas frontas.
Šaltojo karo tragedija”. Užsieniečio aki -
mis pažvelgsime į Lietuvos pokario par -
tizanus. 

� Lapkričio 29 d., antradienį, 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje įvyks Zarasiškių klubo susirinki-
mas. Klubo valdyba maloniai kviečia vi -
sus narius dalyvauti. Tel. pasiteiravimui
773-247-5944.

� Cook County apylinkės iždininkė
Maria Pappas kviečia visus gruodžio 2
d., penktadienį,  nuo 5 val. p. p. iki 7
val. v. atvykti į  apylinkės pastatą (118
N. Clark St., Chicago, IL; Suite 112)
pasigėrėti 80-ties šalių kalėdinėmis eg-
lutėmis. Prašoma užsiregistruoti tel.
312-603-6931.

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, PLC Lie-
tuvių Fondo salėje vyks dokumentinių
televizijos laidų ciklo „Lagerių moterys”
pristatymas. Dalyvaus viešnia iš Vil-
niaus, „Ateities” redaktorė Reda Sopra-
naitė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matu-
laičio misija ir Čikagos ateitininkai sen-
draugiai. Pradžia 12:30 val. p. p. Tel. pa-
siteirauti 630-257-5613 (Misijos rašti-
nė).

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos cho ras kviečia visus į kalėdinį kon-
certą, kuris įvyks gruodžio 11 d., sek-
madienį, 1:30 val. p. p. Misijoje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont. Koncerte
taip pat dalyvaus vaikų choras ,,Vytu-
rys”, solis tės, smuikininkės ir skaitovė.
Bi lietus į koncertą bus galima įsigyti
kiekvieną sek madienį Misijos prieangyje
prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių.

� Į parodą visus maloniai kviečia Čiur -
lionio galerija ir JAV LB Kultūros taryba.
Gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen t re
vyks tekstilininkės Jadvygos Oran tie nės
skiautinių parodos atidarymas. Da lyvaus
autorė.  

� Lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus
šventė, paskutinis sekmadienis prieš
Ad ventą. Philadelphia ateitininkai kvie -
čia visus į šv. Mišias Šv. Andriejaus  baž -
nyčioje (19th and Wallace St., Phi -
ladelphia, PA 19130) už amžinos at -
minties kunigą Arvydą Žygą, kuris daug
laiko skyrė skautų ir ateitininkų jauni -
mui. Po Mišių parapijos salėje prisimin -
si me kunigą, aukojusį savo gyvenimą
Die vui, tėvynei ir artimui.

� JAV LB San Francisco, CA apylinkės
valdyba gruodžio 17 d. nuo 5 val. p.p.
iki 9 val. v. kviečia didelius ir mažus da -
lyvauti tradicinėje Kūčių va karienėje
Oak wood Athletic Club (4000 Mt.
Diablo Blvd., Lafayette, CA 94549).
Norime pakviesti vietinius menininkus,
meistrelius, kepėjėles ir visus talentin-
gus lietuvaičius dalyvauti Kūčių mugėje.
Norinčius dalyvauti prašoma registruotis
el. paštu dpetrylaite@yahoo.com (Dai -
va). Dalyvavimo mokestis 15 dol. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Kęstučio Mikėno kristalinės glazūros keramikos darbų pristatymas
įvyks lapkričio 28–29 dienomis Huntington Library Art Collections and Bo ta -
nical Gardens patalpose (1151 Oxford Rd  San Marino, CA 91108).

Lapkričio 28 d., pirmadienį, nuo 9:30 val. r. iki 12 val. p. p. renginys skiria-
mas didiesiems Huntington sodo rėmėjams (fellows); nuo 12 val. p. p. iki 4:30
val. p. p. paroda bus rodoma plačiajai visuomenei. Lapkričio 29 d., antradienį,
nuo 12 val. p. p. iki 8 val. v. vyks renginys ,,Champaign and Shopping”. Jis
artėjančių švenčių proga skiriamas Huntington parko nariams. Renginio
metu vyks koncertai.  Daugiau apie šį renginį galite pasiskaityti tinklalapyje
http://www.huntington.org 

Lapkričio 20 d., sekmadie nį, 
po 11 val. r. šv. Mišių 

Palaimintojo J. Matulai čio misijoje 
vyks dainininkės 

Audronės Si manonytės koncertas 
„Apie laisvės kovas –
savo tėvų lūpomis”

Aktorė Ju lija Sakalaitė skaitys 
Silvijos Simano nienės eilėraščius. 

Visi kvie čiami.

Kęstutis Mikėnas savo namuose.                                         Aušros Gibežienės nuotr.

Jaunimo centro metinė vakaronė 2009 m. Laimos Apanavičienės nuotr. 

Jaunimo centro 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 

metinė vakaronė
vyks lapkričio 4 d. , sekmadienį

Šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje – 1 val. p. p.
Akademinė valanda ir grupės ,,Biru-Bar” (Indianapolis) koncertas – 2 val. p. p.

Pietūs – 3 val. p. p.

Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-560-6902 (Irena Dirdienė). 
Daugiau informacijos galite gauti tel. tel. 773-507-8692 (Neringa Aleksonienė).

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.


