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Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Maždaug 200,000 litų bus skiriami li-
tuanistikos (baltistikos) centrams už-
sienyje paremti. Bus remiamos užsie-
nio šalių lituanistikos (baltistikos) cent-
rų studentų, dėstytojų studijų ir moks-
linės stažuotės Lietuvoje, rengiami juo-
se dirbančių dėstytojų kvalifikacijos to-
bulinimo kursai, taip pat bus remiama
studentų edukacinė veikla Lietuvoje –
vasaros stovyklos, kursai, ekspedicijos,
teikiama parama centrų tarpusavio
bendradarbiavimui, palaikomi ryšiai su
lietuvių bendruomenėmis užsienyje.

Finansuojami projektai bus atren-
kami konkurso, kurį jau paskelbė Švie-
timo ir mokslo ministerija, būdu. Litu-
anistikos (baltistikos) centrams remti
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija
skyrė panašią sumą, kaip ir pernai. Per-
nai iš dalies finansuota vienuolikos li-
tuanistikos (baltistikos) centrų veikla
Lenkijoje, Estijoje, Didžiojoje Britani-
joje, JAV, Vokietijoje, Rusijoje, Baltaru-
sijoje, Lietuvos dėstytojų darbas užsie-
nio centruose ir jų dėstytojų stažuotės
Lietuvoje, centrai aprūpinti metodine
literatūra, vadovėliais ir kt.

Bus remiami
lituanistikos centrai

užsienyje

Lietuva-Lenkija: santykiai – geri,
problemos – sprendžiamos

Aptarta padètis Baltarusijoje
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Vilnius, sausio 21 d. (URM info)
– Užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius Vilniuje susitiko
su Europos Sąjungos šalių ambasado-
riais, reziduojančiais Minske, su ku-
riais aptarė Lietuvos pirmininkavimo
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijoje (ESBO) uždavinius ir pa-
dėtį Baltarusijoje. Taip pat buvo kal-
bėta apie žingsnius rengiant bendrą
ES nuostatą dėl tolesnių santykių su
Baltarusija ir apie ES šalių paramą
Baltarusijos pilietinei visuomenei.

Viceministras pakartojo ESBO
pirmininko Lietuvos užsienio reikalų
ministro Audroniaus Ažubalio išsa-
kytą gilų nusivylimą dėl Baltarusijos
valdžios sprendimo uždaryti ESBO
biurą Minske. E. Ignatavičiaus nuo-
mone, pati Baltarusijos valdžia turė-
tų būti suinteresuota sustiprinti
ESBO veiklą savo šalyje, todėl Lietu-
va kaip ESBO pirmininkė ragina Bal-
tarusiją persvarstyti savo sprendimą
dėl ESBO biuro Minske veiklos.

Susitikime pasidalyta informaci-

ja apie ES šalių vykdomą paramą Bal-
tarusijos pilietinei visuomenei, pla-
nus ir galimas paramos sritis. ES dip-
lomatai pasisakė už vizų režimo supa-
prastinimą Baltarusijos piliečiams. Šį
klausimą pasiūlyta svarstyti sausio 31
d. vyksiančiame ES Užsienio reikalų ta-
rybos susitikime.

Dvylikos diplomatinių atstovybių
Minske ir Europos Komisijos delega-
cijos vadovai apsilankė Europos hu-
manitariniame universitete (EHU),
kur susitiko su universiteto vadovybe

ir studentais, gruodžio 19 d. įvykių
Minske liudininkais. Kai kurie EHU
studentai dalyvavo prezidento rinki-
mų stebėjime Baltarusijoje, kai kurie
iš jų buvo sulaikyti ir kalinami KGB
izoliatoriuje. Iš jų du tebėra įkalinti
iki šiol. ES diplomatai išreiškė para-
mą EHU veiklos tęstinumui, taip pat
projektams nepriklausomos Baltaru-
sijos žiniasklaidos stiprinimo srityje.
2004 m. Baltarusijos valdžios uždary-
tas EHU nuo 2005 m. veikia Lietu-
voje.

JAV valstybès sekretorè pad∂kojo Estijai

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) – Mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius
aptarė svarbius dvišalius santykius su
Lenkijos ambasadoriumi Lietuvoje
Janusz Skolimowski. Lenkijos diplo-
matas premjerui A. Kubiliui perdavė
Lenkijos Vyriausybės nuostatą dėl

Smolensko tragedijos tyrimo. Pasak
ambasadoriaus, Lenkijai kelia abejonių
neseniai paskelbtos Rusijos tyrėjų iš-
vados. Premjeras A. Kubilius patvir-
tino, kad Lietuva palaiko lenkų nuos-
tatą, jog tiesa turi būti išaiškinta ir ne-
laimės aplinkybių tyrimas privalo būti

atliktas nepriekaištingai kruopščiai ir
objektyviai.

Ambasadorius padėkojo premjerui
už asmeninį vaidmenį „PKN Orlen”
derybose su „Lietuvos geležinkeliais” ir
„Klaipėdos nafta” bei pranešė, kad pa-
siekta konkrečios pažangos derantis dėl
kainų ir tiekimo su abiem įmonėmis.

Aptariant padėtį dėl švietimo rei-
kalų, tiek ambasadorius, tiek ir prem-
jeras sutarė, kad geriausia, kai tokius
jautrius klausimus atviro dialogo būdu
sprendžia abiejų šalių specialistai, o ne
politikai. Ministro pirmininko kancle-
ris Deividas Matulionis užtikrino, kad
Lietuva nesiims jokių sprendimų švie-
timo srityje, kurie labai skirtųsi nuo lie-
tuvių mažumos švietimo padėties ir są-
lygų kaimyninėje Lenkijoje.

Abi pusės pažymėjo, kad Lietuvos-
Lenkijos tarpusavio santykiai yra geri,
o iškylančios problemos sprendžiamos
dalykiškai. „Lietuvos-Lenkijos santy-
kiai nėra tokie blogi, kaip kai kas nori
pavaizduoti”, – sakė lenkų atstovas.

Vilniuje susitiko Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janusz Skolimowski (k) ir
premjeras Andrius Kubilius. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) –
Washington vertina tai, kad Talinas
remia Rusijos ir JAV santykių ,,per-
krovimą”, pareiškė JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton per dvišales
derybas su Estijos užsienio reikalų
ministru Urmas Paet. ,,Esu dėkinga
už tai, kad Estija stipriai rėmė sutartį
dėl strateginės ginkluotės mažinimo,
kurią JAV Senatas patvirtino praė-
jusių metų pabaigoje ir kurią, tikiuo-
si, patvirtins Valstybės Dūma”, – pa-
reiškė valstybės sekretorė po įvyku-
sių Valstybės departamente derybų.

Kaip pažymėjo H. Clinton ir U.
Paet, Rusijos tema visada kyla estų
derybose su amerikiečiais. ,,Ir tai su-
prantama, turint omenyje istoriją ir
geografiją”, – sakė H. Clinton. Pasak
jos, JAV turi ,,didelę darbotvarkę su
Rusija, kurią vykdome savo sąjungi-
ninkų ir draugų NATO ir Europos
Sąjungoje padedami”.

JAV valstybės sekretorė patvirti-
no, kad svarbus bendradarbiavimas
su Rusija tokiais klausimais, kaip
energetika ar įvairių grėsmių suma-
žinimas, taip pat ir kibernetinio sau-
gumo srityje. ,,Manome, kad labiau
sutvarkyti, normalūs santykiai su
Rusija atitinka Rytų Europos, Balti-
jos valstybių siekius, todėl esame pa-
tenkinti įvykusiu Rusijos ir NATO
viršūnių susitikimu Lisabonoje”, –
pareiškė ji.

Savo ruožtu U. Paet pareiškė vil-
tį, kad ,,žingsnis po žingsnio pavyks
prieiti prie normalesnių santykių
tarp NATO ir Rusijos, tarp ES ir Ru-
sijos, nes tai atitinka mūsų siekius”.
Paskutinis įstatymo projekto dėl
Strateginės ginkluotės mažinimo su-
tarties (START) patvirtinimo svarsty-
mas vyks Valstybės Dūmoje sausio 25 d.

Hillary Clinton.
AFP/Scanpix nuotr.
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Šią savaitę
Kauno miesto
savivaldybės
taryba paskel-
bė, jog Kaune
įsikūrusiame
Lietuvių išeivi-

jos institute bus įsteigta prezi-
dento Valdo Adamkaus vardu
pavadinta biblioteka-muziejus,
ji taip pat pritarė siūlymui Kaune
įsteigti lietuvių poeto, literatū-
ros kritiko Bernardo Brazdžionio
premiją (premijos dydis – 10
tūkst. litų). Abiejų sumanymų
daigai buvo brandinami jau ku-
ris laikas. Prieš porą metų man
lankantis Išeivijos institute, dr.
Dalia Kuizinienė, mielai apro-
džiusi instituto patalpas, parodė
ir Adamkaus vardo bibliotekai-
muziejui paskirtą kambarį, tuo
metu jau pradėtą šiek tiek įren-
ginėti ir tvarkyti. Kaip praneša-
ma spaudos pranešime, Prezi-
dentinė biblioteka – pirmoji to-
kia Lietuvoje – būtų kuriama
pagal JAV nusistovėjusią buvu-
sių prezidentų palikimo sau-
gojimo ir sklaidos tradiciją. Ji
turėtų tapti traukos centru
mokslininkams, studentams, vi-
suomenei. Galbūt ilgainiui ji taps
ne tik gražus pavyzdys, bet ir
paskata ir kitiems šalies prezi-
dentams.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2011 – Šimtieji ,,Ateities” žurnalo metai

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

Kursų pradžia, gruodžio 26 d., sekmadienis
Juta Pranulytė

Pirmoji diena, pirmasis įspūdis, pirmoji akimirka – visa
tai mūsų laukė, visa tai spurdėjo mūsų širdyse. Ilgos kelionės
tik dar labiau sustiprino laukimą: kas iš Čikagos, kas iš Wis-
consin valstijos, kas iš Nebraska valstijos atkeliavo. Pirmasis
įspūdis – besišypsantys žmonės, bet ne bet kokie žmonės, o
lietuviai – šiltai pasitiko. Netikėtai jauku buvo sėdėti ne-
pažįstamų žmonių ratelyje. Sėdėjome visi ant sofutės ir val-
gėme žieminius mandarinus (jie mus lydėjo visus kursus,
netgi tapo simboliu). Vienas po kito rinkosi kursantai: dau-

guma jų pažįstami, tad be galo išsiilgę vieni kitų, o kiti, saky-
tum, nematyti, bet tai tikrai nebuvo pro ble ma. Tik susi-
rinkus, prasidėjo šnekos ir apšnekos: apie senus draugus,
mokyklas, praėjusias stovyklas ir šių kursų lū kesčius (iš-
duosiu paslaptį – tikrai nenuvylė, netgi pranoko). 

Pirmąją popietę susibūrėme ir susipažinome su šių
kursų vadovybe. Ją pristatė Dainė Quinn, MAS CV pirmi-
ninkė ir tuo pačiu šių kursų pagrindinė ruošėja. Ji supažin-
dino mus su vyriausiu berniukų vadovu Tomu Quinn ir va-
dovais Jonu Čyvu, Pauliu Kupriu, Algiu Kasniūnu, Raimiu
Kazlausku, Viktoru Sadausku ir Virgu Volertu. Vyriausia
mergaičių vadovė buvo Kristina Quinn ir vadovės Liana But-
kūnaitė, Rima Giedraitytė, Aista Kazlauskaitė, Monika
Mikulionytė ir Emilija Pranckevičiūtė. Pristatyta svarbiau-
sias tvarkos asmuo – tai mūsų komendantė Lina Aukš -
tuolytė. Mes išklausėme mūsų komendantės paskaitos apie
kursų taisykles ir deramą elgesį, taip pat ko iš mūsų tikimasi
ir ko mes turėtume tikėtis. Nors komendanto pa rei gos
skamba griežtai – mūsų komendantė buvo pati geriausia ir
linksmiausia komendantė per visą amžių! 

Šv. Mišias atnašauti mums kursantams ir štabui atva -
žiavo kun. Gintaras Jonikas iš Detroito, nes mūsų kursų ka-
pelionas kun. Kęstutis Kėvalas dar tik poryt galėjo atskristi.
Jaukia dvasia, pianino (Dovas Lietuvninkas) ir smuiko (Ko-
vas Kulbis) garsais lydimi pradėjome 2010 m. Žiemos kursus
Dievo akivaizdoje.

Pirmo vakaro užduotis buvo susipažinti. Vadovai pasta-
tė eglutę, bet be papuošimų? Užduotis buvo išspręsta labai

kūrybiškai: apibūdinimų grandine. O žodžiai
buvo ne bet kokie parinkti, bet apie kiekvieną
sto vyk lautoją. Girlendoje slypėjo po žodį, kuris
geriausiai jį ar ją apibūdina: juokingas, nuo-
taikingas, linksma, darbšti ir t. t. Eglutė tikrai
tikrai nuostabiai žėrėjo per visus kur sus! Taip
pat žaidėme ir kitus žaidimus – pralaužėme le-
dus. Viena iš užduočių buvo apsi kabinti vieni
kitus, susiburti į koman das, tapti vieningais,
bet kartu ir kovoti už save – visų mėgsta-
miausias „Dainavos žai dimas”. Viską dar ap-
jungė tautiškumo dva sia, nes buvo remtasi lie-
tuviškais stovyklos vieto vardžiais. Buvo labai
smagu. Po va ka ri nės meditacijos ir naktipie-
čių, visi išsis kirs tėme į kambarius, įsikūrėme
ir geriau susi pažinome su kambariokais (-ė-
mis): kamba riuo se gyvenome po 4, 5 ar 6 žmo-
nes. Pirmą naktį miegoti nuėjome vėlai, nes
buvome pilni energijos ir džiaugsmo! Juk ši-
tiek daug turime pasidalinti ir papasakoti!               

Futurologija
2010 m. MAS Ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursai

Kupini charizmos kursantai Ona Žekonytė ir Tadas Taraškevičius.

Moksleivių ateitininkų są jungos Žiemos kursai vyko
Dainavoje 2010 m. gruodžio 26–31 d. Ši savaitė
buvo skirta mokslei vius susipažindinti su ateiti nin-

kų pa sau lėžiūra, ir kaip jos prin cipus pritaikyti gyveni-
mui. Kursų ruošos komiteto nariai Dainė Quinn, Dalia
Lie tuv ninkienė, Julius Kasniūnas, Viktoras Sadauskas,
Kristina Quinn, Vaiva Laniauskaitė, Lina Aukštuolytė pa-
rinko šių metų kursų temą iš kun. Stasio Ylos paruoštos
kursų serijos – ,,Futurologija”. 

Kursus aprašė penki moksleiviai iš Kauno Jėzuitų gimna -
zijos, kurie šiais metais per moksleivių mainų programą
mokosi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jie pirmą kartą
susitiko ir stovyklavo su Amerikos lietuviais.

2010 m. MAS Žiemos kursų dalyviai. Iš viso dalyvavo 51 kursantas. Viduryje – kursų vyriausia vadovė Dainė Quinn, kun. Kęstutis
Kėvalas ir kursų komendantė Lina Aukštuolytė.                                                 Visos kursų nuotraukos Vijos Lietuvninkaitės

Nukelta į 10 puslapį
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Sausio 13-osios
laužai

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
Vaikštant tarp laužų ir mintijant, kas įvyko Vilniuje aną įsimintiną

sausio 13-osios naktį prieš dvidešimt metų, galvon peršasi dvasinio po-
būdžio žodis – ,,apreiškimas“. Lietuva išgyveno masinį regėjimą, kuris lei-
do pajusti tyrą pagarbą ir nesavanaudišką meilę. Tėvynei, artimui savo,
savo išrinktai valdžiai, sau. 

Dvasia tomis dienomis nusileido iš aukštybių ir gyveno tarp mūsų.
Paskui pasitraukė. Bet tai ir normalu, juk negali Ji būti visą laiką. Ypač
jei prasideda tarpusavio rietenos.

Tačiau pats faktas, kad mes Ją turėjome, jautėme, yra neišdildomas ir
atgaminamas, jei kada vėl prireiktų. Jei išsiilgtume. Tai – didelė malonė.
Vien žiūrint tų dienų bei naktų filmuotus kadrus, atsikuria apsireiškusios
Dvasios pojūtis. Jos neįmanoma nei komentuoti, nei aprašyti – kaip ir
Dievo ar meilės.

Šri Šri Ravi Šankar, kalbėdamas apie meilę, teigia, jog pagrindinė
meilės dalis yra tyla. Būtent šioje terpėje meilė auga ir tarpsta. Kai prade-
di kalbėti, aiškintis, kokia turėtų būti „tikroji” meilė, jos erdvė gerokai
sumažėja. Ją išstumia žodžiai. Panašiai, matyt, ir meilė Lietuvai – apie tai
reikėtų kuo daugiau patylėti. Žiūrint į ugnį, dainuojant. Būnant kartu.

II
Negali nejaudinti ir naujojo Leono Vytauto Glinskio filmo ,,Laužai

prie parlamento” kadrai, kai skarota moteris rusė dalina sumuštinius
budintiems prie Parlamento. Kai savanoriams leidžiama apsispręsti: kas
nori apleisti Parlamentą ir likti gyvas – gali eit namo. Kai kunigas
Robertas Grigas palaimina visus nepabūgusius.

Filmo autorius – aktyvus Sąjūdžio narys, dailininkas, metraštininkas,
savo archyvuose turėtą dokumentinę medžiagą sudėjęs į 7 dalių filmą,
pradedant 1991 m. sausio 7-ąja ir baigiant 1991 m. sausio 13-ąja. (Doku-
mentinį filmą galima atsisiųsti, apsilankius 1991 m. Sausio 13-osios inter-
netinėje svetainėje adresu http://sausio13.lrs.lt skyrelyje ,,Vaizdo kroni-
ka”.)

III
Išvakarėse pasirodė vieši dviejų Paleckių atsiprašymai dėl trečiojo.

Dėl jo pasakytos frazės, esą Sausio 13-osios naktį „savi šaudė į savus”. Tai
nieko naujo – šis pasakymas jau gerokai anksčiau išpopuliarintas įvairiose
kaspervizijose bei „Durnių laivuose”. Beje, minėta frazė atskleidžia ir kur
kas gilesnį dalyką: ji praneša visuomenei apie kalbančiojo pasąmoninį
santykį su savo tauta. Bandydami apkaltinti kitus, tų žodžių autoriai ne-
sąmoningai išpažįsta savuosius politinės kovos pobūdžius, t. y. netyčia iš-
siduoda. (O gal tai visų partijų būdas – šaudyti į savus? Ir Paleckiukas
nėra joks išskirtinis. Parodykite partiją, kuri būtų pasidžiaugusi opozici-
joje esančių kolegų veiksmais ar prasmingais prieš tai buvusios valdžios
sprendimais.) 

Panašių išsidavysčių randame ir kitų nūdienos politikų samprotavi-
muose. Antai nušalintasis prezidentas teigia, jog „konservatoriams svar-
bu bet kokia kaina išlikti valdžioje” – tai irgi nemažai pasako apie jo par-
tijos tikslus bei strategijas. Tačiau ramiai pagalvojus, o kas čia tokio, jei
„Tvarka ir teisingumas” nori žūtbūt įsitvirtinti valdžioje ir išlikti? Bet
kokia kaina. Kas čia keista? Juk tai – politika. Kam daugiau tuomet stei-
giamos partijos?

Panašiai apie savo baimes išsiduoda ir kitas (mažumėlę mokesčių sri-
tyje prisidirbęs) europarlamentaras, viešai teigdamas‚ jog „konservato-
rius nuo baudžiamosios atsakomybės saugo senatis”.  Neveltui vaikai sa-
ko: „Kas ant kitų sako – ant savęs pasisako.”

IV
Sausio 13-osios renginiuose atmintin įstrigo dar viena tarsi atsitik-

tinė frazė – prie tėvuko priėjo žilagalvis Seimo gynėjas ir pasakė: ,,Mūsų
valdžia per mažai tariasi su žmonėmis. Jei, pavyzdžiui, su pensininkais
prieš mokesčių reformas būtų buvę atvirai pasikalbėta apie katastrofišką
padėtį valstybėje ir paprašyta pagalbos, jie ir patys savo pensijas būtų
susimažinę. Bet kai visa tai nuleidžiama iš viršaus, nesitariant, jau yra
blogai. Tada kyla pasipriešinimas, nusivylimas.”

V
Vaikštant tarp Sausio 13-osios laužų, į akis krito daugybė studentiško

ir moksleiviško jaunimo. Jie ir pernai Kovo 11-osios proga išėjo į gatves
pasidžiaugti – savo Valstybės atkūrimo švente. Esama teorijų, jog maž-
daug nuo 2000 metų į žemę ateina ypatingos sielos, gerokai aukštesnio
suvokimo, nei buvusios iki tol. Jų mokyti pasenusiomis posovietinėmis
metodikomis tiesiog neįmanoma, nes jų sąmonė jau savaime truputį
kitokia, aukštėlesnė. Gal jiems ir reikėtų kuo skubiau atiduoti Lietuvos
kūrimo darbą, nes mūsų (ir mūsų tėvų) karta savo jau lyg ir padarė – iš
vergijos išeita. Tačiau dvasinių prielaidų saugiam, pagarbiam buvimui
savojoje valstybėje toli gražu nesukurta. 

Gamtoje egzistuoja toks dėsnis – seneliai su anūkais kitąsyk susišne-
ka geriau negu su savo vaikais.                                      Nukelta į 9 psl.

DIEVO GAILESTINGUMAS 
BE GALO DIDELIS

KUN. ŽYDRÙNAS VABUOLIS

Sesės ir broliai, šiuos metus Lie-
tuvos vyskupai yra paskelbę Dievo
Gailestingumo metais – ačiū jiems už
tai, nes Lietuvai šiomis dienomis la-
bai reikia Dievo gailestingumo. Re-
gimas Dievo gailestingumo ženklas
per šiuos metus mums bus Gailestin-
gojo Jėzaus paveikslas, kabantis Vil-
niuje, Dievo Gailestingumo šventovė-
je; jo kopijos keliaus per Lietuvos
parapijas.

Paveikslo, kaip ir Dievo Gailes-
tingumo kulto, pradžia siekia tarpu-
kario laikus, 1934 metus, kai vienuo-
lė sesuo Faustina Vilniuje turėjo mis-
tinę patirtį – regėjo Jėzų Kristų, ku-
ris per ją panoro perduoti pasauliui
Gailestingumo žinią. Iš tų regėjimų ir
kilo Gailestingojo Jėzaus paveikslas,
taip pat Dievo gailestingumo vainikė-
lis su pažadu, kad kas jį melsis, ne-
pražus. Tiek paveikslas, tiek pamal-
dumas patyrė įvairiausių pervartų,
kol galiausiai popiežiaus Jono Pau-
liaus II dėka išplito po visą pasaulį, o
paveikslo kopijos pažįstamos dauge-
liui įvairių šalių tikinčiųjų.

Tačiau iš tiesų šių metų esmė –
ne tiek paveikslas ir ne specialios
maldos, o pats Dievo gailestingumo
atradimas, pajautimas. Pasidalysiu
keliomis įžvalgomis apie jį.

Pirmiausia Dievo gailestingumas
yra be galo didelis. Jis kur kas dides-
nis už mūsų nuodėmes. Dievo gai-
lestingumas yra tokio pat „dydžio”,
kaip pats Dievas, kaip jo širdis. Ne
kartą Šventajame Rašte įvairiausiais
būdais yra pabrėžiama Dievo didybė
žmogaus atžvilgiu. Antai pranašas
Izaijas sako: „Kaip aukštas dangus
viršum žemės, taip mano keliai virši-
ja jūsų kelius ir mano mintys – jūsų
mintis.” Dievas tikrai yra nepalyginti
didesnis už žmogų, ir visa, ką daro,
žmogui nepasiekiama. Toks pat yra ir
jo gailestingumas. Evangelijoje pagal
Matą yra gražus palyginimas apie
beširdį skolininką. Pasakojama apie
tarną, skolingą savo valdovui 10,000
talentų (tai būtų 350 tonų aukso).

Šita suma simbolinė. Ji reiškia, kad
tarnas buvo prasiskolinęs valdovui
neįmanomai daug. Tačiau valdovas
tarnui tiesiog atleidžia skolą. Tuo
parodoma, kad Dievo gailestingumas
nepalyginti didesnis už žmogų ir bet
kokią jo nuodėmę.

Žmonės kartais bijo eiti išpažin-
ties, mano, kad Dievas jiems negali
atleisti, nes jų nuodėmė pernelyg
didelė. Kartais, stengdamasis padėti
tokiems žmonėms atsitokėti, su ne-
pikta pašaipa sakau: „Kodėl jūs toks
išpuikęs ir galvojat, jog galit padaryt
nuodėmę, didesnę už Dievo gailes-
tingumą?” Dievo gailestingumas di-
desnis už bet kokį, netgi baisiausią
mūsų nusižengimą, ir net jeigu bū-
tume jam skolingi tiek, kiek tas tar-
nas iš Evangelijos, – tai jam tik menk-
niekis. Todėl nereikia bijoti ateiti ir
išpažinti Dievui savo nuodėmių, net-
gi tų, kurios, mūsų manymu, yra pa-
čios didžiausios.

Dievo gailestingumas didesnis ir
už jo teisingumą. Iš katekizmo ži-
nome, kad „Dievas yra teisingas – už
gera atlygina, už pikta baudžia.”
Dievas visada toks ir lieka, tačiau,
savo teisingumo nepažeisdamas, jis
dar labiau yra gailestingas. Dievas ne
kartą Senajame Testamente pasigaili
savo tautos ir jos nenubaudžia.
„Efraimai, kaip galiu tave atmesti?
Izraeli, kaip galiu tave apleisti? (...)
Mano širdis neleidžia man to padary-
ti! Mano gailestingumas tau yra per
stiprus!”, – sako Dievas per pranašą
Ozėją. Nors jis turėtų teisę mus nu-
bausti, tačiau dar labiau nori mūsų
pasigailėti.

Kita Dieviškojo gailestingumo
ypatybė – jis yra kantrus. Mes, žmo-
nės, kartais galime būti didžiai gai-
lestingi ir atleisti labai didelį, bet
vienkartinį nusikaltimą. Tačiau daug
sunkiau atleisti mažus, bet vis pasi-
kartojančius nusižengimus. Apašta-
las Petras kartą klausė Jėzaus: „Ar
iki 7 kartų turiu atleisti?” Pamėgin-
kime atleisti bent 7 kartus ir pamaty-
sime, kaip tai sunku.

Nukelta į 12 psl.

Pamokslas sakytas Dievo Gailestingumo paveikslo įteikimo
Kauno arkivyskupijai proga 2011 m. sausio 16 d.

Vilniaus arkikatedroje iškilmingai pašventintos Dievo Gailestingumo paveik-
slo kopijos.                                                Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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JÙRA KONÇIUS
,,The Washington Post“ 
žurnalistè

Vilnius, Lietuva – Lėktuvas pa-
krypsta stačiai ir krenta žemyn pro
debesis, Stasys Lozoraitis su lūkesčiu
pasižiūri pro langą, tikėdamasis
pamatyti žemę, kurioje užaugo ir
kuriai dirbo visą savo gyvenimą, bet
kurios nematė pusę šimtmečio. Bet
oras yra susimokęs prieš šią akimir-
ką. Pasnigta. Lozoraitis dairosi pažįs-
tamos vietos, kažko, už ko galėtų
užsikabinti, bet mato tik beveidį bal-
tumą, tuščią popieriaus lapą.

„Sunku įsivaizduoti gyvenimą,
kurį turėjome, – švelniai sako jis,
prisimindamas paskutinį kartą, kai
matė savo šalį. – Buvome berniukų
grupė, važinėjusi dviračiais. Neturė-
jome didelių problemų. Visi buvome
skautai ir vasaros metu keliauda-
vome į kaimą. Tai buvo išties nuos-
tabi vaikystė. Buvome europiečiai.
Rusija buvo mylių mylios nuo mūsų.
Vandens paviršiuje nemačiau banga-
vimo. Niekas jo nematė.”

Beveik kiekvieno gyvenime būna
bent viena šviesi akimirka, kai pa-
saulis atrodo pilnas pažadų ir be jokio
pavojaus. Stasio Lozoraičio gyvenime
ta akimirka buvo 1939-ųjų vasara,
dviračių vasara, visai prieš jam ir jo
šeimai paliekant Lietuvą, prieš Lie-
tuvai nustojus egzistuoti, stipresnių
ir didesnių jėgų traiškomai. Pirmiau-
sia ji buvo nusiaubta Sovietų Sąjun-
gos, po to kankinama nacių, vėliau
vėl perimta sovietų ir praryta vienu
kartu. Ji buvo vadinama respublika,
bet su ja elgėsi greičiau kaip su vergų
kolonija. Sena, klestinti agrarinė
ekonomika buvo jėga industrializuo-
ta. Gamyklos pakeitė šeimų ūkius.
Tūkstančiai pasipriešinusių buvo
išsiųsti į Sibirą.

Lozoraitis, Lietuvos užsienio
ministro ir karjeros diplomato sūnus,
paskyrė savo gyvenimą Lietuvai, tar-
naudamas iš tolo kaip ambasadorius
be portfelio, – atstovaudamas Euro-
pos sostinėse, vėliau – ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose šaliai, kuri gyva-
vo tik emigrantų svajose ir užside-
gime. Kartais tai būdavo absurdiškas
ir nervinantis darbas, ir tik iš dalies
teisėtas, dalis jo apimdavo pavojingą
Šaltojo karo diplomatiją, besiribo-
jusią su šnipinėjimu. Bet dabar, kai
užspeista, turinti 3,700.000 žmonių
Baltijos respublika dar kartą išsiko-
vojo laisvę – ji buvo viena iš trijų pir-
mųjų respublikų, kurios atsiskyrė
nuo Sovietų Sąjungos rugsėjo mėnesį
po nepavykusio perversmo Maskvoje
– Lozoraitis grįžta priimti pareigų
kaip naujas Lietuvos ambasadorius
Jungtinėms Amerikos Valstijoms.

Už dešimties minučių jis išeis
kaip valstybės didvyris, žengs žeme
šalies, kuri tokia jauna, toks kūdikis,
kad pirmasis „McDonald’s” dar ne-
įsikūrė joje.

Jis išlips iš lėktuvo į... ką?
„Nežinau, – atsako jis beveik niūriai,
– nežinau, ką ten rasiu.“

Tikrai – ne vaikystės idilę. Jis tai
žino. Tikrai – ne po 50 metų komu-

nistinio valdymo.
Lėktuvas nusileido ir sustojo. 67

metų Lozoraitis užsideda tamsius
akinius, galbūt kaip apsaugą nuo nuo
sniego atsispindinčių saulės spin-
dulių, o galbūt, kad gerbiamam nau-
jajam ambasadoriui netiktų būti
pastebėtam esant nevisiškai ramiam.
Jo stilinga žmona Daniela keletą
kartų pataiso jo apykaklę. Ir tuomet
Lozoraitis išdidžiai ir neryžtingai
žengia pro duris.

Galbūt tiesa tai, ką Thomas
Wolfe sakė, kad negali sugrįžti vėl į
namus. O galbūt paprasčiausiai tiesa
yra ta, kad neįmanoma grįžti namo ir
tikėtis vėl atgauti ramybę.

Stasio Lozoraičio apsilankymas
Lietuvoje per pastarąsias pora savai-
čių neginčijamai buvo jaudinantis, ir
vis dėlto keistai nervinantis. Lietu-
viai mėgsta simbolius ir švelnią ironi-
ją, ir šioje kelionėje to netrūko – ne
visada šie dalykai drąsino.

Pusę savo gyvenimo nepavargs-
tamai didžiuodamasis, Lozoraitis ke-
liavo tik su savo lietuvišku pasu, abe-
jotinos šalies dokumentu, išduotu
lietuviškų misijų, muitinės darbuoto-
jų priimtu nenoromis, dažnai panie-
kinamai, palydint patyčių ir juokų.
Lozoraitis tai kantriai pakeldavo. Bet
kai jis išlipo iš lėktuvo čia, jis didžiuo-
damasis nešėsi tą pasą, tikėdamasis
gauti antspaudą, pagaliau – su pagar-
ba. Bet visoje sutikimo iškilmių vals-
tybės, dar besimokančios būti vals-
tybe painiavoje, jis taip jo ir negavo.
Jis greitai, be įprastų muitinės for-
malumų, buvo nugabentas iš oro
uosto į miestą, jo kišenėje – brangin-
tas pasas – apleistas ir nepatikrintas
pasų kontrolės.

Į šią kelionę Lozoraitis išsiruošė,
kaip ir visada, be didelių fanfarų. Jis
pasakė savo darbuotojų būreliui,
dirbančiam praėjusį šimtmetį staty-
toje ambasadoje Washington, DC, 16
gatvėje, prie Meridian Hill Park, kad
nenori jokio bruzdesio, jokio diploma-
tinio protokolo laikymosi ar tostų. Ir
tada, norėdamas būti užtikrintas, jis

Namai yra ten, kur veda širdgėla 
po 50 ilgesio metų

prigavo juos, išvykdamas anksti, pats
vilkdamas savo bagažą ir pasigauda-
mas gatvėje taksi. Jis nuskrido į Ro-
mą pasiimti savo žmonos ir 10 kilo-
gramų kavos, prekės, kurios Lietu-
voje labai trūksta, ir atvyko pats pa-
galiau pamatyti, ką 52 pilkos sovietų
okupacijos metai padarė jo svajonei.
Šiandien – pirmoji darbo diena, ir Lo-
zoraitis vėl oro uoste pasitinka Dan
Quayle. Atvykęs su oficialiu vizitu,
viceprezidentas yra aukščiausio ran-
go dirbantis JAV valdžios atstovas,
kada nors įkėlęs koją Lietuvos žemė-
je. Tarp angliškai kalbančių vietinių,
ypač gerai susipažinusių su Amerikos
politika, juokaujama: išvertus į lietu-
vių kalbą Quayle vardą – Danas Kvai-
las – išeina, grubiai tariant, ,,kvailas
danas”.

Bet visa kita viešnagės metu
atliekama su didžiausiu rimtumu.

Keletą dienų prieš Quayle apsi-
lankymą vietiniai siuvėjai įnirtingai
dirbo, siųdami neapsiplunksnavusiai
Lietuvos kariuomenei naujus, ilgus,
žalios spalvos vilnonius paltus, kad
jauni kareiviai turėtų ką nors tin-
kamo vilkėti 10 laipsnių šaltyje, jiems
pasitempus stovint su savo rusiškais
,,Kalashnikov” ginklais.

Atvykus Quayle, padrikas būrelis
muzikantų groja Amerikos naciona-
linį himną. Po to – Lietuvos tautinį
himną. Stoja keista tyla.

50 metų groti Lietuvos tautinį
himną čia buvo nusikaltimas. Šian-
dien jis beveik tolygus sakramentui.
Dešimtys žmonių, kurių dauguma –
Lietuvos žurnalistai, stovi besikan-
džiojančiame šaltyje ir nesidrovėdami
rauda.

„Tai buvo 1939 metų birželio 28
d. Aš prisimenu tą dieną taip gerai”,
– sako Lozoraitis kelionės automobi-
liu į savo gimtąjį miestą Kauną metu.
Kaunas – antras pagal dydį Lietuvoje,
miestas, kurį jis prisimena kaip
romantiškų aikščių ir nuostabių par-
duotuvių vietą. Bet dabar priemies-
čiai atrodo kaip šlykščių gamyklų,
sandėlių ir sovietinio stiliaus dau-
giabučių getas. Lozoraitis prisimena
savo paskutinę dieną Kaune, kaip jis
atsisveikino su draugais ir seneliais,
prieš išvažiuodamas traukiniu lydėti
savo šeimos į tėvo diplomatinio pa-

skyrimo vietą Romoje. Jis planavo
greitai sugrįžti tęsti savo studijų.

„Tą naktį, kai išvykau, kilus di-
delei audrai, nuvirto didžiausias me-
dis mieste, stovėjęs priešais mūsų
namą, ir visas miestas susirinko pa-
žiūrėti”, – prisimena Lozoraitis. Gal
tai buvo ženklas. Po metų sovietų
tankai riaumojo po šalį.

Jam einant kažkada pažįstamo-
mis gatvėmis, seni namai ir senos
bažnyčios atrodo niūrūs ir griūvan-
tys. Tarp jų stovi žemos, sovietų
blokinio stiliaus betono pabaisos.
Dauguma rusiškų gatvių pavadinimų
nuimti, prireiks laiko ir pinigų išva-
lyti šalį nuo rusinimo.

Parduotuvės, kurias jis prisime-
na su gražiai išdėliotomis dešromis ir
puikiai suvyniotu šokoladu – bran-
gios ir elegantiškos europietiškos
parduotuvės, pro kurias jis prava-
žiuodavo savo dviračiu, – dabar yra
bjauriai dvokiančios maisto parduo-
tuvės, parduodančios paliegusius
keptus viščiukus, kurie kainuoja dau-
giau nei pusę žmogaus dienos vidu-
tinio atlyginimo. Senose vaistinėse
puikūs, bet tušti marmuriniai pre-
kystaliai ir vaistininkų indai.

Lietuviai žino, jog jie neturi
daug. Šuoliuojanti infliacija puodelio
kavos kainą padidino šimtąkart – nuo
10 kapeikų iki 10 rublių. O šią savaitę
streikuoja batų taisytojai ir kirpėjai.
Bet pakalbėjus su žmonėmis parduo-
tuvėse, gatvėse, jie sako, kad jiems nė
iš tolo nėra taip blogai, kaip Maskvos
gyventojams, apie 500 mylių į rytus,
seno engėjo šalyje. Tai – stiprus pasi-
didžiavimo šaltinis, ir tai nė kiek
nesujaudina.

,,Esu apstulbintas, – sako Lozo-
raitis po dviejų tokių valandų. –
Viskas atrodo prastai. Ir mokyklos. Ir
dažai. Ir durys. Architektūra! Taip
liūdna viską matyti tokios būklės.
Viskas atrodo taip neprižiūrėta, lyg
niekas nieko nedarė visus 50 metų.”

Jo akys, atrodo, negali pakanka-
mai pasisemti. Jis susižavėjęs taip
pat, kaip ir pasibaisėjęs. Atsilikdama
keletu žingsnių už jo, Daniela Lozo-
raitienė sušnibžda žurnalistui: ,,Jam
teko taip pasielgti. Jei ir yra kokio
lengvo nusivylimo, – ji taip pat diplo-
matė, – tai tik todėl, kad jis prisime-
na visus šiuos dalykus daug gražes-
nius.”

Kažkuriuo metu jie pasuka už
kampo ir atsiduria Donelaičio gatvėje
58. Tai Lozoraičio senasis namas. Jis
neatrodo taip, kaip jis jį atsimena.
Kadaise buvęs gražus namas negriū-
na, bet dabar jis nudažytas geltonai ir
žaliai – sovietų papročiu naudojant
tas spalvas, kurių tuo metu buvo ga-
lima gauti. Aplink namą – vien pur-
vas. Priekinės durys netekusios
papuošimų.

Kadaise tai buvo ne tik gyvena-
masis namas, bet ir valstybinė įstai-
ga. Kaunas kadaise buvo šalies laiki-
noji sostinė. Pagrindiniame aukšte
buvo įsikūrusi Lietuvos Vyriausybė,
viršuje buvo Lozoraičio namai. Dabar
lauke yra ženklas, kad šis pastatas –
profesinė mokykla. „Kokios profesi-
jos mokykla?”, – galvoja Lozoraitis.

Staiga durys atsidaro, ir pro jas
išlekia moteris su dviem mažais vai-
kais, jų veidai vos matomi po šalikų ir
kepurių sluoksniu. 

Nukelta į 12 psl.

Daniela ir Stasys Lozoraičiai.                 Nuotr. iš Antano Dundzilos archyvo

Karčiai saldus Lietuvos ambasadoriaus sugrįžimas
2010 m. gruodžio mėn. 23 d. Romoje mirė Lietuvos Respublikos am-

basadoriaus JAV Stasio Lozoraičio, Jaun. žmona Daniela Lozoraitienė. Jai
atminti siūlome Jūros Končius straipsnio, išspausdinto 1992 metais ,,The
Washington Post”, vertimą.                                                          Redakcija
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DETROIT, MI

Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvai Anne Derse
LIÙDA RUGIENIENÈ

Sausio 7 d. Detroit miesto meno
muziejuje įvyko susitikimas su Anne
Derse, JAV ambasadore Lietuvai. Su-
sitikimą organizavo globalinė ben-
drovė ,,Strategic Staffing Solutions”
(S3), vadovaujama Cindy Pasky. Kom-
panijoje dirba per 1,800 darbininkų,
2010 metais ji atšventė jau 20-tąją
savo gyvenimo sukaktį. 

Cindy Pasky šeima turi lietuviš-
kų šaknų, todėl nenuostabu, kad ir
Lietuvoje yra pradėjusi savo verslą.
Kompanijos raštinei Lietuvoje vado-
vauja Denise Kurowski, taip pat
lietuvių kilmės, savo padėjėja pasam-
dė Almą Butkūnienę, daugelį metų
vadovavusią Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos raštinei. 

Penktadienį vakare į muziejų
buvo sukviesta per 50 asmenų susi-
tikti su JAV ambasadore, tai – vieti-
niai politikai, verslininkai ir Lietuvių
Bendruomenės atstovai. Įdomiai ir
teigiamai apie Lietuvą kalbėjo amb.
Anne Derse, sudariusi ypač šilto žmo-
gaus įspūdį. Ji paminėjo du veik-
snius, kodėl Lietuva yra svarbi Ame-
rikai. Pirma, Lietuva yra Amerikos
draugė, lietuviai yra dėkingi, kad
buvo priimti į NATO, kad Amerika
padėjo įstoti į Europos Sąjungą;
Lietuvos kariai kartu su amerikie-
čiais puikiai kariauja Afganistane.
Antra, Lietuva yra Europos centre,
todėl svarbioje strateginėje vietoje,
yra tinkama vieta verslui vystyti.
Lietuviai yra inteligentiški ir sugeba
dirbti ne tik su Rytais ir Vakarais, bet
ir su šiaure bei kitais kaimynais.

Penktadienį dienos metu ambasadorė
dalyvavo WJR radijo laidoje ,,Frank
Beckman Show” ir padarė puikią
reklamą Lietuvai, tokią, jog, kaip bu-
vo juokaujama, net ,,reklamų specia-
listai nebūtų geriau parašę”. 

S3 šį mėnesį į Detroit miestą
atveža užsienio raštinių darbuotojus,
12 asmenų atvyksta ir iš Lietuvos.
Denise Kurowski pasakojo, kad juos
žada vežti į automobilių parodą, Mi-
chigan operą. Mes, LB Detroit atsto-
vai, pakvietėme lietuvius atvežti į
Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją,
kad galėtume parodyti savo gražią
bažnyčią ir Kultūros centrą. 

Susitikime su JAV ambasadore da-
lyvavo Lietuvos Respublikos garbės

konsulas Algis Zaparackas, JAV LB
Detroito apylinkės pirm. Aleksas Mit-
rius, Michigan apygardos pirm. Jani-
na Udrienė ir Narimantas Udrys, LB
veikėjai Algis ir Liūda Rugieniai ir
Alma Butkūnienė. Susipažinome su
lietuvių kilmės Steve Brock (Brazaus-
ku), išrinktu Farmington Hills mies-
to vadovu (mero pareigų Farmington
neturi). Jį pakvietėme aplankyti mū-
sų lietuviškąjį centrą ir labai nuste-
bome, kai jau kitą sekmadienį pama-
tėme jį šv. Mišiose. Nors jis yra augęs
Marquette Park, tačiau lietuviškai
nemoka. Supažindinome jį su klebo-
nu Gintaru Joniku, aprodėme Centrą
ir kvietėme vėl mus aplankyti. Jis bu-
vo nustebintas mūsų Centro dydžio.

Detroit apylinkės pirm. Aleksas Mitrius, Liūda Rugienienė, Michigan apygardos pirm. Janina Udrienė, JAV ambasadorė
Lietuvai Anne Derse, Algis Rugienius, Narimantas Udrys ir Alma Butkūnienė.

LR Garbės konsulas Algis Zaparackas
su Farmington Hills miesto vadovu
Steve Brock.

AISTÈ MACKEVIÇIÙTÈ-RAY
Specialiai ,,Draugui’’ 
iš Washington, DC

Sausio 13 d., ketvirtadienį, Wa-
shington, DC žiniasklaidos muziejuje

,,Newseum” vyko Lietuvos Respubli-
kos ambasados DC ir Lietuvos nacio-
nalinės televizijos filmuojama disku-
sija ,,Kaip žurnalistai 1991 metų įvy-
kius Vilniuje pavertė veiksniu, lėmu-
siu tolesnį istorijos vystymąsi?”, skir-

tą pažymėti 1991 metų sausio 13-tos
dienos įvykių dvidešimtąsias metines.
Renginio tikslas buvo tripusis – ne tik
įamžinti tos dienos atsiminimus, bet
taip pat, kaip tos dienos įvykiai buvo
išplatinti po visą pasaulį bei kaip jie

yra atsimenami šiandien. Diskusiją
vedė Baltijos reikalų patarėjas Paul
Goble ir Lietuvos žurnalistė Rita Mi-
liūtė. Tarp diskusijos narių buvo dau-
geliui gerai žinomi JAV valstybės bei
žiniasklaidos atstovai, kurie vienaip
ar kitaip 1991 metais prisidėjo prie
Lietuvos įvykių pasaulyje garsinimo:
Kongreso nario Donald Ritter ir žur-
nalistų Joyce Barnathan, Kevin Klo-
se, Andrew Nagorski, David Satter ir
Claudia Rosett. 

Daugelis iš mūsų, kurie 1991 me-
tų įvykius išgyvenome būdami Lie-
tuvoje, dalijamės labai panašiais atsi-
minimais. Galbūt dėl to buvo labai
įdomu išgirsti prisiminimus tų, kurie
įvykių pradžioje buvo pašaliečiai ir
vėliau tapo kovos už nepriklausomy-
bę dalyviais. Paul Goble paprašius da-
lyvių apibūdinti, kuo įvykiai Lietu-
voje skyrėsi nuo kitų šalių, susidūru-
sių su panašiais sunkumais, daugelis
paminėjo Lietuvių ryžtą bei palan-
kias aplinkybes, kurie, paėmus kartu,
pradėjo sovietinės Rusijos žlugimą. 

Lietuviams, gyvenantiems tiek
Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, tik-
rai netrūko valios ir pasiryžimo – ko
jiems reikėjo ir kuo renginio daly-
viai prisidėjo, buvo tų balsų garsini-
mas po visą pasaulį. Įvykiai Vilniuje
daugeliu atžvilgiu pakeitė pasaulio
istorijos eigą, dėl to prisiminimai ne
tik lietuvių širdyse, bet ir viso pasau-
lio akyse išliks dar labai ilgam. Lie-
tuvių istorija ir pasiryžimas bus įam-
žinti užsienio šalių istorijos vadovė-
liuose ir mūsų balsai nebebus nu-
tildyti.

Nepriklausomybės ugnis
1991 metų įvykius prisimenant žurnalistų akimis 

,,Newseum” diskusijoje dalyvavo tokie žurnalistai kaip buvęs žurnalo ,,Newsweek” Varšuvos biuro vadovas Andrew
Nagorski, buvęs dienraščio ,,The Wall Street Journal” korespondentas sovietų reikalams David Satter, buvęs JAV
Kongreso narys Don Ritter, buvusi ,,The Wall Street Journal” Azijos laikraščio redakcinio puslapio redaktorė Claudia
Rosett ir buvęs specialusis JAV valstybės sekretoriaus James A. Baker patarėjas sovietų ir Baltijos šalių reikalams Paul
A. Goble.                                                                                                              Leono Garbačiausko nuotr.
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Pensijos Lietuvoje – vienos iš
mažiausiû Vidurio ir Rytû Europoje

Laukia nauja prot¨ nutek∂jimo banga
Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –

Programuotojo, mediko, socialinio ar
slaugos darbuotojo diplomas – tai
naujas raktas į sotesnį gyvenimą. Bū-
tent taip tautiečiai regi atsiveriančią
Vokietijos darbo rinką. 

Paskutiniai mėnesiai vokiečių
kalbai pramokti ir išsirinkti darbda-
vių siūlymus – tuo šiandien užsiima
ir specialistai, ir universitetų absol-
ventai. Gegužę bet kuris jų galės per-
sikraustyti ir dirbti ne juodą, bet ge-
rai apmokamą darbą šalyje, kuri iki
šiol atrodė nepasiekiama. Svajonė at-
rodo pernelyg saldi, kad galvą skau-
dėtų dėl racionaliųjų vokiečių sugal-
votų apribojimų užsieniečiams. 

Lietuvos darbdaviai nerimauja,
kad į Vokietiją išvykus geriausiems ir
kvalifikuočiausiems specialistams ša-
lyje ims trūkti darbo jėgos. Daugelis
įmonių vadovų jau ėmė sukti galvas,
kuo reikės užpildyti laisvas darbo vie-
tas. ,,Norint įdarbinti studentą ar ką
tik diplomą gavusį žmogų, reikėtų į jį
nemažai investuoti. Su tokiu specia-

listu, norint, kad jis taptų geru dar-
buotoju, būtina dirbti bent pusmetį.
Bet ar tai verta daryti verta?” – sako
Lietuvos verslo darbdavių konfede-
racijos generalinis direktorius Danas
Arlauskas.

Įdarbinimo užsienyje įmonių at-
stovai nevienodai vertina emigracijos
mastą. Vieni teigia, kad daug darbin-
go amžiaus žmonių jau išvykę į Di-
džiąją Britaniją ir Airiją, todėl šių ša-
lių darbdaviams jie jau neturi, ką pa-
siūlyti, o siūlantieji darbo vietas Ny-
derlanduose tvirtina, kad ir toliau su-
laukia daug klientų. Taip pat tikėti-
na, kad dabar lietuviai į kitas šalis
vyksta savarankiškai, be tarpininkų,
nes bene kiekviena šeima turi emi-
gravusių draugų, giminaičių.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai apie savo išvykimą
dirbti kitoje šalyje pranešė 83,500
žmonių, tačiau manoma, kad išvyku-
siųjų yra gerokai daugiau. Dauguma
jų nemato ateities savo šalyje ir keti-
na likti užsienyje.

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) – Sa-
vivaldybių tarybų rinkimuose daly-
vaujantis Darbo partijos (DP) vado-
vas europarlamentaras Viktoras Us-
paskich paskelbė prašantis panai-
kinti jam kaip kandidatui užtikri-
nančią teisinę neliečiamybę.

„Siekdamas užkirsti kelią įvai-
rioms spekuliacijoms, prašau panai-
kinti mano teisinę neliečiamybę”, –
DP išplatintame pranešime cituoja-
mas V. Uspaskich, pirmuoju numeriu
įrašytas į partijos kandidatų sąrašą
Vilniuje.

Savivaldybių tarybų rinkimų įs-
tatymo 46 straipsnis suteikia teisinę
neliečiamybę kandidatams į savival-
dybės tarybos narius rinkimų agita-
cijos kampanijos metu, taip pat iki
naujai išrinktos savivaldybės tarybos
pirmojo posėdžio. Be Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) sutikimo
kandidatai negali būti traukiami
baudžiamojon atsakomybėn, suimti,

negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė.
VRK pirmininkas Zenonas Vai-

gauskas sako, kad dėl V. Uspaskich
teisinės neliečiamybės komisija
spręs, tik jeigu bus gautas atitinka-
mas teisėsaugos institucijų prašy-
mas. Pats kandidato pareiškimas tei-
sinės neliečiamybės nepanaikina. 

Vilniaus apygardos teisme šiuo
metu nagrinėjama vadinamoji DP
juodosios buhalterijos byla. Joje tarp
kaltinamųjų yra ir „darbiečių”
vadovas V. Uspaskich. Jis buvo įgijęs
teisinę neliečiamybę, kai buvo iš-
rinktas į Europos Parlamentą, bylos
nagrinėjimas teismas buvo įstrigęs
maždaug metus.

Praėjusių metų rugsėjo pradžioje
EP V. Uspaskich teisinę neliečiamy-
bę panaikino. Paskelbęs, jog kandi-
datuos savivaldos rinkimuose, V. Us-
paskich neigė, jog taip siekia susi-
grąžinti teisinį imunitetą, ir tvirtino
neliečiamybės pats atsisakysiantis.

Pristatyta knyga apie iškiliâ 
Lietuvos visuomenès veikèjâ

Pagerbtas lietuvi¨ aviatoriaus atminimas

Kaliningradas, sausio 21 d.
(ELTA) – Lietuvos generaliniame
konsulate Kaliningrade pristatyta is-
toriko ir diplomato Liudo Subačiaus
knyga ,,Aplenkusi laiką. Felicija Bort-
kevičienė 1873–1945”. Knygoje pris-
tatomi įžymios XIX a. pabaigos–XX a.
vidurio visuomenės veikėjos, politi-
kės, spaudos magnatės, kelių labda-
ringų organizacijų įkūrėjos ir vado-
vės, moterų judėjimų dalyvės F. Bort-
kevičienės svarbiausi gyvenimo įvy-
kiai, jos vaidmuo tautiniam atgimi-
mui ir demokratijos pirmojoje nepri-
klausomoje Lietuvoje įtvirtinimui.

Renginyje dalyvavo lietuvių kal-
bos mokytojai, dirbantys Karaliau-
čiaus krašte, Lietuvių Bendruomenės
atstovai, Rusijos valstybinio Imanu-
elio Kanto universiteto dėstytojai ir
studentai, konsulato darbuotojai ir
kiti besidomintys Lietuvos istorija.

Iki šios knygos pasirodymo kiek
plačiau visuomenei buvo žinoma ki-
tos iškilios asmenybės Gabrielės Pet-
kevičaitės-Bitės vaidmuo lietuvių
tautiniame atgimime, tačiau L. Su-

bačiaus monografija ,,grąžina” į vi-
suomenės atmintį ir F. Bortkevičie-
nės atminimą.

F. Bortkevičienės istorinį reikš-
mingumą patvirtina jos pavardės
įtraukimas į ,,Biografinį moterų ju-
dėjimų ir feminizmo žodyną XIX–XX
a. Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europo-
je”. Knygos autorius 2006 metais ta-
po Kalbos (F. Bortkevičienės) premi-
jos laureatu.

Madridas, sausio 20 d. (ELTA) –
Lietuvos ambasada Ispanijoje ir Mad-
rido akrobatinio skraidymo klubas
pagerbė Lietuvos ir Europos čempio-
ną, Ispanijos nacionalinės akrobati-
nio skraidymo rinktinės trenerį, bu-
vusį Lietuvos Seimo narį Vytautą La-
pėną (1958–2008). 

Renginyje dalyvavo V. Lapėno
dukra Rūta, Lietuvos užsienio reika-
lų ministerijos kancleris Kęstutis
Jankauskas, Ispanijos sporto depar-
tamento, Akrobatinio skraidymo fe-
deracijos ir Lietuvių Bendruomenės
atstovai. Lietuvos ambasadorė Ispa-

nijoje Audra Plepytė-Jara padėkojo
Madrido akrobatinio skraidymo klu-
bo prezidentui Castor Fantoba ir ki-
tiems V. Lapėną pažinojusiems pilo-
tams už puoselėjamą jo atminimą. 

,,V. Lapėno dėka buvo nutiesti
Lietuvą ir Ispaniją, lietuvius ir ispa-
nus jungiantys tiltai. Mūsų uždavi-
nys – toliau puoselėti ir stiprinti Vy-
tauto užmegztus ryšius”, – sakė Lie-
tuvos ambasadorė. 

Rašytojas Edmundas Ganusaus-
kas renginio metu pristatė savo kny-
gą ,,Vytautas Lapėnas: knyga apie
žmogų-paukštį”. Jo knyga Madrido
akrobatinio klubo prezidento C. Fan-
tobos pastangomis ir lėšomis buvo iš-
versta į ispanų kalbą. Buvę V. Lapėno
mokiniai ir bičiuliai dalijosi prisimi-
nimais apie savo mokytoją, kuris ne
tik atskleidė aviacinio sporto paslap-
tis, nutiesė kelius į šio sporto aukštu-
mas, bet ir supažindino juos su Lie-
tuva, jos tradicijomis ir istorija. Tai,
kad ispanai šiuo metu yra pasaulio vi-
cečempionai, pilotų žodžiais, yra bū-
tent V. Lapėno nuopelnas. 

V. Lapėnas, vos atšventęs 50-me-
tį, žuvo 2008 m. sausio 14 d. Rojūnų
aerodrome, pilotuodamas malūn-
sparnį ELA.

Vilnius, sausio 21 d. (DELFI.lt)
– Lietuvoje mokamos senatvės pen-
sijos yra vienos iš mažiausių Vidurio
ir Rytų Europoje ir beveik dvigubai
kuklesnės nei Lenkijoje, skelbiama
Lietuvos investicijų ir pensijų fondų
sąjungos pranešime spaudai. 

Mūsų šalies pensininkams ten-
kantis dirbančiųjų skaičius yra vie-
nas iš didžiausių regione, t. y. vieną
pensininką išlaiko 2,1 dirbančiojo, vis
dėlto lietuviški atlyginimai lenkia tik
rumuniškus bei bulgariškus.

Šiuo metu vidutinė senatvės pen-
sija Lietuvoje sudaro 222 eurus
(766,5 lito). Lietuvos pensijų fondų
valdytojų surinkti duomenys rodo,
kad Lenkijoje pensininkai vidutiniš-
kai gauna beveik dvigubai daugiau –
432 eurus (1,492 litus), Čekijoje – 409
eurus (1,412 litus), Slovakijoje – 350
eurų (1,208 litus). Didesnės pensijos
mokamos ir Latvijoje, ir Estijoje – ati-
tinkamai 304 eurai (1,050 litų) ir 232
eurai (801 litas). 

Iš Vidurio ir Rytų Europos re-
giono šalių mažesnės nei Lietuvoje
pensijos yra tik Rumunijoje ir Bulga-
rijoje – atitinkamai 175 eurai (604
litai) ir 125 eurai (432 litai).  

„Lietuva pagal vidutinio atlygi-
nimo dydį taip pat rikiuojasi eilės ga-
le ir lenkia tik Bulgariją bei Rumuni-
ją. Tačiau atotrūkis tarp mokamų pen-
sijų ir gaunamų atlyginimų Lietuvoje
yra vienas iš didesnių regione – pensijos
tesudaro 37 proc. vidutinio atlyginimo
„ant popieriaus”, kai, pavyzdžiui, Len-
kijoje šis santykis siekia 54 proc. 

,,Tai verčia rimtai abejoti, ar mū-
sų šalyje pensijų išmokų klausimas
sprendžiamas veiksmingai, ir kelia
klausimų, kodėl nesirūpinama papil-
domu taupymu senatvei sukurtoje II
pakopos pensijų sistemoje, jei kuo to-
liau, vis labiau valstybinės pensijos
tampa neadekvačios atlyginimams”,
– teigia Lietuvos investicijų ir pensijų
fondų sąjungos prezidentas Šarūnas
Ruzgys.

Vidutinis atlyginimas „ant po-
pieriaus” Lietuvoje sudaro apie 603
eurus (2,082 litus). Didžiausias atly-
ginimai regione mokami Kroatijoje,
Čekijoje ir Lenkijoje – atitinkamai
1,045 eurai, 946 eurai ir 800 eurų.
Estijoje ir Latvijoje vidutinis atlygi-
nimas siekia atitinkamai 790 ir 656
eurus, o Rumunijoje ir Bulgarijoje –
atitinkamai 316 ir 299 eurus.

V. Uspaskich prašo panaikinti 
jo nelieçiamybê�  

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) – Vasario 13–18 dienomis Liberece (Čekija)
vyksiančiame X Europos jaunimo (iki 17 metų) žiemos olimpiniame festivalyje
Lietuvai atstovaus 14 sportininkų – penki biatlonininkai, keturi kalnų slidinin-
kai, trys slidininkai ir du dailiojo čiuožimo atstovai. Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) būstinėje surengtos Lietuvos delegacijos, kurią iš viso sudarys
26 asmenys, palydos. Lietuvos olimpinės misijos vadove bus olimpinė čem-
pionė Vida Vencienė, vėliavnečiu – biatlonininkas Modestas Girkus. Iki šiol
Europos jaunimo žiemos olimpinio festivalio medalį iš Lietuvos sportininkų yra
iškovojusi tik slidininkė Irina Terentjeva. Ji 2001 metais Vuokatyje (Suomija)
iškovojo sidabrą.                                      Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

DELFI nuotr.
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Lietuva Rusijos energetikos gniaužtuose 
Dr. Stasys Baçkaitis

PE, SAE Fellow
United States-Canada Baltic 

Studies Consortium 

Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir
Estija – nors politiškai ir ekonomiš-
kai yra Europos Sąjungos (toliau –
ES) narės, jų elektros ir degiųjų dujų
energetikos sistemos vis dar yra su-
jungtos su buvusios Sovietų Sąjungos
šalių sistemomis. Todėl net ir po dvi-
dešimties nepriklausomybės metų jos
susiduria su esminiais iššūkiais trijo-
se srityse: energetinės nepriklauso-
mybės, energetikos sektoriaus kon-
kurencingumo ir darnios energetikos
sektoriaus plėtros. Tokią padėtį nu-
lėmė tiek istorinės ir politinės aplin-
kybės, tiek riboti vidiniai iškastiniai
energijos ištekliai. 

Lietuvos stojimo į ES sąlyga buvo
uždaryti abu Ignalinos atominės elek-
trinės (toliau – IAE) reaktorius. Su-
stabdžius IAE 2010 m. gruodžio 31 d.
Lietuva staiga atsidūrė ypač sunkioje
energetinėje padėtyje. Iš elektros
energiją eksportuojančios valstybės ji
tapo elektros energiją importuojančia
(daugiausia – iš Rusijos) šalimi. Ra-
dikaliai pasikeitus tokiai energijos iš-
teklių struktūrai, Lietuvai reikėjo pa-
keisti energetikos politikos strategi-
nes kryptis. Tam Lietuvos Respubli-
kos Energetikos ministerija 2010 m.
rugsėjo mėnesį parengė Nacionalinį
energetikos strategijos (toliau – NES
2010) iki 2050 m. politikos gairių pla-
ną. Šiame plane išskiriami tokie svar-
biausi tikslai: a) Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutrauki-
mas; b) strateginių projektų elektros
srityje įgyvendinimas: nauja Visagino
atominė elektrinė, elektros jungtys
su Švedija („NordBalt”) ir Lenkija
(„LitPol Link”); c) elektros energeti-
kos rinkos restruktūrizavimas; d) at-
sinaujinančių energijos išteklių plėt-
ra ir energijos efektyvumo didinimas;
e) dujų sektoriaus restruktūrizavi-
mas ir dujų tiekimo patikimumo di-
dinimas.

Šiame plane kaip kertinis pama-
tas numatoma naujos atominės elekt-
rinės statyba, nes tik ji viena pagal
galingumą ir kuro ilgalaikiškumą gali
užtikrinti patikimą elektros energiją,
pasirūpinant savo ir regiono porei-
kiais. Naujos atominės elektrinės sta-
tyba laikoma ilgalaikiu ir sudėtiniu
procesu, o šio projekto sėkmingas įgy-
vendinimas yra viena iš svarbiausių
Lietuvos energetinio saugumo ir ne-
priklausomybės sąlygų. Siekiant tai
įgyvendinti buvo planuojama iki 2010
m. pasirinkti strateginį investuotoją
ir kartu su juo spręsti atominės elekt-
rinės optimalios galios ir vienetinės
bloko galios klausimus, atsižvelgiant
tiek į elektros rinkos poreikius, tiek į
naujos atominės elektrinės suderina-
mumą su kitais Lietuvos strateginiais
energetikos tikslais. 

Strategijoje sakoma, kad kol bus
įgyvendintas naujos atominės elekt-
rinės projektas, o tai Energetikos mi-
nisterija numato 2018–2020 metams,
Lietuvos elektros energetikos sekto-
rius bus didžia dalimi priklausomas
nuo elektros importo ir dujas degi-
nančių elektrinių. Abi priklauso nuo
patikimo jų tiekimo. Šiuo metu dujos
Lietuvai prieinamos jas perkant tik iš
Rusijos valdomų „Gazprom” dujų ir
„InterRAO” elektros bendrovių. 

Strategijoje numatytai naujai
atominei pastatyti Energetikos mi-
nisterija numato kapitalines išlaidas

tarp 7 ir 8 mlrd. JAV dolerių, arba
nuo 16 iki 20 mlrd. litų. Manoma, jog
šios investicijos leistų kas metai su-
taupyti maždaug 2 mlrd. litų, kurie
išleidžiami padengti šiek tiek daugiau
nei pusei išmokų už elektros ir šilu-
mos gamybai reikalingą žaliavų im-
portą. Šios išlaidos sudaro apie 2
proc. Lietuvos bendrojo vidaus pro-
dukto. Investicijos į savą branduolinę
jėgainę turėtų atsipirkti per 20 metų
ir užtikrinti nuolatinį elektros ener-
gijos tiekimą ir pastovesnes kainas. 

Po įsipareigojimo ES uždaryti
IAE 2009 m. gale, Lietuvos valdžios
sluoksniuose jau nuo 2004 m. buvo

kalbama apie reikalą statyti naują
branduolinę elektrinę. Tačiau per
ateinančius 4 metus nieko konkre-
taus nebuvo nuveikta, išskyrus na-
cionalinės elektros energetikos bend-
rovės „LEO LT”, kurios 38,3 proc. ak-
cijų priklausė privačiai bendrovei
„NDX energija”, įsteigimą, o 61,7
proc. – valstybei. Andriaus Kubiliaus
Vyriausybei 2008 m. spalio 27 d. perė-
mus Lietuvos valstybės vairą į savo
rankas, 2009 m. vasario 11 d. buvo
įkurta ir įteisinta Lietuvos energi-
joms reikalams spręsti Lietuvos ener-
getikos ministerija. „LEO LT” buvo
išardyta 2009 m. gruodžio 4 d. kaip
nieko nepasiekusi ir netinkama bend-
rovė įgyvendinant naujos atominės
statybą. 

Siekdama įgyvendinti atominės
jėgainės statybos sumanymą, Lietu-
vos Vyriausybė 2009 m. gruodžio 8 d.
paskelbė konkursą kviesdama pa-
teikti pradines paraiškas iki 2010 m.
sausio 29 d. Buvo minima, jog kon-
kurso laimėtojas taps strateginiu in-
vestuotoju. Už atėjimą su reikiamu
kapitalu ir įsipareigojimu pastatyti
Visagine atominę elektrinę (VAE) ir
ją naudoti buvo planuojama strate-
giniam investuotojui atiduoti 51 proc.
naujos jėgainės akcijų. Lietuva pasi-
laikytų 34 proc. akcijų, likusios tektų
Latvijos, Estijos ir Lenkijos investuo-
tojams. Nors neturima oficialių žinių,
kiek paraiškų buvo gauta, bet iš spau-
doje pasitaikiusių Energetikos minis-
terijos užuominų susidarė įspūdis, jog
jų buvo apie 20. Po paraiškų peržiū-
ros 2010 m. rugsėjo 10 d. Energetikos
ministerija išsiuntė penkiems gali-
miems VAE strateginiams investuo-
tojams prašymus pateikti jau įparei-

gojančius pasiūlymus. Anot vicemi-
nistro Romo Švedo, į kvietimą pateik-
ti įpareigojančius pasiūlymus iki lap-
kričio 10 d. buvo gauti du galimų in-
vestuotojų pasiūlymai, kurių vienas
buvo pietų korėjiečių „Korea Electric
Power Corporation” (KEPCO), o ki-
tas (nepaviešintas, bet, atrodo, pran-
cūzų) neatitiko reikalavimų. Visų
nuostabai, 2010 m. gruodžio 3 d. vie-
nintelė konkurso sąlygas atitinkantį
pasiūlymą pateikusi kandidatė – Pie-
tų Korėjos bendrovė – netikėtai savo
pasiūlymą atsiėmė. 

Nors KEPCO pasitraukimas Lie-
tuvoje sukėlė geroką nusivylimą, net

reikalavusį ir energetikos ministro
Arvydo Sekmoko atsistatydinimo, ta-
čiau, viceministro R. Švedo teigimu,
ministerija planuoja tęsti individua-
lias tiesiogines derybas su visais gali-
mais strateginiais investuotojais, įs-
kaitant ir KEPCO. Iš šio pareiškimo
susidaro įspūdis, jog visa investuotojų
paieška turės prasidėti iš naujo, pa-
teikiant naujas statybos apybraižas ir
naujas investavimo sąlygas, nes sena-
sis paieškų dokumentas nepatenkino
nė vieno galimo investuotojo. 

Kodėl šis VAE statybos konkur-

sas sužlugo, būtų galima spėlioti il-
gai. Spėliojimų pilna ir Lietuvos ži-
niasklaidoje – nuo Rusijos spaudimo
visiems siūlytojams atsisakyti daly-
vauti konkurse iki KEPCO pasitrau-
kimo dėl galimo ginkluoto konflikto
Šiaurės Korėjai apšaudžius Pietų Ko-
rėją. Mano nuomone, šio plano žlugi-
mo priežastys turi daug gilesnes ilga-
laikes šaknis, dėl kurių dabartinės
vyriausybės net ir geriausi bei pras-
mingiausi užmojai negalėjo būti leng-
vai pasiekiami. Nesėkmė buvo nu-
lemta daugybės vidinių ir išorinių
veiksnių. Daugeliui jų Lietuva nega-
lėjo nei padaryti įtakos, nei jų kont-
roliuoti. Tarp jų būtų galima pami-
nėti keturis kertinius veiksnius: poli-
tinius, ekonominius, finansinius ir
nepakankamą patirtį, o gal net ir su-
vokimo, kaip didžiulės tarptautinės
bendrovės bei jas remiančios valsty-
bės siekia joms palankių ir naudingų
tikslų įgyvendinimo ir sandėrių su-
darymo, stoką. 

Politiniai veiksniai 

Nors Lietuva, kaip ir kitos Balti-
jos šalys, yra pasiekusi tam tikrą po-
litinės nepriklausomybės laipsnį, ji
iki šiol tiek elektros gamyba, tiek du-
jų tiekimu priklauso Rusijos siekių
sričiai. Matyt, Rusijos noras yra ne-
panaudojant ginkluoto įsikišimo val-
dyti Baltijos valstybes per energetiką
ir dar iš to nemažai užsidirbti. Kaip
parodė gana pavojinga dujų tiekimo
per Ukrainą patirtis, Rusija gali gana
lengvai kontroliuoti net ir daugelio
Vakarų Europos valstybių gyvastin-
gumą, suvaržydama arba pagerin-
dama dujų tiekimą, taip pat nustaty-
dama kainas. Ji ypač sugeba manipu-
liuoti kainomis, pvz., latviams prabi-
lus apie suskystintų degamųjų dujų
(toliau – LNG, angl. liquified natural
gas) importą Baltijos valstybių regio-
no mastu, staiga ,,Gazprom” sumaži-
no jiems ir Estijai tiekiamų dujų kai-
ną 15 proc. Žemesnės dujų kainos su-
mažina siekį palyginti daug inves-
tuoti į LNG importą. Panašiai bando-
ma sužlugdyti ir Lenkijos LNG im-
portą, suteikiant Lenkijai teisę per-
parduoti iš Rusijos persiunčiamas du-
jas pačios Lenkijos nuožiūra. 

Nukelta į 13 psl.

Nors Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, yra pasiekusi
tam tikrą politinės nepriklausomybės laipsnį, ji iki šiol
tiek elektros gamyba, tiek dujų tiekimu priklauso Rusi-
jos siekių sričiai. Matyt, Rusijos noras yra nepanaudo-
jant ginkluoto įsikišimo valdyti Baltijos valstybes per
energetiką ir dar iš to nemažai užsidirbti.  
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

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

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

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

IEŠKO DARBO

* Moteris ir vyras ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Gali
dirbti kartu arba atskirai. Tel. 773-
954-5233 arba 773-344-8829.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn ra-
jone, ieško bet kokio  darbo šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

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

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

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

* Ieškome nebrangiai išsinuomoti
butą Brighton Park rajone. Tel. 773-
517-4313.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-

keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

* Moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje su gyvenimu. Turi rekomenda-
cijas. Tel. 773-436-1257 arba 312-
806-4481.

* 47 metų moteris ieško pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
buitinė anglų kalba. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių šeimoje.
Tel. 630-400-2553.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Turi žalią kortą, susikalba
angliškai, vairuoja automobilį. Tel.
773-983-2879.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių, ang-
lų, lenkų kalbomis, vairuojanti, tu-
rinti dokumentus, ieško senelių prie-
žiūros darbo naktimis arba rytais iki
12 val. pietiniuose rajonuose. Valymo
darbų nesiūlyti. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

IIttaassccaa::  663300--774488--33330000
EEllggiinn::  884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy::  881155--336633--99559955
BBaarrrriinnggttoonn::  884477--885522--22000000
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B I L I E T A I
i š  a n k s t o  $ 15

k o n c e r t o  d i e n ą  $ 20
m o k s l e i v i a m s  i k i  1 7  m .  $ 5   

(patart ina vaikams nuo 9 m.)            

seklyčia
2711 W

. 71st St.
Chicago, IL

pasaulio lietuvių
centras
14911 W

. 127th St.
Lem

ont, IL

švč. m
ergelės

m
arijos gim

im
o

bažnyčios klebon
ija

6812 S. W
ashtenaw

 Ave.
Chicago, IL

telefon
u 1-800

-494-TIXS
intern

etu w
w

w
.dainava.us

s e k m a d i e n į  
2 0 1 1 m .  
s a u s i o  2 3 d .  
     3  v . p . p .        

Lietuvių meno ansamblis
D A I N A V A

sekmadienį 
2011 m. sausio 23 d. 

3 v. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo

bažnyčioje
6812 South Washtenaw Avenue

Marquette Park, Chicago, IL

BILIETAI
iš anksto $15
koncerto dieną $20
moksleiviams iki 17 m. $5
(patartina vaikams nuo 9 m.)
,,Seklyčia”
2711 W.71st St.
Chicago, IL
Pasaulio lietuvių centras
14911 W. 127th St.
Lemont, IL
Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios 
klebonija
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL

telefonu: 1-800-494-TIXS
internetu www.dainava.us

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

PASLAUGOS

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius 
pakvietimus. Tel. 773-585-9500
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 073

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

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

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

Vertikaliai:
1. Nosies landa, nosiaskylė. 2. Fašistinėje Vokietijoje – A. Hitlerio „titu-

las”. 3. Atsiliepimas į dirgiklius, jaudinimą. 4. Lentelė tapytojo dažams
maišyti. 5. Neužšalusi tarp ledo vieta. 7. Prieskoninis augalas mėsingu šak-
niastiebiu. 8. Žiemą krinta purios … . 13. Mįslė: „Žalias, bet ne žolė, su uode-
ga, bet ne pelė”. Kas? 14. Koketavimas, asistavimas. 15. Australijos spygliuo-
tas kloakinis žinduolis. 16. V. Kernagio daina „Kai sirpsta ... Suvalkijoj”. 21.
Tapybos ar grafikos kūrinys, kuriame atkurtas vietovaizdis. 22. Pakelės vieš-
butis. 23. Užuolaida iš pasukamų plokštelių. 25. Apskritimo styga, einanti per
centrą. 26. Rytiečių prietaisas rūkymui. 27. „Greitai vaikai … aukšti kaip
liepos”. 29. Kaino nužudytas brolis (Biblija).

Horizontaliai:
5. Mėnulio fazė. 6. Kūrinys, kurio turinį sudaro autoriaus atsiminimai. 9.

V. Žalakevičiaus filmas „Vienos dienos …”. 10. Regimas šviesos tonas, dažas.
11. Tyka, vėjo nuščiuvimas. 12. Veiksmo filmas su S. Bulok ir K. Rivsu. 17.
Dangaus kūno ašies galas. 18. Įstaigos skyrius, kur laikomi seni dokumentai,
baigtos bylos ir pan. 19. Šiaurės Amerikos stepė. 20. Dirva, kur nupjauti javai.
24. Vargais … (sunkiai). 26. Didžiulis plėšrus Andų paukštis. 28. Kiaušinius
dedanti, dėsli višta. 30. S. Šimkaus daina „Kur … samanota”. 31. Medinis pu-
čiamasis instrumentas. 32. Parengiamasis piešinys ar brėžinys. 33. Rusų poe-
tas ... Jeseninas. 34. XX a. pradžios aktorius, režisierius Čarlis … .

Atkelta iš 3 psl.     Tad vyresnieji
garbūs politikai galėtų rimčiau užsi-
imti anūkų amžiaus politikų „perė-
jimu” bei ugdymu. Pvz., konservato-
riai – ar esama pamainos Andriaus
Kubiliaus ir co. kartai? (Gal ir esama,
tik kodėl nesimato?) Tas pats pasa-
kytina ir apie socialdemokratus. 

VI
Mums žūtbūt reikalingas mitas.

Betarpiškas ryšys su protėvių vėlėm.
Apie tai rašoma ir neseniai išleistoje
filosofo bei psichiatro Carl G. Jung
knygoje „Atsiminimai, vizijos, ap-
mąstymai”. Ar turi Lietuva mitą? Ar
bendrauja su protėvių dvasiomis? 

Pirmosios nepriklausomybės
Lietuva rėmėsi į LDK kunigaikščius,
tai motyvavo tuometinę pilietinę ir
patriotinę savimonę. Ar mes turime
kokį nors mitą dabar, XXI amžiaus

pradžioje, be ,,akropolių” ir ,,maxi-
mų”? Be juodojo mito, kad esame di-
džiausi Europos nevykėliai, nusigėrė-
liai ir t. t. Ar turime mitą, kuris
padėtų išlikti kilniems, gyvenantiems
darnoje? Partizanų mitas, Sausio 13-
osios mitas... Nepaisant to, kad (anot
kaspervizijos ir jos apologetų) ten
vien tik „savi šaudė į savus”, jie
mums tiesiog būtini, kad paprasčiau-
siai išliktume. 

Mitas įpareigoja, o istoriją išva-
davus nuo mitų, dažnai nelieka nei
pareigos, nei paties Lietuvos kūdi-
kėlio. Jis nuskęsta, išmestas kartu su
nešvariais mūsų skalbinėliais, ku-
riuos taip mėgsta vėlėti susivėlusios
žiniasklaidos laumės. 

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius, knygų autorius.

Sausio 13-osios laužai

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
www.draugas.org
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Gruodžio 27 d., pirmadienis
Salomėja Karvelytė

Po ryto maldos ir pusryčių visi lau -
kė dr. Vėjo Liulevičiaus paskaitos apie
ateitį. Ateitis – tema aktuali kiekvie -
nam. Na ir apie ką gi kalbės dr. Vėjas?
Skraidančias mašinas? Naujus išra di -
mus? Visi nekantriai smalsavome. Ta -
čiau, nuskambėjus temos pavadinimui,
stovyklautojai net aiktelėjo. 

Futurologija. Kas tai? Dr. Vėjas
Liulevičius paaiškino, kad tai yra atei -
ties studija su tikslu formuoti ateitį.
Futurologas ne tik bando suprasti laiko
ženklus, epochos dvasią, bet ir įvertina
esamą situaciją. Tačiau svarbiausias fu -
tu rologo tikslas yra kūrybingai paveikti
ateitį, o tam reikia plano ir strategijos. 

Taigi, o kokie mūsų laiko ženklai?
Kai kas teigia, jog tai yra: netikėjimas
ar netgi per daug tikėjimo, visko suve-
dimas į verslo vertybes ar technologijas,
valstybės jėgos, per didelis pasyvumas
ar aktyvumas. Dr. Vėjas Liulevičius ne-
paliko šių teiginių neišaiškinęs. 

O kaip gi su ateitininkais? Pirmieji
ateitininkai reagavo į savo laiko dvasią.
Neprisitaikė, o kūrybiškai veikė! Pir -
mas jų žingsnis buvo kurti inteligentų
kartą vadovaujantis kiekvienam ateiti-
ninkui žinomais penkiais principais:
katalikiškumu, tautiškumu, inteligen-
tiškumu, šeimyniškumu ir visuome niš -
kumu. Taigi įtempta ryto paskaita buvo
užbaigta teiginiu, jog būti pasyviam ste-
bėtojui – ne pats geriausias sprendimas.
Reikia dalyvauti savo gyvenime. 

Po informacinės paskaitos stovyk-
lautojai vaišinosi gardžiais pietumis,
kuriuos paruošė stovyklos virėjai Jonas
Korsakas ir Julius Kasniūnas kartu su
virtuvės štabu Mykolu Daugirdu, An -
driumi Lietuvninku, Andryte Siliūnaite
ir Julija Totoraityte. Ir tuo pačiu nega -
lime užmiršti Aleksa Lukasiewicz ir Re-
natos Butikatės, kurios taip stropiai
kasdien apipirkinėjo maisto produktus.
Pasistiprinę, laisvu laiku vieni ėjo pasi-
vaikščiuoti, įkvėpti gryno oro, kiti tie-
siog ilsėjos, žaidė, bendravo. 

Popietinėje programoje dr. Vėjas
Liulevičius pratęsė temą apie ateitį, ta-
čiau šįkart labiau viską sukoncentruo-
damas į praeitį, dabartį ir ateitį. Pasi-
rodo, tai tema, kur netgi filosofai ginči-
jas tarp savęs. Ar laikas egzistuoja be
žmogaus? Ar laikas ir erdvė yra sujung-
tos sąvokos? PARADOKSAS. Visi gyve-
name laike, visi esame mirtingi, tačiau
sielos amžinos. Kartais laikas gali būti

negailestingas, tačiau reikia su-
prasti mūsų riboto laiko svar-
bą. Vienas iš pavojų yra jog
žmogus vengia pripažinti, kad
kada nors mirs, tai taip niekad
ir nepradėjęs autentiškai gy-
venti. Visi daug sužinojome
apie du laiko tipus: Chronos ir
Kairos. Susiskirstę mažose gru-
pelėse ir su vakarykščiais laik-
raščiais bandėme išaiškinti, kas
tai per šių laikų pojūčiai, sam-
pratos. Susu muota, kad visuo-
meniškumo ir šeimy niškumo
pricipai daugiausiai minimi ir
kompromituojami mūsų dienų
laike.

Kiekvieną vakarą po vaka-
rienės bu vo puikiausia proga mažose
grupe lėse padiskutuoti tarpusavyje tos
die nos mintis ir galimas išvadas. Tai
buvo nepaprasta proga vėl gvildenti
ateitį ir kaip mes joje gyvensime.

Būrelių diskusijoms pasibaigus,
prasidėjo vakarinė programa, kur sto-
vyklautojai galėjo atsipalaiduoti po
įtemptų paskaitų. Dainavoje vyko pir-
moji Žiemos olimpiada: žaidėme ledo
rutulį, slidinėjome su komandinėmis
sli dėmis, raitėme kėdes (curling), ir sta -
tėme su tikru sniegu senius besmege-
nius. Tai mus suartino, jutome ryšį vie-
ni su kitias. 

Jau pirma diena kursuose baigėsi.
Visi, susirinkę už koplyčios, tarp gra-
žiai žibinčių žvakučių, dalyvavome va-
kari nėje maldoje, kur kiekvienas asme -
niškai turėjo galimybę pagalvoti, kuria
linkme gali pasukti savo ateitį ir kaip
gali prisidėti ne tik prie savo asmeninės
ateities, bet ir pasaulio. Kiekvienas ži-
nome, jog laikais greitai bėga, todėl rei-
kia daryti teisingus sprendimus. Ateiti-
ninkai ne tik laukia ateities, bet ir stato
ją. Visi įkvėpti naujų idėjų po nakti pie-
čių, nuėjome miegoti, kad būtume pa-
siruošę priimti naujas žinias!

Gruodžio 28 d., antradienis
Justinas Šlopšnys

Kai 8 val. ryte koridoriuose su-
skambo muzika, visi suskubo į dušus
praustis ir ruoštis naujai dienai. Tiesa,
buvo ir tokių, kurie atsikėlė anksčiau ir
mankštinosi už koplyčios. Iš kur jie ga-
vo tos energijos? 

8:30 val. r. visi susirinkome salėje,
sugie doję giesmę, sėdome prie pusryčių
stalo valgyti. Tądien mes valgėme pran-

cū ziškus pusryčius. Po pusryčių klausė -
mės trijų moksleivių, kurie mums pa-
pasakojo  įvairius nuotykius, išsakė sa-
vo nuomonę. Tai buvo pirmos prakal-
bos, kurios yra reikalaujamos šiuose
kursuose iš kiekvieno 11-tos ir 12-tos
klasių kursanto. Kiekvienas pristato
prakalbą kuria nors mėgiama tema
ribotu laiku – tik 3–5 mi-
nučių ilgumo. Buvo įdo-
mių pra kalbų: apie Čika-
gos istoriją, Cleveland
svarbumą JAV, lėšų trū-
kumą ir sumažinimą kul-
tūros programų mokyk-
lose, sava norių keliones ir
asme niškus pergyveni-
mus bei kaip duoti pra-
kalbą ir t.t. 

9:30 val. r. visi susi-
rinkome salėje, kurioje
mūsų jau laukė kunigas
Gintaras Jonikas. Paskai-
tos tema buvo ,,Kun. Sta-
sio Ylos penki jaunimo
bruožai”. Jie yra — idealo
meilė, dorinis jautrumas,
protinis gyvumas, ryžtas
tobu lėti ir optimizmas.
Puikūs kun. Gintaro Joni-
ko pavyzdžiai padėjo su-
vokti paskaitos esmę ir
pasisa vinti nemažai nau-
dingos informacijos, svar-
biausia būtent, kad tikra
Dievo mei lė vyrauja visur,
ką da ro me dabar ir dary-
sime ateityje.

Po paskaitos vyko
susitaikymas su Kristu -
mi. Gavome progos pa -
žvelgti į savo bruožus ir kaip juos mes
naudojame. Buvo proga nueiti išpažin-
ties ir tyloje pasivaikščioti bei paben-
drauti su Dievu gražioje Dainavos gam-
toje. 

12:30 val. p. p. visi susirinkome
pietums. Kiekvieni pietūs kursuose
buvo galvo sūkis, kuriuos paruošė va-
dovai! Ant lentos buvo surašyti vardai
su stalų numeriais. Buvome susodinti
suskirstytose grupėse. Bendraudami su
kitais moksleiviais prie to pačio stalo
mes turėjome surasti mus siejančius
pana šumus, ir, tik atspėję tą panašu-
mą, galėjome eiti valgyti. Viena iš sun-
kiau sių buvo ši tema – kur mes miega-
me: naujoje lovoje, senoje lovoje, dvigu-
boje lovoje ant viršaus ar apačioje. Mū-
sų vadovai tikrai gudrūs buvo. 

Po pietų išklausėme dar trijų pra -
nešėjų. Po maldos visi išsiskirstėm, nes
buvo laisvalaikis. Vieni išėjo pasivaikš-
čioti, kiti žaidė amerikietišką futbolą,
dar kiti ruošėsi ateinančiam talentų va-
karui. 

3 val. p. p. kun. Kęstutis Kėvalas
mums dėstė apie krikščionybės įtaką
pasaulio istorijai ir apie Bažnyčios atei-
tį. Paskaita neprailgo, nes buvo labai
įdo mūs, tikslūs faktai ir taiklūs pavyz -
džiai. Keletas jų: krikščioniška mintis,

tikėjimas ateitimi sukūrė vakarų civi-
lizaciją. Tikėjimas ateitimi pasiūlė
pasauliui naują jo gyvavimo prasmę –
davė pagrindą mokslui, kultūrai, archi -
tektūrai, menui. Naujas pasaulis sukur-
tas per naują mąstymą. Bažnyčios
ateities veikimas priklauso, kaip pavyks
apginti tai, ką mes sakome: Kas yra

žmogus? Kristus kviečia mus į tobulu -
mą, mes tik turime atsiliepti ir veikti.
Mes turime leisti Dievui toliau keisti
pasaulį per Bažnyčią. 

Po vakarienės visi išsiskirstė į dis -
ku sijų grupeles. Ten mes aptarėme die-
nos paskaitas, pasidalinome nuomo nė-
mis ir patyrimais. 

8:30 val. v. skambant giesmėms ap-
temdintoje salėje, vadovai suvaidino
šešėlių fone visus penkis ateitininkų
principus, pritaikydami juos šv. Rašto
skaitiniams ir asmeniškiems pergyveni-
mams. Prie blizgančios Kalėdų eglutės
visi parašėme mūsų tikslus ateinan-
tiems metams, pritaikydami kiekvieną
iš tikslų visiems ateitininkų princi-
pams. Įdėję juos į voką ėjome šiltai apsi-
rengti ir išėjome į lauką. Ten tamsumo-
je – žvakutėmis nušviestas kelias vedė
prie laužo. Mūsų laukė kun. Kęstutis
Kė valas. Visi susikabinome rankomis,
pasimeldėme įvairiomis intencijomis ir
pagiedojome. Švietė tik laužo šviesa ir
Dainavos žvaigždėtas dangus. Lėtai grį-
žome į salę nuostabioms šv. Mišioms,
kur giesmių simfonija lydėjo mus Dievo
šviesoje. 

Žiemos kur suose linksma tarp draugių. iš k: Daina Bandžiulytė, Vaiva Lagunavičiūtė, Audra
Nakaitė, Rita Kušeliauskaitė, Kristė Lapkutė. 

Visos kursų nuotraukos Vijos Lietuvninkaitės 

Paskaitininkas kun. Gintaras Jonikas iš Detroit miesto.

Rimtesnė kursų dalis – kursantai veda užrašus.

MAS Žiemos kursai
Atkelta iš 2 psl.

Pabaigą skaitykite kitą savaitę.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIÙLO DARBÂ

Dalia’s In Home Care Agency, Inc.
Seniausia lietuvių agentūra

Caregiver plasment for the
Elderly, Disabled, Childcare 

and Houskeeping

President: Dalia Makauskas
Licensed, Bonded, Insured

Call 773-247-6129
E. mail: Daliaihc@yahoo.com

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

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Pareigingi skautai ir 
gabūs jaunuoliai 

ANTANAS PAUŽUOLIS

,,Mūsų gretos kai išeina, skamba
girios ir laukai” – tai lietuviško jauni-
mo, įsiliejusio į lietuvių skautų gretas
su tikslu stiprinti savo lietuviškumą
ir būti jaunimo vadovais, šūkis. Norė-
dami įgyvendinti idealus, jaunimas
jungiasi prie skilčių, draugovių ir
tuntų. Čikagoje ir jos apylinkėse vei-
kia ,,Lituanicos” tuntas, įsikūręs
prieš daugelį metų.

Tuntui vadovaujant ps. fil. Linui
Paužuoliui, pageidaujant skautų tė-
vams, šalia lietuviškos programos bu-
vo įvesta amerikiečių skautų ,,Erelio”
ženklo programa. Tai buvo pirmas
kartas, kada lietuvių skautai ryžosi
prisijungti prie šios programos, nes
tėvai suprato jos naudą, sūnums
išėjus į gyvenimą.

,,Lituanicos” tunte šią programą
baigė penki tunto nariai: Antanas
Paužuolis, Albinas Liubinskas, Aliu-
kas Lapinskas, šiuo metu prie jų
prisijungė Dominic Jonas Paužuolis
ir Jonas A. Majauskas. Yra buvę ir
daugiau skautų, baigusių ,,Erelio”
programą, bet jie nėra ,,Lituanicos”
tunto nariai. Tėvai yra dėkingi buvu-
siam ,,Lituanicos” tunto tuntininkui
Paužuoliui už šios programos pa-
garsinimą.

Netrukus iškilmingos ,,Lituani-
cos” tunto sueigos metu ,,Erelio” žy-
menys bus įteikti Dominic Jonui
Paužuoliui ir Jonui A. Majauskui.

Dominic geras darbelis – penki
stiprūs suolai

Prityręs skautas, pskl. Dominic
Jonas Paužuolis, gimęs 1993 m. gruo-
džio mėn. 26 d., lanko Bartlett gim-
naziją. Dalyvauja mokyklos imtyni-
ninkų klube. 

,,Rako” stovykloje stovyklauja
jau nuo penkerių. Trejus metus lankė
Maironio lituanistinę mokyklą. Da-
lyvavo jūrų skaučių suruoštuose bu-
riavimo kursuose. Vieną vasarą su
Čikagos jūrų skautėmis ir skautais
dalyvavo iškyloje į Bahama salas atvi-
roje jūroje. Laivo įgulą sudarė lietu-
viai skautai, tik kapitono pareigas ėjo
amerikietis kapitonas. Jaunimui tai
buvo gera proga patikrinti savo ži-
nias, kaip valdyti laivą, esant įvai-
rioms oro sąlygoms.

Prityręs skautas Dominic šiuo
metu dalyvauja skautų vyčių kandi-
datų būrelyje. Jis yra dėkingas vs. fil.
Donatui Ramanauskui už galimybę
ruoštis būsimam gyvenimui.

,,Erelio” ženklo programos už-
baigimas pareikalavo iš Dominic
daug teorinių žinių. Norint parodyti,
kad sugeba vadovauti, jis turėjo atlik-
ti gerą darbelį visuomenei. Dominic

nutarė parūpinti penkis stiprius suo-
lus Pasaulio lietuvių centrui. Susi-
taręs su Centro vadovybe, surinkęs
reikiamą pinigų sumą suolams ir
pasikvietęs talkininkus, suolus pa-
statė į nurodytas vietas.

Baigęs gimnaziją Dominic žada
studijuoti biologiją. Tėvai: Carrie ir
Linas Paužuoliai, dėdės Rimantas ir
Algis (kuris taip pat turi ,,Erelio”
ženklą) ir seneliai Paužuoliai džiau-
giasi Dominic gavus ,,Erelio” žymenį.
Linkime jam sėkmės gyvenime ir
moksle.

Jono geras darbelis – 20 medelių 

Prityręs skautas Jonas A. Ma-
jauskas, dalyvaudamas ,,Lituanicos”
tunto veikloje, šalia lietuviškos pro-
gramos paėmė ir amerikiečių skautų
,,Erelio” ženklo programą. Ruoštis
abiem programoms reikia tvirtos
valios ir pasiryžimo, juk abi organi-
zacijos reikalauja, kad skautai įsigytų
daug specialybių, kurios gali būti
naudingos gyvenime.

Jonas ,,Rako” skautų stovyklavie-
tėje skautauja jau nuo šešerių metų.
Praėjusiais metais jis su Pasaulio
lietuvių centro skautais ir skautėmis
stovyklavo garsioje amerikiečių skau-
tų stovykloje Philmont, New Mexico
valstijoje. Į šią stovyklą vykstantys
tūkstančiai Amerikos skautų turi ge-
rai pasiruošti, nes keliaujama per
kalnuotas vietas, lipant aukštyn, lei-
džiantis žemyn. Be to, reikia viską su
savimi neštis. Į šią išvyką vyko ir
vyresni vadovai: vs. fil Donatas Ra-
manauskas vs. fil. Vytenis Lietuvnin-
kas ir s. Juozas Kapačinskas.

Jonas lanko Downers Grove gim-
naziją. Mėgsta žaisti krepšinį, žaisti
šachmatais ir stovyklauti. Baigęs
gimnaziją žada studijuoti inžineriją ir
teisę.

,,Erelio” ženklo gavėjai turi paro-
dyti, kad sugeba vadovauti jaunes-
niems skautijos nariams, todėl iš jų
reikalaujama atlikti gerą darbą ne-
mokamai. Jonas pasirinko Pasaulio
lietuvių centrą, kur mokosi šeštadie-
niais ir dalyvauja skautų sueigose.
Susitaręs su šių namų valdytojais ir
gavęs pritarimą, nutarė pasodinti 20
medelių, kurie lankytojams teiktų
pavėsį. Jono, kaip vadovo, pareiga
buvo surasti tinkamus medelius, ras-
ti talkininkus juos pasodinti, o vėliau
juos prižiūrėti. Šiuo savo darbu Jonas
įrodė, kad moka sukviesti talkinin-
kus ir yra vertas ,,Erelio” žymens.

Visa Majauskų šeima: tėvai, se-
serys Katarina ir Anastazija ir sene-
liai yra skautai ir džiaugiasi Jono
darbais. Visi Jonui linki daug sėkmės
moksle, skautavime ir gyvenime.

Dominic Jonas Paužuolis.

Jonas A. Majauskas.

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Lietuvių Opera nuoširdžiai
sveikina savo ilgametį 

ir dosnų rėmėją 
p. ANTANĄ RUDĮANTANĄ RUDĮ, 

švenčiantį auksinį 100 metų
jubiliejų, linki jam ramaus,

prasmingo bei spalvingo
gyvenimo rudens bei daug

sveikatos!

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000



12             DRAUGAS, 2011 m. sausio 22 d., šeštadienis

Atkelta iš 3 psl.
Tą žinodami ir vis kartodami tas

pačias nuodėmes, ir prieš Dievą jau-
čiamės nejaukiai. Tačiau Dievas – ne
žmogus. Kaskart, kai tik su gailesčiu
atsiprašome, jis mums atleidžia vis
tas pačias nuodėmes. Dievo gailestin-
gumas yra ne tik didelis – jis yra
kantrus. Jis nėra vienkartinis, bet
besitęsiantis. Nereikia bijoti išpažinti
Dievui savo vis pasikartojančių nuo-
dėmių. Patikinu, kad jam nenusibos
atleisti – greičiau mums pirmiau
nusibos nusidėti.

Paskutinis dalykas, kurį noriu
pabrėžti apie Dievo gailestingumą, –
kad jis turi būti perduodamas, prak-

tikuojamas. Tik taip jis iki galo pri-
imamas. Kas Dievo gailestingumą
patyręs pats su kitais nesielgia gai-
lestingai, tas iš tiesų užsidaro ir Die-
vo gailestingumui. Gailestingojo Jė-
zaus paveikslas lydės mus per šiuos
metus, lankys mūsų parapijas. Tegu
jis mums liudija ir primena Dievo gai-
lestingumą, o mes būkime Dievo gai-
lestingumo paveikslas kitiems. Tegu
kiti, mus sutikę, pamatys Jėzų, iš ku-
rio širdies, kaip šiame paveiksle,
trykšta gailestingumo spinduliai.

Kun. Žydrūnas Vabuolis – Vil-
niaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos
rektorius.

DIEVO GAILESTINGUMAS...

Atkelta iš 4 psl. Lozoraitis
krūpteli ir susigėdęs, stovėdamas
tarpduryje, sumurma: „Atsiprašau,
aš čia kažkada gyvenau.”

Moteris atrodo šiek tiek suneri-
musi, galbūt dėl to, jog šiomis dieno-
mis gatvėje sklando gandai, kad jei
turtingas amerikietis pasirodytų ir
pasakytų, jog jis gyveno jų name, jis
gali bandyti jį atsiimti.

Moteris genasi savo vaikus to-
liau, jai nueinant, galima girdėti ją
sakant: „Girdėjau, kad senais laikais
čia gyveno labai įžymus žmogus...”

Lozoraitis blankiai nusišypso. Jie
praeina pro Lozoraičio senelio įspū-
dingus XIX a. namus. Jie nudažyti
violetine spalva. Seni, įdubę, vienas
nuo kito niekuo nesiskiriantys rusiš-
ki automobiliai kosėja ir trūkčioja,
važiuodami pro juos. Jie praeina pro
tuščias parduotuves, tuščias lenty-
nas. Čia – Laisvės alėja, kurią Lozo-
raitis prisimena kaip pasivaikčiojimų
vietą, kur miestiečiai eidavo apsipirk-
ti ir pasirodyti kitiems, šeimos ir
puošeivos, apsirengę geriausiais savo
drabužiais. Dabar gatvė suprasčio-
kėjusi, žmonės skuba tai šen, tai ten,
nešdamiesi nušiurusius medžiaginius
krepšius, rinkdamiesi varganus pir-
kinius iš kioskelių. Per visą Laisvės
alėją – toks pat vaizdas, kol jie ne-
pasiekia ,,Metropolio” restorano; čia
viskas pradeda atrodyti geriau. Lo-
zoraitis akivaizdžiai pagyvėja. Tai
gražiai atrodanti vieta – blizgantys
rūmai. Senas patarnautojas didelėje,
tuščioje rūbinėje vilki dar senesnį
juodą vakarinį švarką, apvedžiotą
plačiomis auksinėmis juostelėmis.
Stalai elegantiškai papuošti rausvo-
mis ir baltomis staltiesėmis ir švie-
žiomis gėlėmis, padavėjai atneša val-
giaraštį su popietės užkandžiais.

Valgiaraštis turtingas – su triufe-
liais, lašiša, rūkyta silke, dešromis,
įmantriais sausainiais ir petits fours.
Visi jaučiasi padrąsinti, kol nesu-
vokia, kad valgiaraštis – netikras.
Jam jau turbūt kokie 10 metų – jis
pilnas tų patiekalų, kuriuos kažkada
restorane buvo galima užsisakyti.

Tik dalis patiekalų valgiaraštyje
turi kainas, ir restoranas daugumos
jų neturi. Čia taip yra kiekviename
restorane. Dešimtys patiekalų valgia-
raštyje, bet jie neturi nieko, išskyrus
kiaulienos kotletus ir vištieną.

Daniela Lozoraitienė mandagiai
užsisako arbatos su citrina.

,,Atsiprašome, – jai atsakoma, –
citrinos nėra.”

Ji nusišypso ir užsisako arbatos
su cukrumi.

Stasys Lozoraitis pagiria restora-
no savininką, kokie mandagūs jo

padavėjai. Vyras pučiasi iš pasidi-
džiavimo.

,,Jie buvo mokomi, – paaiškina
jis, – profesinėje mokykloje.”

Lozoraitis paklausia adreso, bet,
atrodo, jis jau žino atsakymą.

Tai buvusi Lietuvos Vyriausybės
būstinė, buvę Lietuvos užsienio mi-
nistro ir jo šeimos namai. Dabar ten
moko padavėjus patarnauti. Pagel-
bėjęs tėvui karo diplomatiniuose rei-
kaluose, 1940 metais Lozoraitis tapo
pogrindinio Lietuvos partizanų judė-
jimo nariu, padėjo žmonėms kirsti
sienas, apsigaubus nakties tamsa.
1940 ir 1950 metais jis slapta keliavo
po Europą, kartais užgriebdamas
Lenkijos ir Lietuvos sienų pakraš-
čius, stalinizmo laikotarpiu gaben-
damas patriotus ir informaciją. Iki
1988 metų jis tarnavo Lietuvos misi-
jai Vatikane, kol nebuvo paskirtas
pakeisti į pensiją išeinančio lietuvių
diplomatinės misijos vadovo Wa-
shington, DC.

Ar jis kada nors susimąstė, kas
būtų nutikę, jei jis būtų pagautas
kitoje geležinės uždangos pusėje?

„Manęs čia nebūtų. Tai jau tik-
rai. Būčiau buvęs deportuotas arba
nužudytas.”

Prieš grįždamas į ambasadoriaus
Washington gyvenimą, Lozoraitis
pasiliks Lietuvoje dar keletą savaičių.
Ar į jį užsienio kolegos Washington,
DC žiūri nors kiek kitaip, kai viskas

A. a. Danielai Lozoraitienei prisiminti 
š. m. sausio mėnesį bus aukojamos šv. Mišios:

Š. m. sausio mėn. 22 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio centre (Nekaltai Pradėtos Mergelės Marijos seserų vienuolyne,
Žiemenos g. 6, Kaunas) Mišias atnašaus Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijo-
las kun. Gintaras Vitkus. Mišių metu giedos Sakralinės muzikos mokyklos mer-
gaičių choras ,,Pastorale", vadovaujamas N. Jautokienės.

Sausio mėn. 23 d., sekmadienį, Romoje.

Sausio mėn. 30 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Washington, DC Lietuvių
misijos šv. Mišios bus aukojamos Epiphany bažnyčioje (2712 Dumbarton St.,
N.W., Washington, DC). Mišias atnašaus mons. Algimantas Bartkus.

Namai yra ten, kur veda širdgėla po 50 ilgesio metų

jau oficialu ir tai – jau ne laki vaiz-
duotė?

Jis juokasi.
„O taip, staiga kai kurie Wa-

shington diplomatinio korpuso atsto-
vai vadina mane ‘Ponu ambasadoriu-
mi’, su pagarba, ko anksčiau nebuvo.
Kai buvau mažos grupės, kovojusios
už laisvę, dalis, jie man nerodė jokios
pagarbos. Dabar, kai esu vienas iš
20,000 ambasadorių, su manimi el-
giamasi pagarbiau, nei tada, kai bu-
vome keletas laimingųjų, kovojusių
sunkią kovą. Bet geriau nei ką kita,
aš žinau, kad buvimas diplomatu –
tai ne ėjimas į vakarėlius ir ne gyve-
nimas gražiuose namuose, ne auto-
mobilių turėjimas, ne pinigų švaisty-
mas.” Praėjusį sekmadienį po to, kai
Lozoraitis gavo filosofijos garbės dak-
taro laipsnį Vytauto Didžiojo univer-
sitete Kaune, kuris ką tik ir vėl atsi-
darė, merginos, apsirengusios tau-
tiniais lietuvių drabužiais, pabučiavo

jį į abu skruostus. Lietuvos preziden-
tas Vytautas Landsbergis, jo artimas
vaikystės draugas, jį stipriai apkabi-
no. Dešimtys moterų apdovanojo jį
glėbiais gėlių. Ir Lozoraitis, užgrū-
dintas diplomatas, nepasiduodantis
patriotas, susirinkusius užkariavo
savo jausminga kalba.

„Mūsų susitikimas šiandien, –
kalbėjo jis, – neįtikėtinas. Stebuklas.
Bet mes patyrėme daug stebuklų.
Laisvė – tai kaip oras. Be jos mes
negalime gyventi. Lietuviai garbina
žemę. Esu labai laimingas ir vėl
stovėdamas ant jos. Visi bandykime
dabar, nepaisant visų sunkumų, ir vėl
tapti tauta. Mes turime stipriai
laikytis, nes vėjas vis dar gali mus
nupūsti. Pavojus dar nepraėjo.”

(c) 1992, Jura Koncius
,,The Washington Post”

Iš anglų kalbos vertė 
Laura Stankevičiūtė ir 

Dalia Cidzikaitė

1993 m. nuotraukoje a. a. Daniela Lozoraitienė sueigoje, vykusioje Lietuvos ambasadoje, kartu su sesėmis židinie-
tėmis. Iš kairės sėdi:  Dalė Lukienė, Irena Jankauskienė, Aldona Simanavičienė (a. a.), Gina Skučienė, Elvyra Vodo-
palienė, Ramutė Aidienė; stovi: Aldona Kindurienė, Regina Galinaitienė, Vida Čejauskienė, Janina Čikotienė, Nijolė
Grinienė (a. a.), Danutė Cunningham (a. a.), Daniela Lozoraitienė (a. a.), Teresė Landsbergienė, Meilė Mickienė
(vadovė), Ona Siliūnienė (a. a.), Gražina Blekaitienė ir Audronė Pakštienė. Nuotraukoje nėra Onos Adomaitienės,
Virginijos Butienės ir Daivos Orentienės. 
Washington skaučių židiniečių sueigoje 2011 m. sausio 23 d. sesės prisimins savo buvusią garbės narę a. a. Danielą
Lozoraitienę, mirusią 2010 m. gruodžio mėnesį Romoje.
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Atkelta iš 7 psl.
Dar iki 2009 m. pradžios Lietuva

turėjo gerą progą pasistatyti bendrai
su Latvija ir Estija naują atominę
elektrinę, tačiau ši galimybė, kaip ir
laikas, buvo išeikvoti beveik nieko
nenuveikus. Iki tų metų Kaliningra-
do AE (toliau – Karaliaučiaus arba
Baltiskoje AE) nebuvo įtraukta į Ru-
sijos energetinės plėtros planus, nes
Rusija, atrodo, akylai stebėjo, ar Lie-
tuva su savo partneriais ir ES palai-
minimu pradės VAE statybą. Pama-
čiusi, kad „LEO LT” sandėris ir ener-
getikos planas bei Lietuvos atominės
jėgainės statybos klausimas yra įst-
rigęs, Rusija išnaudojo progą griebti
jautį už ragų ir pastatyti Lietuvą
prieš faktą, kad ji iki 2016 m. jau bus
pastačiusi Karaliaučiaus krašte di-
džiulę dviejų reaktorių jėgainę, pa-
naikinsiančią VAE konkurencingumą
ir jos reikalingumą. 

Vėliausi Rusijos vadovų pareiški-
mai, daugumos Lietuvos politikų lai-
kyti blefu, aiškiai sakė, kad Baltisko-
je AE bus skirta elektros eksportui į
Vakarų Europą ir Baltijos šalis, o ne
vidiniams Karaliaučiaus srities porei-
kiams. Toks Rusijos elgesys yra visiš-
kai suprantamas ir normalus konku-
rencinėmis sąlygomis, nes, Lietuvai
uždarius IAE ir vilkinant naujos ato-
minės jėgainės statybos klausimą, ji
pasinaudojo proga susidariusią tuštu-
mą užpildyti sava nauja atomine
elektrine. Iškilus šiai Rusijos valsty-
bės pinigais pastatytai jėgainei, VAE
turėtų su ja varžytis siūloma elektros
kaina. Kadangi VAE būtų pastatyta
privačių investuotojų, reikalaujančių
statybai milžiniskos skolintos pinigų
sumos ir pelno atsipirkimo per maž-
daug 20 metų, ji jokiu būdu nepajėg-
tų dėl elektros kainos varžytis su Bal-
tiskoje AE, kuri statoma Rusijos vals-
tybės biudžeto pinigais be privalomų
atmokų. Rusija šiuo metu kviečia tiek
Lenkiją, tiek Latviją dalyvauti kaip
partneres statant Baltiskoje AE, taip
viliodama jas atsisakyti dalyvavimo
su Lietuva sandėryje. Dar daugiau,
Lenkija viliojama ne tik pigiomis
elektros energijos kainomis, bet ir ga-
limybe užsidirbti už elektros perda-
vimą į Vakarų Europą, pasinaudojant
esamais Lenkijos elektros tinklais.
Nors Baltiskoje AE, atrodo, bus kont-
roliuojama Rusijos, įdomu pastebėti,
kad Rusijos valdomos ir į Lietuvą
elektrą importuojančios įmonės „Lie-
tuvos InterRAO” direktorius kaunie-
tis Dangiras Mikalajūnas 2010 m.
gruodžio mėn. buvo paskirtas visos
„InterRAO Ru” vicedirektoriumi ir
visos Šiaurės Vakarų ,,RAO” siste-
mos valdytoju su suteikta atsakomy-
be organizuoti ir atstovauti Baltisko-
je AE elektros tiekimui į Vakarų Eu-
ropą. (2003 metais D. Mikalajūnas
buvo Rolando Pakso paskirtas „Lie-
tuvos energijos” generaliniu direkto-
riumi, vėliau dirbo rusams Gruzijoje
ir įvairiuose Rusijos regionuose.) 

Reikia pažymėti, jog tuo pačiu
metu, kai Baltijos valstybės stengiasi
atsikratyti Rusijos energetinės „glo-
bos”, ES vakarų valstybės noriai

mezga vis glaudesnius ryšius su Ru-
sija dėl kuo didesnio dujų ir elektros
importo, kaip prekybos skatinimo ir
galimybės pigiai pirkti energiją. Jau
šiuo metu ES importuoja iš Rusijos
daugiau nei 50 proc. dujų savo porei-
kiams, o pastačius Karaliaučiuje Bal-
tiskoje AE, prasidės ir masinis elekt-
ros eksportas į Vakarus. Tad Lietuvos
siekis, uždarius IAE, visiškai pa-
sprukti iš Rusijos energetinės pri-
klausomybės pasistatant Visagine
naują atominę elektrinę, yra taurus
ir labai pageidaujamas, bet šių dienų
politinės tikrovės prasme gal šiek
tiek per daug idealistinis tikslas, ne-
bent ES sutiktų gerokai finansiškai
paremti šio tikslo siekiant. Šiuo metu
nėra ženklų, be mažai pasakančių pa-
sisakymų apie energetinės nepriklau-
somybės svarbą, kad ES suteiks fi-
nansinę paramą VAE statybai, ypač
žinant, kad Rusija netrukus tieks tai
pačiai Vakarų Europai elektros ener-
giją be jokių kapitalinių investicijų.
Taip pat iki šiol nėra aišku, ar Latvija
ir Estija tikrai siekia visiško atsiribo-
jimo nuo Rusijos elektros šiaurės va-
karų tinklo, ar tik nominalaus užsi-
tikrinimo, kad, reikalui esant, jos iš
VAE turės kitą elektros energijos šal-
tinį. 

Nors nuo IAE pirmojo bloko su-
stabdymo 2004 m. LR Ūkio ministe-
rija retkarčiais prasitardavo apie
naujos atominės statybą ir sandėrių
sudarymą su Latvija ir Estija, o vė-
liau – ir su Lenkija, dėl neaiškių prie-
žasčių jie liko tik gražiai apdailintais
ir gana miglotais pasisakymais, be jo-
kių formalių ir visas šalis įpareigojan-
čių sutarčių. Paprastai, sudarant to-
kio didžiulio masto veiksmingas tarp-
valstybines sutartis ir pritraukiant
investicijas, visi partneriai susitaria
dėl projekto reikalingumo, jo apim-
ties ir pagrindinių dalių, nustato
veiklos laiko ribas, formaliai sutaria
dėl dalininkų finansinio indėlio, pasi-
dalina darbais ir atsakomybėmis ir t.
t. Kad toks projektas būtų visų lygia-
verčiai remiamas, visi partneriai tu-
rėtų būti nuo pat pradžios įtraukti į
jo planavimą, pradedant derybomis ir
finansų telkimu, baigiant elektrinės
statyba, elektros tinklų sutvarkymu,
pasirūpinimu dėl šios įmonės veiklos
ir pagamintos elektros paskirstymo.
Net ir po beveik ketverių Gedimino
Kirkilo vyriausybės užuominų ir ne-
aiškių pažadų metų nieko konkre-
taus šia linkme nebuvo padaryta. Ta-
čiau ir Kubiliaus suformuota Energe-
tikos ministerija, atrodo, nepasinau-
dojo proga įtraukti galimus partne-
rius aktyviai dalyvauti numatant
projekto apimtį, suburiant bendrą
darbo grupę, sudarant aiškią ir tei-
siškai įpareigojančią sutartį ir pa-
skirstant darbus. Mano nuomone, tai
žymiai sumažino projekto reikšmę ir
svarbą konkurso dalyvių akyse, nes
tiek Latvija, tiek Estija jau atvirai
kalba apie reikalą jiems patiems pra-
dėti statyti atomines elektrines. 

Tęsinį skaitykite sausio 29 d.
numeryje.

Lietuva Rusijos energetikos
gniaužtuose 

Romualdas ir Nijolė Kašubos, gyvenantys Saint  Charles, IL,
kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol.
auką. Esame Jums labai dėkingi.

Mary Vaitkus, gyvenanti Belleville, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. auką už kalendorių. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

PRANAS VISVYDAS

Ankstesniais metais tarp Los
Angeles lietuvių gruodžio pradžioje
tradicija buvo tapęs poezijos vakaras,
vėliau – popietė. Tiksliau, literatū-
rinė sueiga, nes buvo skaitoma ir pro-
za. Net pokylio pobūdžio. Rengdavo
lietuvių fronto bičiuliai. Nemanau,
kad tradicija išnyko, bet ilgainiui ne-
liko kam rengti, nei gausiau domėtis
naujausia lietuvių beletristika, juolab
poezija.

Vis dėlto gruodis tebėra gruodis.
Ir šio mėnesio kalėdinis polėkis į sub-
tiliąją gyvenimo pusę yra išlikęs. Štai
„Millin’around” teatro trupė gruo-
džio 4 d., šeštadienį, vakare apatinėje
Šv. Kazimiero parapijos salėje su-
rengė sąlytį su dainuojama poezija.
Susirinko ar ne apie 60 pasiklausyti
kūrybingos ir gražiabalsės viešnios iš
Lietuvos Loretos Gasiūnaitės. Jos
dukra Justina Brazdžionienė, Arūno
žmona, yra minėto teatro scenaristė,
režisierė, aktorė. Matome iš ko ji pa-
sisėmė sceninio kūrybingumo. Abi
aukštos, lieknos. Mamos nutįsę švie-
sūs plaukai. Justinos ilga kasa. Duktė
talkino gitara skambinančiai mamai
dainuojant duetą ir sakant poetinį
tekstą. Pasirodymas pavadintas lakiu
įnagininku „Balto vėjo sparnais”. Lo-
reta, beje, yra Justino Marcinkevi-
čiaus poezijos ypatinga mėgėja.

Prašoviau tą pirmą jųdviejų va-
karą. Girdėjau palankius atsiliepi-
mus. Laimei, jie nutarė pakartoti
gruodžio 26 d. po pamaldų. Bet jau
viršutinėje salėje, ant scenos, kurios
apdailą šiai progai sudėstė trupės
korifėjus Amandas Ragauskas. Tarp
plazdančių baltų skraisčių viduryje
stovėjo į Antikos graikų Samotrakės
Nikę panašus angelas be sparnų. Tai
tau! Supamas simetrijos ir talkina-
mas Loretos gitaros. Jau vien Nikės
figūra prašėsi klasikinio poeto pa-

toso. Juk kadaise, pagalvojau, iš šios
scenos prie mikrofono savo kūrybą
skaitė Jonas Aistis, Henrikas Nagys,
Kazys Bradūnas, Birutė Pūkelevičiū-
tė, Albinas Bernotas, Antanas Vai-
čiulaitis, Antanas Gustaitis, Alė Rū-
ta, Stasys Santvaras... Na, ir čia ne-
toli gyvenęs tautos laisvės šauklys
Bernardas Brazdžionis.

Šios popietės pagrindinę atlikėją
keliais bruožais pristatė A. Ragaus-
kas. Jokio informacinio lapiūkščio
nebuvo. Nei mikrofonų prie Loretos
ir Justinos lūpų. Sėdėjau pirmoje
eilėje ir kaip senas karys veteranas su
viena, pusiau girdinčia ausimi ban-
džiau suvokti, ką toji Nikės draugė L.
švelniu tylenančiu balsu bylojo. Gar-
siau Justina. O su gitara palydimas
dainavimas skambėjo girdimiau. Pa-
vydėjau šalia sėdinčiam Algimantui
Žemaitaičiui, ausylam kaip liūtui. Jis
viską girdėjo ir, kai jos baigdavo, sa-
kė: puiku, gerai, bravo. Ir iš tos ne-
gausios auditorijos irgi girdėjosi gana
šilti pritarimo šūksniai.

O pati dainuojamų tekstų tema-
tika paprastutė, daugiausia liečianti
Lietuvos oro apraiškas: vėją, sniegą,
lietų, saulę. Ir melodijų frazės leng-
vos, pagrįstos kartojamais priedai-
niais. Kad ir „lyja, lyja, lyja, lyja, lie-
tus”. Žinoma, prie ryškaus ritmo
prisidėjo ir klausytojai, kad ir pasto-
viais pliaukštelėjimais per kelį. O
kitai dainai, žiūrėk, gavę barškančius
sidabrinius kamuoliukus. Tik barš-
kink išsijuosęs! Smagu.

Sužinojau, jog Biržuose Loreta
Gasiūnaitė yra jaunimo mažojo
teatro režisierė. Išleidusi kelias savo
atliekamos kūrybos kompaktines
plokšteles, tarp jų „Teatriuką”. Ypač
yra mėgstama vaikų. Bet į jos pasa-
kišką skambių žodžių pasaulį mielai
pasineria ir suaugę. Atseit, būti jau-
nu niekada nėra per vėlu.

Kalėdinis polėkis į subtiliąją
gyvenimo pusę

Arūno Brazdžionio nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Sausio 13-osios minėjime Lemont dalyvavo JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas (pirmas iš dešinės).                 Jono Kuprio nuotraukos

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sekmadienį, sausio 16 d., Pa sau -
lio lietuvių centre vykusio Sausio 13-
osios minėjimo rengėjai – ALT’as ir
JAV LB Lemonto apylinkė – tikriau-
siai nesitikėjo tokio žmonių ant p -
lūdžio. Į renginį susirinko tiek žmo -
nių, kad, atrodė, jog ir obuoliui nebus
kur nukristi.

Žmonės savo atėjimu parodė, kad
mūsų tautos laisvė, išpirkta niekuo
nekaltų tauriausių Lietuvos žemės
vai kų krauju, yra brangi. Net praėjus
20 metų, mes ir  šiandien lenkiame
prieš juos galvas ir gėrimės jų žygdar-
biu. 

1991 m. Sausio 13-osios įvykiai
parodė lietuvių tautos ryžtą ir pasi -
au kojimą. Tad gražu, kad tiek daug
klausytojų atvyko dar kartą prisimin -
ti  ir pagerbti tų žmonių drąsą.

Minėjimą vedė Dalia Žarskienė.
Ji pakvietė Jūrų šaulių kuopą įnešti
vėliavas. 

Prelatui Ignui Urbonui sukalbė -
jus invokaciją, sugiedojus Lietuvos ir
JAV himnus, Sausio 13-osios pami -
nėjimą Dalia pradėjo eilėmis.

Visus susirinkusius su prieš 20
metų iškovota laisve pasveikino
ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys ir
tų dienų dalyvė, JAV LB Lemont apy -
linkės pirmininkė Birutė Kairienė.

Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo
pagerbti tylos minute.

Minėjimo pagrindiniu kalbėtoju
buvo pakviestas ,,Žaliųjų berečių” ka -
rininkas,  Sausio 13-osios lietuvių pa -
si priešinimo sovietų agresijai patarė-
jas Andrius Eiva (Andrew Eiva) iš
Washington, DC. Jį gražiai pristatė
Ernestas Lukoševičius, pabrėžęs, kad
tik po 20 metų – 2010 m.  lapkričio 23
d. – Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washington,  DC, Andriui Eiva bu -
vo įteiktas LR prezidentės Dalios

Grybauskaitės dekretu paskirtas
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius
už nuopelnus Lietuvos krašto ap -
saugai. ,,Ar Lietuva tam apdovano-
jimui brendo 20 metų? – klausė Er -
nestas, kviesdamas į tribūną A. Eiva.

JAV armijos specialiųjų pajėgų
karininkas pasidalijo savo prisimini-
mais apie tos nakties įvykius ir jų
eigą. Į Lietuvą A. Eiva su žmona
atvyko 1990 metų pabaigoje ap lan -
kyti giminių ir atšvęsti medaus mė -
nesio ir netikėtai pateko į įvykių sū -
kurį. Išgirdęs apie artėjantį pavojų
Lietuvai, A. Eiva iš Palangos ats -
kubėjo į Vilnių ir pasiūlė savo pagal-
bą. ,,Būdamas Palangoje pajutau lem -

tingą minutę ir atvažiavau į Vilnių, –
sakė Eiva. – Kad sovietiniai desanti-
ninkai rengiasi pulti, supra tau likus
kelioms dienoms iki kruvinųjų sausio
įvykių.”

Gerai išstudijavęs sovietų agresi-
ją Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir Af -
ganistane, buvęs Amerikos kariškis
atkreipė dėmesį, kad Vilniuje ant
sovietinių šarvuočių ir tankų atsirado
didžiuliai skaičiai. A. Eiva iškart
suvokė, jog jie skirti tam, kad iš oro
būtų galima geriau derinti veiksmus.
JAV lietuvis apie tai pranešė Krašto
apsaugos departamento vadovybei.

Tuo metu Lietuvoje buvo kuria-
ma nepriklausoma kariuomenė, tad
jis pasisiūlė Krašto apsaugos departa-
mentui padėti įdiegti informacines
sis temas ir konsultuoti dėl nesmur-
tinio pasipriešinimo. Tačiau ji, atro-
do, nebuvo linkusi tuo tikėti.

„Ypač daug sumaišties sukėlė
kalbos, kad prie Televizijos bokšto ir
Radijo ir televizijos pastato S. Ko -
narskio gatvėje yra šimtai žuvu siųjų,
o netrukus rusų smogikai bus ir čia”,
– prisiminė Parlamento gynėjas.

Buvusio  Afganistano partizanų
patarėjo Sovietų Sąjungos karo Af -

Sausio 13-osios paminėjimas Lemont
ganistane metu pagalba Lietuvai pa -
sirodė labai reikalinga. Prele gentas
pasakojo, kaip jam sekėsi gaminti
,,Molotvo kokteilius”. ,,Bonkikes”, –
kaip gražiai pasakė pranešėjas. Eiva
gėrėjosi žmonių drąsa, pasakojo apie
didžiulę pokario partizaninio karo
veterano Vytauto Mil vydo pa galbą
tomis dienomis.

,,1991 metai buvo pats geriausias
laikas gaminti šiuos ‘kokteilius’. Tuo
metu Rusija vykdė Lietuvos blokadą,
tad beveik visi žmonės savo automo-
bilių bagažinėse vežiodavosi talpas su
benzinu, o kiekvieno lietuvių auto-
mobilyje buvo dar ir butelis su deg-
tine, – juokavo Parlamento gynėjas. –
Tad  ‘bonkikes’ turėjome iš ko gam-
inti. Galiu tvir tinti, jog to meto
Sovietų Sąjungos politikų sprendi-
mas Lie tu vą užsmaugti ekonomine
kilpa mums išėjo tik į naudą.”

Kodėl sovietų desantininkai ne-
puolė Aukščiausiosios Tarybos – tiks-
laus atsakymo nėra ir šiandien, bet
JAV kariškis mano, kad prie to labai
daug prisidėjo daugiatūkstantinė
žmonių minia ir kukliai ištarė: ,,gal
šiek tiek mano ‘Molotovo kokteiliai’,
kurių per trumpą laiką buvo pagam-
intas ne vienas šimtas”.

Prelegentas kalbėjo ir apie tai,
kad Parlamento viduje buvo išaiškin-
ti ir nuginkluoti keli KGB agentai.

Popietėje Leonidas Ragas per-
skaitė susi rin kusiems Leono Milčiaus
eilėraštį-sveikinimą. Savo prisimini-
mais dalijosi Henrikas Šiškus, 4-os
kuopos savanoris, Gediminas Kairys,
Kauno rinktinės 2-os kuopos vado

pavaduotojas. 
Pabaigoje D. Žarskienė perskaitė

Vytauto Landsbergio kalbą, pasakytą
Vilniuje, minint 20-ąsias Sausio 13-
osios metines.

Šauliams išnešus vėliavas, pri-
tariant Genei Razumienei kanklėmis,
minėjimo dalyviai sugiedojo ,,Lietu-
va, brangi”.

Laikas bėga greit, daug kas tri-
nasi iš atminties, nugrimzdo į už -
marštį kraupūs vaizdai, apgijo dvasi -
nės ir fizinės žaizdos. Tačiau mūsų
visų pareiga yra nuolat prisiminti ir
priminti jaunimui dienas, kai Lietu va
apgynė savo nepriklausomybę.

Kalba Andrius Eiva.

Sausio 13-osios minėjimas Lemont.

ALT‘o pirmininkas Saulius Kuprys (pirmas iš kairės) įteikia Andriui Eivai Žal-
girio mūšio 600-ųjų metinių medalį. Dešinėje – JAV LB Lemont apylinkės
narys Pranas Jurkus.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Îvairenybès

PETRAS PETRUTIS

Čia rašantysis buvo įpratęs kiek-
vienų metų sausio mėnesio 1 dieną
apsilankyti prie Marquette Park,
California Avenue ir Marquette Road
kryžkelės, stovinčio Dariaus ir Girė-
no paminklo. Šiemet, nelauktai sune-
galavus, teko atsisakyti pamėgto
įpročio.

Sausio mėnesiui įpusėjus, lyg
kažkieno pastūmėtas nukulniavau
prie netoli stovinčio paminklo. Šis pa-
minklas jau yra tapęs įžymybe. Prieš
porą metų jo fotografija puošė vieno
Čikagos priemiesčio telefonų abonen-
tų knygą.

Prieš keletą metų, mūsų tėvynai-
nių pastangomis ir lėšomis ir jų pačių
architekto projektu sukurtas pamin-
klas buvo patekęs apverktinon būk-
lėn. Vieną sausio 1-ąją dieną be-
vaikštant prie paminklo teko pasipik-
tinti padaryta žala.

Visas paminklas buvo ištepliotas,
o aplinka priteršta, prišiukšlinta,
pats paminklas prašyte prašėsi re-
monto.

Teko šauktis pagalbos.  Šūktelė-
jus lietuvių spaudoje ir radijo laidose,
atsivėrė mūsiškių akys ir piniginės.
Atsiliepė ir miesto valdžia, paskirda-
ma nemažą pinigų sumą. Šiuo atveju
neužmirštinos Lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos gražios pastan-
gos.

Marquette Park stovintis pamin-
klas primena lietuvių aviatorių gar-
bingai atliktą transatlantinį žygį. Tą
patį atlieka ir Bridgeport apylinkėje
„Lituanica” vardu pavadinta gatvė.
Brighton Park apylinkėje ilgai gyvavo

Amerikos legiono Dariaus ir Girėno
posto namai. Dabar juose šeiminin-
kauja kitataučiai. Negalima pamiršti
Midway oro uoste kabančios  Dariaus
ir Girėno garbingąjį skrydį menan-
čios paminklinės lentos.

Amerikos lietuviai, ypač čikagie-
čiai, neseniai buvo sukrutę įamžinti
Darių ir Girėną JAV pašto ženkluo-
se. Deja, nepavyko.

Nebe už marių Dariaus ir Girėno
transatlantinio skrydžio 75-erių me-
tų sukaktis. Neatrodo, kad būtų per
anksti imtis pakartotinų pastangų.
Atrodo, kad šiuo kartu privalėtume
stipriau pabrėžti Stepono Dariaus
ankstyvesnį įnašą JAV oro pašte.

Tai tiek šį kartelį.

Ir vėl prie to pačio
paminklo

Vaikams lengviau žaisti kompiuteriu 
nei užsirišti batą

Naujausio tyrimo duomenimis, 7
iš 10 nuo 2 iki 5 metų amžiaus vai-
kams paprasčiau žaisti kompiuteri-
nius žaidimus nei užsirišti batų
raištelius. Tą sugeba vos 11 proc. ma-
žamečių, skelbia naujienų svetainė
Telegraph.co.uk. Žinovų teigimu,
tėvams žymiai paprasčiau pralinks-
minti vaiką pasodinus jį prieš kom-
piuterio ekraną, tad vaikai pamažu
praranda socialinės ir fizinės tikrovės
supratimą.

Šiuos teiginius įrodo tyrimo re-
zultatai: mažiau nei 20 proc. ap-
klaustų vaikų moka plaukti be jokios

pagalbos, tuo tarpu 23 proc. maža-
mečių be jokių problemų moka pa-
skambinti mobiliuoju telefonu. Ma-
žiau nei pusė dalyvavusiųjų žinojo
savo namų adresą ir tik trečdalis
mokėjo užrašyti savo vardą ir pavar-
dę. „Skatindami juos gyventi ekranu
paremtoje virtualioje realybėje, mes
juos smukdome ir stabdome jų vys-
tymąsi”, – teigė Sue Palmer, vaikų
vystymosi žinovė.

Iš viso tyrime, kurį atliko inter-
neto saugos įmonė AVG, dalyvavo 2
tūkst. 200 moterų iš 11 šalių. 

Lrt.lt

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
JUZELĖ LAUKAITIENĖ

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų
brangią ir niekuomet neužmirštamą Žmoną, Ma-
mytę ir Močiutę, kuri sugrįžo į Viešpaties Namus
2010 m. sausio 27 d.

Netekties skausmas ir šviesūs praeities prisiminimai tebėra gyvi
ir niekad neišblės.

Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos ketvirtadienį, sausio 27
d. 8 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Juzelę
savo maldose.

Liūdintis vyras, vaikai, anūkai, proanūkiai, svainis
Vaclovas Laukaitis, Regina Sventickienė su šeima, ir kiti
artimieji

Prie Dariaus ir Girėno paminklo.
Jono Kuprio nuotr.

Kovoje prieš piratavimą – siūlymas neleisti
patekti į interneto puslapius

Interneto puslapiai, kuriuose
neteisėtai platinami autorių teisėmis
apsaugoti kūriniai ir įvairūs plataus
vartojimo produktai, turi būti nepri-
einami. Tai numatantis įstatymo pro-
jektas artimiausiu metu iš naujo bus
svarstomas JAV Senate, pareiškė JAV
senatorius, Senato teisės komiteto
pirmininkas Patrick Leahy.

Projektas parengtas dar praėju-
sių metų rugsėjį, po svarstymų jam
vienbalsiai pritarė minėtas komite-
tas. Tačiau dėl pasibaigusios darbų
sesijos ir parlamento rinkimų galuti-
nai jo nespėta priimti. Priešpiratinio
teisės akto projekte numatyta, kad
teismo sprendimu vartotojams turėtų
būti neprieinami ne tik šalies viduje,
bet ir užsienyje neteisėtai veikiantys
interneto puslapiai.

Neoficialiais pranešimais paramą
kovoje prieš piratavimą pažadėjo
pasaulinė atsiskaitymų bendrovė
„Mastercard”, numatanti nevykdyti
atsiskaitymų per neteisėttus pus-
lapius. Tuo tarpu „Google” žada
juose nevykdyti „AdSense” reklamos
projektų. Projektui labiausiai priešta-
rauja IT bendrovės ir interneto pas-
laugų tiekėjai. Su interneto puslapių
neprieinamumo problema susiduria-
ma ir Lietuvoje. Praėjusių metų pa-
baigoje buvo atskleistos kelios ne-
egzistuojančios interneto parduotu-
vės, nemažai diskusijų kelia pusla-
piai, siūlantys lažybas internete, tei-
sinių veiksmų imamasi prieš bylų
apsikeitimo puslapį „Linkomani-
ja.net”.

Technologijos.lt

Dėl sparčiai augančio keleivių į
lėktuvą įsinešamų elektroninių prie-
taisų skaičiaus gali padaugėti lėktuvų
nelaimių. Nepaisant įgulos įspėjimų
išjungti bet kokius elektroninius
prietaisus (mobiliuosius telefonus,
nešiojamus kompiuterius) skrydžio
lėktuvu metu, dauguma keliaujančių
žmonių į tokius reikalavimus ne-
kreipia dėmesio.

Dauguma tokių prietaisų išskiria
elektromagnetinių bangų signalą,
kuris trikdo lėktuvo elektroninę sis-
temą. Keleivių elektroninių įtaisų
naudojimą tyręs inžinierius Bill
Strauss tvirtina, kad dabartinė
padėtis kelia susirūpinimą. 

Mobiliųjų telefonų daroma žala

lėktuvo elektroninei sistemai buvo
įvardyta kaip pagrindinė 2003 metais
įvykusios lėktuvo katastrofos Christ-
churcho mieste, Naujojoje Zelandijoje
priežastis. Naujojoje Zelandijoje įvy-
kusią nelaimę tyrę pareigūnai savo
galutinėje išvadoje paskelbė, kad lėk-
tuvo pilotas skrydžio metu su savimi
turėjo mobilųjį telefoną, kuris pavei-
kė lėktuvo navigacinę sistemą.

Didžiosios Britanijos civilinės
aviacijos žinovai nustatė, kad iš mo-
biliųjų telefonų sklindantys elektro-
niniai trukdžiai gali paveikti stebėji-
mo prietaisų veiklą bei sukelti triukš-
mą pilotų radijo ryšyje.

Lrt.lt

Elektroniniai prietaisai gali sukelti 
lėktuvo nelaimę

„Google“ kurs poezijos vertyklę
„Google” mokslininkai sieks

įgyvendinti sudėtingą iššūkį – dirb-
tinio intelekto pagalba bandys sukur-
ti į kitas kalbas poeziją išverčiančią
vertyklę. Programavimo įrenginio,
suprantančio kalbą, sukūrimas IBM
bendrovei kainavo ketverius metus
įtempto darbo ir milijonines investi-
cijas, tačiau „Google” siekia žengti
dar toliau, praneša NPR.org

IBM sukurtas „Watson” kompiu-
teris supranta žmonių kalbą, bet
norint, kad kompiuteris suprastų ir
išverstų poeziją, reikia išspręsti verti-
mo metu atsirandančias eilėraščio
struktūros, prasmės bei rimo proble-
mas. Prieš kelis mėnesius vykusioje
konferencijoje „Google” mokslinių
tyrimų specialistas Dmitriy Ganzel,
pristatė planą, kaip „Google” spręs
šias problemas. Dauguma vertyklių
programų yra grindžiamos ieškojimo

iš visų galimų variantų, įvertinant ir
atrenkant labiausiai tinkamą, prin-
cipu. „Tačiau norint versti poeziją, –
teigia Ganzel, – mes turime nepa-
miršti ir to, kokią emociją eilėraštis
turi sukelti skaitytojui.”

Nors kai kurie poetai tvirtina,
kad autoriaus norėta perteikti emoci-
ja yra prarandama net tada, kai ver-
timą atlieka kitas žmogus, Ganzel
atlikti tyrimai žengia didelį žingsnį į
priekį išsaugant į kitą kalbą verčiamo
eilėraščio struktūrą, prasmę bei
rimą.

Kol kas tokios vertyklės pirminės
versijos vartotojai dar negali iš-
bandyti. Tačiau mokslininkai paste-
bi, kad tyrimai bei bandymai daromi
su įvairiomis kalbų vertyklėmis yra
nepaprastai naudingi.

Lrt.lt
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Sausio 26 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Saldutiškis” (Utenos rajonas) iš cik -
lo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai rodomi
PLC skai tykloje.

��Sausio 27 d. 8 val. r., sausio 29
d. 4 val. p. p. ir sausio 30 d. 10:30 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje bus aukojamos
šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matu -
lai čio garbei. Sausio 29 d. Mišiose
dalyvaus vokali-
nis ansamblis
„Anima”, va do-
vaujamas muzi-
ko Ričardo Soko.
Mišiose dalyvaus
seselės vienuolės
iš Lemont. Po šv.
Mišių ak toriai
Apo lonija ir Pet -
ras Stepo navi -
čiai skaitys iš-
traukas iš arki-
vyskupo užrašų.

��Ar žinojote, kad ir nelegaliai
gy vendami JAV, susižeidę darbovietė-
je, ga lite gauti kompensaciją ir gy dy -
mą? Sausio 29 d. 9 val. r. Pasaulio lie -
tu vių centro Fondo salėje apie su si -
žei dimus darbe ir kitų skausmų diag-
nozę kalbės daktaras Jonas Prunskis,
MD ir advokatas Vytas Mockaitis.
Dau giau informacijos gausite pa -
skam binę Illinois Pain Institute tel.
630-748-3300.

��Jaunimo centro (JC) Moterų
klubas kviečia visus sausio 30 d. po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
kop lyčioje ateiti į JC kavinę, kur klu -
bo narės vaišins mieliniais blynais ir
pačių virta obuoliene.

�Sausio 30 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. PLC didžiojoje salėje bus
pristatytas pra nešimas apie organi-

zacijos ,,Vaiko var tai į mokslą” 2010
m. veiklą. Kviečiame visus, besido min-
 čius organizacijos veikla, apsilan ky ti.

��Prezidento Aleksandro Stul -
gins kio gimimo metinių mi nėjimas
vyks sekmadienį, vasario 6 d., 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL). Garbės viešnia – Pre -
zidento dukra dr. Aldona Juo ze vi -
čienė su šeima. Programoje – Juo zas
Polikaitis,  Stasė Peter sonienė bei dr.
Aldonos Juozevičienės asmeniniai
prisiminimai. Meninę programą at -
liks Da riaus Polikaičio vadovaujamas
vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos as -
menybės gimtadienio šventę, prisi -
liesti prie dalelės Lietuvos istorijos,
vi sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie -
tuvos vaikų globos būrelis.

��Vasario 13 d. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val. r.
šv. Mišiose minėsime Vasario 16-ąją.
Po Mišių parapijos salėje bus progra-
ma, kurioje sveikinimo žodį tars sve-
čias LR generalinio konsulato Čika-
goje trečiasis sekretorius  Ramūnas
Loda,  muzikinę programą atliks vai-
kų pop choras ,,Svajonė” (vadovė
Alina Šimkuvienė). Kviečiame akty-
viai dalyvauti.

��2010 m. gruodžio 23 d. rytą po
ilgos sunkios ligos Romoje mirė Da -
niela D’Ercole-Lozoraitienė. Palai do -
ta Romoje. Jos atminimui sausio
mėnesį bažnyčiose bus au kojamos šv.
Mi šios. Sausio mėn. 23 d., sekmadie -
nį, šv. Mišios už a. a. D. Lo zoraitienę
bus au kojamos Romoje. Washington,
DC Lietuvių misijos šv. Mišios už a. a.
D. Lozoraitienę bus au kojamos sausio
30 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Epi pha -
ny bažnyčioje (2712 Dumbarton St.,
N.W., Washington, DC). Mišias atna -
šaus mons. Algiman tas Bartkus.

IŠ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Da-
niel ir Alma Ericson $900. Labai

ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-6435, el.
paštas: tijunelis@sbcglobal.net

Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, vyks pianisto Petro Ge niušo labdaros koncertas. 

Rengia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau lutė”.

Petras Geniušas gimė muzikų šeimoje Vilniuje. Studijavo pas prof. Jurgį
Karnavičių Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vėliau pas prof. Verą Gor -
nostajevą Maskvos konservatorijoje. Pelnęs keletą aukščiausių apdovanojimų
pianistų konkursuose (tarp jų: II premiją Pilaro Bayona pianistų konkurse
Saragosoje 1989 m.; I premiją Y.C.A.A. Tarptautiniame pianistų konkurse
Oberline ir III premiją A.M.S.A. Pasauliniame pianistų konkurse Cincinnati,
OH 1991 m.; I premiją Palm Beach Tarptautiniame kviestinių pianistų
konkurse 1992 m.), jis įsitvirtino kaip vienas talentingiausių ir brandžiausių
savo kartos pianistų. Šalia nuolatinės koncertinės veiklos Lietuvoje, Petras
Geniušas pelnė tarptautinį pripažinimą savo pasirodymais garsiausiose
pasaulio koncertų salėse – Sankt Peterburg filharmonijos didžiojoje salėje,
Lincoln Center „Alice Tully Hall” ir „Avery Fisher Hall” salėse New York,
Tokijo ,,Geijutsu Gekijo” ir Vienos „Musikverein”.

Už plačią koncertinę ir kūrybinę veiklą P. Geniušas buvo įvertintas
Lietuvos nacionaline meno ir kultūros premija (1992 m.) ir Pasaulio intelek-
ti nės nuosavybės organizacijos (WIPO) premija (2004 m.).

Palaimintasis
Jurgis Matulaitis

Audronė Sidaugienė žinoma kaip moterų klubo ,,Alatėja” pirmininkė. Ji  dirba
ir Čikagos lituanistinėje mokykloje, jos straipsnius galima rasti lietuviškoje
spaudoje. A. Sidaugienė organizavo ir vedė š. m.  Sausio 13-osios minėjimą
Čikagos lituanistinėje mokykloje.                    Remigijaus Satkausko nuotr.

Sausio 15 d. galerijoje 
,,Hangar Gallery North”, 

3026 Airport Ave., Santa Monica
atidaryta jaunos menininkės

Kristos Augius paroda. 
Ji tęsis iki vasario 12 d. 

BALSSI jau kviečia į vasaros kursus

Baltijos studijų vasaros institutas (The Baltic Studies Summer Institute
(BALSSI)) 2011 m. birželio 13–rugpjūčio 5 d. kviečia lankyti intensyvius
lietuvių, latvių ir estų kalbų kursus. Jau trečius metus iš eilės BALSSI globos
Uni ver sity of Wisconsin-Ma di son Rusijos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East Europe and Central Asia (CREECA)). 

2011 metų programoje siūlomi pirmųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių ir
es tų kalbų lygiai, taip pat bus galima klausyti paskaitų anglų kalba apie Bal -
ti jos šalių istoriją, kultūrą, bus rengiami kultūriniai renginiai, susiję su Bal ti -
jos šalimis.  Daugiau informacijos apie stipendijas, taip pat paraiškų formas
ga  lite rasite BALSSI internetiniame puslapyje: http://www.cre eca.wisc.
edu/bal ssi/ 

Prašymus FLAS stipendijai gauti reikia pateikti iki 2011 m. vasario 15 d.,
registracijos į kursus pabaiga – 2011 m. balandžio 11 d. Dėl išsamesnės
informacijos apsilankykite BALSSI tinklalapyje: http://creeca.wisc.edu/balssi/
arba kreipkitės į BALSSI programos koordinatorę Nancy Heingartner el.
paštu: balssi@creeca.wisc.edu arba tel.: 1-608-262-3379.


