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Vilnius, sausio 28 d. (DELFI.lt)
– Šių metų pradžioje Lietuvoje gyve-
no kiek daugiau nei 3,2 mln. gyvento-
jų, arba 84,500 mažiau nei prieš me-
tus, rodo išankstiniai Statistikos de-
partamento duomenys. Tai yra tiek
pat, kiek gyvena Mažeikiuose ir Ma-
rijampolėje kartu sudėjus.

Per praėjusius metus savo išvy-
kimą deklaravo 83,500 žmonių, tai
yra 3,8 karto daugiau nei 2009 m. Di-
džiausi emigracijos mastai buvo per-
nai balandį–rugpjūtį, po to, kai kilo
privalomojos sveikatos draudimo
skandalas paaiškėjus, kad niekur ne-
dirbantys ir nesimokantys gyventojai
patys turi kas mėnesį susimokėti šį
draudimą.

Didžiausią dalį – per 60 proc. –
visų emigrantų sudarė 20–39 m. gy-
ventojai. 47 proc. deklaravusių savo
išvykimą nurodė persikraustantys į
Jungtinę Karalystę , 16 proc. – į Airi-
ją, 6 proc. – į Norvegiją, 5 proc. – į Vo-
kietiją.

Per praėjusius metus taip pat su-
mažėjo gimstamumas, padidėjo mirtin-
gumas.

Per metus žmoni¨
Lietuvoje sumaž∂jo

84,500

Davos forumas:
pasaulio ekonomika atsigauna

,,Gazprom” kaltina Lietuvos Vyriausybê politikavimu
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Vilnius, sausio 28 d. (BNS) – Ru-
sijos dujų milžinė ,,Gazprom” apkal-
tino Lietuvos Vyriausybę politika-
vimu ir sakė pasigendanti konstruk-
tyvaus dialogo. Susivienijimo valdy-
bos pirmininko pavaduotojo Valerij
Golubev teigimu, Vyriausybė įmonei
tiesiai nepasako, jog ji nėra pageidau-
jama Lietuvoje.

,,Lietuvos Vyriausybė tiesiai ne-
sako. Ji nesako: mums nepatinka
‘Gazprom’ buvimas ant Lietuvos že-

mės, išperkame jums parduotas akci-
jas ir skiriamės”, – žurnalistams Šir-
vintų rajone, Jauniūnuose, sakė vie-
nas ,,Gazprom” vadovų. Anot jo, būtų
teisinga ir ekonomiškai naudinga
kartu plėsti Lietuvos dujų sektorių.

,,Kita pusė turi teisę vykdyti savo
politiką. Gaila, kad tai yra ne rūpini-
masis vartotojais, o politinių tikslų
siekimas”, – teigė V. Golubev.

Jo tvirtinimu, Lietuva yra svarbi
,,Gazprom” kaip tranzitinė šalis, ir

Rusijos susivienijimas siekia bendra-
darbiauti.

,,Lietuvos Vyriausybė šalies teri-
torijoje turi teisę priimti bet kokius
sprendimus ir nereikia slėptis už Eu-
ropos Komisijos”, – tvirtino V. Golu-
bev.

,,Gazprom” yra vienintelė dujų
tiekėja Lietuvai ir turi didelę akcijų
dalį bendrovėje ,,Lietuvos dujos”. Ru-
sijos bendrovė piktinasi Lietuvos pla-
nais atskirti dujų vamzdynų valdymą

ir dujų tiekimą. Premjero Andriaus
Kubiliaus Vyriausybė sako vykdanti
Europos Sąjungos nurodymą ir taip
norinti atsikratyti monopolistinio du-
jų tiekimo.

Vyriausybė neseniai apskundė
,,Gazprom” Europos Komisijai, pra-
šydama aiškintis dėl daromo spaudi-
mo ir piktnaudžiavimo vyraujančia
padėtimi. ,,Gazprom” tokius kaltini-
mus neigia.

Netekome kritiko, menotyrininko
Skirmanto Valiulio

Davos, sausio 28 d. (ELTA) –
Trečiadienį Šveicarijos Davos kalnų
kurorte prasidėjusio pasaulio ekono-
mikos forumo dalyviai 2011 m. nu-
mato pasaulio ekonomikos atsigavi-
mą. Tačiau, anot Davos susirinkusių
ekonomistų ir verslo vadovų, spar-
čiausiai augs tik besivystančių rinkų,
tokių kaip Kinija, Indija ir Brazilija,

ekonomikos. Taip pat numatomas
stiprus Jungtinių Valstijų ir Vokieti-
jos ekonomikų augimas, tuo tarpu ki-
tos išsivysčiusios ekonomikos pada-
rys kur kas menkesnę pažangą. Eko-
nomikos specialistai įspėjo, kad inf-
liacija, protekcionizmas ir įsiskolini-
mai gali kliudyti šalių ekonomikų au-
gimui.

Pirmąją forumo dieną vykęs po-
sėdis dėl ekonominės padėties buvo
pats optimistiškiausias nuo finansi-
nės krizės pradžios 2007 m. Net pesi-
mizmu garsėjantis New York Univer-
sity profesorius Nouriel Roubini kal-
bėjo apie padėtį, kai turime ,,pustuštę
ir puspilnę stiklinę”. Jis pažymėjo,
kad tiek besivystančios, tiek išsivys-
čiusios ekonomikos rodo ,,pirmuosius
spartesnio augimo ženklus”. Tačiau
N. Roubini įspėjo ir apie ,,galimus
neigiamus veiksnius”. Jo teigimu, Di-
džiosios Britanijos ekonomikos sulė-
tėjimas ir euro zonos problemos paro-
dė, kad krizė dar nesibaigė, o daugelis
pažengusių ekonomikų ateityje fik-
suos tik ,,lėtą augimą”.

Kol bus surastas naujas ekono-
mikos augimo modelis, ūkio plėtra
bus lėtesnė nei norėtųsi, savo kalboje
Pasaulio ekonomikos forume pareiš-
kė Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev. Rusijos vadovas, pradėdamas
41-ąjį Pasaulio ekonomikos forumą,
kartu pažymėjo, Nukelta į 6 psl.

Pirmąją forumo dieną vykęs posėdis dėl ekonominės padėties buvo pats op-
timistiškiausias nuo finansinės krizės pradžios 2007 m. EPA nuotr.

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) –
Eidamas 73-iuosius metus Vilniuje
staiga mirė žinomas Lietuvos foto-
grafijos, televizijos ir kino kritikas,
menotyrininkas Skirmantas Valiulis.

Vilniaus universiteto bei Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos dės-
tytojas S. Valiulis gimė 1938 m.
Pakruojo rajone. Vilniaus pedagogi-
niame universitete baigė lituanistiką.
Studijuodamas 6 metus mokytojavo
Vilniaus rajone, rašė recenzijas, po to
dirbo žurnale ,,Ekrano naujienos”. S.
Valiulis save vadino medijų žinovu,
spaudoje rašė televizijos laidų apžval-
gas. Gyvenimo meilėmis velionis lai-
kė kiną, fotografiją, televiziją ir kny-

gas, kurių prie sodybos Naujojoje Vil-
nioje atskirame pastate įkurtoje bib-
liotekoje sukaupė apie porą dešimčių
tūkstančių. Buvo Lietuvos žurnalistų
sąjungos, Lietuvos fotomenininkų są-
jungos valdybos, Lietuvos kinemato-
grafininkų sąjungos nariu, Lietuvos
nacionalinių kultūros ir meno premi-
jų komiteto, Kultūros ministerijos
Kino ir fotografijos ekspertų komisi-
jos, Kultūros ir meno tarybos nariu.
1990–1992 m. dirbo Lietuvos radijo ir
televizijos generaliniu direktoriumi.
Rašė kino, fotografijos ir televizijos
klausimais Lietuvos laikraščiuose ir
žurnaluose. Knygos ,,Lietuvos foto-
grafija: Vakar ir šiandien” sudaryto-
jas ir bendraautoris, įvairių konkur-
sų ir festivalių vertinimo komisijų
narys. 2001 m. apdovanotas Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino V
laipsnio ordinu. Už kritikos darbus
kelis kartus tapo Lietuvos kinema-
tografininkų sąjungos ir Lietuvos fo-
tomenininkų sąjungos premijų laure-
atu. 1994 m. jam suteiktas Tarptau-
tinės fotografijos meno federacijos
(FIAF) garbės vardas.

A. a. Skirmantas Valiulis.
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Vis labiau
globalėjančia-
me pasaulyje
pamatai, jog
vis dažniau bet
kokio žingsnio
žengimas po-

litinėje, ekonominėje, socialinė-
je ar gamtosaugos srityje turi
būti derinamas ne tik su kaimy-
nais, bet ir su likusiu pasauliu.
Šią savaitę, trečiadienį, Davos
mieste, Šveicarijoje, prasidėjo
kartą metuose vykstantis Pa-
saulio ekonomikos forumas, dar
žinomas kaip Davos forumas. Ir
nors forumas vadinamas ,,pa-
saulio”, į jį patenka tikrai ne visi.
Todėl jau kuris laikas Lietuvos
žiniasklaidoje kaitusi diskusija,
ar į forumą bus pakviestas Lie-
tuvos premjeras, pasibaigė at-
šalimu – A. Kubilius į išrinktųjų
suvažiavimą šiais metais nebuvo
pakviestas. Tiesa, ne jis vienas.
Kaip pastebi Ian Bremmer,
,,Eurasia Group” vadovas, šiuo
metu greičiau reika kalbėti ne
apie pasaulio ar globalinę, bet
,,G–nulio” (G–Zero) tvarką, o
tiksliau – jos nebuvimą, kur di-
džiosios valstybės užsiima savo
vietiniais reikalais, visiškai ne-
kreipdamos dėmesio į likusių
šalių padėtį.

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

Pirmosios Žiemos kursų dienos buvo aprašytos pereito
šeštadienio ,,Iš Ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Gruodžio 29 d., trečiadienis
Povilas Rutkauskas

Trečiadienio rytą stovyklautojai pradėjo su
šypsena veiduose. Praėjus trims dienoms nuo
stovyklos pradžios, jaunieji ateitininkai jau spėjo
priprasti prie įtempto, bet smagaus stovyklos ritmo.
Po skanių pusryčių visų laukė įdomi dr. Audriaus
Polikaičio paskaitą pavadinta ,,Techonologiškumas”
apie moderniųjų technologijų įtaką mūsų gyvenime.
Susipažinome su technikos istorija ir jos raida. Lek-
torius pateikė įdomių įžvalgų — numatytų ir nenu-
matytų — technologijos išradimų veikimą kasdieny-
bėje. Jis pristatė šešis technologijos išradimus, kurie
yra labai pakeitę pasaulį: elektra, automobilis, lėktu-
vas, branduolinė energija, internetas ir ,,Facebook”.
Paskaita privertė susimąstyti, kaip galima panaudoti
technikos išradimus, norint ,,visa atnaujinti Kris-
tuje”, juokaujant buvo sukurtas šeštasis ateitininki-
jos principas — ,,technologiškumas”. Tas principas
turėtų sekti trimis svarbiausiomis gairėmis: Kris-
taus pavyzdžiu, teisybe ir penkiais ateitininkijos
principais. 

Po gardžių pietų ir linksmo laisvalaikio stovyk-
lautojų laukė Almio Kuolo paskaita ,,Kur mūsų na-
mai?” Paskaitoje buvo kalbama apie aplinkos po-
veikį mūsų vystymuisi. Kalbėtojas pristatė vietos
reikšmę istorijoje, naujosios kartos ,,nomadiškumą”
bei miestų dvasią. Pabaigoje priėjome prie išvados,
jog žmogų skirtingai veikia konkrečios aplinkos ir
jog jo namai yra ten, kur jo šaknys. Ateitininkų orga-
nizacija yra ateitininko ,,namai” (St. Yla).

Po šios įdomios paskaitos visi galėjome su-
sikaupti bei dvasiškai sustiprėti šv. Mišiose. Po jų
vakaro programa suteikė progą visiems stovyklos
dalyviams nusikelti į vaikystę – į darželio laikus.
Stovyklautojai buvo išskirstyti po komandas, o
vadovai įkūnijo garsius vaikystės pasakų persona-
žus, naudojantis ,,Saldainių pasaulio” (Candyland)
charakteriais. Gretutė ir Jonukas pasimetė ir turėjo
surasti kelią namo… Komandos buvo įtrauktos į šį
smagų ir nuotaikingą žaidimą, kuriame reikėjo
įveikti sudėtingas kliūtis, rodyti madas, vaidinti,
šokti, aplankyti senutę ir jai padėti su namų ruoša,
pastatyti namus iš kėdžių ir paklodžių, ir net iškepti
pyragą. Atlikusios užduotis, komandos gavo raidę.
Sudėję galvosūkio raides radome, kad Gretutė ir
Jonukas laimingai atsirado savo namuose ir gavo
naktipiečių. Po tokio smagaus vakaro laukė rami-
nanti meditacija ir saldus miegas.

Prezidiumas Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavime Žiemos kursų
metu. Iš. k: Mikas Giedraitis, Vytas Aukštuolis ir Vilija Aleksaitė.

Kas tai per kursai?
Vilija Aleksaitė

Kas tai per kursai? Moksleivių ateitininkų sąjungos rengiami
Žiemos kursai yra ypatinga savaitė, dovanojama moksleiviams,
paklausyti įdomių paskaitų, diskutuoti svarius klausimus ir smagiai
praleisti laiką mylimoje Dainavoje. Šių metų tema buvo ,,Fu tu ro lo -
gi ja”. Per visą savaitę žvelgėme į ateitį pro ateitininkiškus akinius.
Paskaitininkai buvo Vėjas Liulevičius, kun. Gintaras Jonikas, kun.
Kęstutis Kėvalas, Audrius Polikaitis, Almis Kuolas ir studentai
vadovai. Paskaitos buvo skaitomos iš ryto ir po pietų. Kiekvieną
dieną buvo skirtas laikas pasimokyti naujų žodžių ir patobulinti
kalbą. Dar ir dabar prisimenu išmoktus žodžius ir nusišypsau,
prisiminus Žiemos kursus. Kas dieną buvo aukojamos šv. Mišios. Po
vakarienės susirinkdavome į būrelius diskutuoti tą dieną iškeltas
mintis. Vakare vadovai paruošdavo įdomias vakarines programas.
Per susikaupimo vakarą kursantai parašė Naujųjų metų pasiryži-
mus ir įdegino kryžių kalno lauže. Po vakarinės programos visi su-
sirinkdavome tamsoje už koplyčios pasimelsti, pamedituoti ir pa-
mąstyti. Tai buvo labai įspūdinga. Žinau, kad ateityje pasižiūrėsiu į
savo užrašus ir prisiminsiu, kaip kursuose buvo linksma, nuotai-
kinga ir jaudinančiai gražu, ir kiek daug tie kursai mane praturtino
protiškai ir dvasiškai, priartino prie Dievo. Dėkoju vadovams ir
kitiems, kurie padėjo suruošti šią stovyklą, ir labai dėkoju MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn, kuri daug metų ruošia Žiemos kursus. 

Nukelta į 10 psl.

FuturologijaFuturologija

Ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursai
2010 m. gruodžio 26–31 d. Dainavoje 

Žiemos kursų kursantai prie apšalusio Spyglio ežero Dainavoje.  Iš k: Dainius Volertas, Jonas Žekonis, Tomas Čyvas, Kristė Lapkutė
ir Vaiva Lagunavičiūtė.                                                                                                 Vijos Lietuvninkaitės nuotraukos.
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,,Draugas” ir Draugo
fondas

MARIJA REMIENÈ

Laikams keičiantis, ,,Draugas” išgyveno klestėjimo ir vargo laiko-
tarpius. Keitėsi redaktoriai, administratoriai ir net laikraščio lei-
dėjai. Tačiau laikraščiui išsilaikyti ir išlaikyti reikia ne tik redak-

torių, leidėjų, bet ir rėmėjų. ,,Draugo” administracija, redakcija ir leidėjai
įvairiais būdais stengiasi išlaikyti laikraštį įdomų ir apsaugoti jį nuo
bankroto. Viskas atliekama minimaliomis sąlygomis su nedideliu skaičiu-
mi tarnautojų. 2010 metais administracija išleido gražų, spalvotą kalen-
dorių, naujus kalėdinius atvirukus. 

Ta pačia proga norisi pasidžiaugti Draugo fondu (DF), kuris yra
tvarkomas direktorių tarybos narių ir ypač sumanaus profesionalaus iždi-
ninko Leopoldo von Braun.  Paprastai tokie fondai kaip DF turi bent vie-
ną apmokamą sekretorę, investavimo korporaciją ir įvairių kitų sričių tal-
kininkų. Tuo tarpu DF nėra apmokamų tarnautojų. Fondas nepriklauso
jokiai institucijai, jis veikia savarankiškai, ir tik DF nariai, paaukoję bent
200 dol., turi balsavimo teisę direktorių tarybos rinkimuose.

Jau kuris laikas DF yra geras užnugaris dienraščiui, jo dėka laikraštis
išsilaiko iki dabar. Bet DF nėra neišsemiamas šaltinis. Kadaise jis turėjo
vieno milijono dolerių kapitalą, šiandien jis gerokai sumažėjęs dėl kelių
priežasčių: ,,Draugo” leidimo išlaidos nuolat kyla, o aukos Fondui labai
sumažėjo. DF savo skelbiamų vajų metu nesurenka tiek pinigų, kiek jų
išleidžiama laikraščiui remti, tad nuolat tenka naudoti pinigus iš pagrin-
dinio DF kapitalo.

Š. m. sausio 18 d. ,,Draugo” patalpose įvyko DF tarybos direktorių
posėdis, kuriame buvo apžvelgta dabartinė padėtis. Per praėjusius 2010
metus ,,Draugo” dienraščiui paremti buvo išleista 89,280 dol. Tais metais
įvyko du vajai, jų metu įnašų gauta 35,882 dol. Tad 53,398 dol. skirtumą
teko paimti iš pagrindinio kapitalo. Paskutiniu metu pagerėjus akcijų
rinkai, DF yra 624,135 dol. pagrindinio kapitalo. Per vienerius metus
buvo prarastas 71 DF narys. 

,,Draugą” prenumeruoja 2,500 skaitytojų, o DF turi 1,750 aukojančių
narių. Kodėl toks didelis skirtumas? Ar negali kiekvienas ,,Draugo” pre-
numeratorius per metus paaukoti vieną šimtinę DF? Jei taip įvyktų, DF
augtų ir nereikėtų dienraščio leidimą sumažinti iki trijų laidų per savaitę. 

Kiekviename ,,Draugo” numeryje skaitome aprašymus apie mūsų
išeivijos lietuviškų organizacijų veiklą, gėrimės veiklos vaizdais nuotrau-
kose. Prieš įvairius organizacijų renginius ,,Draugas” apie juos parašo,
spausdina daug nemokamų žinučių, net keletą savaičių iš eilės. Visos JAV
Lietuvių Bendruomenės organizacijos, labdaros draugijos, fondai, klubai
išaugo ir klesti ,,Draugo” padedami. 

Savaime suprantama, kad dienraščio pareiga informuoti skaitytojus
apie mūsų organizacinę veiklą, socialinius, tautinius, religinius, kultūri-
nius renginius, bet organizacijų pareiga yra prisidėti prie ,,Draugo” iš-
laikymo. Geriausia ilgalaikė parama ,,Draugui” yra per DF. 

Nuo savo veiklos pradžios per 17 metų DF jau yra išmokėjęs
,,Draugui” 1,785.500 dol. Buvo ne vieneri metai, kai DF teko paremti
dienraštį didelėmis sumomis, pvz., 2005 m. išmokėta 182,400 dol., 2006
m. – 125,600 dol., 2007 m. – 137,064 dol., 2008 m. – 76,955 dol., 2008 m.
– 76,955 dol., 2009 m. – 92,684 dol., o 2010 m. – 89,280 dol. 

Milijoninė dolerių suma, kuria buvo paremtas ,,Draugas”, atėjo iš tų
didžiųjų DF narių, kurių jau nėra  tarp mūsų, ir iš esamų narių. Jiems vi-
siems priklauso mūsų didelė padėka.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, organizacijos bei klubai, sten-
kimės išlaikyti vienintelį kultūrinį laikraštį išeivijoje, kuris gyvuoja jau
102 metus. Uždarome  savo šventoves, uždarėme lietuviškas radijo pro-
gramas, išlaikykime savo pirmosios išeivijos laikraštį ,,Draugą” per DF.

Marija Remienė – Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkė, 2010
metais apdovanota Jono Basanavičiaus premija.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

VIEŠPATS – MANO ŠVIESA

Šventasis Raštas nuolat kviečia
žmogų palikti nuodėmės tamsą ir
gyventi Dievo Žodžio šviesoje. Evan-
gelistas Matas, pradėdamas pasako-
jimą apie Jėzaus veiklą, kalba pra-
našo Izaijo žodžiais: „Tamsybėje tū-
nanti tauta išvydo skaisčią šviesą”
(Mt 4, 16). Apie kokią tamsą ir šviesą
čia kalbama?

Mums gerai pažįstama nakties
tamsa, kai nešviečia net mėnulis.
Tačiau tamsa gali būti dar gūdesnė,
kai viešpatauja blogis, ir žmonės daro
klaidingus sprendimus, rinkdamiesi
ne gėrį, o blogį. Tamsiausia naktis
buvo prieš Kristaus atėjimą, kai
žmonės garbino stabus. Šią tamsią
žmonijos naktį pasirodė pasaulio
šviesa Kristus ir pradėjo skelbti: „At-
siverskite, nes dangaus karalystė čia
pat!” Atsiverskite, t. y. palikite tamsą
– stabus, blogį, nuodėmę, ir atsigręž-
kite į Dievą kaip visokio gėrio šaltinį. 

Jėzus ne tik pats skelbė apie pri-
siartinusią dangaus karalystę, bet ir
pakvietė į talką būsimus apaštalus –
šviesos nešėjus: Petrą, Andriejų, Jo-
ną, Jokūbą ir kitus vyrus, kurie gavo
uždavinį visą pasaulį laimėti Kris-
taus Evangelijai. Šiandien Bažnyčia
tęsia šią Kristaus misiją.

Mes dažnai matome nelemtą
reiškinį, kai žmonės, ieškodami lai-
mės, eina į tamsą, pasiduoda gundy-
mui, tarsi tikrai laimei reikia tik
daug pinigų ir juslinių malonumų.
Siekdamas šios tariamos laimės,
žmogus nori būti visiškai laisvas,
todėl mažiausiai mąsto apie savo pa-
reigas, bet nuolat kalba apie savo tei-
ses. Maža to, žmogus atmeta abso-
liučią tiesą bei gėrį ir juo pradeda
laikyti tik tai, kas pasitarnauja jo
naudai, kas teikia jam malonumų.
Kad išpildytų savo norus, toks žmo-
gus siekia pašalinti iš kelio visas
kliūtis – Dievą, krikščionybę, Bažny-
čią ir net šeimą pradeda laikyti kliū-
timi savo įsivaizduojamai laimei siek-
ti, o su kliūtimis visuomet kovojama.

Dėl tariamos laisvės atmetamos
krikščioniškos vertybės, tarp jų – ir
tradicinė šeima. Įteisinamas seksua-
linis palaidumas: prostitucija, por-
nografija, net lytinis iškrypimas. Pa-
našios nuotaikos viešpatauja išsivys-
čiusiose Europos šalyse, kur valdžioje
yra karingų, marksistinio mąstymo
politikų.

Materialinės naudos ir pinigų
alkis dažnai žmogų nuveda taip toli,

jog nesibodima turtėti, darant pačius
nešvariausius ir visuomenei pražū-
tingiausius darbus. Pinigai pelnomi
ne tik prekiaujant ginklais, narko-
tikais ir alkoholiu, bet ir moterimis,
net vaikais. Ši moralinė tamsa yra
labai grėsminga, nes yra pavojus joje
pasiklysti ir suluošinti savo gyveni-
mus ne vienetams, bet daugybei
žmonių. 

Iš šios tamsos pats žmogus vien
savo pastangomis nepajėgus išsi-
vaduoti. Tačiau į pagalbą ateina pats
Dievas. Jėzus Kristus paskelbė: „At-
siverskite, nes dangaus karalystė čia
pat.” Taip prieš mūsų akis atsisklei-
džia begalinis Dievo gailestingumas,
kuris nepalieka žmogaus tamsoje, bet
kviečia prisikelti ir keisti gyvenimo
kryptį. Nuo ko reikia pradėti?

Atsivertimas turi prasidėti mūsų
mąstyme. Turime aiškiai suvokti, kas
yra tikrosios vertybės, o kas – tik jų
imitacija. Vertybių vertybė yra Die-
vas, visatos ir žmogaus Kūrėjas, kurį
Jėzus Kristus liepė Tėvu vadinti. Ne-
ginčijama vertybė yra mums paliktas
Dievo žodis, kurį randame Šventojo
Rašto knygose. Dievo žodis padeda
mums susigaudyti tarp tikrų ir ta-
riamų vertybių ir pasirinkti pirmą-

sias. Mums, krikščionims katali-
kams, didelė vertybė yra Bažnyčia.
Ne pastatas, bet tikinčiųjų bendruo-
menė, kuriai vadovauja apaštalo Pet-
ro įpėdinis ir kuri mums padeda
dvasiškai augti. Bažnyčioje randame
mūsų dvasią gaivinančias ir palai-
kančias priemones: Krikštą, Sutaiki-
nimo su Dievu sakramentą, Eucha-
ristiją ir kitus Dievo malonės slėpi-
nius. Viena iš didžiausių vertybių
kiekvieno žmogaus gyvenime yra šei-
ma. Normali, tradicinė šeima, kurią
savo santuokos pagrindu sudaro vy-
ras ir moteris. 

Tikrąsias vertybes reikia bran-
ginti ir ginti. Ne su kažkuo kariau-
jant, bet jas branginant ir viešai iš-
pažįstant. Karingasis sekuliarizmas
mus, tikinčiuosius, nori išstumti iš
viešojo gyvenimo visai panašiai, kaip
tai buvo daroma sovietiniais metais.
Akivaizdžiai matome, kaip krikščio-
nybę norima išstumti iš viešosios erd-
vės. Neseniai buvo išleista Europos
Komisijos knyga „Europos dieno-
raštis”, skirta mokykloms kaip ugdo-
moji priemonė. Joje surasime musul-
monų, žydų ir induistų šventes, ta-
čiau praleistos Kalėdos ir Velykos.

Tiesiog „užmiršta” jas paminėti, tarsi
Kalėdos ir Velykos Europos visuo-
menei būtų visiškai nereikšmingos. 

Lietuvoje tik pradedame pajusti
šiuos sunkiai suprantamus reiški-
nius, o kai kuriose Europos šalyse jau
siūloma nerašyti dokumentuose žo-
džių ,,tėvas” ir ,,motina” juos pakei-
čiant žodžiais ,,gimdytojas A” ir
,,gimdytojas B”. Tai daroma siekiant
suardyti tradicinės šeimos pamatus.

Visus šiuos reiškinius turime matyti,
tinkamai įvertinti ir drąsiai laikytis
tradicinių vertybių, nes tik jos pade-
da sklisti Kristaus šviesai.

Bažnyčia tuo ir svarbi, kad joje
ne tik išvystame Kristaus šviesą, bet
ir lengviau ją išsaugojame. Sekulia-
raus pasaulio akivaizdoje be Bažny-
čios bendruomenės būtume tik begin-
kliai partizanai, o su Bažnyčia tam-
pame neįveikiama jėga.

Pažaislio vienuolyno ansamblyje jau kovo mėnesį duris visuomenei atvers
restauruotas istorinis pastatas – pietinė oficina, skirta muziejinei ir šviečiama-
jai veiklai.      Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos nuotr.
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Praėjusiais metais Lietuvos Ka-
riuomenės ordinariatas paminėjo sa-
vo veiklos dešimtmetį. Įsteigtas
2000 m. lapkričio 25 d. Vatikano Vys-
kupų kongregacijos dekretu Christi
discipuli, remiantis Šventojo Sosto ir
Lietuvos valstybės sutartimi dėl
Lietuvos Respublikos kariuomenėje
tarnaujančių katalikų sielovados, įsi-
galiojusia tų pačių metų rugsėjo
11 d., kariuomenės ordinariatas rūpi-
nasi karių ir jų artimųjų sielovada. 

Kun. Virginijus Veilentas straips-
nyje ,,Kariuomenės ordinariato de-
šimtmečiui”, apžvelgdamas Lietuvos
Kariuomenės ordinariato istoriją,
pastebi, jog Lietuvoje ši institucija
turi senas ir gilias šaknis, siekiančias
Vilniaus Bernardinų pirmojo konven-
to laikus – 1469 metus. Kapelionai
dirbo naudingą ir reikalingą darbą ir
1918-aisiais sukūrus Lietuvos ka-
riuomenę, ir per visą pirmosios Lie-
tuvos nepriklausomybės laikotarpį.
Kariuomenės vyriausiais kapelionais
buvo tokie iškilūs ir nusipelnę Lie-
tuvai kunigai kaip Antanas Palubins-
kas (1919–1929), Nepriklausomybės
akto signataras Vladas Mironas, ėjęs
šias pareigas 1929–1938 metais bri-
gados generolo teisėmis. 1938 m. vy-
riausiojo kapeliono pareigas perėmė
kun. Adolfas Sabaliauskas, poetas ir
rašytojas, žinomas visuomenės veikė-
jas. 1940 metais į vyriausiojo kape-
liono pareigas buvo paskirtas kun.
Teofilius Matulionis. 

Kaip pastebi kun. Veilentas, ,,Ka-
ro kapelionų darbo svarbą kariuo-
menėje liudija kad ir toks faktas, jog
okupavę mūsų šalį sovietai tuoj pat
panaikino šią instituciją, visus karo
kapelionus atleido iš tarnybos, o jau
1940 m. liepos 6 d. kariuomenėje
įsteigė vadinamąją Politinę valdybą.”
Pokario rezistencijoje kapelionai taip
pat paliko ryškius pėdsakus. Bene
žinomiausi partizanų gretose kovoję
kunigai buvo Tauro partizanų apy-
gardos kapelionas Justinas Lelešius-
Grafas ir vienas iš ginkluotosios re-
zistencijos organizatorių, tos pačios
Tauro apygardos įkūrėjų kun. Anta-
nas Ylius-Vilkas.

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, nuo 1991 m. iki kariuomenės or-
dinariato įsteigimo 2000 metais, sie-
lovada kariuomenėje vyko pagal at-
skirus Bažnyčios hierarchų susitari-
mus su valstybinių institucijų bei ka-
riuomenės vadovybe. Pirmuoju at-

kurtos Lietuvos kariuomenės vyriau-
siuoju kapelionu 1991 metais paskir-
tas mons. Alfonsas Svarinskas. Iš jo
vyriausiojo kapeliono pareigas perė-
mė kun. Alfonsas Bulotas. Įsteigus
ordinariatą, kariuomenės ordinaru
tapo vysk. Eugenijus Bartulis, kuris
vyriausiuoju kariuomenės kapelionu
ir savo generalvikaru paskyrė kun.
Juozą Gražulį. 2010 metų liepos 2
dieną kariuomenės ordinariatu pa-
skirtas vysk. Gintaras Grušas, kuris
vadovauja trylikai šiuo metu ordina-
riate dirbančių kunigų kapelionų. 

Proga pakalbinti dabartinį Lie-
tuvos Kariuomenės ordinarą vysk.
Gintarą Grušą, kuris be šių pareigų
yra ir Ateitininkų federacijos (AF)
dvasios tėvas, pasitaikė praėjusių
metų lapkričio 27 dieną, jam atvykus
į Čikagą dalyvauti Šiaurės Amerikos
ateitininkų 100-mečio šventėje.

– Neseniai pokalbyje su in-
ternetinio dienraščio Bernardi-
nai.lt žurnaliste sakėte, jog kol kas
jokių pertvarkymų ordinariate
nesiimsite, o bandysite suprasti,
kaip veikia sistema, susipažin-
site su kapelionais. Kaip sekasi
tai daryti? Ar po susipažinimo
jau esate numatę kitą žingsnį?

– Taip greitai negali susipažinti
su visa sistema. Jau spėjau kelis kar-
tus susitikti ir pasikalbėti su visais
kapelionais, kurių yra 13. Spėjau nu-
skristi į Afganistaną ir pamatyti, ko-
kia ten padėtis. Pačioje Lietuvoje kol
kas esu aplankęs tik Karo akademiją.
Tikiuosi, jog per ateinančius mėne-
sius apvažiuosiu ir kitas vietas. 

Taip sutapo, kad šiais metais
švenčiame, o prieš maždaug savaitę
(pokalbis vyko 2010 metų pabaigoje –
D.C.) paminėjome Lietuvos Kariuo-
menės ordinariato įsteigimo dešimt-
metį. Tad naudojamės proga prisi-
statyti kariuomenei, kas mes esame,
ką mes darome. Žiūrime, kokie yra
kariuomenės poreikiai, kurie per pas-
taruosius keletą metų yra pasikeitę:
panaikinus šauktinius, kareivių
smarkiai sumažėjo, todėl keičiasi ir
kapelionų darbas. 

Per kelis būsimus mėnesius ke-
tinu geriau susipažinti ir su kitų
kraštų ordinariatais. Netrukus vyks
Europos kariuomenių vyriausiųjų
kapelionų susitikimas. Jau esu už-
mezgęs ryšį su JAV, Italijos ir Pran-
cūzijos ir kitų kraštų kariuomenės
ordinarais, bandysime kažką iš jų
patirties pritaikyti Lietuvai. 

Iš vienos pusės, tai yra tęstinis
darbas – patys kapelionai jau ilgus

Vysk. Grušas: ,,Nesu turėjęs darbo, 
kurio nemėgau”

Pokalbis su Lietuvos kariuomenės ordinaru vysk. Gintaru Linu Grušu 

metus dirbo, vis dėlto, pasikeitus val-
džiai, yra nauja proga iš naujo pažvel-
gti į sistemą. O ir dešimtmečio pa-
sikeitimas duoda progą natūraliai
pažvelgti į padėtį ir bandyti prisi-
taikyti prie dabartinių poreikių.

– Ar jau pripratote prie nau-
jų pareigų? 

– Popiežius paskyrė mane šiam
naujam darbui, ir pagal pašaukimą
eini ten, kur esi siunčiamas. Šios ma-
no naujos pareigos skiriasi nuo kitų
mano pareigų, kurių neatėmė, tad tę-
siu ir ankstyvesnį darbą. Esu Lietu-
vos vyskupų konferencijos gen. sek-
retorius, Ateitininkų federacijos (AF)

dvasios vadas, Popiežiškosios Šv. Ka-
zimiero lietuvių kolegijos tarybos
narys, leidyklos ,,Katalikų pasaulio
leidiniai” valdybos pirmininkas, Lie-
tuvių katalikų religinės šalpos valdy-
bos vicepirmininkas. Naujos pareigos
yra ganytojo pareigos ir tai suteikia
kitas galimybes. Iš vienos pusės, kaip
vyskupas tai darau pirmą kartą, bet
kažkiek tos ganytojiškos patirties
Vilniaus kunigų seminarijoje kaip
rektorius buvau įgijęs. Ir tas naujas
darbas, jaučiu, yra tas kunigo ir
vyskupo pašaukimas būti ganytoju.
Iš tos pusės galiu pasakyti, kad nau-
jos pareigos patinka, nes išpildo tai, į
ką labiau jaučiuosi esąs pašauktas.
Nors kiekvienas darbas – ar jis būtų
administracinis, ar koks kitas – yra
atsiliepimas į tą pašaukimą toje vie-
toje, kurioje esi paskirtas dirbti. Nesu
turėjęs darbo – nei bažnytinio, nei
kito, – kurio nemėgau. Buvo sunku-
mų, iššūkių, ypač pradedant bet kokį
darbą, tačiau bet koks darbas teikia
pasitenkinimą.

– Šios kelionės metu Čikago-
je susitikote su šio miesto ar-
kivyskupu kardinolu Francis
George, OMI, kuris neseniai
baigė eiti JAV vyskupų konferen-
cijos pirmininko pareigas. Apie
ką kalbėjotės, kokias temas
svarstėte?                Nukelta į 8 psl.

Vysk. Gintaras Grušas
Gimė 1961 m. rugsėjo 23 d.

Washington, DC, JAV. Augdamas
lietuviškoje šeimoje, įsitraukė į
tautinę ir katalikišką išeivių veiklą.
Aktyviai dalyvavo Los Angeles Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos gy-
venime, Ateitininkų federacijos
veikloje, 1983–1987 m. buvo Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją
baigė matematiką ir informatiką
University of California, Los An-
geles (UCLA), dirbo IBM bendrovė-
je. Dvasines studijas pradėjo Pran-
ciškonų universitete Steubenville,
Ohio. Tolimesniems mokslams iš-
vyko į Romą – po dvejų metų Po-
piežiškoje Šv. Bedos kolegijoje
1992 m. Vilniuje buvo įšventintas
diakonu ir paskirtas Popiežiaus
Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto genera-
liniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą tęsė studijas, teologijos bakalauro
laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivysk. A. J. Bačkio
įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 m. grįžęs į Romą tęsė studi-
jas Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, čia 2001 m. ap-
sigynė bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo Vilniaus
Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, iki šiol dėsto šioje semi-
narijoje kanonų teisę. Nuo 2002 m. eina Lietuvos vyskupų konferen-
cijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos
narys ir patarėjas. Vadovauja komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų
teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų federacijos dva-
sios vadas. Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos
narys, leidyklos ,,Katalikų pasaulio leidiniai” valdybos pirmininkas,
,,Lietuvių katalikų religinė šalpa” valdybos vicepirmininkas.

2003 m. Grušui buvo suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsin-
joro – titulas. 2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI mon-
sinjorą Grušą paskyrė Lietuvos Kariuomenės ordinaru. Vyskupas
nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikate-
droje.

Vysk. Gintaras Grušas.
Jono Kuprio nuotr.

Vysk. Gintaras Grušas laiko šv. Mišias 2010 m. lapkričio 25-28 dienomis Čikagoje įvykusioje Ateitininkų 100-mečio
šventėje.
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Tridienis ,,Draugas” –
lyg per teleskopą

ANTANAS DUNDZILA

Š. m. sausio 15 d. ,,Drauge” iš-
spausdintame straipsnyje („Tridienis
‘Draugas’ arba ką išmokome iš Žal-
girio mūšio’’) vis dėlto sukrėtė prane-
šimas apie didelį pasikeitimą „Drau-
go’’ leidyboje. Pernai metais nutilus
gandams ir svarstymams apie dien-
raščio patalpų rūpesčius, dabar jau iš
dienraščio leidėjo oficialiai sužino-
jome, kad iš penkiadienio laikraščio
pereinama į tridienį. Keista ir šiek
tiek nelojalu saviesiems skaitytojams,
kai apie pakeitimą pirmiau išgirdo
Cicero priemiestis, taip pat parašė
„Amerikos lietuvis’’ (toliau AL).  

Perskaičius leidėjo pasisakymą,
pasijunti kaip astronomas, tolimą
dangaus kūną stebintis tik per te-
leskopą. Konkrečiai buvo praneštas
tik pats esminis faktas, kad „Drau-
gas’’ bus leidžiamas tris kartus per
savaitę. Skaitytojui kitų svarbių duo-
menų, susijusių su perėjimu į tri-
dienį, pranešime kaip ir nebūta. Tad
kaip viduramžių astronomai, straip-
snyje įžvelgę vien naują šviesos
taškelį, nežinome, ar tai paprasta ko-
meta, ar į mūsų visuomeninę planetą
nelaimę nešantis Tunguskos tipo
dangaus kūnas. Praneša, kad vykdo-
mas pakeitimas buvo ilgai svarstytas.
Neradęs skaitytojams iš suplanuoto
pakeitimo išplaukiančių pasekmių,
čia pasitenkinusiu pakeitimą įtaigo-
jančių galimybių pasvarstymu.

Pagal savaitinių puslapių skaičių
penkiadienis „Draugas’’ buvo dides-
nis už savaitinį AL. Tridienio pus-
lapių skaičius turbūt irgi keisis, tuo-
met priartės prie AL apimties. Tačiau
vienoks ar truputį kitoks puslapių
skaičius pilno vaizdo neduoda, nes
AL turi daug daugiau komercinių
skelbimų.  

Įdomesnis ir eiliniam skaitytojui
svarbesnis klausimas glūdi būsi-
mame ,,Draugo’’ turinyje. Tridieniui
išeinant daug rečiau negu dabar, jis
priartės prie savaitinio leidinio pobū-
džio. Tai reikš, kad, spausdinant
straipsnius apie visuomeninius reiš-
kinius ar renginius, teks labiau pasi-
kliauti „nesenstančia’’ medžiaga.
Tridienis turės susirasti naują „vei-
dą’’, skirtingą nuo dabartinio dien-
raščio. Reportažų ir pranešimų švie-
žumą ypač pajus Čikaga, nes toliau
gyvenantieji prenumeratoriai jau ir
dabar yra laiko atstumų skiriami.
Tuo pačiu savaitinis AL ir prie savai-
tinio priartėjęs „Draugas’’ taps ryš-
kesniais varžovais. Gal nebus verta
prenumeruoti abu laikraščius, taip
darant įtaką vieno ar kito laikraščio
prenumeratų skaičiumi? 

Atrodo, kad iki šiol „Draugui”
medžiagos netrūkdavo. Sumažėjus
savaitinių puslapių skaičiui, gali būti
sunkiau su norimu rašiniu „patekti’’
į laikraštį, nes atranka savaime bus
griežtesnė. Kai kurių temų akiratyje
tai gali būti kokybę skatinantis, labai
sveikas bruožas, atsisakant dabar
pasitaikančių „paklodinių” ar šiaip
neaktualių straipsnių. Čia atskirai
tenka prisiminti šeštadieninį, aštuo-
nių puslapių kultūrinį priedą ir jo
reikšmę bei tiesioginius kaštus
„Draugui’’. Reikėtų pagalvoti ir apie
skiriamą vietą specializuotiems, pvz.,
reguliariems ateitininkų, skautų,
sporto skyreliams. Panašiai, kaip JAV
valdžios sferose šiuo metu kunku-
liuoja ginčai apie valstybės išlaidas,
mūsų tridieniui bus svarbu klausti:
„Kas bus dedama ant reformos sta-
lo?’’

Naujajam tridieniui iškils ir pre-
numeratų kainos AL skirtumas. Sau-
sio 15 d. leidėjas teigė, kad „Pagrin-
dinė priežastis, kodėl bus keičiamas...
numerių skaičius, yra finansinė’’. AL
prenumerata yra 79 dol. į metus, o
„Draugo’’ – 150 dol. Jei abu leidiniai
priartės prie gamybinių panašumų ir
turės maždaug tiek pat prenumera-
torių, tai ir prenumeratos kaina turės
būti panaši arba apčiuopiamu pagrin-
du pateisinta. Tridieniu pavirtęs
„Draugas’’ taip pat tuoj turės išspręs-
ti savo teisinį įsipareigojimą prenu-
meratą užsimokėjusiems penkiadie-
nio skaitytojams. Čia prisimena du
pavyzdžiai. Kai užsidarė „Darbinin-
kas”, užsiprenumeravusiems buvo
siūloma likusią prenumeratos dalį
grąžinti arba prašoma ją paaukoti.
Kai „Dirva’’ suretino leidimą iš sa-
vaitraščio į du kartus per mėnesį, pa-
našaus atsiskaitymo nebuvo, kas
reiškė, kad užsimokėjusiems savait-
raščio prenumeratą leidėjas papras-
čiausiai padvigubino kainą. 

Taip pat įdomu spėlioti, kokiomis
savaitės dienomis naujasis tridienis
bus leidžiamas. Pvz., tridienis galėtų
išeiti pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais, bet galėtų būti su-
telktas ir į ketvirtadienius, penkta-
dienius bei šeštadienius. Mažų ma-
žiausiai tai priklausys nuo susitarimo
su spaustuve ir atsilieps į redakcijos
tarnautojų skaičių. Taupant pinigus,
leidžiant tridienį sumažės ne tik paš-
to ir spausdinimo išlaidos, bet ir re-
dakcijos algos bei išmokami hono-
rarai.

Paskelbtame žodyje apie pert-
varką nebuvo pasakyta nė žodelio
apie laikraštį internete. Neabejoju,
kad daug prenumeratorių kiekvieną
dieną nardo „Draugo’’ svetainėje ir
ten seka skelbiamus laiškus redakci-
jai, vyresnio amžiaus skaitytojams
svarbius mirties pranešimus, ištisą
(valio!) kultūrinį priedą ir, kaip sal-
dainį, vis pasiūlomą vieną kitą ilgesnį
straipsnį. Už elektroninį „Draugą’’
mielai mokėčiau didesnę prenume-
ratą, o dar šiek tiek internete praplė-
tus laikraštį, atsisakyčiau popierinės
versijos. Visa tai sutaupytų leidėjui
pašto ir popieriaus išlaidas, popie-
riaus rūšies galvosūkį, daug rankų
darbo bei brangstančio benzino ir kt.

KOMENTARASKOMENTARAS
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Čikagos Marquette Park puikuo-
jasi lietuvių architekto Jono Muloko
suprojektuota Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia. Pastaraisiais me-
tais, šios parapijos kun. Rimvydui
Adomavičiui išvykus į Lietuvą, para-
pijiečiai, protestuodami prieš nors ir
lietuvių kilmės, bet lietuviškai nekal-
bantį naują kleboną, įsiliejo į kitas
parapijas. Nuostabi bažnyčia, kurios
viduje – daug lietuviškų tautinių ak-
centų, parapijiečiais negausėjo, para-
pija palaipsniui senėjo. Ateitis links-
mai nešvietė, ne vienas mūsų pagal-
vodavo – ar neatsitiks kaip su kitomis
lietuvių statytomis bažnyčiomis, ku-
rios, praradusios parapijiečius, pa-
laipsniui sunyko, buvo perleistos ki-
tataučiams ar net nugriautos?

Kai nuo praeitų metų liepos mė-
nesio bažnyčios administratoriumi
buvo paskirtas kunigas Jaunius Kelp-
šas, reikalai pasikeitė į geresnę pusę.
Lietuviškai kalbantis kunigas jau su-
sigrąžino dalį prarastų ar net sąmo-
ningai iš sąrašų išbrauktų parapijie-
čių. Baigiantis rudeniui, parapijiečiai
išsirinko Tarybą, prie kurios buvo pa-
siūlyta prisijungti ir šių eilučių auto-
rei.

Sutikusi dalyvauti Tarybos darbe
iškart pasiūliau atidaryti lituanistinę
mokyklą – juk Nativity mokykla,
įkurta kartu su bažnyčia, jau seniai
nebegirdi lietuviukų balsų. 

Parapijiečių susirinkime kai kas
pritarė, kai kas nestokojo skeptišku-
mo – nepavyks. Palaukusi keletą mė-
nesių, po didžiųjų metinių švenčių
nutariau lituanistinės mokyklos įkū-
rimo projektą ,,stumti” toliau. Kun.
Kelpšas pritarė šiam sumanymui,
prisiminęs, kad parapijietis Joe Kulys
jau anksčiau buvo siūlęs perkelti mo-
kyklą iš Jaunimo centro. Sutarėme,
kad į pirmąjį posėdį-pasitarimą pasi-

kviesime Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios Tarybos pirmininką (jis
yra ir JAV LB XIX tarybos pirminin-
kas) Juozą Polikaitį, Joe Kulį ir tuos
žmones, kurie norėtų ar galėtų dirbti
būsimoje mokykloje.

Taigi šeštadienį, sausio 15 dieną,
susirinkome į kleboniją. Kun. Kelp-
šas supažindino su naujos lituanis-
tinės mokyklos įkūrimo projektu.

Pagal statistinius duomenis, apie
80 proc. Lietuvos žmonių yra tikin-
tieji, iš jų – 79 proc. – katalikai. Išei-
vijos lietuviai katalikai JAV pastatė
daugiausia bažnyčių. Berods, Čikago-
je veikia tik dvi evangelikų liuteronų
parapijos – Ziono ir Tėviškės.

Jaunimo centras priklauso jėzui-
tams, bet jame įsikūrusioje Čikagos
lit. mokykloje religines pamokėles
kažkodėl veda evangelikų  liuteronų
kunigas. Pristatydama naujos litua-
nistinės mokyklos projektą pasiūliau,
kad ši mokykla būtų katalikiška. Su-
sirinkusieji be abejonių pritarė. Tarp
šiuo metu JAV veikiančių lituanis-
tinių mokyklų tai būtų pirmoji kata-
likiška mokykla. Šioje mokykloje yra
visos sąlygos – puikios klasės, salė,
scena, valgykla. Net mokytojų kam-
bariui patalpos jau yra. Belieka pa-
sirūpinti svarbiausia ,,amunicija” –
kompiuteriais, dauginimo ir kopijavi-
mo aparatais, knygomis ir t.t. Be
abejo, ir lėšomis – juk be įvairių fon-
dų paramos iš dangaus niekas veltui
nenukris.

Vaikams bus pasiūlytas 
meninis ugdymas

Būsimoji mokykla šiek tiek skir-
sis nuo jau egzistuojančių JAV litua-
nistinių mokyklų. Numatyta moky-
mo programa su papildomu meniniu
ugdymu. Be pagrindinių dėstomų da-
lykų – lietuvių kalbos, literatūros ir
istorijos        Nukelta į 13 psl.

Čikagoje kuriama katalikiška
lituanistinė mokykla

Šiluvos Marijos katalikiška lituanistinė mokykla su 
papildomo meninio ugdymo programa kviečia registruotis

išlaidas. 

Nepasirašytame, leidėjo (pirmi-
ninko?, moderatoriaus?) pranešime
pasirinkta ir kelis kartus kartojama
Žalgirio mūšio analogija. Tačiau Žal-
girio romantika čia netinka, nes po-
kyčių „Drauge” negalima laikyti per-
gale. Pabaigoje paskelbtas naujasis
„Draugo’’ etapas bei viltys neprime-
na 1410 m. Žalgirio mūšio, bet la-
biau 1399 m. Vorsklą, kai mūšį pra-
laimėjęs Vytautas vos pats išsigelbėjo.

Vis dėlto remiantis istorinių analogi-
jų romantika netinka tvarkyti „Drau-
go” ateities. Vytautas po Vorsklos
pralaimėjimo ne tik atsigavo, bet Lie-
tuvą iškėlė į nebepakartotas aukštu-
mas. Sunku įsivaizduoti, o dar sun-
kiau tikėtis, kad sprendimas pereiti
prie tridienio ‘Draugo’ „(...)pritrauks
naujų skaitytojų, juk nauji skaitytojai
yra ‘Draugo’ ateities laidas’’. 

Laukiame daugiau konkrečių
žinių.

Panašiai, kaip JAV val-
džios sferose šiuo metu
kunkuliuoja ginčai apie val-
stybės išlaidas, mūsų tridie-
niui bus svarbu klausti: „Kas
bus dedama ant reformos
stalo?’’

Iš kairės: Loreta Karsokienė, Jūratė Lukminienė, Juozas Polikaitis, kun. Jau-
nius Kelpšas, Birutė Lukminaitė ir Joe Kulys.      Ligijos Tautkuvienės nuotr.
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D. Kreivys reikalaus žiniasklaidos
paneigti informacijâ�

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Latvijos kapitalo oro bendrovė ,,air-
Baltic” nuo kovo pabaigos atnaujins
tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į
Londoną ir Dubliną, kurių buvo atsi-
sakyta pernai spalį.

Nuo kovo 28 d. į Londoną iš Vil-
niaus ,,airBaltic” lėktuvai turėtų kilti
pirmadieniais, trečiadieniais, ketvir-
tadieniais ir šeštadieniais,  į Dubliną

– pirmadieniais, ketvirtadieniais,
sekmadieniais. Šiuo metu iš Vilniaus
į Londoną tiesioginių skrydžių nėra, į
Dubliną skraidina Airijos bendrovė
,,Aer Lingus”. Bendrovė ,,Ryanair” į
Londoną tiesiogiai skraidina iš Kauno. 

,,airBaltic” pernai Vilniaus oro
uoste aptarnavo 323,200 keleivių –
6,2 proc. mažiau nei 2009 m., kai jų
aptarnauta 344,700.

,,airBaltic” atnaujins skrydžius iš Vilniaus

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto (NSGK) pirmininkas
istorikas Arvydas Anušauskas kriti-
kuoja naują susipažinimo su Lietuvos
archyvuose saugomais KGB doku-
mentais tvarką. Jo teigimu, nustatyti
terminai leidimams gauti yra per ilgi. 

Vyriausybė pritarė Kultūros mi-
nisterijos, atsakingos už Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro (LGGRTC) veiklą, patai-
sytoms taisyklėms, apibrėžiančioms
galimybę susipažinti su Lietuvos ypa-
tingajame archyve (LYA) saugomo-
mis KGB bylomis. Jose yra informa-
cijos apie asmenis, slapčia bendra-
darbiavusius su sovietinėmis represi-
nėmis struktūromis, bet po Nepri-
klausomybės atkūrimo apie tai prisi-
pažinusius. 

Susipažinti su tokių asmenų by-
lomis, tesint valstybės pažadą jų ne-
viešinti, iki šiol buvo galima tik gavus
Valstybės saugumo departamento
(VSD) leidimą. Tačiau praėjusių me-
tų viduryje Seimui priėmus LGGRTC
įstatymo pataisas, teisę suteikti to-
kius leidimus iš VSD perima genocido
tyrėjai. LGGRTC priskirta nuo kovo
pradžios viešinti Lietuvos iki šiol sau-
gotus KGB archyvus. Tačiau pagal
Vyriausybės patvirtintas taisykles at-
sakymo gali tekti laukti kelis mėne-
sius.  

Taisyklėse numatyta, kad susi-
pažinti su ribojamais dokumentais
panorusių piliečių užklausą pirmiau-
sia tirs LYA. Šiai įstaigai numatyta
prievolė ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų, o esant dideliam užsakomų do-

kumentų kiekiui – ne vėliau kaip per
20 darbo dienų nustatyti, ar pateik-
tame užsakyme yra duomenų apie
liustracijos prievolę įvykdžiusį asme-
nį, ir tada kreiptis į LGGRTC sutiki-
mo pateikti prašomą informaciją.
LGGRTC savo ruožtu, priklausomai
nuo prašomų dokumentų apimties,
turi per 15–30 dienų  patikrinti pa-
teiktą užsakymą ir dar 5 dienas pa-
teikti LYA raštišką leidimą išduoti
dokumentus arba prašymą atmesti. 

,,Sprendžiant pagal Vyriausybės
priimtą nutarimą, susipažinimas su
dokumentais iš tiesų užsitęs. Be to,
LYA tarsi neturi duomenų apie prisi-
pažinusius asmenis – ją iki šiol valdė
VSD. Nebent tos maždaug 400 bylų,
kuriose gali būti minimi su KGB
bendradarbiavę ir apie tai prisipažinę
asmenys, archyvarų jau yra sužymė-
tos. Tačiau tokiu atveju nei 20, nei 10
dienų priimti sprendimui nereikia”,
– teigia A. Anušauskas. 

Jo teigimu, LGGRTC, jei jau yra
žinoma konkreti byla ir konkretus
įvardytas asmuo, darbą galėtų atlikti
per savaitę. LGGRTC vadovė Birutė
Teresė Burauskaitė tvirtina, kad net
Vyriausybės patvirtinti terminai gali
būti sunkiai įveikiami. 

Vyriausybė iki šiol nerado lėšų
KGB archyvo viešinimo programai
įgyvendinti. Pasak Seimo NSGK pir-
mininko A. Anušausko, KGB archyvo
viešinimo programai reikiamų lėšų –
maždaug 400,000 litų – skyrimas bu-
vo sustabdytas parlamentiniame Biu-
džeto ir finansų komitete, tad jos ne-
buvo įtrauktos į Genocido centrui nu-
matytų pinigų eilutę.

Davos forumas: pasaulio ekonomika atsigauna

Prašoma nukelti Pranc∆zijoje pastatytâ
paminklâ Lenin 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Grupė Europos Parlamento (EP) na-
rių, tarp jų – ir Vytautas Landsber-
gis, kreipėsi į Prancūzijos pietuose
esančio Monpeljė miesto vadovybę,
prašydami nukelti ten pastatytą pa-
minklą Lenin. 

Tuo pačiu laišku, kurį pasirašė
70 europarlamentarų, prašoma atsi-
sakyti planų statyti statulą Kinijos
komunistinio režimo buvusiam va-
dovui Mao Zedong. 

,,Vietos politikos veikėjas, kai-
ruolis, pasiūlė pastatyti statulas žy-
miausioms praėjusio amžiaus asme-
nybėms, tarp jų atsirado ir tokios
kaip Lenin ir Mao Zedong. Jei jau
taip, praėjusiame amžiuje buvo ir dar
viena tokia labai garsi figūra, Hitle-
ris”,  – šį sumanymą, į vieną gretą ša-
lia Winston Churchill pastačiusį Ru-

sijos bolševikų vadą Lenin,  ironiškai
vertino V. Landsbergis. 

Grupės parlamentarų pasirašytą
laišką parengė Latvijos atstovės
Sandros Kalnietės vadovaujama ne-
formali EP grupė, savo siekiu įvardi-
janti sutaikyti skirtingus požiūrius į
Europos istoriją. 

Paminklas Lenin Prancūzijos
pietuose pastatytas buvusiam Mon-
peljė merui pasiūlius įamžinti žy-
miausias praėjusio amžiaus asmeny-
bes, joms mieste pastatant pamink-
lus. Šiuo metu Monpeljė jau pastatyti
paminklai Lenin, W. Churchill, Char-
les de Gaulle, Franklin Roosevelt ir
Jean Jaures, planuojamos dar penki –
Mahatma Gandhi, Golda Meir, Ga-
mal Abdel Nassero, Nelson Mandela
ir Mao Zedong.

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Mykolo Romerio universitete (MRU)
steigiamas Indijos studijų centras,
kuris, kaip teigiama, bus pirmasis ir
vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šaly-
se. Universiteto rektorius Alvydas
Pumputis ir Lietuvai akredituotas
Indijos ambasadorius Deepak Vohra
pasirašys sutartį dėl Indijos studijų
centro steigimo. 

Pasaulio universitetuose veikia
60 Indijos studijų centrų. Indijos stu-

dijų centras MRU aktyvią veiklą pra-
dės nuo šių metų rugsėjo, kai į Lietu-
vą dvejiems metams atvyks Indijos
studijų profesorius. Vyks paskaitos
apie Indijos ekonomiką ir politiką,
konferencijos, seminarai, debatai Lie-
tuvos ir Indijos ryšių klausimais. Pla-
nuojama rengti Hindi kalbos kursus.
Indijos kultūra bus pristatoma paro-
dose, koncertuose, filmų peržiūrose.
Tokių centrų steigėja – Indijos Kultū-
ros ryšių taryba.

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) –
Ūkio ministras Dainius Kreivys
kreipsis į teismą, kad būtų paneigta
žiniasklaidos grupės ,,Diena media”
informacija, jog jis suteikė paramą įmo-
nėms, kurių akcininkė yra jo motina.

,,Šmeižto kampanija tęsiasi. Pa-
rama su manimi siejamoms įmonėms
niekada nebuvo skirta. Iš viso para-
ma skirta apie 300 mokyklų. Tuomet
savivaldybės ar mokyklos pastatų at-
naujinimui skelbia konkursus, per
kuriuos atrenka rangovus ir pasirašo
sutartis. Tad įmonėms, kurios re-
montuoja mokyklas, parama nebuvo
suteikta”, – pranešime spaudai ci-
tuojamas D. Kreivys.

Ūkio ministras kreipėsi ir į Vals-
tybinę mokesčių inspekciją (VMI),
prašydamas išaiškinti, ar tiksliai už-
pildytos jo deklaracijos. ,,Labai gerai,
kad Vyriausioji tarnybinės etikos ko-
misija paskelbs savo išvadas dėl ma-
no viešųjų ir privačiųjų interesų dek-
laracijos. Tikiuosi, tada visuomenei
bus aišku, kad niekada nesinaudojau
tarnybine padėtimi, kad kaip nors pa-

dėčiau įmonėms, kuriose kažkada
dirbau”, – teigė D. Kreivys. Jis tikina
dar prieš tapdamas ministru pasitrau-
kęs iš visų ankstesnių savo verslų.

Premjeras Andrius Kubilius taip
pat išplatino pranešimą spaudai, ku-
riame teigiama, kad jis priima ūkio
ministro ir Lietuvos verslo paramos
agentūros (LVPA) vadovės Dianos Vi-
lytės paneigimą dėl straipsnių spau-
doje, kuriuose ministras kaltinamas,
esą suteikė paramą savo motinos
įmonėms. 

Kaip rašo ,,Vilniaus diena”, ūkio
ministro motinos Florentinos Krei-
vienės valdoma bendrovė ,,Speciali-
zuota komplektavimo valdyba” (SKV),
kurios valdybos nariu anksčiau buvo
pats D. Kreivys, pernai susižėrė Eu-
ropos Sąjungos paramos už maždaug
6 mln. litų. Bendrovė su partneriais
laimėjo du konkursus Vilniaus mo-
kyklų pastatams atnaujinti. ES lėšos
šiems projektams atkeliavo iš Lietu-
vos verslo paramos agentūros (LVPA),
pavaldžios D. Kreivio vadovaujamai
Ūkio ministerijai.

M. Romerio universitete steigiamas
Indijos studijû centras�

Susipažinimas su KGB archyvais užsitês

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) – Sostinėje atidarytas eismas naujai pastatyta
Vilniaus vakarinio aplinkkelio atkarpa nuo Oslo iki L. Asanavičiūtės gatvės.
Vakarinio aplinkkelio projektas ketinamas baigti 2014 m. Statybos darbus te-
ko atlikti nenutraukiant automobilių eismo, tam tikrą įtampą kėlė ir ekono-
minio sunkmečio sąlygoti projekto finansavimo trikdžiai. Visas Vilniaus
vakarinio aplinkkelio projektas išskaidytas į tris dalis. Baigta Vilniaus vaka-
rinio aplinkkelio atkarpa sujungs tarptautinį IXB transporto koridorių (Kijevas–
Minskas–Vilnius–Klaipėda) su automagistrale Vilnius–Panevėžys. Drauge su
Vilniaus pietiniu aplinkkeliu vakarinis aplinkkelis yra neatsiejama tarptautinio
IXB transporto koridoriaus dalis. Tai bene didžiausias šalies sostinėje šiuo
metu baigiamas susisiekimo infrastruktūros projektas. Sutartis dėl šio projek-
to darbų buvo pasirašyta 2008 m. Sutarties kaina – 135,89 mln. litų.                                                                     

ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl. kad pasta-
raisiais metais svarbių pamokų pa-
saulio visuomenė išmoko ne tik iš
ekonomikos. Ugnikalnio išsiveržimas
Islandijoje, stambi avarija naftos
platformoje Meksikos įlankoje, ano-
maliniai karščiai Rusijoje, milžiniški
potvyniai, snygiai ir pūgos įvairiose
pasaulio dalyse verčia susimąstyti
,,apie žmonijos galios trapumą Že-
mėje”, pastebėjo D. Medvedev. Pasak
jo, delsti pavojinga.

,,Ir svarbu ne tik užbaigti seniai
vykstančias derybas klimato klausi-
mais, nors tai padaryti būtina. Ne-
mažiau svarbu sukurti bendrą aplin-
kos ir pavojingų objektų stebėsenos
sistemą, taip pat bendrą nepapras-
tųjų situacijų perspėjimo ir panaiki-
nimo sistemą”, – sakė Rusijos prezi-
dentas. 

Tuo tarpu Prancūzijos preziden-
tas Nicolas Sarkozy per Pasaulio eko-
nomikos forumą pareiškė, kad Pran-

cūzija ir Vokietija niekada neleis
eurui žlugti. Tačiau kreipdamasis į
forumo dalyvius jis pripažino, kad
buvo kilęs susirūpinimas dėl euro
ateities po suteiktos finansinės para-
mos Graikijai ir Airijai. N. Sarkozy
pridūrė, kad tie, kurie mano, jog eu-
ras žlugs, verčiau susirūpina savo pa-
čių valiuta. 

Prancūzija šiuo metu pirminin-
kauja Didžiajam dvidešimtukui (G20)
ir Prancūzijos vadovas pasidalino
savo mintimis apie šios grupės ateitį.
N. Sarkozy siekia per savo kadenciją
vesti derybas dėl valiutų pertvarkos.
Tačiau jo raginimai apsvarstyti naują
tarptautinės valiutos sistemą susi-
laukė šaltos JAV reakcijos, kadangi
amerikiečiai mato tai kaip bandymą
sumenkinti dolerį. Prancūzijos prezi-
dentas tvirtino nesiekiantis susilp-
ninti dolerio, pridurdamas, kad Pran-
cūzija ,,nuoširdžiai vertina” drau-
gystę su JAV. 
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VASARIS
Vasario 5 d., šeštadienį: St. So -

phia Ukrainian Catholic Church pa ra-
pijos salėje, (5600 N. Colony Blvd., The
Colony, TX, 75056) vyks dainų auto-
riaus ir at likėjo Arvydo Vilčinsko kon-
certas ,,Po 20 metų. Grįžtu namo, kol
saulė dar nenusileido”. Pradžia 5 val.
p. p. Dau giau in formacijos el. paštu jur-
gita@centras.lt; arvydas18@yahoo.com
arba tel. 505-918-4413, tel. 505-340-
5863.

Vasario 6 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro  (14911 127th
St., Lemont, IL) didžiojoje salėje vyks
Lietuvos prezidento Aleksandro Stul -
ginskio gimimo metinių minėjimas.
Garbės viešnia – prezidento dukra dr.
Aldona Juozevičienė su šeima. Ruošia
Lietuvos vaikų globos bū re lis ,,Saulu-
tė”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Vasario 12 d., šeštadienį: PLC,
Lietuvių dailės muziejuje, vyks pianisto
Petro Geniušo labdaros koncertas. Ren-
gia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau-
lutė”. Pradžia 6 val. v.

– Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) vyks Peter and Solvei Stohl pa-
rodos ,,Kauno vaizdai” atidarymas.
Pradžia 7 val. v. Daugiau informacijos
tel. 773-582-6500.

– Willowbrook Grand Hall (buvu-
siame ,,Bunkeryje”) Valentino dienos
proga koncertuos Radži. Pradžia 8 val.
v. Bilietus galima nusipirkti parduotu-
vėje ,,Lietuvėlė” ir restorane ,,Two Ri-
vers”. Daugau informacijos tel. 708-594-
5622.

Vasario 13 d., sekmadienį: Šv.
Trejybės parapijoje (53 Capitol Ave.
Hartford, CT) LB Hartford apylinkė
rengia Nepriklausomybės minėjimą.
Pradžia 9 val. šv. Mišiomis. Po Mišių
parapijos salėje vyks minėjimas, ku-
riame kalbą sakys buvęs JAV amba-
sadorius Lietuvai John A. Cloud.  

– Šv. Kazimiero parapijos salėje
(2718 St. George St., Los Angeles, CA
90027) vyks Vasario 16-tos minėjimas.
Šventės pagrindinis kalbėtojas  – Dona-
tas Januta. 10:15 val. r. vėliavų pakėli-
mas; 10:30 val. r. šv. Mišios; 12:30 val.  p.
p. minėjimas, po minėjimo – pietūs. Už-
sakymai pietums priimami tel. 310-326-
8038 (Birutė Prasauskienė)  ir tel. 323-
255-3654 (Lilė Pupienė).

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
ALT’as rengia Vasario 16-osios minėji-
mą. Pradžia 2 val. p. p. Prieš minėjimą
Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo baž ny -
čioje 10:30 val. r. vyks šv. Mišios. 

– JAV LB Waukegan Lake County
apylinkė kviečia slidinėti Wilmot
Mountain (11931 Fox River Road, Twin
Lakes, Wilmot, WI 83181). Pradžia 3
val. p. p. Daugiau informacijos tel. 262-
862-2301 arba  tel. 847-362-8675 (Gedi-
minas).

Vasario 16 d., trečiadienį:  Cal-
vary kapinių pagrindinio mauzoliejaus
St. Phillipe koplyčioje (4201 Whittier
Blvd., Los Angeles, CA 90023) vyks Lie-
tuvos valstybės nepriklausomybės pa-
skelbimo akto signataro Mykolo Biržiš-
kos kapo lankymas. Pradžia 11 val. r. 

Vasario 19 d., šeštadienį: Bos-
ton lietuvių piliečių klubo III aukšte
(368 West Broadway, So Boston, MA)
LR generalinio konsulato New York
darbuotojai teiks konsulines paslau-
gas. Pra šo ma užsiregistruoti iš anks-
to tel. 978-254-5160 (Remis Bistras).

Vasario 20 d., sekmadienį:
ALT’o Boston sky rius, JAV LB Bos-
ton apylinkė, Tau tinės sąjungos Bos-
ton skyrius ir Šv. Petro lietuvių para-
pija rengia 93-ųjų Lie tuvos Nepri-

klausomybės atkūrimo metinių minė-
jimą. Šventė pra sidės 10:30 val. r. iš-
kilmingomis šv. Mi šiomis Šv. Petro
bažnyčioje. 1:30 val. p. p. šventė tęsis
Lietuvių piliečių klubo salėje (368
West Broadway, So Boston, MA). Pra-
nešėjas – LR generalinis konsulas
New York Valde maras Sara pi nas. 

– Šv. Vardo bažnyčioje (1500–
58th St. South, Gulfport, FL) bus au-
kojamos šv. Mišios už Lietuvą. Pra-
džia 1:15 val. p. p. St. Petersburg lie-
tuviai 2:30 val. p. p. kviečia į Lietu-
vių klubą, kur vyks Vasario 16 d.
minėjimas ir pietūs.

Vasario 25 d., penktadienį:
PLC, Dailės muziejaus patalpose,
vyks Daivos Markelytės kny gos
,,White Field, Black Sheep” pri staty-
mas. Rengia Filisterių skau tų sąjun-
gos Čikagos skyrius. Pradžia 7 val. v.
Daugiau informacijos suteiks fil. Vi li-
ja tel. 708-567-9611.

Vasario 27 d., sekmadienį:
PLC Didžiojoje salėje vyks PLC meti-
nis susirinkimas. Pradžia 12 val. p. p.

– St. Andrew Lutheran Parish
(10 South Lake St., Mundelein, IL
60060) vyks  JAV LB Waukegan Lake
County apylinkės rengiama Lietuvos
Nepriklausomybės šventė.  Šv. Mišios
prasidės 2 val. p. p., 3 val. p. p.  – iškil-
mingas minėjimas, pranešėja – dien-
raščio „Draugas” vyriausioji redakto-
rė Dalia Cidzikaitė. 

– JAV  LB Brigh ton Park apylin-
kė po lietuviškų šv. Mišių švęs Lietu-
vos Nepriklausomybės šventę.

Vasario 26 d., šeštadienį: Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Los An-
geles, vyks 49-tasis ,,Blynų balius”,
Pradžia 6 val. v.  Vietas užsisakyti pas
Danguolę Varnienę tel. 818-249-7574
arba el. paštu Spindulys@aol.com

KOVAS
Kovo  5 d., šeštadienį: Balzeko

Lietuvių kultūros muziejaus Gintaro
salėje Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje ruošia tradicinį
„Užgavėnių šiupinį”.  Meninę progra-
mą atliks Čikagos lietuvių tautinis
šokių kolektyvas „Suktinis”, bus va-
karienė, šokiai, kuriems gros Algi-
manto Barniškio orkestras. Pradžia 6
val. v. Stalus užsisakyti pas Ramūną
Buntiną, tel. 630-969-1316.

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks Čikagos lituanistinės mokyklos
labdaros puota. Tema –  ,,Lietu-
viškos vestuvės”. Pradžia 7 val. v.
Daugiau informacijos gauti ir užsisa-
kyti bilietus galima šeštadieniais nuo
9 val. r. iki 1 val. p. p. tel. 773-778-
7500 arba kasdien tel. 630-290-4490. 

– Lenkų kultūros fondo salėje
(177 Broadway Clark, NJ 07066)
vyks Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
Pradžia 8 val. v. Daugiau informacijos
el. paštu  zilvis_bublis@yahoo.com arba
tel. 732-713-5108 (Žilvinas).

Kovo 12 d., šeštadienį: Mon-
tessori mokyklėlėje ,,Žiburėlis” vyks
atvirų durų diena. Priimami vaikai
nuo 3 iki 6 metų. Mokyklėlėje bus ga-
lima apsilankyti nuo 9 val. r. iki 11
val. r. 

Kovo 13 d., sekmadienį:  – Our
Lady of Mt. Carmel salėje (275 North
8th St.) vyks New York lietuvių skau-
tų sąjungos Kaziuko mugė. Pradžia –
po 10 val. r. Šv. Mišių Apreiškimo pa-
rapijoje, Brooklyn.  Bažnyčios adre-
sas:  259 North 5th Street, Brooklyn,
NY  11211. Daugiau informacijos tel.
914-948-6769 (Tomas Lora),  arba el.
paštu tlora@optonline.net 

– Marquette Park bažnyčioje

vyks lietuviškos visų krikščioniškųjų
konfesijų parapijos, gyvuojančios Či-
kagos apylinkėse, ekumeninės pamal-
dos, skirtos Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimui paminėti. Giedos jung-
tinis choras. Pradžia 3 val p. p. Po pa-
maldų – vaišės.

Kovo 17–18 d. Šiaulių univer-
sitete vyks tarptautinė mokslinė kon-
ferencija ,,Nuo Atgimimo iki valsty-
bingumo: sociokultūriniai aspektai”,
skirta paminėti Jono Šliūpo 150-
osioms gimimo metinėms. Dalyvio
anketą ir daugiau informacijos gali-
ma rasti tinklalapyje www.su.lt

Kovo 27 d. sekmadienį: Atei-
tininkų namuose (1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL) vyks Ateitininkų na-
mų narių susirinkimas. Pradžia
12:30 val. p. p.

BALANDIS
Balandžio 1–2 d. Washington

Court Hotel (Capitol Hill, Washington,
DC: http://washingtoncourthotel.com)
vyks The Joint Baltic American Na tio -
nal Committee, Inc. (JBANC) IX konfe -
ren cija ,,Baltijos šalių saugumas”, skir-
ta 50-ajam JBANC jubiliejui. 

Balandžio 15 d., penktadienį:
PLC posėdžių kambaryje, vyks prieš ve-
lykinis susikaupimas. Kviečia Filisterių
skautų sąjungos Čikagos sky rius. Pra-
džia 7 val. v. Daugiau informacijos gau-
site paskambinę fil. Jolandai tel. 630-
257-2558.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie jus  70 metų nuo pirmųjų trėmimų
į Sibirą pa minėti 2011 m. birželio-
rug pjūčio mėn. organizuoja vaikų pie  -
šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”. Jo je
gali dalyvauti visi lietuvių kil mės JAV
gyvenantys 1–10 klasių mo ki niai. Pa-
rodos dalyvius turi užregis truoti tė-
vai. Dar bus adresuoti: Vaikų piešinių
paroda ,,Hope and Spirit” ir siųs ti:
Balzekas Museum of Lithuanian Cul-
ture, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Darbų laukiama iki balan-
džio 15 d.

Balandžio 17 d., sekmadienį:
PLC vyks poetui Vytautui Mačerniui
skirtas minėjimas, jį ruošia ateitinin-
kių Giedros Korp! Pradžia 12:15 val.
p. p. 

Balandžio 29–gegužės 1 d.
Neringos stovykloje vyks moterų re -
ko lekcijų savaitgalis, rekolekcijas ves dr.
Kristina  Mačiūnaitė ir Kerry Secrest. 

GEGUŽĖ
Gegužės 7 d., šeštadienį: PLC

Jaunimo rūmų salėje vyks koncertas
,,Kojomis žemės nesiekiau”. Koncertą

rengia tautinių šokių ansamblis
,,Grandis”, da lyvaus šokių grupės iš
Čikagos, Cleveland, Toronto. Koncer-
tas skirtas choreografės a. a. Tamaros
Ka li bataitės atminimui. Pradžia 6 val. v.

– PLC vyks Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. 

– Gedimino lituanistinėje mokyk-
la St. Andrew Lutheran Parish (10
South Lake St., Mundelein, IL 60060)
ruošia Motinos dienos paminėjimą.
Daugiau informacijos tel. 847-244-
4943 (Violeta) ir tel. 847-395-3670
(Beata).  

Gegužės 8 d.: PLC bus aukoja-
mos šv. Mišios už Lietuvių Fondo mi-
rusius narius ir jų artimuosius.

BIRŽELIS
Birželio 13–rugpjūčio 5 d.:

Uni versity of Wisconsin-Madison
vyks Baltijos studijų vasaros instituto
(BALSSI) rengiami intensyvūs lie tu  -
vių, latvių ir estų kalbų kursai. Už si -
registruoti iki balandžio 11 d. Dėl
išsamesnės in for macijos kreiptis į
BALSSI progra mos koordinatorę Nan-
cy Hein  gar tner el. paštu bal ssi@cre e ca.
wisc.edu arba tel. 608-262-3379.

Birželio 30–liepos 3 d.: Nerin-
gos stovykloje seselė Ignė ves krik š-
čio niškojo gyveni mo stovyklą.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos

stovykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die -
nos”.

Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:
American Aid Society of German Des-
cendants (259 W. Grand Avenue,
Lake Villa, IL 60046) JAV LB Wauke-
gan Lake County apylinkė ruošia Vasa-
ros šventę.  Pradžia 12 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel. 847-855-5294 (Al-
gis B.) ir  tel. 847-543-4313 (Algis M.)

SPALIS
Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -

ri tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de minio skautų sąjūdžio metinė šven -
tė ir Studijų dienos. Daugiau in for ma-
cijos suteiks fil. Vilija tel. 708-567-9611.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu

dalia.cidzikaite@gmail. com
Redakcija

S. Bačkaičio straipsnio ,,Lietuva
Rusijos energetikos gniaužtuose” tę-
sinį iš sausio 22 d. numerio skaitykite
12–13 psl. 

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
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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

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
www.draugas.org

Atkelta iš 4 psl.  
– Pirmą kartą atvažiavęs į naują

vyskupiją kaip vyskupas paprastai
apsilankai pas jos vyskupą. Kardi-
nolas Francis George labai maloniai
po daugelio savo kelionių mane pri-
ėmė, jis ką tik  buvo Amerikos vys-
kupų konferencijos posėdžiuose, iš
ten skrido į Romą, į konsistoriją, ir
grįžo į San Antonio, į naujo augzi-
liaro iškilmes. Mudviejų susitikimas
buvo labai malonus. Kalbėjome ir
apie lietuvių padėtį čia, Amerikoje.
Atrodo, kad dalykai klostosi gerai.
Nors apgailestavome dėl vyskupo
Garcia išvykimo – pats esu su juo
susitikęs Lietuvoje, kai jis ten lan-
kėsi, ir žinau, kiek daug pastangų jis
yra įdėjęs tiek mokantis lietuvių
kalbą, tiek bandant pajusti lietu-
viškos bendruomenės pulsą. Lietuviš-
kų parapijų padėtis dabar, atrodo, yra
rami. Anksčiau buvo įtampų, ir
Lietuvos vyskupų konferencija ieško-
jo, kaip padėti jas sumažinti, kaip
bendradarbiauti su vietiniais vysku-
pais. Ir dabar ieškome, kaip padėti ir,
man rodos, tai daroma, ir teigiama
linkme. Kardinolas pokalbio metu
rodė atvirumą ir norą padėti kaip
ganytojas lietuviams, gyvenantiems
Čikagoje.

– Šalia naujų pareigų esate ir
Ateitininkų federacijos dvasios
tėvas. Ateitininkai jau 100 metų
yra lyg tarpininkas tarp visuo-
menės ir Katalikų Bažnyčios. Ką
Jums, kaip šios organizacijos
dvasios vadui, reiškia Ateitinin-
kų 100-mečio simpoziumo metu
keltos problemos (pvz., katekiza-
vimas), svarstytos temos? Kokius
įspūdžius parsivešite iš atei-
tininkų šventės?

– Ateitininkijoje visą laiką buvo
įtampa tarp penkių pagrindinių prin-
cipų, buvo klausiama, kuris jų turėtų
vyrauti, kuris tuo metu yra aktuales-
nis. Visuose kongresuose, suvažiavi-
muose tokios diskusijos vyksta. Tokią
diskusiją vesti yra normalu tiek pa-
skiram žmogui, tiek organizacijai.

Tad manęs tai nešokiruoja. Žmogus,
kuris yra sąmoningas, pažįsta savo
tikėjimą, moką jį apginti ir juo gyve-
na, savaime eina į dialogą su savo vi-
suomene, su savo aplinka. Ir ta ka-
tekizavimo dalis yra ir kitų atei-
tininkų principų įgyvendinimo dalis,
to pačio visuomeniškumo, nes yra
klausimų, kurie kyla tikinčiam žmo-
gui. Kitose vietose reikalingas dialo-
gas, kaip vienas kalbėtojas šiame sim-
poziume minėjo, aptardamas inteli-
gentiškumo principą. Turime suge-
bėti vesti dialogą su savo aplinka, bet
iš savo įsitikinimų, kurie yra kristo-
centriški, ir iš tikėjimo, ir su tikėji-
mu, bet su protu. Tas bendravimas su
visuomene ir yra tas darbas – atnau-
jinti visa Kristuje. Yra sunku, nes kai
kurie nori aktyviau politikuoti (tam
yra vietos), bet visa veikla kyla iš
mūsų krikščioniškos tapatybės, kuri
šiandien yra labai menkai žinoma,
silpnai apginama, vedant dialogą su
aplinka. Todėl savišvieta ir bendras
ugdymas turi turėti stiprius pama-
tus, kad žmogus galėtų išeiti ir, pa-
žinęs ir gyvenęs tą gyvenimą, galėtų
jį pristatyti kitiems.

– Ar keičiasi Jūsų, kaip AF
dvasios vado, vaidmuo?

– Prieš mane AF dvasios vadu
buvo vysk. Jonas Kauneckas, prieš jį
– arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ.
Pati ateitininkija Lietuvoje auga,
bręsta, jau turime kartas, kurios yra
perėjusios ateitininkišką ugdymą,
turime buvusius studentus, daly-
vavusius stovyklose, o dabar jie jau
patys joms vadovauja. Jie patys jau-
čia, kad yra tie, kurie nori, jog būtų
tas sąmoningumas ugdomas, apie
kurį kalbėjau anksčiau. Nuo 2006
metų esu AF dvasios vadas, bet yra
daug kunigų, kurie yra atskirų atei-
tininkų grupelių dvasios vadai. Tad
nesu vienas. Jų, o tuo pačiu ir mano
vaidmuo keičiasi, nes keičiasi aplin-
ka, keičiasi pati Bažnyčia, jos porei-
kiai. Kylant naujiems iššūkiams
visuomenėje, ateitininkai atsiliepia į
juos.

Vysk. Grušas: ,,Nesu turėjęs
darbo, kurio nemėgau”
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 35

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
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Gruodžio 30 d., ketvirtadienis
Danielius Surblys

Ketvirtadienis. Priešpaskutinė diena prasidėjo
garsiai grojant muzikai, kuri skubino stovyklautojus
keltis ir pradėti dieną rytine malda bei prabusti
garuojant kavai ir kvepiant gardiems pusryčiams. 

Pasistiprinus ir dvasiškai, ir fiziškai šios dienos
ryto programa prasidėjo. Kursantai grupelėse ,,kelia-
vo” per įdomiai paruoštas atskiras vadovų paskaitas.
Vadovai pristatė įvairias temas: Katalikų bažnyčia,
mokslas, šeima, socialinė atsakomybė, pasaulis,
Lietuva. Temos buvo pristatytos įvairiausiais laiko-
tarpiais – kaip jos buvo suprantamos senoje praeityje,
netolimoje praeityje ir dabartyje. Visi vadovai buvo
puikiai pasiruošę. Kiekviena tema pritraukė mūsų
dėmesį. Svarbiausia, galėjome reikšti savo mintis ir
diskutuoti ypatingai apie tai, kas bus ateityje. 

Vėliau – dvi valandėlės laisvo laiko bei smagi
popietė vaikštinėjant po gražias Dainavos stovyklos
vietoves, grožintis ežeru, supančiomis giriomis bei
vaizdingomis apylinkėmis. Po trumpos atsipalaidavi-
mo pertraukėlės – tęsėsi mokymai.

Šį kartą juos vedė kunigas Kęstutis Kėvalas –
tema ,,Mano tikėjimas ateityje”. Linksma ir dėmesį
pritraukianti paskaita supažindino su religijos bei
Dievo egzistavimo įrodymais. Buvo labai įdomu
klausyti šiek tiek konkretesnę bei moksliniais faktais
paremtą kalbą apie Dievo buvimą. Kun. Kėvalas sakė,
kad tikėti yra logiškesnis pasirinkimas negu netikėti
Dievu, nes viskas, kas mus supa turi priežastį. Tikė-
jimas žmogų gelbsti nuo beprasmybės. Tikintis žmo-
gus turi motyvą formuoti ateitį ir jis turi amžinąją
ateitį. Kaip ateitininkai turime save pažinti, priimti ir

atiduoti. Turime vystyti savo dvasinius sugebėjimus,
valdyti emocijas ir saugoti kūno svei ka tą. Kaip tą
darome? Turime praktikuoti reguliarią maldą, lai-
kytis dešimties Dievo įsakymų, skaityti, me di tuoti
Dievo Žodį ir švęsti Eucharistiją, be kurios tikin tysis
praranda sielą. Kaip visuomet, kun. K. Kėvalo kalba
buvo labai pritraukianti ir pastebimai sudomino
daugelį stovyklos dalyvių. Vakarėjant buvo laikomos
šv. Mišios, puikiai apibendrinančios prieš tai girdėtas
paskaitas bei mintis. Buvo galima jausti bendrą paki-
lią stovyklautojų nuotaiką, stiprų suartėjimą ir
atvirumą tarp visų dalyvių.

Vakarinę programą vainikavo smagūs ir be galo
juokingi vaidinimai, kuriuose dalyvavo visi, įskaitant
ir vadovus. Atvyko ateities charakteriai: R2D2, CP3O,
,,Avatar”istės, ET, ir kiti. Kas atsitiko? Juk pasaulio
pabaiga... kaip jį išgelbėti? Visur netrūko originalumo,
talentų ir daug juoko. Grupėmis suskirstyti vaidini-
mai pralinksmino visus. 

Pasibaigus linksmybėms, prasidėjo ramybės bei
meditacijos metas, skirtas nusiraminimui bei dienos
apmąstymui. Skambant ramiai muzikai, žvakių švie-
soje stovyklautojai, apmąstę dienos patirtis, galiausiai
patraukė į lovas.

Gruodžio 31 d., penktadienis
Salomėja Karvelytė

Atėjus penktadienio rytui, paskutinei metų die -
nai, visų nuotaikos buvo iškilmingos. Gal dėl to, kad
galėjome ilgiau pamiegoti, o gal tiesiog visi jautėmės
laimingi, jog esame kartu. 

Po pusryčių kun. Kęstutis Kė valas apibendrino
visos savaitės pas kaitas, kad suprastumėme Žie mos

kursuose pristatytą Fu tu ro lo gijos
kelionę ir galėtumėme ją įgyven-
dinti. 

Po santraukos vyko įdo mi
užduotis – ,,Laiko kapsulė”. Kiek-
vienas stovyklautojas gavo tuščią
lapą, kur turėjome parašyti savo
įsivaizduojamą ateitį po 10 metų.
Užklijavę juos į vokus, galvojome,
kur mes būsime po 10 metų ir ar
mus ras, kad galėtų tuos laiš kus
grąžinti?

Po pietų visi ėjome ruoštis:
kas talentų vakarui, kas ateiti-
ninkų kuopų suvažiavimui. 

Unifor muo ti susirinkome sa-
lėje Žiemos kursų Ateitininkų
kuopų suvažiavimui. Jam pirmi -
nin  kavo Vytukas Aukštuolis, sek -
re toriavo Mikas Giedraitis ir Vilija
Aleksaitė. Po vėliavų įnešimo
kiekviena kuopa pristatė savo dar -
bus bei savo kuopų pa si ryžimus
naujiems metams. 

Dainė Quinn darė valdybos
pra  nešimą ir pristatė suvažiavi-
mui svarbiausią sprendimą –
patvirtinti naują MAS CV sudėtį:
Dalia Lietuvninkienė – pirminin-
kė, br. Lukas Laniauskas, SJ –
dvasios vadas, Julius Kasniūnas,
Liudas Landsbergis, Viktoras Sa-
dauskas, Viktutė Ti jū nė lienė ir
Kristina Volertienė. Sudėtis buvo
visų priimta. Nau jos MAS CV
vardu Julius Kas niū nas padėkojo
Dainei Quinn už pen kerių metų
darbą, globojant moksleivius atei-
tininkus ir ruošiant jiems vasaros
stovyklas bei žie mos kursus. At-
minimui moksleiviai jai įteikė  do -
vanų gražų kryžių. 

Žiemos kursuose buvo par-
davinėjami Futurologijos marški -
nėliai, kurių pelnas bus naudoja-
mas kokiai nors labdarai. Lai kan -
tis kursų temos, Viktoras Sa daus -
kas pristatė dvi labdaringas orga-
nizacijas, kurios padeda vargšams:
wateraid.org ir ,,Lifestraw Pro-
ject”. Po keleto klausimų nubal-
suota nusiųsti pelną ,,Wateraid”
organizacijai. 

Kursantė Juta Pranulytė iš Kauno Jėzuitų gimnazijos.

MAS Žiemos kursai

Paskaitininkas kun. Kęstutis Kėvalas.

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo

Po visko mūsų laukė šv. Mišios. Meldėmės už
senus ir naujus metus, už savo šeimas, draugus ir
artimuosius, kad visi saugiai sugrįžtumėme.  Tai
bu vo dar viena nuostabi galimybė apgalvoti savo
praeitį ir ateitį.

Pasibaigus Mišioms visi išskubėjo ruoštis
paskutinei vakarienei, pavadintai ,,Niu Jork” ir ta -
lentų vakarui. Mergaitės dėvėjo gražias, puošnias
sukneles, berniukai marškinius ir kaklaraiščius.
Įėję į salę, jos neatpažinome. Aplinka buvo nepa-
prastai gražiai išpuošta. Visi jautėmės kaip New
York. Supo mus dangoraižiai ir Times Square su
šviesomis ir nuotraukomis. Fotografavomės ant
Central Park suolo. Laikas vaka rie niauti: praėję
pro duris, atsiradome New York restorane, išpuoš-
tame žvakutėmis. Vakarienę mums pateikė vado-
vai. 

Pasistiprinus buvo laikas premijuoti kursan-
tus. Dainė Quinn pranešė, kad atsižvelgiant į
Ateities svarbą ir jos 100-mečio sukakties proga,
premijuoti kursantai bus apdovanoti 6 mėnesių
Ateities žurnalo prenumerata. Sveikiname už įdo-
mias prakalbas Tadą Taraškevičių, Dovą Lietuvnin-
ką, Kovą Kulbį, Kamilę Kevličiūtę ir Vaivą Lagu-
navičiūtę. Sveikiname už gerai paruoštus užrašus
Gabrytę Razmaitę, Angelytę Annarino, Edviną
Vaičikauską, Liją Siliūnaitę ir Indrę Bielskutę.
Sveikiname ypač nuotaikingus kursantus Kovą
Kulbį, Rimą Grybauską, Vytuką Aukštuolį, Arianą
Žliobaitę, Viją Kasniūnaitę ir Viliją Aleksaitę. Buvo
padėkota visam štabui, vadovams ir visiems, kurie
tiek prisidėjo prie žiemos kursų ruošos. 

Nekantriai laukėme talentų vakaro. Buvo dai -
nos, pianino bei smuiko grojimai, vaidinimai, vyko
ypatingas vadovų pamėgdžiojimas. Visi kartu dai-
na vome, džiaugėmės, juokėmės ir net ašarojome.

Pasidalinę savo talentais, netrukus atsidūrėme
,,šokių salėje”, vos kelios valandos prieš Naujuosius
2011 metus. Jonas Čyvas leido visiems žinomas dai-
nas, todėl šokome ir dainavom įsijautę. Išmušus 12
valandai, šokinėjome iš džiaugsmo, sveikinome
vieni kitus, linkėjome nuostabių metų ir toliau šo -
kome. Kiek pavargę, susėdome. Vija Lietuvnin kaitė
paruošė mums visos stovyklos nuotraukų paro dą.
Buvo smagu pamatyti pirmą stovyklos dieną, dar
nedrąsias šypsenas, o savaitei įsibėgėjus, mūsų susi-
būrimą. Su šia palaiminga gaida ir mažu liūdesiu
širdyse, jog kitą dieną jau atsisveikinsime, nuėjome
miegoti.

Atkelta iš 2 psl.

Žiemos kursų kursantai. Nuo viršaus: Kovas Kulbis, Edvinas Vaičikauskas,
Dovas Lietuvninkas, Miglė Staniškytė, Kristina Prunskytė, Vilija Aleksaitė,
Saulė Tamkutė, Daina Bandžiulytė, Ona Žekonytė.

Vijos Lietuvninkaitės nuotraukos.



Ramiojo vandenyno pietvaka-
riuose, netoli Saliamono salų, iš van-
dens kyla nauja-sena vulkaninė sala,
pavadinimu Kavachi. Įspūdingus
salos formavimosi vaizdus paskelbė
,,BBC Earth”.

Kavachi ugnikalnis – vienas ak-
tyviausių povandeninių vulkanų pa-
saulyje, pavadintas Naujosios Džor-
džijos salų grupėje gyvenančių čiabu-
vių išpažįstamo jūrų dievo Rejo te
Kavachi garbei. Kavachi sala yra tek-
toninio lūžio, vadinamo triguba
sandūra (angl. k. – „triple junction”),
vietoje.

Ugnikalnis ypatingas tuo, kad jis
tai iškyla, tai vėl nugrimzta į vande-
nyną. Nuo pirmo užregistruoto atve-
jo 1939 m. taip yra nutikę jau aštuo-
nis sykius. Šiuo metu sala iškyla de-
vintą kartą. Tiesa, mokslininkai spė-
ja, jog ir šįsyk sala-nenuorama van-
denyno paviršiuje neužsibus – bangos
ją nuplaus per keletą mėnesių.

2000-ųjų gegužę tarptautinė
mokslinė ekspedicija CSIRO nustatė
tikslią povandeninio ugnikalnio vietą
(8° 59.65’ pietų platumos ir 157°
58.23’ rytų ilgumos). Tuo metu vul-
kanas buvo nugrimzdęs po vandeniu,
tačiau išsiveržimų metu skysta lava
buvo išsviedžiama į 70 metrų aukštį.

Ekspedicijos nariai nustatė, kad
ugnikalnio šlaitai kilti viršun prade-
da maždaug 1100 metrų gylyje, o
Kavachi ugnikalnio skersmuo siekia
8 kilometrus. 2003 m. ugnikalnio vir-
šūnė vėl buvo pasirodžiusi vandens
paviršiuje – laikina naujoji sala virš
jūros paviršiaus buvo iškilusi 15
metrų. Tačiau netrukus ji vėl „nu-
skendo”. Salos iškilimo požymių bu-
vo užregistruota 2004 ir 2007 m. pa-
vasariais.

Ne mažiau garsi ir 1930 m. iški-
lusi Anak Krakatau (lietuviškai –
„Krakatau ugnikalnio vaikas”) sala
netoli įžymiojo Krakatau ugnikalnio
Indonezijoje. Joje jau veši drėgnos
tropinės džiunglės, nors jas dažnai
sunaikina ugnikalnio išsiveržimai.
Saloje aptikta vabzdžių, paukščių ir
žmonių plukdomais laivais čia at-
plaukusių žiurkių bei driežų.

Technologijos.lt
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Margumynai

Išnuomojamas 5 kambarių
butas, antrame aukšte,

5249 S. Albany Ave., 
Chicago, IL 60632, 

tel.: 773-436-1257

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

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.

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

PASLAUGOS

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* 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.

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

* 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 darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Turi žalią kortelę, susikal-
ba 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.

* 35 metų vyras ieško darbo. Gali
dirbti pagalbiniu. Tel. 630-506-3088.

* Reikalinga mergytei auklė Luois-
ville, Kentucky valstijoje. El. paštas
zalsauskas@yahoo.com arba tel. 646-
713-6286, 267-325-1137.

IŠNUOMOJA

Lietuvių Fondo (LF) narių meti-
nio suvažiavimo 2011 m. gegužės 7 d.
metu trejų metų kadencijai bus ren-
kamas trečdalis LF Tarybos narių,
t. y. 6 nariai (direktoriai), nes LF Ta-
rybą sudaro 18 narių, taip pat 3
Kontrolės komisijos nariai vienerių
metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF Tarybą
ir Kontrolės komisiją sąrašas kartu
su pranešimu apie suvažiavimą bus
išsiųstas visiems LF balsuojantiems
nariams ne vėliau kaip prieš 30 die-
nų iki narių suvažiavimo. LF Nomi-
nacijų pirmininkas – Algirdas Saulis.

Kviečiame LF pilnateisius na-
rius siūlyti LF Nominacijų komisi-
jai kandidatus į LF Tarybą ir Kon-
trolės komisiją iki 2011 m. kovo 1 d.
Atsiųskite kandidato/ės vardą, pa-
vardę, adresą, telefoną, trumpą bio-
grafiją, trumpą paaiškinimą apie
kandidato kvalifikacijas bei visuome-
ninę patirtį ir raštišką kandidato su-
tikimą. Kandidatais gali būti tik tie,
kurie tapo LF pilnateisiais nariais iki
2011 m. kovo 1 d.

Tuo pačiu iki 2011 m. kovo 1 die-
nos prašome pristatyti kandidatų
atsakymus į šiuos klausimus:

• Kada įstojote į LF?
• Kokia yra Jūsų profesinė patir-

tis ir kuo ji bus naudinga LF?
• Kokia Jūsų patirtis lietuvių

visuomenėje?
• Kodėl kandidatuojate į LF Ta-

rybą ar Kontrolės komisiją?
• Kaip vertinate LF veiklą dabar

ir ko tikitės iš LF ateityje?
Siūlymus, sutikimus ir kitą in-

formaciją siųskite elektroniniu paštu,
paprastu paštu arba faksu adresu:
Lithuanian Foundation Inc., LF No-
minacijų komisija, 14911 127th
Street, Lemont IL 60439; faksas 630-
257-1647; el-paštas: admin@lith-
fund.org 

Papildomi kandidatai į LF Tary-
bą ir Kontrolės komisiją galės būti
siūlomi ir LF narių metinio suvažia-
vimo metu, kaip ir buvo praeityje,
tačiau tik iki kovo 1 d. gautų kandi-
datų vardai ir pavardės bus praneštos
visiems nariams prieš suvažiavimą ir
įrašytos į balsavimo korteles. Suva-
žiavime siūlomiems kandidatams
taip pat reikės atsakyti į klausimus,
pateiktus šiame pranešime.

LF info

KANDIDATŲ SIŪLYMAS 
Į LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ 
IR KONTROLĖS KOMISIJĄ

„Nardančioji“ sala į vandenyno paviršių 
iškyla 9-ąjį sykį
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Lietuva Rusijos energetikos gniaužtuose 
Dr. Stasys Baçkaitis

PE, SAE Fellow
United States-Canada Baltic 

Studies Consortium 

Ekonominiai veiksniai 

Nuo IAE pirmojo bloko uždary-
mo iki maždaug 2007 m. atominių jė-
gainių statyba pasaulyje merdėjo. Už-
klupus ekonominei krizei ir smarkiai
pradėjus kilti naftos ir dujų kainoms,
kilo platus susidomėjimas elektros
gamyba branduoliniu būdu, ypač Ki-
nijai ir Indijai pradėjus smarkiai plės-
ti savo pramonę ir gamybos bazę. Pa-
stebėtina, jog per trejus paskutiniuo-
sius metus pasaulyje pradėta statyti
daugiau nei 60 branduolinių jėgainių.
Turint omenyje tokių statybų skaičių
ir esant tik keliolikai bendrovių, ga-
linčių atlikti reikiamas konstrukcijas
ir pagaminti tinkamus agregatus,
statybos ne tik labai pabrango, bet ir
kritinių agregatų pateikimo laikas
žymiai pailgėjo. 

Pakitusios sąlygos yra labai ne-
palankios mažiems kraštams, sie-
kiantiems pastatyti tik vieną jėgainę
ir dar skolintais pinigais. Tai ypač ne-
patrauklus uždavinys daug prasisko-
linusiai mažai valstybei, prisimenant,
kad dauguma valstybių, ketinančių
statyti branduolines jėgaines, yra ne
tik pajėgios finansuoti didesnę dalį
reikiamų išlaidų, bet ir gali suteikti
išmokėjimo garantijas statybininkui
už jo investicijas. Todėl, matant di-
džiulius Lietuvos finansinius nepri-
teklius bei Rusijos įtaką pasaulio
energetikai, nestebina ir Vakarų Eu-
ropos statybinių bendrovių menkas
susidomėjimas šiuo projektu. Rusijos
bandymą vyrauti galima pailiustruoti
neseniai viename Vakarų verslo laik-
raštyje pasirodžiusia žinute apie Če-
kijos skatinimą priimti savo reika-
lams dviejų Rusijos reaktorių staty-
bą, užuot pirkus juos iš kitur. Už tai
Čekijai siūlomas užtikrintas ilgame-
tis paskolos išsimokėjimas, branduo-
linio kuro tiekimas ir atliekų atsiėmi-
mas bei Čekijos pramonės dalyvavi-
mas didžiųjų atominės jėgainės agre-
gatų gamyboje Rusijos reaktoriams,
statomiems kitose pasaulio vietose. 

Žvelgiant iš ekonominės pusės,
dažnai diskutuojama, ar VAE paga-
mintos elektros kaina, parduodama
vartotojams, galėtų būti konkuren-
cinga. Čia iškyla keletas klausimų,
pvz., kiek pinigų reikės norint pasta-
tyti VAE, kokios bus paskolos sąly-
gos, koks bus elektros gamybos porei-
kis, kiek kainuos išlaikyti elektros
gamybines atsargas, kiek kainuos
atominių atliekų apdorojimas ir sau-
gojimas. Apskritai urano ir darbo jė-
gos sąnaudos vienai elektros srovės
kilovatvalandei pagaminti yra palygi-
nus mažos. JAV jos siekia apie 2.2
centus, o Lietuvoje IAE elektros ga-
mybos kaina buvo įvertinta apie 7 lie-
tuviškus centus. Tačiau pridėjus vi-
sas kitas operacines ir elektros sro-
vės perdavimo išlaidas, Lietuvos var-
totojui 1kWh elektros, dar IAE vei-
kiant, kainuodavo apie 30 centų.
Uždarius IAE, jos kaina pakilo iki 45
centų. 

Kiek kainuotų pagaminti vieną
kilovatvalandę elektros užsieniečių
pastatytoje ir valdomoje VAE, šiuo
metu niekas nežino. Spėjama, kad
VAE pagaminta elektra galėtų kai-
nuoti apie 34 lietuviškus centus. Ne-
seniai pasirašytoje naujos branduo-

linės jegainės statybos sutartyje Tur-
kija užtikrino Rusijai 35 centus už
kiekvieną pagamintą kilovatvalandę.
Tad būtų galima manyti, jog 35 cen-
tai būtų mažiausia VAE jėgainės par-
duodama elektros kaina ir Lietuvoje.
Kad VAE gamintojas sugebėtų įtikin-
ti Baltijos biržoje pirkėjus pirkti jų
elektrą tokiomis kainomis, kurios
Baltiskoje AE, šiai dar ir uždirbant
pelną, būtų siūlomos keliolika arba
net 10 centų pigiau, būtų sunku pa-
tikėti, nebent Vyriausybė apsiimtų
padengti kainų skirtumą. 

Elektros kaina vartotojui pri-
klauso ir nuo perdavimo tinklų amor-
tizacijos, elektros praradimo perdavi-
mo tinkluose ir jos paskirstymo bei
nutekinimo ją vagiant. Tačiau dar net
ir prieš pradedant elektros gamybą,
už suteiktas paskolas jau reikės
pradėti mokėti palūkanas. Kadangi
Lietuva yra giliai įsiskolinusi, numa-
toma, jog palūkanų lygis bus aukštos
rizikos grupėje ir gali siekti apie
10–12 procentų. Tariant, jog jėgainės
statybos išlaidos sieks 18–20 mlrd. li-
tų, tai reikštų, jog palūkanų išmokėji-
mas statybos metu kas metai didės ir
prieš jos baigimą, po dešimties metų,
palūkanos bus pačios aukščiausios.
Kas metai jos siektų bent 2 milijardus
litų, nepagaminus nė vieno vato
energijos. Galvojant, jog šios sąnau-
dos būtų padalintos visiems elektros
vartotojams pagal sunaudotą elekt-
ros kiekį, pridėtinė priemoka vien už
palūkanas gali siekti apie15–20 lietu-
viškų centų už kiekvieną kilovatva-
landę. Tokią permoką būtų sunku pa-
teisinti perkant elektrą iš VAE, kai ją
galima gauti iš Baltiskoje AE be šių
pridėtinių tarifų. 

Finansų telkimas 

Iš pradžių atrodė, kad Lietuva,
kurdama „LEO LT”, siekė sudaryti
stambią energetikos įmonę, galinčią
sutelkti partnerius, pajėgius finansiš-
kai pastatyti net ir visą atominę jė-
gainę. Tačiau, įsteigus „LEO LT”, pa-
aiškėjo, jog ji sudaryta tik iš dviejų
dalyvių – valstybės ir vieno privataus
investuotojo, kurių siekiai buvo vi-
siškai skirtingi. Valstybės siekis buvo
užtikrinti energetinį saugumą, o pri-
vataus investuotojo siekis buvo pel-
nas. Toks siekių neatitikimas nesu-
darė pagrindo vykdyti atominės jė-
gainės projektą, juolab kad „NDX
energijos” atstovai pripažino, jog
kompetencijų patiems suorganizuoti
statyti VAE statybą trūksta, jie laikė
tai sunkiai įgyvendinamu dalyku. 

Stambiems Vakarų investuoto-
jams Baltijos kraštų ar Lietuvos ener-
getikos sūlymai jau nuo jų nepriklau-
somybės pradžios buvo komerciškai
neįdomūs ir nepatrauklūs. Tai teko
išgirsti kalbant su keliais stambiais
tarptautinio lygio investuotojais ir su
vienos didžiulės bendrovės, statan-
čios branduolines jėgaines, viceprezi-
dentu. Jie žiūri šį regioną kaip mažą
rinką, apsuptą pigios energijos šalti-
nių, su galingais kaimynais ir grės-
mingais tikslais. Tokia šalis kaip Lie-
tuva, net ir kaimynams prisidėjus,
nėra pajėgi nei pastatyti milijardus
kainuojančią jėgainę, nei užtikrinti
išorinių investicijų atsipirkimą be ES
garantijų. Ypač šios finansinės krizės
metu būtų be galo sunku rasti ban-
kus, norinčius ir galinčius rizikuoti
didelėmis investicijomis valstybėse,
skęstančiose didžiulėse skolose, ir

varžytis rinkoje su kaimynystėje ga-
minama žymiai pigesne elektra. 

Paskelbus VAE statybos kon-
kursą, kiek mums žinoma, Lietuva
nebuvo ir dar nėra pasirašiusi jokių
protokolinių įsipareigojančių sutar-
čių su kaimyninėmis valstybėmis –
Lenkija, Latvija ir Estija, kad šios ša-
lys prisideda tam tikromis finansi-
nėmis sumomis ir tikrai pirks elekt-
ros energiją pagal indėlių didumą.
Surasti rimtą investuotoją, jeigu nėra
pasirašytos sutartys su kitomis part-
nerėmis, būtų labai sunku, nes aptar-
nauti vien Lietuvą jam būtų netiks-
linga ir neprotinga. Vis dėlto konkur-
so sąlygas atitinkantį ir įpareigojantį
pasiūlymą 2010 m. gruodžio 3 d. pa-
teikė KEPCO. Pasiūlymo tikslo esmė
– investuoti į projektą ir patvirtinto-
mis fiksuotos kainos sutarties sąlygo-
mis pastatyti atominę elektrinę iki
2020 m. Su jos pasiūlymu, pasak vi-
ceministro Švedo, buvo supažindinti
regioniniai partneriai Latvijoje, Esti-
joje ir Lenkijoje. Tačiau paprašius pa-
teikti patikslintą galutinį pasiūlymą
po dviejų savaičių KEPCO netikėtai
pareiškė jį atsiimanti. 

Pasitraukus iš konkurso paskuti-
niam kandidatui, aišku tik viena, kad
derybų antrajame etape galimas in-
vestuotojas savo rankose turės visus
kozirius ir galės išsireikalauti sau itin
palankių sąlygų. Bet jos bus nenau-
dingos valstybei. Vyriausybė, nenorė-
dama likti „ant ledo”, turės su jomis
sutikti arba iš viso atsisakyti VAE
statybos. Kitaip tariant, galima su-
tartis reikalaus pridėtinių milijardi-
nių Lietuvos investicijų.

Pavėluoti sprendimai ir ribota
patirtis, dirbant ir sudarant

sutartis su didelėmis 
tarptautinėmis bendrovėmis 

Nors Lietuva po nepriklausomy-
bės atkūrimo paveldėjo keletą didžiu-
lių pasaulinio masto gamybinių įmo-
nių, tarp jų IAE, „Mažeikių naftą” ir
„Lietuvos dujas”, ji nesugebėjo jų nei
suvaldyti, nei tinkamai panaudoti sa-
vo naudai. Žvelgiant į įvairių vyriau-
sybių bandymus organizuoti ir peror-
ganizuoti energetikos valdymą, sun-
ku dabartinių Lietuvos energetikos
problemų akivaizdoje pasakyti, kuri
kryptis būtų buvusi teisingiausia, už-
tikrinant ilgalaikį Lietuvos energeti-
kos saugumą. Tačiau akivaizdu, kad
turėtos didžiulės galimybės buvo su-
žlugdytos partijų nesutarimų, asme-
ninių tikslų siekimų, neatsižvelgiant
į partnerių siekius, kaimyninei vals-
tybei manipuliuojant. Nekalbant apie
padarytą ES įsipareigojimą uždaryti

IAE, yra neaišku, kuo, spręsdamos
ateities Lietuvos energetikos klausi-
mus po pirmojo IAE bloko uždarymo
2004 m., vadovavosi ankstesnės Vy-
riausybės. Iš šalies žiūrint, matyti
aiškus šio klausimo vilkinimas, arba
nenoras pradėti spręsti labai sudėtin-
gą problemą. Iš kai kurių šiuo klau-
simu pasisakiusių atsakingų valsty-
bės pareigūnų pasisakymų būtų gali-
ma susidaryti nuomonę, jog viena
stovykla vadovavosi mintimi, jog tu-
rime užtektinai savų dujomis ir skys-
tu kuru generuojamų pajėgumų, be
to, turėdami jungtis su Rusija ir Lat-
vija, galime importuoti dujas ir elekt-
rą ir patenkinti bet kokius nepritek-
lius. Kita stovykla, atrodo, galvojo,
jog uždarius pirmąjį IAE bloką, laikui
atėjus, užteks nuvažiuoti į Briuselį,
gražiai pakalbėti, pabėdoti, ir ES su-
tiks pratęsti antrojo bloko veiklą dar
keliolikai metų. Deja, gyventojai, mo-
kantys sąskaitas, nebuvo nei išgirsti,
nei paklausti, koks būtų jiems priim-
tiniausias sprendimas.

Taip be aiškaus mąstymo, ko Lie-
tuvai reikės ateityje ir kaip tai pasiek-
ti, buvo pravilkinti ketveri metai.

Nors jau 2006 m. buvo neformaliai
susitarta su Latvija ir Estija pastatyti
Lietuvoje naują atominę elektrinę,
dokumento „Nacionalinė energetikos
strategija 2007” (NES 2007) tik vie-
name sakinyje užsimenama, „kad už-
darius antrąjį Ignalinos AE bloką, kol
bus pastatyta nauja atominė elektri-
nė, pagrindiniu energijos gamybos
šaltiniu taps ‚,Lietuvos elektrinė”.
Tuo tarpu NES 2007 gana plačiai kal-
bama apie Lietuvos energetikos plėt-
rą, spartinant energetikos šaltinių iš-
sišakojimą pagal ES nustatytas kryp-
tis, konkurencingumą, energetinį
saugumą ir pasiūlymų dėl bendros
ES energetikos strategijos, palaikant
dialogą su Rusija, parengimą. Nors
nesakoma, kaip elektra bus gamina-
ma be IAE, yra gana aišku, jog, netu-
rint kitų prieinamų žaliavų šaltinių,
tai bus galima daryti tik importuo-
jant dujas ir elektrą iš Rusijos.

Neaišku, kodėl Lietuvos Vyriau-
sybė 2007 m. pavasarį, nepasitarusi
su partneriais, įtraukė į sutartį ir
Lenkiją. Vienašališkas Lenkijos įt-
raukimas į šį projektą smarkiai sune-
ramino tiek latvius, tiek estus. Dėl to
Taline ir vėliau – Washington, DC
2007 m. vykusiose energetikos konfe-
rencijose latviai ir estai jau viešai pra-
bilo apie reikalą ir planus savo terito-
rijose pasistatyti mažesnes atomines
jėgaines. Latvija jau net neslepia nu-
sivylimo lėtais naujos atominės elekt-
rinės projekto darbais. „Žinoma, mes,
kaip ir anksčiau, šį projektą vertina-

Tęsinys iš sausio 22 d. 
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me skeptiškai. Retkarčiais kartu su
estais ir lenkais rašome bendrus laiš-
kus ir siunčiame juos Lietuvai, ren-
giame įvairius demaršus, tikėdamiesi
kažkaip išjudinti lietuvius ir paska-
tinti juos veikti”, – BNS sakė Latvijos
ekonomikos ministras Artis Kam-
pars.

Nors energetikos plėtra buvo vi-
sų Lietuvos gyventojų gyvybinis rei-
kalas, Lietuvos paskaitininkas 2007
m. Talino konferencijoje pastebėjo,
kad Lietuvos vyriausybė energetikos
reikaluose elgiasi kaip „buldozeris”,
neįtraukdama į dialogą ir sprendi-
mus nei Lietuvos gyventojų, nei apie
tai nusimanančių nepriklausomų
technologinių organizacijų ir komer-
cinio sektoriaus. Vėliau negavusi re-
ferendume Lietuvos gyventojų man-
dato ir Briuseliui atmetus prašymą
vienašališkai pratęsti IAE antrojo
bloko veiklą po 2010 m., Lietuvos Vy-
riausybė sukūrė kontroversinę mo-
nopolinę įmonę „LEO LT”, kuri bent
išoriškai lyg ir būtų turėjusi rūpintis
naujos atominės elektrinės plana-
vimu ir statyba, bet iš tiesų siekė tik
pelno importuojant elektrą. Jie nu-
matė, kad, uždarius IAE, Lietuvoje
bus didžiulis elektros energijos sty-
gius ir importuojant bus galima gerai
pasipelnyti. Todėl tam tikrų siekių
įtakoje buvo sukurtas „InterRAO
Lietuva”, dukterinis „InterRAO Ru”
įmonės padalinys, kuris šiuo metu
importuoja iš Rusijos daugiau nei 50
proc. Lietuvoje sunaudojamos elek-
tros.

Pradėjus vadovauti Kubiliui ir
įsteigus Energetikos ministeriją, val-
džios lygmenyje buvo pradėta daug
giliau galvoti apie Lietuvos energijos
ateitį, dėl to buvo aiškiau nustatytas
tolimesnis kelrodis į energetinę ne-
priklausomybę. 2010 m. spalio 6 d.
buvo paskelbta nauja „Nacionalinė
energetikos strategija” (NES 2010).
Už poros mėnesių buvo panaikintas
„LEO LT” ir vėl atskirtos dar tik
prieš metus sujungtos Lietuvos va-
karų ir rytų elektros tinklų sistemos.
Tačiau ir šiuo atveju Vyriausybė nau-
dojo buldozerio taktiką, mažai ką vie-
šindama ir nesitardama nei su visuo-
mene, nei su nepriklausomomis tech-
nologinėmis organizacijomis, ko Lie-
tuvai reikės ateityje ir kaip būtų gali-
ma norimus tikslus geriausiai pasiek-
ti.

Po KEPCO pasitraukimo atro-
dytų, kad kitas derybų etapas bus tik-
rai nelengvas ir galintis Lietuvai
daug daugiau kainuoti, nei ji ir jos
partneriai galėtų panešti net ir su di-
džiausiomis paskolomis. Ypač būtų
svarbu Energetikos ministerijai ir
plačiai lietuvių visuomenei artimiau-
siu laiku susėsti ir bendru sutikimu
nutarti, ar Lietuva turi likti atominė
valstybė ir ar yra kitų galimybių, tu-
rint omenyje pasikeitusią padėtį:
partnerių išsibėgiojimą, Rusijos ir
Gudijos atominių elektrinių konku-
renciją, sparčiai mažėjantį gyventojų
skaičių ir atsiradusias kitas techno-
logijas bei galimybes elektrai gamin-
ti. Lietuvai labiausiai trūksta tokių
viešų diskusijų, kurių metu visuome-
nė turėtų galimybę įsiklausyti ne
vien į valstybės sektoriaus nuolat pie-
šiamą šviesesnės ateities viziją, kuri
iš tiesų yra labai miglota, o išgirsti
ir nepriklausomų energetikos žino-
vų bei įvairaus rango vartotojų po-
žiūrį, pateikiant gal ir labiau tikrovę
atitinkančius duomenis bei pade-
dant drauge ieškoti protingų spren-
dimų. 

Klaida buvo ir dabar dar daroma
aklai pasitikint samdytų užsienio pa-
tarėjų išvadomis ir neįvertinant sa-

viškių analizės ir nuomonių. Atrodo,
Vyriausybės sluoksniuose ne visai su-
vokiama, kad užsakytos studijos ir
analizės dažniausiai yra palankios
užsakytojo norimiems įgyvendinti už-
mojams, siekiant sudaryti sau sąly-
gas tolimesniems užsakymams. Šiuo
atveju keliolikos milijonų „Roth-
child” studijos, atrodo, pateikė Ener-
getikos ministerijai labai pelningą
naujos atominės elektrines finansinę
analizę ir viziją. Pastačius jėgainę po
keliolikos metų Lietuvai ji būtų kaip
„višta, dedanti aukso kiaušinius”.
Deja, to pirmojo auksinio kiaušinio
reikėtų laukti mažiausiai 30 metų,
tikint, kad ta višta iki to laiko nepa-
kratys kojų naujų technologijų aki-
vaizdoje. Iš tikrųjų, įtraukus visas
sąnaudas, susijusias su elektrinės
statybos paskolų ir palūkanų mokė-
jimu, atsarginių jėgainių išlaikymu
bei panaudoto kuro sandėliavimu, gal
būtų prieita ir prie skirtingų išvadų,
ypač kai žinoma, jog nė viena pa-
saulyje veikianti atominė jėgainė ne-
gali išgyventi be valstybės finansinės
paramos. Nors didelė atominė jėgainė
gal ir yra pati logiškiausia ir ekono-
miškiausia išeitis, siekiant Lietuvos
energetinės nepriklausomybės, to-
kios palyginamosios studijos kol kas
dar niekas viešai nepateikė. Šio
straipsnio autoriaus didžiulio masto
valstybinių projektų rengimo patirtis
sako, jog valstybė, darydama spren-
dimus, turi apsvarstyti ir įvertinti ne
vieną, bet net kelias su alternatyvo-
mis oponuojančias studijas, kad būtų
galima pasiekti objektyvų ir geriausią
sprendimą. 

Nors vienaip galima interpretuo-
ti didžiosios politikos vingius, bet ga-
lima pasakyti ir tai, jog Lietuvos už-
sienio ir vidaus politikos disbalansai
daug prisidėjo prie Lietuvos savęs ža-
lojimo ir atsiskyrimo energetikos sri-
tyje. Susidaro įspūdis, jog partinės
rietenos, kritinės energetikos padė-
ties nesuvokimas Seime, siekis grei-
tai pralobti, nesirūpinimas partnerių
energetiniais rūpesčiais, pakankamo
dėmesio į didžiųjų valstybių energe-
tikos politinius siekius, intencijas
ir sukčiavimus nekreipimas ir neieš-
kojimas būdų visus partnerius įtrauk-ti
į įpareigojančius susitarimus, įstūmė
Lietuvos energetinę nepriklausomy-
bę ir ateityje sunkiai išbrendamą
klampynę, galbūt net į ilgalaikį ener-
getikos nepriklausomybės praradimą.

Tapusi ES nare, Lietuva turėjo
puikią progą tiek iš strateginės, tiek
iš finansinės pusės šią problemą gana
nesunkiai išspręsti. Lietuvos sprendi-
mo vilkinimas padėjo Rusijai jai ne-
palankią energetikos padėtį pasukti
savo naudai. Dabartiniai bandymai
šią nelemtą padėtį ištaisyti yra pagir-
tini, tačiau labai pavėluoti. Jie parei-
kalaus neišpasakyto tautos sutarimo
ir ryžto, apsikrovimo aukštomis elek-
tros kainomis, labai gero ir protingo
bei skaidraus planavimo bei Latvijos
ir Estijos dalyvavimo, jas įtikinus šio
projekto visapusiška nauda. Laimei,
dar yra šiokios tokios ES gairės mo-
nopolinei energetikos plėtotei pri-
stabdyti, jos bent nominaliai riboja
visišką Rusijos vyravimą Baltijos ša-
lyse. Tačiau matant, kaip Rusija gud-
riai įpina visos Vakarų Europos ener-
getikos tiekimą ir paskirstymą į savo
tinklus, yra sunku numatyti Baltijos
valstybių sėkmingą pasprukimą iš jas
vis stipriau žabojančių pančių, ne-
bent jose būtų atrasti didžiuliai ener-
getinių žaliavų klodai arba ateitų
naujos technologijos, kurios padėtų
joms išsilaisvinti iš Rusijos smau-
giančių gniaužtų. 

Kelionių agentūros mėgina gauti naudos 
Kelionių agentūros mėgina iš-

pešti sau naudos iš Didžiosios Brita-
nijos princo William ir Kate Middle-
ton vestuvių. Vienos iš didžiausių
pasaulyje kelionių agentūrų TUI
padalinys Vokietijoje siūlo kelionę po
Londono vietas, vienaip ar kitaip
susijusias su princu ir jo sužadėtine.
Tačiau šiuo pasiūlymu gali pasinau-
doti tik silpnosios lyties atstovės.

Dviejų dienų kelionė kainuoja
295 eurus (lėktuvo bilietai į kainą
neįskaičiuoti). Jos metu apsilankoma
prekybos tinklo „Jigsaw” parduotu-
vėje, kurioje dirbo K. Middleton, ir

juvelyrinėje kompanijoje „Garrard”,
pagaminusioje velionei princesei Dia-
nai sužadėtuvių žiedą, kurį princas
padovanojo savo sužadėtinei. Taip
pat rengiamos išvykos į tradicines
vietas, pavyzdžiui, Buckingham rū-
mus. 

Rengiamos ir išvykos autobusu į
Bucklebury, kur gyvena Middleton
tėvai. Žmonėms siūloma aplankyti
vietas, kur praėjo būsimosios prince-
sės vaikystė, aplankyti jos mokyklą
bei bažnyčią, kur ji buvo pakrikštyta. 

,,Londono žinios”

Atkelta iš 5 psl.       (sujungtų su
geografijos pamokomis), tikybos, dai-
navimo ir tautinių šokių, veiks vo-
kaliniai ansambliai, kanklių, gal ir
pučiamųjų orkestrai, drama, dailė.

Šiuo metu parapijoje jau vyksta
krepšinio treniruotės, veikia tikybos
klasė.

Pagrindinis mokyklos tikslas – is-
torinė tėvynė Lietuva, gimtoji kalba,
kultūra, tradicijos ir žmonės. 

Nesu atsitiktinis asmuo litua-
nistinėje veikloje – kiek gyvenu JAV,
tiek esu susijusi su ja. Dirbau Čika-
gos lituanistinėje mokykloje, Pedago-
giniame lituanistikos institute, savo
pačios įkurtoje Meno mokyklėlėje.
Dalyvaudama JAV LB Kultūros tary-
bos veikloje nesėdėjau be darbo. Ma-
no pasiūlymu, kartu su Meno mokyk-
lėlės pedagogais surengėme net ke-
turis JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų
festivalius,  į vieną iš jų atvyko net
kanadiečiai. Tikiu, jei pavyks Mar-
quette Park parapijoje įkurti Šiluvos
Marijos katalikišką lituanistinę mo-
kyklą, ateityje ji galėtų tapti lietu-
viškos kultūros, mokslo ir meno cen-
tru. Čia atgaivintume meno festiva-
lius (ne konkursus!), kurie skatintų
vaikus ir jaunimą aktyviau dalyvauti
meninėje raiškoje. 

Nutarėme į mokyklą priimti vai-
kus nuo trejų metų amžiaus. Ištyrę
tokios mokyklos paklausą, žinosime,
kurias klases galime atidaryti jau nuo
šio rudens. Mokykloje sutiko dirbti
posėdyje dalyvavusios moterys: baž-
nyčios choro vadovė Jūratė Lukmi-
nienė, muzikė Loreta Karsokienė, ka-
techetijos mokslus Vilniuje baigusi
Birutė Lukminaitė, taip pat lietuvių
kalbos specialistės Kristina Bareikie-
nė ir Stefa Tamoševičienė. Mokytojų
reikia daugiau, todėl kviečiame įvai-
rių disciplinų specialistus atsiliepti. 

Apsauga 

Jokia paslaptis, kad Jaunimo
centro ir Marquette Park apylinkės
nėra saugios, todėl labai svarbu prieš
pradedant mokyklos veiklą užtikrinti
saugumą moksleiviams ir jų tėvams. 

Amerikos lietuvis Joe Kulys, gy-
venantis Marquette Park prieigo-
se, 28 metus dirbo Čikagos Cook
County (apygardos) valdžios įstaigo-
je. Paskutiniuosius 18 metų – J. Stro-
ger vardo Cook County ligoninės dar-
bo apsaugos skyriaus vadybininku. Į
pensiją išėjo 2007 metų kovo mėn.

Net 17 metų buvo Illinois valstijos
policijos atsargoje. Joe atstovauja
divizijos ryšiams su spauda. Jis pui-
kiai pažįsta Marquette Park apy-
linkių gyvenimą, jo patarimai apsau-
gos klausimais mums yra labai svar-
būs. Jis pasižadėjo sutvarkyti apsau-
gą ir viską suderinti su miesto vy-
riausiomis apsaugos tarnybomis. Joe
siūlymu turi būti pastatytos kelios
videokameros, galinčios nufilmuoti
viską, kas vyksta aplink bažnyčią, jos
prieigose, aplink kleboniją. Budė-
jimas vyktų ištisą parą. Joe siūlymu
ir net reikalavimu, turi būti pastaty-
ta tvora, kuri sumažintų pagundą
prašalaičiams patekti į mokyklos
kiemą. Kun. Kelpšas pasižadėjo šią
problemą nesunkiai išspręsti – yra
samdomų darbininkų, su kuriais ga-
lima būtų derėtis dėl pigesnės kainos. 

Juozas Polikaitis JAV LB Tary-
bos pirmininkas, ilgus metus vadova-
vęs JAV LB  Socialinių reikalų tary-
bai, taip pat pažadėjo sujungti video-
kamerų siunčiamus vaizdus su ,,Sek-
lyčioje” įsikūrusiu apsaugos padali-
niu. Svarbiausia visos šios apsaugos
pagalba – tiesioginis ryšys su 911 te-
lefonu atsiliepiančia tarnyba, kurios
greitas reagavimas į įvykius jau se-
niai patikrintas.

Moksleivius kviečiame registruo-
ti Švč. Mergelės Marijos Gimimo kle-
bonijos tel.: 773-776-4600.

Pedagogus, norinčius dirbti šioje
mokykloje, kviečiame skambinti tel.:
630-290-0191.

Ligija Tautkuvienė – žurnalistė,
naujai Marquette Park parapijoje
steigiamos Šiluvos Marijos katalikiš-
kos lit. mokyklos atstovė.

Čikagoje kuriama katalikiška
lituanistinė mokykla

Margumynai

Šiame pastate įsikurs nauja katalikiš-
ka lituanistinė mokyklėlė.

Joe Kulys nuotr.



14             DRAUGAS, 2011 m. sausio 29 d., šeštadienis

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Tie meno mylėtojai, kurie lanko
parodas, turbūt pastebėjo, kad
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
seniai buvo parodos atidarymas. Tai
nutiko todėl, kad dailininkas iš Lie -
tuvos, kurio parodos atidarymas
turėjo vykti sausio pradžioje, dėl
finansinių sunkumų negalėjo atvykti.
Tad dar neskelbtą parodą reikėjo
atšaukti. Tačiau žiūrovams norime
pasakyti, kad darbas galerijoje vyks-
ta. Šiuo metu galerija ruošiasi JAV
lietuvių dailininkų darbų parodai
Lietuvoje, ,,Arkos” galerijoje, kurios
atidarymas numatytas gegužė 31 d. 5
val. p. p. Parodoje dalyvaus: Nora Auš-
 rie nė (keramika), Regina Palaitis-
Benson (tekstilė), Nomeda Grumada
(skulptūra) Danguolė Šeputaitė- Jur -
gutienė (tapyba), So nata Kazi mie rai -
tienė (keramika), Aušrinė Marcin -
kevičiūtė-Kerr (grafika), Algi man tas
Kezys (fotografija), Rolandas Kiau -
levičius (tapyba), Dan guolė Ston -
čiūtė-Kuolienė (grafika), Renata Pa -
lubinskas (tapyba), Alvydas Pa kark -
lis (keramika), Loreta Petraitis (tapy-
ba), Audrius Plioplys (koncep tua lusis
menas) ir Irena Šaparnienė (batika).

Šios parodos sumanymas kilo kai
2010 m. gegužės mėn. ,,Arkos” gale-
ri ja atvežė į Čikagą parodą ,,Lie tu viš -
kas sezonas”, kurioje buvo pristatyti
30 žinomų lietuvių menininkų tapy-
bos, grafikos, skulptūros, instaliacijos
bei akvarelės darbai. Parodoje at si -
spindėjo dabartinėje lietuvių dailėje
vyraujantis idėjų ir raiškos prie mo -
nių pliuralizmas, platus modernizmo
tendencijų spektras. 

,,Galima būtų pagalvoti apie pa -
našią JAV lietuvių dailininkų parodą
mūsų galerijoje”, – tąsyk prasitarė
,,Ar   kos” galerijos direktorė Dovilė
Tomkutė. Mintis patiko, pasikal bė -
jome su dailininkais ir, gavus jų su -
tikimą, nutarta tokiai parodai ruoš -
tis. Vienintelė ,,Arkos” galerijos sąly-
ga buvo – vežamų į Lietuvą dai li nin -
kų parodos turėjo būti vykusios Čiur -
lionio galerijoje. 

Parodoje pakvietėme dalyvauti
įvairių kartų ir įvairių stilių me ni -
ninkus.  Norime parodyti, kad ir se -
niau, ir dabar atvažiavę lietuviai
menininkai ne pasimetė užsienie -
tiškoje jūroje, kad jie kuria, dalyvauja
parodose ne tik Čiurlionio, bet ir
amerikie tiškose galerijose, kiekvie -

nas jų turi savitą braižą. Gaila, kad
ne visi kviesti menininkai gali daly-
vauti parodoje (finansiniai sunkumai
užgulė ne tik Lietuvos, bet ir JAV
lietuvių dailininkų pečius).

Seniau JAV  gyvenan tiems meno
mylėtojams nerei kia pristatyti tokių
me nininkų kaip Regina Palaitis-Ben -
son (jos darbus žiūrovai galėjo matyti
San Diego, Los Angeles, Houston,
Chi ca go, Pittsburgh, Aus tralijoje,
Angli joje, Lenkijoje, Prancū zijoje
ruoš tose parodose. Ji apdovanota
,,Quilt National Award of Excellence
– 2007”), Algimanto Kezio (kas neži-
no šio fotografo, o jo parodoms iš -
vardyti reikėtų ne vieno puslapio),
Danguolės Šepu taitės-Jurgutienės
(rodžiusios savo darbus garsiajame
,,Detroit Institute of Art”, pelniusios
ne vieną apdovanojimą), Dan guolės
Ston čiūtės-Kuolienės (2008 m. – Či -
ka gos Čiurlionio galerijos 50 metų ju -
biliejinės parodos trečios premijos
laureatės. Tais pačiais metais jai pa -
skirta ,,Artist in Re sidence” South
Shore Art Center, Cohasset MA, pre-
mija. Ji – viena iš kūrybinės stovyklos
,,Meno8Dienos” Ne rin goje, Vermont,
organizatorių, daugybės parodų
dalyvė), Audriaus Plioplio (savo dar-
buose užfiksuojančio mintį ir įtrau -
kiančio žiūrovą į in te lektualinį
pokalbį).  Visi minėti autoriai – jau
daugelį metų gyvenantys ir kuriantys
JAV.

Kita grupė dailininkų – ne taip
seniai atvykę į JAV, tačiau išsaugoję
savyje menininką ir šiame Atlanto
krante. Smagu, kad savo darbus Lie -
tuvoje su tiko parodyti daugelio pa ro -
dų Čikagoje organizatorė, kera mikė
No ra Auš rie nė. Į Lietuvą savo darbus
siunčia Čiurlionio gale rijos 50-mečio
parodos nugalėtojai Irena Šaparnienė
(jos jau 20 metų kuriami batikos ant
šilko darbai gerai žinomi meno mylė-
tojams. Kovo mėnesį Čikagoje, Jack -
son Junge Ga llery, 1389 N. Mil wau -
kee Ave., atida roma asme ni nė Irenos
paroda), Alvydas Pakar klis,  Pane vė -
žio stiklo fabrike įkūręs aukštos tem-
peratūros degimo keramikos bazę,
kurioje ir šiomis dienomis vyksta
keramikos seminarai, ir Čiurlionio
ga lerijos 50-mečio parodos trečios
pre mi jos laimėtoja Renata Palubins -
kas. Renata – ,,Ann Nathan” galeri-
jos Či kagoje ,,vei das” – ne tik įdomi
tapytoja, su ruošusi ne vieną puikią
parodą. Ji ir knygų iliustratorė, prieš
keletą metų išleidusi knygelę vai -
kams ,,Šu niuko kova prieš teroriz -
mą”. (Skaitytojams pri min sime, kad

JAV lietuviai dailininkai ruošiasi parodai Lietuvoje

Čiurlionio galerijos 50-mečio premijų
mecenatė buvo dailininkė Mag dalena
Stankūnienė). 

Parodoje ,,Arkoje” dalyvaus ir
2006 m. JAV LB Kultūros ta rybos Me -
no premijos laimėtoja N. Gru mada,
turinti ne vieną amerikie tišką apdo -
va  nojimą (2000 m. – pirmas apdo va -
no  jimas Evanston Lake shore meno
fes tivalyje, 2001 m. – Pat ron premija
Wil me t te meno festiva lyje, 2002 m. ir
2003 m. meno mugių Buffalo Grove
ir Evanston apdovanojimai. 2004 m.
jai buvo įteikta Čikagos kultūros de -
partamento meno premija). Nome da
– Čikagos dailininkų koalicijos ir
Greenleaf me no centro narė.

Besidomintys menu amerikie tiš -
koje spaudoje tikriausiai ne kartą
skai tė  apie per 20 projektų (Green
Hills viešojoje bibliotekoje, Palos
Hills, IL; CTA metro stotyje, Evan s -
ton, IL; Colin Po well vardo vidurinė
mokykloje, Matteson, IL ir t. t.) su -
kūrusią kera mikę S. Kazi mie  raitienę.

Tikimės, kad Lietuvos žiūrovui
bus įdomus ir dailininkas Rolandas
Kiaulevičius, teigiantis, kad  ,,meni -
ninkui tautybė neturi reikšmės, da -
rant karjerą JAV” ir pripažįstantis,
kad konkurencija mene – labai didelė.
Tačiau tai nesutrukdė tapytojui iš -
leisti savo iliustruotą knygą ,,Zooli -
days”, suruošti ne vieną parodą, tapti
Eastern Connecticut State Univer -
sity ir New Haven University dėsty-
toju, dalyvauti įvairiausiuose pro -

jektuose.
Daug metų su oda dirbusi ir dau-

gybėje parodų dalyvavusi dai lininkė
A. Marcinkevičiūtė-Kerr nese niai
nutarė save išbandyti grafikos srity-
je. Tuos jos bandymus galėjo įvertinti
Čiurlionio galerijos lankytojai, o da-
bar ji ruošiasi juos parodyti ir Lie-
tuvos žiūrovui.

Žinoma, JAV yra gausybė lietu-
vių dailininkų, kurie žinomi savo dar-
bais. Grupė ,,Arkoje” dalyvausiančių
autorių – tai dailininkai lietuviai,
rodę savo darbus Čiurlionio galerijoje
pastaraisiais metais. Galerijos vado -
vybė džiaugiasi, kad dailininkai lietu-
viai savo parodas rengia ne tik
amerikietiškose galerijose, bet su
malonumu dalyvauja ir parodose
lietuviškoje galerijoje. Ar ne puiku,
kad, nepaisant jokių ,,aud rų”, Čiur -
lionio galerija gyvuoja per 50 me tų,
kad tęsiamos pirmtakų pradėtos tra -
dicijos?

Įdomu tai, kad paroda bus ro -
doma ne tik ,,Arkos” galerijoje. Ją ke -
tinama vežti į Marijampolę bei Kė -
dainius. 

JAV lietuvių dailininkų paroda
,,Arkos” galerijoje bus puiki proga
pa rodyti, kad kūrybingas žmogus,
kokiame pasaulio krašte jis begyven-
tų, tęsia kūrybinį darbą, randa nišą
savo kūrybai.  Džiaugiamės, kad mū -
sų dailininkai, nesvarbu, kada ir ko -
kiomis sąlygomis jie atsidūrė sve čioje
šalyje,  neišbarstė savęs. 

Organizatoriai nuoširdžiai tiki,
kad paroda ,,Arkos” galerijoje sudo -
mis Lietuvos meno mylėtojus, leis la -
biau susipažinti su šiuolaikiniais me -
nininkais, dirbančiais JAV ir atvers
naujas galimybes plėtoti bendra -
kultūrinį dialogą tarp mūsų šalių.

Čiurlionio galerija nuoširdžiai
dėkoja visiems, kurie prisideda ruo -
šiant šį projektą – asmeniškai D. Še -
pu taitei-Jurgutienei, skyrusiai lėšų
būsimos parodos katalogo išleidimui,
JAV LB Kultūros tarybai, parėmusiai
būsimą parodą finansiškai, ,,Arkos”
direktorei D. Tomkutei ir visiems šios
galerijos darbuotojams, kurių laukia
didelis darbas ruošiant parodą, LR
užsienio reikalų ministerijos Užsie -
nio lietuvių departamentui, sutiku -
siams padėti pervežti darbus iš vie -
nos galerijos į kitą Lietuvoje, Vidai
Mažrimienei, leisiančiai katalogą ir
visiems kitiems, geranoriškai priside -
dantiems prie šios parodos rengimo.

Sonatos Kazimieraitienės kurtas sienos pano vienoje Illinois mokyklų.
Nuotraukos iš asmeninių menininkų albumų

Alvydas Pakarklis ruošiasi parodai
Lietuvoje.

Dailininkė Loreta Petraitis prie savo darbų.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-GaidasPETKUS & 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

A † A
ELENA BARIENĖ

PETRUSEVIČIŪTĖ

Mirė 2011 m. sausio 24 d.
Velionė buvo a. a. Stasio Baro žmona.
Giliame liūdesyje liko: duktė Rita Kisielienė ir jos sūnūs

Aliukas, Gilius su žmona Kristina ir dukrele Elisa, Tadas su žmona
Laura ir jų sūnūs Tomas ir Feliksas; duktė Daina Aukštuolienė su
vyru Gintaru ir jų vaikai Nyka ir Andrius; taip pat liūdi dvynukė
sesuo Birutė Lukošienė ir brolis Erikas Petrusevičius Kanadoje,
pusseserė Jūratė Daunoravičienė su šeima Amerikoje bei kiti gimi-
nės ir artimieji.

Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, vasario 5 dieną, 10 v. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL.
Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 v. r.

Laidotuvės  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti atsisveikinime ir Mišiose.
Vietoje gėlių prašome aukoti Elenos ir Stasio Barų stipendijai

Lietuvių Fonde, kuris remia Lietuvos muzikos ir  teatro akademiją.

Liūdinti šeima

A † A
ELENA BARIENĖ

Mylimai mamai iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių Fondo
vadovybės vardu reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą
buvusiai Lietuvių Fondo tarybos narei RITAI BARAS-
KISIELIUS. Tegul gražūs mamos prisiminimai suteikia
stiprybės dukroms RITAI ir DAINAI, jų šeimoms, arti-
miesiems ir pažįstamiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Mylimos Motinos gyvenusios ir palaidotos JAV

A † A
JUZĖS SEDLICKIENĖS

ČIULADAITĖS

netekus, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos,  Vilniaus  Fabijoniškių skyriaus na-
riui, buvusiam Seimo nariui ROMANUI SEDLICKUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu su
jumis.

Didžiausia kiekvieno žmogaus netektis yra Moti-
nos mirtis.

Andrius Kubilius
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių

demokratų partijos pirmininkas

A † A
DANUTĖ BUBELYTĖ

KURAUSKIENĖ

Mirė 2010 m. gruodžio 25 d.  Daytona Beach, Floridoje.
Nuliūdę liko: duktė Daiva su vyru Terry Kozlowski, jų vaikai

Christian, Victoria ir Madelyn; sūnus Almid Kurauskas su žmona
Brenda ir jų duktė Alexandra. Kartu liūdi giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.

Laidotuvės bus privačios.
Prašome draugus ir gimines prisiminti a. a. Danutę savo mal-

dose.
Nuliūdusi šeima

A † A
ROMUI „PUDGY” ŽIURAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai
ALYCE, jo vaikams ROMUI, KRISTINAI,
ANTANUI ir JOANAI su šeimomis.

Kartu liūdime ir dalinamės jų skausmu.
Mes prisiminsime Romą mūsų širdyse ir

maldose.
Chicago Marquette Park

jaunystės draugai

A † A
VYTAUTAS JASINEVIČIUS

Mylimas vyras, brolis, tėvelis, senelis ir dėdė, mirė 2011 m. sau-
sio 27 d.,  Darien, Illinois, sulaukęs 85 metų amžiaus.

Daug metų dainavo ,,Dainavos” ansamblyje, priklausė Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio Misijos chorui, Lietuvių Fondui, Draugo
Fondui, Amerikos Lietuvių Bendruomenės Lemonto skyriui, buvo
Pasaulio lietuvių narys, priklausė Lietuvių amerikiečių respubliko-
nų lygai ir American Legion. Vytautas buvo Korėjos karo veteranas
ir mėgo fotografuoti.

Giliai nuliūdę liko: žmona Elena Kronaitė; sūnus Vytautas ir
marti Rubia, vaikaičiai Richard ir Renata su vyru Jason Lafler; sū-
nus Paulius ir marti Kirstie, vaikaičiai  Alaina su vyru Nicholas Hark-
ness ir Wil; dukra Sylvia McIvor ir žentas John, vaikaičiai Tara ir
Matthew,  dukterėčia Loreta Lagunavičienė su dukra Vaiva; sesuo Ge-
novaitė Lietuvoje bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 30 d. nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 31 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją,
Lemont, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių  a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

��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 kyti.

��Prezidento Aleksandro Stul -
gins kio gimimo me-
tinių mi nėjimas vyks
sekmadienį, vasario
6 d., 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje sa-
lėje (14911 127th
St., Lemont, IL).
Garbės viešnia –
Pre zidento dukra dr.
Aldona Juo ze vi čienė
su šeima. Programoje – Juo zas Po-
likaitis,  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.

��Studija ,,Amber Music & Dan -
ce” vasario 6 d. kviečia į spektaklį
,,Geltonų plytelių kelias” Cu tting
Hall Theater, 150 E Wood St., Pala -
tine, IL 60067. Daugiau informacijos
tel. 847-465-1255.

��Vasario 12 d., šeštadienį, 8 val. v.
Willowbrool Grand Hall (buvusiame
,,Bunkeryje”) Valentino dienos proga
koncertuos Radži. Bilietus nusipirkti
galite parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir
restorane ,,Two Rivers”. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622.

��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”.

��Vasario 13 d. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val. r.
šv. Mišiose minėsime Vasario 16-ąją.
Po Mišių ALT’as  2 val. p. p. kviečia
visuomenę į Vasario 16-osios minėji-
mą Jaunimo centro didžiojoje salėje.

��Vasario 27 d. 12 val. p. p. vyks
Pasaulio lietuvių centro metinis
suvažiavimas. Maloniai kviečiame
dalyvauti.

��Vasario 12 d., šeštadienį, 7 val.
v. visus kviečiame į ,,Valentino dis-
koteką”  Aleksandros Kazickienės
mokykloje, Garace Episcopal bažny-
tiniame komplekse, 573 Roanoke
Ave., Riverhead, NY 11901. Vakaro
metu veiks loterija. Daugiau informa-
cijos gausite tel. 631-384-3888 arba
el. paštu   furajevas@yahoo.com.

��JAV LB Hartford apylinkės
rengiamas Nepriklausomybės minėji-
mas įvyks vasario 13 d.  Šv. Trejybės
parapijoje (53 Capitol Ave. Hartford,
CT). 9 val. r. šv. Mišios, kurių metu
giedos parapijos choras, vadovauja-
mas muz. J. Petkaičio. Po Mišių para-
pijos salėje vyks minėjimas, kuriame
kalbą sakys buvęs JAV ambasadorius
Lietuvai John A. Cloud.  Meninę pro-
gramą atliks Vaivos Vėbraitės mokyk-
los mokiniai ir tautinių šokių grupė
,,Berželis”. Po programos vyks pa -
bendravimas.

��Vasario 19 d. Boston lietuvių
piliečių klubo III aukšte, 368 West
Broadway, So Boston, MA konsulines
paslaugas teiks LR generalinio kon-
sulato New York darbuotojai. Pra šo -
me iš anksto užsiregistruoti tel. 978-
254-5160 (Remis Bistras).

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

IŠ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už aukas pa-
dėti vargingai gyvenantiems vaikams
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Daniel 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

Aleksandras
Stulginskis

Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla leidžia knygų seriją „Lietuvių
literatūros lobynas. XX amžius”. Ke-
letą šios serijos knygų yra ir ,,Drau-
go” knygynėlyje.

Lietuvių literatūros klasiko Ber-
nardo Brazdžionio (1907–2002) poe-
zijos rinktinė, sudaryta remiantis
paties poeto parengta rinktine „Poe-
zijos pilnatis”. Lietuvių litera tūros
lobyno serijai parinkti būdingiausi B.
Brazdžionio kūriniai iš še šio likos
eilėraščių rinkinių, tarp jų – ir pomir-
tinio rinkinio „Kas šviečia virš galak-
tikų visų”. 

,,Gerai žinomas poetas B. Braz -
džionis, smarkiai nekenčiamas so -
vietinės valdžios, ilgus metus pralei-
do toli nuo tėvynės ir, tik Lietuvai ta -
pus laisvai, galėjo grįžti į gimtinę. Jis
neliaupsino sovietinės santvarkos,
todėl buvo nemėgstamas, persekioja-
mas. Tačiau poetas išliko savimi, ne -
išdavė nei savo tautos, nei savo įsi-
tikinimų. Prieš mirtį B. Brazdžionis
sakė: ‘Noriu būti prisimintas, kad
kaip poetas ir kaip žmogus aš buvau

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Su Dievu vis-a-vis

Kas ten šviečia virš visų galaktikų,
Ten, kur baigiasi šis žemiškas 

dangus?
Kad ten Tu esi, o Dieve, aš tikiu,
Bet kada ten, pagaliau, nueis žmo-
gus

Su visais savais šios žemės 
rūpesčiais,

Atsisveikinęs ir su nelaimėmis, ir su
Einančiais pirmųjų pažarų sutikt, 

pėsčiais,
Ir su savo sielos pragaru visu.

Ten, kur baigiasi šalta, sunki žiema,
Kur be paliovos prasideda

pavasaris,
Į kur niekad niekados negrįšime,
Čia palikę skausmo skundų ašaras�

Ten, praėję pro visas galaktikas,
Būsim amžinu gyvenimu gyvi
Ir neklausinėsim mus tą naktį kas
Su Dievu suves į vis-a-vis. 

Brazdžionis
„Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius”

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas praneša, kad nuo gruo-
džio 16 d. iki sausio 27 d. aukojo:
$1,500 – Rima ir John Bacanskas,
Hillsboro Beach, FL. $1,350 – Ber-
nadine ir Anthony Bolinsky, Franck-
ville, PA. $1,200 – Nemira Šums-
kienė – Chicago, IL. $1,000 – Dana ir
John Trotter, Racine, WI; The Oak
Tree Philanthropic Foundation, Chu-
la Vista, CA ((per dr.  Dana Maciunas
Mockus ir dr. Vytautas Mockus); The
Knights of Lithuania Foundation,
Inc. (per Irene Ozalis), Philadelphia,
PA. $900 – Janina ir Bronius Čikotai,
Alexandria, VA. $750 – Tauras Club,
Scranton, PA. $450 – Gražina ir Ed-
mundas Varnelis, Mentor, OH. $400
– Ruth ir John Juodikis, Palos Hills,
IL. $300 – Zwıitsa ir Kenneth Ka-
chinski, Peabody, MA; Loralea ir
Ronald Yoncha, Malvern, PA; Marie
D. O’Neill, Philadelphia, PA; Vytau-
tas Šarka, Cashiers, NC; Jeanette T.
Merion, West  Chester, PA. $200 –
Laima E. Schonbeck, Sterling, MA.
$175 – Teresė ir Algimantas Gečiai,
Huntingdon, VY, PA. $150 – Irena
Kerelis, Palos Park, IL; Kathleen D.
Daniels,  Drexel Hill, PA; Juozas
Kazlauskas, Oak Lawn, IL; Veronika

ir Ralph Hagewood, Asheville, NC.
$100 – a. a. Elenos ir Jono

Dubickų atminimui aukoja Joseph
ir Jean Daubenai, Paradise Valley,
AZ; a. a. Julie ir Paul Skurdenis-
Lalli atminimui aukoja Birutė
Skurdenis, Oakland, CA.

$60 – Helena A. Vredenburg,
Fort  Collins, CO.

$50 – Elvyra Juzėnas, Palos
Heights, IL – a. a.  Alberto Vaitai-
čio atminimui; Leonas Maskaliū-
nas, Palos Heights, IL – a. a.  Alber-
to Vaitaičio atminimui.

$20 – Vaida T. Trimakas, West-
lake, OH.

Nuoširdus ačiū visiems našlaičių
globėjams, kad nenuilstamai rūpina-
tės Lietuvos jaunimu, padedate jiems
ir jų globėjams Lietuvoje. Tikimės,
kad jų ateitis bus šviesesnė ir kad
užaugę, jie padės kitiems, papuolu-
siems į nelaimingą padėtį. Lai 2011-
ieji metai būna Jums geri, sveiki,
laimingi ir pilni gražių gyvenimo aki-
mirkų!

Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care), Fed. Tax ID #35-412419,
2711 W. 71st. St., Chicago, IL
60629, tel.: 1-773-476-2655.

tas pats’. Teisingiausi žodžiai!”, –
apie JAV skaitytojams gerai žinomą
poetą  ,,XXI amžiuje” rašė Vytautas
Bagdonas.

Siūlome paskaityti vieną iš šioje
knygoje spausdinamų B. Brazdžionio
eilėraščių ,,Vis-a-vis” (,,Akis į akį”)

Knygos kaina  — 20 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 9.75 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per siun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.


