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Vilnius, sausio 7 d. (BNS) – Iš
Generalinės prokuratūros departa-
mento vyriausiojo prokuroro pareigų
pasitraukusiam Algimantui Kliunkai
už pasirodymą neblaiviam viešoje
vietoje policija skyrė įspėjimą. Įverti-
nus sausio 5 d. nakties įvykio aplin-
kybes ir apklausus liudininkus, Vil-
niaus miesto 3-ajame policijos komi-
sariate A. Kliunkai buvo surašytas
administracinių teisės pažeidimų
protokolas dėl pasirodymo neblai-
viam viešoje vietoje ir pritaikyta ad-
ministracinio teisės pažeidimo po-
veikio priemonė – įspėjimas.

Vilniaus miesto policija pranešė,
kad dėl A. Kliunkos elgesio kreipėsi
Pylimo gatvėje esančio baro ,,Metro”
apsaugos darbuotojas. Jis pats sulai-
kė prokurorą, kuris neva ,,triukšma-
vo, keikėsi ir įžeidinėjo barmenę”. A.
Kliunka dėl to buvo nuvežtas į Vil-
niaus miesto 3-ąjį policijos komisa-
riatą. Pareigūnas atsisakė čia tikrin-
tis blaivumą. A. Kliunkos blaivumas
patikrintas ryte, kai jis atėjo į darbą
Generalinėje prokuratūroje. Jam nu-
statytas 0,61 promilės girtumas.

Nubaustas vyriausiasis
prokuroras

Pad∂kota sausio îvykiû dienomis
žmoniû gyvybes gelbèjusiems medikams

Lietuvoje lank∂si Baltarusijos opozicijos atstovai
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Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
,,Nepaisant to, kokie bus Europos Są-
jungos sprendimai dėl tolesnių san-
tykių su oficialiuoju Minsku, padary-
sime viską, kad pilietinė visuomenė
toliau vystytųsi ir stiprėtų”, – sakė
Lietuvos diplomatijos vadovas Audro-
nius Ažubalis, tęsdamas pasitarimus
dėl po rinkimų susiklosčiusios padė-
ties Baltarusijoje.

Užsienio reikalų ministras Vil-
niuje susitiko su Baltarusijos opozi-

cijos atstovais. Į Užsienio reikalų mi-
nisterijoje surengtą susitikimą atvy-
ko kandidatas į Baltarusijos prezi-
dentus 2006 m., buvęs politinis kalinys
Aleksandr Kozulin ir opozicijos kandi-
dato į Baltarusijos prezidentus Vladimir
Nekliajev duktė Eva Nekliajeva.

,,Iš esmės klaidingi Baltarusijos
valdžios veiksmai tęsiasi, ir ES pri-
valės į tai atsižvelgti, sausio mėnesio
pabaigoje priimdama sprendimą dėl
tolesnių santykių su Baltarusija. Ne-

galėsime lengva ranka numoti į tai,
kas įvyko Baltarusijoje gruodžio 19 d.
ir kas vyksta iki šiol: nepaleidžiami
suimtieji, tęsiamos kratos, suėmimai,
vykdomas pilietinės visuomenės bau-
ginimas. Veiksmai, nukreipti prieš
nepriklausomą žiniasklaidą ir nevy-
riausybines organizacijas, įskaitant
Helsinkio grupės būstinės kratą, da-
rosi vis aršesni”, – teigė A. Ažubalis.

Ministro nuomone, įvykiai po
rinkimų liudija ne tik įžūlius Balta-

rusijos valdžios veiksmus prieš de-
mokratijos židinius, bet ir tai, kad pi-
lietiškumas Baltarusijoje pastarai-
siais metais gerokai sustiprėjo, įgavo
didesnį svorį šalies visuomenėje. Sve-
čiams taip pat buvo pranešta apie mi-
nistro pokalbius telefonu su ESBO
institucijų vadovais, kurių metu buvo
aptarti tolesni veiksmai santykių su
Baltarusija klausimu.

Prezidentas B. Obama administracijos
vadovu renkasi W. Daley

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
padėkojo visiems medikams, kurie
skausmingomis 1991 m. sausio įvykių
dienomis dirbo nematomą darbą ir
gelbėjo prie Vilniaus televizijos bokš-
to ir Lietuvos radijo ir televizijos pas-
tato sužeistus žmones.

Seimo pirmininkės nuomone,
prieš 20 metų liepsnojusi laisvės liepsna
lėmė, kad šiandien gyvename laisvoje
ir nepriklausomoje valstybėje. ,,Koks
būtų pasaulis, kokia šiandien būtų
Lietuva, jei anuomet beginkliai nebū-
tume atsilaikę prieš agresiją?” – klau-
sė I. Degutienė, pabrėždama, kad
šiandien niekas neįsivaizduoja atsa-
kymo į šį klausimą ir nenorėtų net
įsivaizduoti.

Parlamento vadovė pažymėjo,
kad į Seimą susirinkę medicinos dar-
buotojai patys išgyveno tuos baisu-
mus, savo akimis matė besiliejantį
kraują ir skausmo emocijas. ,,Džiau-
giuosi čia matydama tuos žmones,
kurie tą naktį pėsčiomis skubėjo į li-

gonines, kad padėtų visiems sužeis-
tiesiems”, – sakė I. Degutienė.

Laisvės gynėjų dienos 20-mečio
minėjime dalyvaus garbingi svečiai,
1991 m. sausį ir vėliau savo reikšmin-
gais darbais, visokeriopa parama pri-
sidėję prie Lietuvos kovos už nepri-
klausomybę. Į renginius pakviesti ir
sutiko atvykti per 70 užsienio svečių.

Sausio 11–13 d. į Lietuvą turėtų
atvykti ir Richard J. Durbin – lietuvių
kilmės JAV politikas, Demokratų
partijos atstovas, Kongreso narys
(1982–1996), senatorius (nuo 1997),
Baltijos sambūrio JAV Kongrese pir-
mininkas; aktyvus Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo, vėliau Lietu-
vos saugumo siekių ir ypač Lietuvos
stojimo į NATO bei kitas Vakarų
struktūras rėmėjas.

Rytoj, sausio 9 d., artėjant Sausio
13-ajai, Vilniuje rengiamas XX tradi-
cinis tarptautinis bėgimas ,,Gyvybės
ir mirties keliu”, skirtas žuvusiems
už Lietuvos laisvę atminti. Bėgimas
pirmą kartą buvo surengtas 1992 m.

Seimo pirmininkės nuomone, prieš
20 metų liepsnojusi laisvės liepsna lė-
mė, kad šiandien gyvename laisvoje
ir nepriklausomoje valstybėje.

Delfi.lt nuotr.

Washington, DC, sausio 7 d.
(BNS) – JAV Baltųjų rūmų administ-
racijos vadovu bus William Daley, sa-
kė du prezidento Barack Obama ad-
ministracijos pareigūnai. Šios parei-
gos yra tarp svarbiausių ir įtakin-
giausių Jungtinių Valstijų vyriausy-
bėje.

Buvęs prekybos sekretorius W.
Daley, priklausantis čikagiečių politi-
kų dinastijai, yra vienas banko ,,JP
Morgan Chase” vadovų. Jis pakeis lig
šiol prezidento administracijai vado-
vavusį Pete Rouse. P. Rouse, nenorė-
jęs likti šiose pareigose ir pasiūlęs
prezidentui W. Daley, liks Baltuosiuo-
se rūmuose B. Obama patarėju.

Pasirinkdamas W. Daley, B. Oba-
ma įveda asmenį, kuris nebuvo jo ar-
timajame rate ir kuris turi didžiulę
patirtį verslo srityje. Tai svarbu tuo
metu, kai siekiama padėti atsigauti
JAV ekonomikai – toks yra didžiau-
sias uždavinys B. Obama, artėjant
2012 metais rengiamiems JAV prezi-
dento rinkimams, kuriuose jis sieks,
kad būtų perrinktas antrai kadenci-
jai.

Naujasis JAV Baltųjų rūmų administ-
racijos vadovas William Daley.

AFP/Scanpix nuotr.
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,,Sumaišties ir tamsos metai
baigėsi”, – tokius žodžius šią sa-
vaitę ištarė Europos Parlamento
narys, partijos Tvarka ir Teisin-
gumas pirmininkas Rolandas
Paksas, greičiausiai turėdamas
omenyje jau ne tiek savo, kiek
visos Lietuvos savijautą. Tokio
pareiškimo priežastis – jam pa-
lankus Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimas, pasak kurio,
,,Lietuva pažeidė Europos Žmo-
gaus Teisių Pirmojo protokolo 3
straipsnį dėl teisės į laisvus rin-
kimus, neleisdama Paksui daly-
vauti rinkimuose į Lietuvos Sei-
mą”. To užteko, kad sausio 6 d.
surengtoje spaudos konferenci-
joje Paksas paskelbtų, jog jis ne
tik dalyvaus 2012 metų Seimo
rinkimuose, bet ir kad jo partija
juose laimės. Na, gal dar ir Pre-
zidento posto sieks. Ar pavyks
Paksui sugrįžti iš Briuselio į Lie-
tuvos politinę padangę priklau-
sys ne tik nuo šalies vyriausybės
tolimesnių žingsnių, bet ir nuo
būsimų rinkėjų požiūrio ir išpa-
žįstamų vertybių.

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

Kol Čikagos jaunučiai yra užsiėmę savo susirinkimuose, jų tėveliai būriasi diskusijoms. Gruodžio 5 d. Ateitininkų namuose, Le-
mont, Vainis Aleksa vedė diskusijas apie prieš šimtą metų pasirodžiusį pirmąjį ,,Ateities” numerį, kuriame Pranas Dovydaitis
išdėstė tris ateitininko pamatinius klausimus. Iš k: Vytas Čuplinskas, Ramunė Papartienė, Lidija Polikaitienė, Rūta Kulbienė, Vainis
Aleksa, Aras Žlioba, Rita Kaufmanienė ir Aušrinė Schneider.                                                      Remigijaus Satkausko nuotr.

Š.m. vasario mėn. ,,Ateities” žurnalui sukanka 100
metų. Jau šimtmetį jis brandina jaunus talentus,
šviečia savo skaitytojus pasaulėžiū riniais straips-

niais, pasidalina bendra minčių narių veikla. Išgyvenęs du
pasaulinius karus, peršokęs Atlanto vandenyną du kar-
tus, pusę savo amžiaus praleidęs tremtyje, nenuos tabu,
kad kartais pavargdavo, vienu kitu laiku leisgyvis vos al-
savo, bet, įkvėptas gerų redaktorių, vėl atsistodavo ant
kojų. Dabar, po šimto metų, redaktorės Redos Sopra naitės
prižiūrimas, žurnalas ,,Ateitis” gražus, subrendęs, pasi-
ruošęs dideliems darbams. Bet reikia jį nuolat paremti.

Paremkime ,,Ateitį”
Redaktorė Sopranaitė primena: ,,visi jubiliatai laukia

dovanų, tad neišimtis ir ‘Ateitis’”. Geriausia dovana jubi-
liejaus proga, jei kiekvienas užsi prenumeruotų ,,Ateitį” ir
dar padarytų dovaną bent vienam kitam: savo vaikams,
giminaičiams, bičiu liams, Lietuvos mokyklai, ateitininkų
kuopai ar parapijai. Pasiryžkime tai padaryti iki vasario
mėnesio, kad ,,Ateitis” būtų ne vien stipri savo turiniu,
bet ir savo skaitytojais bei jų aukomis.

MAS CV apdovanojo moksleivius — gražus pavyzdys
Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba kasmet

paremia ,,Ateities” žurnalą padovanodama prenumeratas

moksleiviams, pasižymėjusiems per Žiemos kursus Dai -
navoje. Šįmet ,,Ateities” žurnalo pusmečio prenumeratas
gaus šie moksleiviai: už gerai vedamus užrašus – Gab-
rielė Razmaitė, Angelytė Annarino, Edvinas Vaičekaus-
kas, Lija Siliūnaitė ir Indrė Bielskutė; už ypatingai įdo-
mias prakalbas: Tadas Taraškevičius, Dovas Lietuvnin-
kas, Kovas Kulbis, Kamilė Kevličiūtė ir Vaiva Lagūna-
vičiūtė, už pavyzdingą elgesį – Rimas Grybauskas, Vy -
tautas Aukštuolis, Ariana Žliobaitė, Vija Kas niūnaitė ir
Vilija Aleksaitė. Pasekime MAS centro valdybos pavyz-
džiu ir padarykime dovaną kitiems.

Prenumeruoti ir paaukoti nesudėtinga
,,Ateities” prenumeratos kaina JAV gyvenantiems –

45 dol. Dovana/prenumerata Lietuvos mokyklai ar atei-
tininkų kuopai – 20 dol. Priimamos ir aukos palengvinti
vis kylančias spausdinto žodžio išlaidas.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Atei -
tis”. ,,Memo” eilutėje pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai”
Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratų tvarkytojai:
Ramunei Kubiliūtei, 808 Judson, 3B, Evanston, IL
60202.

Knygoje „Gyvenimo srovėje”
spausdinami prof. Adolfo Da -
mušio 1931–1993 m. ,,Ateityje”

pasirodę straipsniai. ,,Ateities bib-
lio tekos” knygų serijoje siekiama
priartinti ateitininkiškąjį paveldą
kaip nesenstančias vertybes prie
šių dienų gyvenimo, žadinant meilę

gyvenimui ir išmintingam pasi rinkimui, skleisti jaunimui
atsinaujinimo ir pasiaukojimo šviesą. Iš sky rus patį pir-
mąjį straipsnį, likusieji aštuoniolika yra paties autoriaus.
Įdomus jų išsidėstymas laike. Pirmiesiems dvidešimt me-
tų pateikiamas tik vienas A. Damušio straipsnis. Kitiems
dvidešimt metų knygoje atstovauja penki straipsniai. Ir
galų gale, paskutiniesiems trylikai metų parinkti keturi
profesoriaus straipsniai. Produktiviausias dešimtmetis
buvo 1971–1980. Čia randame aštuonius straipsnius. 

Beveik visi straipsniai yra mokomojo, auklėjamojo
pobū džio, daugiausia skirti jaunimui, nors bet kas gali
juose rasti ieškomos krypties ir paskatinimų. Štai pora

straipsnių pavadi nimų pavyzdžių, iš kurių gana aišku,
apie ką rašoma: ,,Gerbkime tai, kas mus skiria”; ,,Jauna
krikščioniškoji asmenybė – tautos viltis”; ,,Socialinė
krikš čioniškoji doktrina”; ,,Gėrio jėgos židiniai”; ,,Kartų
ben dradarbiavimas”; ,,Penki principai, viena kryptis”.
Labai vertingas ir aktualus straipsnis apie Atei tininkų
jaunimo stovyklas – jų siekius, programos turinį ir vado-
vybę. Šios gyvenime išbandytos gairės turėtų būti naudo-
jamos stovyklų rengėjų ir pristatomos jose dirbantiems
vadovams. Kitas praktiškas ir konkrečių pasiūlymų
gausus straipsnis – ,,Veikiame rėčio ar korio principu?” –
kalba apie organizacinę veiklą. Jame jaunimo veiklai pa-
teikti siūlymai ir nurodymai, kokius veiklos būdus nau-
doti, kurie padėtų idėjas įgyvendinti asmeniniame ir
organizaciniame gyvenime. 

Knyga skaitosi gana lengvai, nors gausu gilių minčių
ir progų visą apgalvoti ir išvadas pasidaryti. Knygos auto-
riaus nebėra tarp mūsų, bet jo mintys, įžvalgos ir prak-
tiški patarimai tebėra vertingi ir tinkantys šių laikų jau-
nimui, gyvenime siekiančiam kažko daugiau, negu tik pa-
sitenkinimo šia akimirka. 

Sveikintinos ,,Ateities leidybos centro” pastangos
leisti ,,Ateities bibliotekos” knygų seriją. Atrodo, kad
aptartoji knyga šioje serijoje yra pati pirmoji. Lauksime
pasirodant ir kitų.

—Romualdas Kriaučiūnas

Jubiliatas laukia dovanų…

Adolfo Damušio knyga „Gyvenimo srovėje”

,,Ateities” redaktorė primena: 

,,Ateities leidybos centras” ne vien išleidžia dešimtį ,,Atei-
ties” žurnalo numerių į metus, bet pereitais metais užsimo-
jo leisti ir straipsnių rinkinius „Ateities bibliotekos” serijoje.

Pirmoji serijos knyga prof. Adolfo Da-
mušio „Gyvenimo srovėje”– pasiro-
dė 2010 m vasarą. Ją sudarė ,,Atei-
ties” vyr. red. Reda Sopranaitė.
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Išrinkime atmintiniausius
2010 metų išeivijos įvykius
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ne vienas Naujuosius metus sutikome su visa sauja rezoliucijų,
pasižadėjimų sau ir kitiems bei siektinų užmojų. Tačiau prieš
užmarštin nustumiant ką tik pasibaigusius metus, gerbiamus

skaitytojus noriu pakviesti su visais pasidalinti pasibaigusių metų atmin-
tiniausiais įvykiais išeivijos gyvenime. Trumpai drūtai – išvardinkite kele-
tą – iki penkių – išeivijos lietuvių įvykių, kurie tikrai verti išskirtinio prisi-
minimo ir paminėjimo. Siūlyčiau apsiriboti Šiaurės Amerikos įvykiais. Gal
nebūtina, kad siūlytojas tame įvykyje pats būtų dalyvavęs, bet ,,sviestu
košės nepagadinsime”.

Pagal PEW tyrimo centro apklausos duomenis, 2010 metais JAV vi-
suomenės dėmesys pasiskirstė šitaip (nuo didžiausio iki menkiausio dėme-
sio): žemės drebėjimas Haiti valstybėje; naftos išsiliejimas Gulf įlankoje;
krašto ekonominė padėtis; sveikatos apdraudos reforma; kasyklos avarija
Čilėje; JAV rinkimai; žiemos šalčiai ir pūgos; pašalpa bedarbiams; nauja-
sis imigracijos įstatymas Arizona valstijoje; debatai dėl mokesčių sumaži-
nimo ir JAV kariuomenės išvedimas iš Irako. Įvairios žiniasklaidos agen-
tūros sudarė savo svarbiausių ar įdomiausių žinių sąrašus, skirtus JAV,
pasaulio įvykiams, sportui, pramogoms, nusikaltimams ir t.t.

Tarp Amerikos lietuvių jau kuris laikas kasmet parenkami asmenys,
tituluojami ,,Metų žmogumi”. Balzeko lietuvių kultūros muziejus 2010
Metų žmogumi parinko senatorių Richard Durbin. Prieš metus toks pa-
gerbimas buvo suteiktas dr. Linui Sidriui. Savaitraščio ,,Amerikos lietu-
vis” skaitytojai 2010 Metų žmogumi išrinko Rasą Kasniūnienę. 2009
metais tas titulas teko Sigitui Savickui. Internetinė svetainė Bičiulystė.-
com 2010 Metų žmogumi išrinko Darių Polikaitį, o metai prieš – Magde-
leną Stankūnienę. Tai prasmingi ir sveikinti pažymėjimai, netiesiogiai
skatiną įvairią visuomeninę bei kultūrinę veiklą išeivijoje.

Dabar grįžkime prie praėjusiųjų metų įvykių. Dėmesys čia turėtų būti
skiriamas ne vienam asmeniui, bet atmintinam įvykiui ar įvykių gran-
dinei. Daug negalvojant į tokių galimybių sąrašą įtraukiau Žalgirio mūšio
600 metų sukaktį, Lietuvos Vyčių ruoštą metinį festivalį Frackville, PA,
Dainų šventę Toronto mieste, Ateitininkijos šimtmečio šventę Čikagoje,
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – kovo 11 d. – dvidešimtmetį,
JAV LB XIX Tarybos II sesiją Orlando, FL, ,,Dainavos” meno ansamblio
65 metų sukaktį. 

Turime daugybę besitęsiančių ,,įvykių”, kurie gal niekuo ypatingu
pernai metais nepasižymėjo, bet be kurių išeivijos lietuvių kultūrinis, vi-
suomeninis, religinis gyvenimas būtų nuskurdintas. Tai mūsų spauda, ra-
dijo valandėlės, lituanistinės mokyklos, parapijos, jaunimo organizacijos,
karitatyvinė veikla, Dainava, Neringa, Rakas ir kitos jaunimo stovyklos,
įvairūs fondai ir fondeliai, remiantys lietuvišką veiklą ar teikiantys sti-
pendijas. Dar nepaminėjau politinių telkinių, mokslo bei kultūros centrų,
muziejų, archyvų… Čia savo pasiliejusias mintis stabdau, nes matau, kad
į tą pusę einant gali pasidaryti ,,pasaka be galo”. Tad, teikiant siūlymus,
gal reikėtų apsiriboti 2010 metų atmintiniausiais įvykiais? Čia galutinį
žodį turės patys skaitytojai, pasiruošę redakcijai parašyti laiškutį ir išsa-
kyti savo nuomonę. Gautų atsiliepimų suvestinė vėliau bus paskelbta šioje
skiltyje. Viskam reikia termino. Šiam atmintiniausių 2010 m. įvykių išei-
vijoje parinkimui duokime trijų mėnesių laikotarpį nuo šios skilties pa-
sirodymo dienos.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgametį darbą žiniasklaidoje.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ
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DIEVO IEŠKOJIMAS 
IR SURADIMAS

„Nors žemę štai sutemos gaubia
ir tautas tamsybės dengia, bet virš
tavęs VIEŠPATS šviečia, virš tavęs jo
šlovė apsireiškia” (Iz 60, 2). Šie pra-
našo Izaijo žodžiai tiksliausiai nu-
sako Viešpaties Apsireiškimo šventės
esmę.

Kalėdų naktį Viešpats labai tyliai
ateina į mūsų žemę. Tautas dar den-
gia tamsybė, nes žmonės nepažįsta
Dievo ir vietoj jo garbina stabus. Šią
tikrovę matome visose ano meto tau-
tose. Tačiau Kalėdų naktį jau spindi
Viešpaties šlovė, ir greitai prasidės
tautų kelionė Dievo šviesos link.

Viešpaties Apsireiškimo šventės
Evangelija pasakoja apie Rytų išmin-
čius, atkeliavusius į Jeruzalę pagar-
binti gimusio žydų karaliaus. Jie
klausinėja Jeruzalės gyventojų: „Kur
yra gimęs žydų karalius? Mes matė-
me užtekant jo žvaigždę ir atvykome
jo pagarbinti.” 

Tačiau Jeruzalėje, išrinktosios
Dievo tautos sostinėje, ši žinia nie-
kam nesuteikė džiaugsmo. Priešin-
gai, karalius Erodas išsigando: kaž-
kas iš jo nori paveržti sostą. Jeruzalės
gyventojai taip pat baiminasi: dabar
reikia laukti žudynių, nes Erodas ne-
pakęs jokio varžovo.

Rytų išminčiams nė motais žmo-
nių nuotaikos. Jie atkakliai ieško,
apsilanko net žvėries irštvoje – kara-
lius Erodas, pas kurį pakliuvo išmin-
čiai, išties elgėsi žvėriškai, be gailes-
čio šalindamas savo kelyje bent kiek
jam įtartinus žmones. Jis jau buvo
nužudęs net du savo sūnus.

Išminčių gera valia ir pastangos
atnešė laukiamų vaisių. Jie surado
Kūdikį, jį pagarbino ir atidavė dova-
nas – auksą, smilkalus ir mirą. Šio-
mis dovanomis jie pagerbė Jėzų kaip
karalių, kaip Dievą ir kaip žmogų.

Viešpaties Apsireiškimo šventė
skelbia džiaugsmingą žinią: Jėzus
Kristus, pasaulio Gelbėtojas, atėjo į
žemę išgelbėti ne vieno, bet visų tau-
tų, ne tik žydų, bet ir viso pasaulio
žmonių. Todėl kiekvienas galime drą-
siai pasakyti: Jėzus gimė Betliejuje ir
dėl manęs.

Trijų Karalių šventė atskleidžia,
kaip Dievas apsireiškia jo ieškančiam
žmogui. Pirmiausia – žmogus turi
Dievo ieškoti. Jeigu žmogus paten-
kintas savo stabais – susikrautais
milijonais, turima valdžia ar galimy-
be tenkinti visus savo įgeidžius – jam
Dievas neatsiskleis, kaip neatsisklei-
dė Erodui.

Žmogus, panašiai kaip Rytų
išminčiai, turi Dievo ieškoti. Pradėję
jie daug ko nesuprato ir vadovavosi
tiesiog nuojauta. Patekėjusi žvaigždė,
į kurią žvelgdami pasiekė Jeruzalę,
buvo tik miglotas ženklas – daugelis į
jį nebūtų atkreipę rimto dėmesio.
Panašiai ir dabar žmonės žvelgia į
Dievo sukurtą pasaulį. Vieni jame
mato Kūrėjo pėdsakus ir, ieškodami
atsakymo, suranda Dievą. Dėl to dau-
gybė garsiausių fizikų bei astronomų
visą gyvenimą nuoširdžiai gyveno
pagal krikščioniškojo tikėjimo reika-
lavimus. O kiti, tyrinėdami tą pačią
visatą, nesugebėdavo pamatyti Dievo
pėdsakų ir likdavo materialistais bei
agnostikais. 

Dievas neverčia žmogaus jo pri-
imti ir jį garbinti. Tai liudija Kristaus
Gimimas. Juk Dievas galėjo ateiti į šį
pasaulį panašiai, kaip apsireiškė
Mozei ant Sinajaus kalno. Bet jis
atėjo tyliai, nuolankiai, laukdamas
mūsų, žmonių, meilės. Dievas yra
meilė – jisai toks gali būti tik laisvai
ieškomas ir priimamas. Neįmanoma
mylėti per prievartą. Dievui reikalin-
gi ne vergai, bet laisvi ir į jo meilę
atsiliepiantys žmonės.

Šiandien Lietuvoje yra labai
daug Dievo ieškančių žmonių. Dievo
paieškos vienus nuveda į Katalikų
Bažnyčią; ten jie randa įvairias mal-
dos grupes, dvasines pratybas, sakra-
mentus, randa Mišių auką, kurioje
pats Dievas labiausiai atskleidžia sa-
vo meilę. Tačiau daug yra ir Dievo ne-
ieškančių, turinčių savo dievus – pa-
saulio teikiamas linksmybes, pramo-
gas, daiktus, net narkotikus. Matyda-
mi tokius žmones galime tik liūdėti,
tik juos mylėti, už juos melstis ir trokš-
ti, kad ir jiems nušvistų Betliejaus
žvaigždė, rodanti kelią pas Dievą.

Trijų Karalių šventė teikia ir kitą
pamoką. Išminčiai, suradę Kūdikį, jį
pagarbino ir atidavė savo dovanas.
Neužtenka Dievą surasti – reikia jį
pagarbinti ir jam atiduoti tai, ką
turime brangiausia. Pagarbindami
nusižeminame ir pripažįstame jį
esant mūsų gyvenimo Viešpačiu. Pati
svarbiausia vieta, kur sutinkame
Viešpatį ir jį pagarbiname, yra Mišių
auka. Mūsų dėmesys Mišioms – tarsi
mūsų meilės Dievui barometras. Pa-
čios svarbiausios mūsų dovanos Die-
vui – tai ne koks nors sidabras ar
auksas, bet mūsų širdys, mūsų meilė,
mūsų gabumai, mūsų teisumo dar-
bai, mūsų pastangos prikelti Lietuvą
naujam gyvenimui. Štai ką turime
paaukoti savo Dievui, jeigu jį tikrai
mylime. Ar bandome tai daryti?

Pamokslas, sakytas Viešpaties Apsireiškimo iškilmių proga

Jūžintų miestelio Ro-
kiškio rajone gyvento-
jai sulaukė ypatingo
džiaugsmo – baigtas
ketverius metus tru-
kęs Šv. arkangelo My-
kolo bažnyčios atnau-
jinimas. 
Tvarkybos darbų metu
buvo įdiegtos lietaus
nuvedimo sistemos,
atskirti pamatai, nu-
dažyta stogo danga,
visiškai sutvarkyta išo-
rė, laiptai, langai, du-
rys. Šis bažnyčios at-
naujinimas kainavo
beveik pusantro mili-
jono, didžiąją dalį lė-
šų skyrė Kultūros pa-
veldo departamentas.
Likusių lėšų pridėjo
Jūžintų parapija, Pa-
nevėžio vyskupija ir
Rokiškio rajono savi-
valdybė.   Eltos nuotr.



4 DRAUGAS, 2011 m. sausio 8 d., šeštadienis

DALIA CIDZIKAITÈ

Jau tapo gražia tradicija per
adventą sulaukti kunigų iš Lietuvos.
Ne pirmus metus mus aplanko ir
kun. Gintaras Vitkus, SJ, prieš dau-
giau nei metus po beveik 20 metų
darbo Kauno jėzuitų gimnazijoje
pradėjęs eiti Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincijolo pareigas. Šį kartą
su ,,Draugo” redakcijoje apsilankiu-
siu provincijolu kalbėjomės apie Ka-
talikų Bažnyčios, jo vadovaujamų
jėzuitų ir pasauliečių laukiančius iš-
šūkius, apie lietuvių išeivių dvasinius
poreikius ir būdus juos įveikti. 

– Jau kiek daugiau nei metai
einate Lietuvos ir Latvijos jė-
zuitų provincijolo pareigas. Ko-
kie buvo tie vieneri metai? 

– Tie metai buvo mokymosi me-
tai, kurie leido geriau pažinti save, o
tą gali padaryti save lygindamas su
kitais. Provincijolas turi mokėti pa-
sinaudoti savo tam tikra padėtimi ir
teisėmis išgirsti atvirą kitų narių da-
lijimąsi apie save. Nuo senų laikų
Vatikanas pripažino jėzuitams tam
tikrą tvarką, kuri leidžia vyresnie-
siems ordino nariams skaityti savo
narių sąžines. Tai yra ordino narys
yra kviečiamas pasitikėti savo vyres-
niuoju ir atsiverti: kaip jam sekasi
dvasinis, intelektualinis, emocinis,
psichologinis gyvenimas. Ši tradicija,
susieta su konfidencialumu, negali
pasitikėjimo nuvilti, jos siekis yra ge-
riau pažįstant žmones padėti su-
telkčiau, kaip komandai veikti, kad,
žinant poreikius, iššūkius, kurie atsi-
randa, galėtumėme juos kartu įveik-
ti. Aš kartais šitą tradiciją lyginu su
dabar vis labiau įsigalinčia ir įvai-
riose įstaigose taikoma tradicija – me-
tų pokalbiu. 

Lietuvos provincijoje esame 36
vyrai: 4 dirba užsienyje, o keletas
kitų – gal 5 – mokosi užsienyje. Tad
Lietuvoje darbuojamės kokie 25. Per
šiuos metus visus aplankiau, su visais
susitikau. Tikrai galiu pasakyti, kad
daug šviesos matau. Ir tai yra tam
tikra paguoda – kad žmonės nori dar-
buotis, kad jie yra pakankamai geros
dvasinės ir fizinės sveikatos. Kaip vi-
sada, yra keletas tokių, kurie svarsto
apie savo vietą. Bet tai yra normalu –
visada tikriniesi, kuria kryptimi eini.
Svarbu neįjungti cruise control ir
nenueiti ne ta krypimi, kad gyveni-
mas nepasidarytų sudėtingas. 

Naujas pareigas pradėjau eiti po
beveik 20 metų darbo mokykloje, tad
išties galiu pasakyti, kad tai yra kito-
kia veikla. Nebuvo lengva persijung-
ti, dar ir dabar pasigendu mokyklos.
Kažkada kalbėjau apie mokyklą, jog ji
yra mano meilė, kurią atrandi, ap-
kabini ir norisi darbuotis. Tad išties
tas persijungimas užtrunka. Dabar
suprantu, kad provincijolo pareigos
yra sudėtingos, patiriu nemažai įtam-
pų, nors šiaip provincijolo duona yra
mažiau intensyvesnė, pvz., man ne-
reikia per dieną pasirašyti 100 doku-
mentų, kuriuos reikėdavo pasiraši-
nėti būnant direktoriumi. 

– Kokie, Jūsų nuomone, yra

šių dienų iššūkiai, tykantys tiek
Katalikų Bažnyčios, tiek kunigų,
jėzuitų, tiek ir pasauliečių?

– Turbūt pagrindinis iššūkis ir
yra tas, kad žmonės, kaip dvasinės
būtybės, savo kelyje ieško pagalbos –
prašo pavieniai žmonės, prašo ben-
druomenės, prašo šeimos, ir vis ma-
tai, kad nespėji arba kad yra per
mažai parengtų žmonių. Todėl didėja
poreikis dvasinio palydėtojo, žmo-
gaus, kuris galėtų padėti ieškoti pras-
mingesnio egzistavimo, atsakyti į
klausimą, kas aš, koks aš galėčiau
būti, ką galėčiau padaryti, kad iš-
gyvenčiau pilnatvės jausmą. O kai
žmogus ieško prasmės, jis dažnai
kelia klausimą kuo tikėti, kuo pasi-
tikėti, kas yra svarbu, svarbiau, svar-
biausia. Tad XXI amžiaus žmogaus
savęs ieškojimas yra įdomus. Bažny-
čia, kaip institucija, vis mažiau pasi-
tikima, manoma, kad galima apsieiti
ir be jos, galima apsieiti be ben-
druomenės, kad aš viską galiu pats. 

Antrasis iššūkis yra ta įtampa
tarp poreikio ir atsiliepimo, pajėgų
trūkumo. Labai aktualus yra ir mažė-
jančio pašaukimo skaičiaus klausi-
mas. Šiuo metu Bažnyčia Šiaurės
pusrutulyje išgyvena krizę. Ir nors
jėzuitai šalia kitų tradicinių vienuo-
linių bendruomenių neatrodo labai
blogai, galima guostis, kad yra ir dar
blogiau, vis dėlto pašaukimų skaičius
mažėja. Dabar didžioji dauguma
ateinančiųjų tiek į kunigystę, tiek į
vienuolių gretas, Dievui pasišven-
tusiųjų kelią, yra iš Azijos, Afrikos.
Tai grupė žmonių, kurie pasitiki
Dievu, nori jam tarnauti, ieško. O
Šiaurės pusrutulyje su savo pragma-
tišku, individualistiniu gyvenimo pa-
sirinkimu, tam tikru patogumo ieško-
jimu, nenoru atsisakyti, ką siūlo civi-
lizacija, mažėja noras įsipareigoti il-
gesniam laikui arba amžinai. Be abe-
jo, čia didelį vaidmenį vaidina ir de-
mografiniai pasikeitimai – mažesnės
šeimos, kur tėvai nenori savo vaikų
matyti, tarkime, kuniguose ar vie-
nuolynuose, nori sulaukti palikuo-
nių. 

– Ne pirmą kartą lankote
išeivijos lietuvius. Kokius paste-
bėjote jų poreikius? Ar jie kuo
nors skiriasi nuo, tarkime, Lietu-
vos lietuvių poreikių?

– Poreikis ir teisė čia, išeivijoje,
kalbėtis apie svarbius dvasinius da-
lykus gimtąja kalba yra neginčija-
mas, nors dažnai žmogus, kuris įsi-
kultūrina, įsišaknija svetimoje kul-
tūroje, jau yra pajėgus ir svetima kal-
ba susikalbėti, suprasti ir tam tikrą
sielovadinę pagalbą gauti. Todėl ma-
nau, kad dalis lietuvių – jau trečios,
ketvirtos kartos – to bado jau nepa-
tiria. Aišku, yra tų ištikimųjų žmonių
grupė, kuri labai stipriai tapatinasi
su Lietuva, nori ir ieško. Bet, kaip ži-
nome, ši karta mažėja. Naujoji karta,
kuri atvyksta, kuri nori kokybiško
gyvenimo, ji dažniausiai tokį gyve-
nimą sieja su materialine gerove: nori
uždirbti pinigų, paremti Lietuvoje
esančius žmones. Tad klausimas yra,
kada įvyksta prabudimas, kada pa-
sakai, kad man negana, jog turiu

Kun. Vitkus, SJ: XXI amžiaus žmogaus savęs
ieškojimas yra įdomus

namą, jog sąskaitos pilnėja, jog ne
alkoholis ar kokios kitos atsipalai-
davimo priemonės man suteiks tą
skonį, pilnatvės jausmą, vertę? Tas
prabudimas arba poreikio suvokimas
išties dažniausiai formuluojamas,
ištikus nelaimei, kai miršta artimas
žmogus arba kai gyvenimas pasidaro
sudėtingas. 

Naujoji išeivių karta turbūt
tokios pagalbos neformuluoja, bet jos,
ko gero, yra reikalinga. Kiek girdžiu,
tos problemos ar skauduliai, atsinešti
iš Lietuvos, yra nemokėjimas susikal-
bėti, spręsti konfliktus, smurtavimas
šeimoje, girtavimas, skyrybos. Ar bus
pakankamai čia, išeivijoje, žmonių,
jau vadinamų profesionalų, turinčių
tiek psichologinių žinių, tiek sociali-
nių ir dvasinių įgūdžių, kurie galės
padėti? Žinant, kad pašaukimų mažė-
ja tiek tarp čia gyvenančių žmonių,
tiek Lietuvoje, vyskupams vis sun-
kiau tokių pajėgių žmonių surasti.
Tad išeivijoje gali būti tam tikro
vakuumo. Arba neadekvatumo. Kai
turi krikščionišką bendruomenę, ta-
da turi išmokti gyventi bendriau, mo-
kėti solidarizuotis ir ieškoti šaltinių,
iš kur gali tikėtis gauti atgaivos.
Džiaugiuosi, jog yra tam tikro eku-
meninio bendradarbiavimo, kada
žmonės steigia tarnybas, kai ateina-
ma į pagalbą, išgirstama. 

Todėl kitas iššūkis jėzuitams ir
kitiems ir yra mokėjimas išgirsti ir
užmegzti dialogą. Ieškoti kalbos, kuri
padėtų susikalbėti ir leistų padaryti
sprendimus. Lietuviams nėra būdin-
ga dialogo kultūra: kalbame neklau-
sydami kitų arba iš karto nutrau-
kiame, pykstame, suasmeniname, sa-
vo pašnekovą padarome asmeniniu
priešu. Man patiko mūsų tėvo gene-
rolo pasakyta mintis, kad taip, gyve-
name globaliame pasaulyje, ir jė-
zuitas yra pašauktas būti pasirengęs
keliauti ten, kur reikia. Jis turi mo-
kėti greitai susidėti daiktus ir va-
žiuoti. Bet, kita vertus, sakė jėzuitų
generolas, jeigu žmogus nori būti

pajėgus išsikraustyti, kad netaptų
nomadu, turistu, jis turi būti pajėgus
įsišaknyti naujoje vietoje, suvokti tos
kultūros ypatumus, užmegzti ryšį,
kalbėtis, pažinti. Ir tada – kiek įma-
noma darbuotis. Tad poreikis yra
aiškus – jėzuitai turėtų ugdyti savo
žmones, kurie būtų pajėgūs susi-
kalbėti su žmonėmis, atjausti, su-
prasti ir suvokti, kas yra teisinga, kur
yra poreikis, ir tada investuoti lai-
ką. 

Dabar Jėzaus draugijoje yra
18,500 vyrų. Mūsų vadovai kalba,
kaip Šv. Ignaco dvasingumu vadovau-
jantis ordino nariai galėtų savo veik-
lą suderinti ir jungtis į tam tikrą tin-
klą, tapti Šv. Ignaco šeima. Turima
omenyje kitos vienuolijos, kurios irgi
vadovaujasi Ignaco dvasingumu –
vyrų ir moterų, tikintieji be įžadų,
pasauliečiai, pvz., krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenės, įvairios
šeimų bendruomenės. Jėzuitai, pasi-
rinkdami darbus, turi mokėti suvok-
ti, kad ten, kur darbus kiti žmonės
daro gerai, ten jie yra nereikalingi.
Kad reikia imtis tų darbų, kurie yra
nepopuliaresni arba sunkiau atlieka-
mi arba pavojingesni. Tad yra kvie-
čiama nebijoti sunkių darbų, kur gali
sulaukti kritikos ir iš vienos, ir iš ki-
tos pusės, nebijoti tam tikrų frontų, į
kuriuos jėzuitus ir kviečia Šventas
Tėvas. 

– Beveik 20 metų buvote jė-
zuitų gimnazijos Kaune direkto-
rius. Ar pastebite, kad keičiasi
kartos, kad ateina kitokia – gra-
žesnė, brandesnė karta?

– Kai būni gimnazijoje, tos vilties
ženklų yra daug. Išties į mokyklą
ateina daug gabių, giliai jaučiančių ir
jau įsipareigoti norinčių žmonių. Kita
vertus, tu žinai, kad yra ir labai daug
badaujančių, skurstančių, alkstančių.
Tiesiogine to žodžio prasme. Kad yra
labai daug prievartos. Kiek daug yra
sužalojamų žmonių, kiek jie atstūmi-
mo patiria, yra nemylimi, išgąsdinti.
Matai, kad dažnam gyvenimas iš tie-
sų yra sunki našta, o aplinka, kurioje
gyvena, yra priešiška. Dabartinė vi-
suomenė, civilizacija jaučiasi stip-
rios, nepriklausomos ir silpnojo žmo-
gaus dažnai nebeatjaučia. Iš čia tiek
daug neteisybės, išnaudojimo. Todėl
mokykla turėtų būti mūsų taikiklyje.
Reikia siekti, kad į mokyklą ateitų
mokytojauti gėrio siekiantys žmonės,
kad ambicingi, talentingi žmonės
suvoktų, kad gerų mokytojų dabar
taip reikia Lietuvoje. Kad jie norėtų
paveikti jaunų žmonių gyvenimą, kad
turėtų idealų. Džiaugiuosi, kad Lie-
tuvos Švietimo ministerija ir nevy-
riausybinės organizacijos imasi ini-
ciatyvų keliant mokytojo profesijos
vardą. Yra susikūręs judėjimas, kuris
kviečia mokytojus metams ar dvejiem
sudaryti sutartį ir dirbti mokykloje.
Gal per tuos metus, dvejus tie žmo-
nės atras, kad mokyti, būti su jaunais
žmonėmis, kurių gyvenime gali pa-
daryti įtaką, yra didelis džiaugsmas.
Mokykla, šeima – tai tos institucijos,
kurios turėtų teikti stiprumą, saugu-
mą, parengti jauną žmogų iššūkiams,
būti oazė greitai besikeičiančiame
pasaulyje. 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijo-
las Gintaras Vitkus Jaunimo centro
metinėje vakarienėje.

Jono Kuprio nuotr.

Pokalbis su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu Gintaru Vitkumi, SJ

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso ir telefono numerio nespaus-
diname. 
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Raõykite mums el. paõtu: redakcija@draugas.org, 
dalia.cidzikaite@gmail.com.

Istorijos išsaugojimas
paminklais

LEONIDAS RAGAS

Praeitų metų gruodžio 18 d.
„Drauge” daugiau nei dviejuose pus-
lapiuose pasirodė du išsamūs straips-
niai apie netoli Druskininkų esantį
Grūto parką su nesunaikintomis so-
vietinėmis skulptūromis. Algio Vaš-
kevičiaus rašinys pasižymi objek-
tyvumu, autorius nesmerkia istori-
nių paminklų, tuo tarpu tame parke
visai nebuvęs, o tik per internetą su
parku susipažinęs Jonas Šarka bai-
minasi, kad sovietinės praeities sim-
boliais susižavėję ir jų besiilgintys ne-
okomunistai neatsigautų ir, jei teisin-
gai supratau autorių, nesukeltų ko-
kios naujos Didžiosios spalio revoliu-
cijos. Straipsnius atidžiai perskaičius
dingtelėjo į galvą  prieš keletą bei ke-
lioliką metų patirti įstabūs atsitiki-
mai, užfiksuoti dviejose pridėtose
nuotraukose. Jeigu vienas paveikslas
prilygsta tūkstančiui žodžių, tai be-
lieka toliau pasisakyti kuo trumpiau.

1997 m. birželio mėnesį po vieš-
nagės Lietuvoje laukė kelionė atgal į
namus. Vilniuje pakeliui į oro uostą
giminaitis Stasys įvažiavo į kažkokį
gamyklos kiemą ir sustabdė automo-
bilį šalia suverstų nugriautų metali-

nių paminklų – sovietmečio didvyrių.
Stalinas priminė pavergtųjų kraštų
sadistinį išnaudojimą bei naikinimą.
Todėl apimtas nepaprasto atkeršiji-
mo jausmo, užsisėdau paniekinančiai
ant budelio krūtinės. Kadangi atrodė,
jog iš nusipelniusių menininkų gre-
mėzdinių kūrinių liko tik metalo lau-
žas, pasmerktas išlydymui, greitai
nusifotografavau, kad bent nuotrau-
koje išliktų istorija.

2001 m. rugsėjo mėnesį vėl atsidū-
riau prie tų nelemtų paminklų, tik šį
sykį jie buvo tvarkingiau bei tinka-
miau išdėstyti autorių minėtame Grū-
to parke. Kaip matyti iš nuotraukos,
stoviu priblokštai paniuręs šalia bai-
mę keliančios Stalino plieninės (rus.
,,stal” – plienas) figūros. Jei nebūtų
tokia milžiniška, ko gero, būčiau kaip
nors užsikapanojęs iki galvos ir ant
Stalino sprando pajodinėjęs.

Tačiau turiu pripažinti, kad ypač
teigiamą ir nepamirštamą įspūdį
paliko budelių paminklų panaudoji-
mas kapitalizmui skleisti – suma-
naus grybų verslininko Viliumo Ma-
linausko pinigų ,,kalimas” įkūrus pri-
vataus parko verslą ir, svarbiausia,
parko lankytojų mokymas, praeitį bei
paminklus išsaugant istorijai.

V. VOLERTO 
,,GEROS NAUJIENOS ATSPINDŽIAI” 

Kaip malonu, kad turime tokių
asmenybių kaip gerbiamas Vytautas
Volertas, kurie sugeba lengvais ke-
liais sakiniais apibūdinti, kas per 20
metų įvyko laisvei prisikėlusioje Lie-
tuvos valstybėje ir kaip pasaulis, įs-
kaitant Lietuvą, tvarkosi su ,,užgriu-
vusiais ekonominiais sunkumais”.
Gražu, kad autorius neteisia ir tos
,,didokos išsiskirsčiusiųjų dalies” ir
šią padėtį aptaria švelnesniu tonu,
net pagirdamas juos, kad jų daugu-
ma liko ištikimi lietuvybei (,,saviems
nameliams”). Koks teigiamas patari-
mas mums padėti sunkiau besiver-
čiantiems studentams, vykstantiems
į Lietuvą atlikti stažuotės. Man
asmeniškai labai malonu, kad per
mano septynerius metus Vokietijoje,
tarnaujant amerikiečių armijos lietu-
viškose kuopose, teko artimai pažinti
a. a. Birutę Bublienę kaip mažą mer-
gaitę, vieno iš mūsų vadų – Jono Bal-
trušaičio – dukrelę ir visą jo šeimą.
Volertas siūlo Birutę – JAV lietuvių
studentų stažuočių  pirmūnę – įrašyti

į JAV LB istoriją. 
Toliau autorius, kalbėdamas

apie Lietuvos vyriausybę, atliepia
mūsų daugelio jausmus, sakydamas,
,,ar nemalonu, kai JAV ir kitų šalių
išeivijos žmonės, pasižymėję mokslo
darbais, kūryba arba visuomenine
veikla, yra įvertinami premijomis?”
O kaip gražiai jis įvertina trečia-
bangius lietuvius: ,,Štai kokia malo-
ni naujiena – žmonės kaip žmonės
vertina visuomenę, lietuviškan gyve-
niman jungiasi, patys kuria LB
apylinkes, mokyklėles, joms vadovau-
ja.”

Paskutinis autoriaus sakinys
mus švelniai pamoko: ,,Džiaukimės
vilties spingsuolėmis, kurios švysčio-
ja aukštybių žvaigždės ir geros nau-
jienos atspindžiuose, o piktžoles
raukime ne lūpomis, bet rankomis.”
Ačiū, gerbiamas Volertai, už Jūsų
šviesias, širdį pakeliančias mintis.

Faustas Strolia, 
Oak Forest, IL

KOMENTARASKOMENTARAS

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

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

Lietuvių meno ansamblis
D A I N A V A

sekmadienį 
2011 m. sausio 23 d. 

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

bažnyčioje
6812 South Washtenaw Avenue

Marquette Park, Chicago, IL
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Trys karaliai premijavo
K. Platelî ir V. Daujotytê�

Lietuva už dujas ,,Gazprom” mokès daugiau
Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) – Iš

neoficialių šaltinių tapo žinoma, kad
šiemet sausį AB ,,Lietuvos dujos” už
iš rusų dujų susivienijimo ,,Gaz-
prom” perkamas dujas mokės dau-
giau – už 1,000 kub. metrų teks pa-
kloti 356 JAV dolerių. 

,,Lietuvos dujų” atstovai nurodo,
kad pernai gruodį dujos kainavo 348
JAV dol. Pernai vasarą AB ,,Lietuvos
dujos” dujas pirko mokėdamos apie
320 JAV dol. Vidutinė kaina Europos
vartotojams, pasak ,,Gazprom” val-
dybos pirmininko Aleksej Miller,

2010 m. siekė 308 JAV dol. 
Rusijos dujininkų sąjungos ir

Valstybės Dūmos vicepirmininko Va-
lerij Jazev teigimu, pigiausiai Euro-
poje 2010 m. dujos kainavo Estijoje –
303 JAV dol. ,,Gazprom” valdybos
pirmininkas pernai yra sakęs, kad
naftos kainai pasiekus 100 JAV dol./
bbl, gamtinių dujų kaina Europos
vartotojams gali pasiekti 400 JAV dol.
Neatidėliotinų sandorių rinkoje 1,000
kub. m gamtinių dujų kaina pernai
gruodį taip pat svyravo apie 350 JAV
dol.

Berlynas, sausio 7 d. (ELTA) –
Trys garsūs ekonomistai, du iš jų –
Nobelio premijos laureatai, tvirtina,
kad finansinės Europos problemos
2011 metais neišnyks. Paul Krug-
man, Joseph Stiglitz ir Nouriel Rou-
bini perspėja Europos Sąjungos (ES)
šalių vyriausybes, kad jų priemonės
nėra veiksmingos.

Kai kurios Vidurio Europos šalys
praėjusiais metais džiugino rinkas sa-
vo rezultatais. Vokietijoje, pavyz-
džiui, antrą praėjusių metų ketvirtį
pastebėti sparčiausi ūkio augimo
tempai nuo 1990 metų. Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) duomenimis,
Vokietijos bendrasis vidaus produk-
tas 2010 m. paaugs 3,3 proc. 

Kita vertus, Airijos, Graikijos, Is-
panijos, Latvijos ir Rumunijos eko-
nomikose buvo juntamas rimtas nuo-
smukis. Niekam nebuvo netikėta, jog
ES valstybės skirtingai traukiasi iš
recesijos. Ir vis dėlto 2011 m. vien tik
Graikijos ekonomika vis dar nebus
pasitraukusi iš recesijos.

Ekonomistai teigia, kad ir šiais
metais Europa neįstengs ,,laisvai
kvėpuoti”. Jie perspėja, kad ES vals-
tybėms, kaip ir bendrajai Europos va-
liutai eurui, vis dar gresia pavojus.

Londono ekonomikos mokyklos

profesorius P. Krugman tvirtina, kad
iki šiol priimtos priemonės labiau pa-
kenks, nei bus naudingos, kaip pa-
vyzdį pateikdamas 1937 m. JAV eko-
nomiką. Tais metais prezidento
Franklin Delan Roosevelt priimtos
priemonės – išlaidų mažinimas  – ,,tik
paskatino ekonomikos, jau bekylan-
čios po didžiosios recesijos, griūtį”.

Ne itin geros nuomonės apie da-
bartinę padėtį yra ir N. Roubini, žmo-
gus, išpranašavęs 2008 m. finansų
krizę. Jis tvirtina, kad euro zona ke-
lia didžiausią riziką pasaulio ekono-
mikos augimui. Jis laikosi nuomonės,
kad antikrizinės priemonės – parama
mažosioms valstybėms – gali tik sulė-
tinti stambių Europos ekonomikų au-
gimą. 2011 m. daug lėčiau augs Vo-
kietijos, Prancūzijos ir Italijos ekono-
mikos, spėja ekonomistas.

Liūdnus spėjimus skelbia ir J.
Stiglitz. Šalims, kurios naudoja tik fi-
nansines biudžetines pagalbos prie-
mones, gresia ne tik augimo sulėtėji-
mas, bet ir nauja ekonominės krizės
banga. J. Stiglitz nuomone, išsivys-
čiusios šalys pagrindinį dėmesį turė-
tų skirti investicijoms, karinių išlaidų
mažinimui ir mokesčių sistemų per-
tvarkai, jeigu jos nori, kad kuo grei-
čiau atsigautų ekonomikos plėtra.

(Iš kairės): literatūrologė profesorė Viktorija Daujotytė, LRS premijos laureatas
poetas, vertėjas Kornelijus Platelis, Rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Jo-
nas Liniauskas.                                                                     ELTA nuotr.

,,,Starbucks” keiçia ñenklâ

,,Mars Lietuva” ruošiasi investuoti 
daugiau kaip 27 mln. litû�

Washington, DC, sausio 7 d.
(Tiesa.com) – Didžiausias pasaulio
kavinių tinklas „Starbucks” pranešė
keičiantis savo ženklą. Naujasis ame-
rikiečių tinklo ženklas yra be žodžių
„Starbucks” ir „coffee”, paliktas, bet
atnaujintas tik stilizuotas žalias ant
balto fono sirenos atvaizdas.

„Starbucks” ženklo keitimas su-
sijęs su tuo, kad ateityje bendrovė ke-
tina pristatyti produktus, nesusiju-
sius su kava. Tačiau kai kurie prekių
ženklų specialistai sukritikavo tokį
„Starbucks” žingsnį. „Manau, tai ne-
sąmonė”, – pareiškė „Core Brand”
prekių ženklų patarimų bendrovės
vadovas James Gregory.

Vis dėlto „Starbucks” be kavos
jau ėmė pardavinėti savo ledus, o at-
eityje planuoja pradėti prekiauti alu-
mi ir vynu. „Starbucks” pelnas per

pirmuosius tris praėjusių metų ket-
virčius buvo dvigubai didesnis nei
2009 m. 

Gargždai, sausio 7 d. (ELTA) –
Šokoladinių batonėlių ir pašaro gyvū-
nams rinkoje pirmaujanti bendrovė
,,Mars Lietuva” šiemet planuoja šaly-
je investuoti apie 27 mln. litų. Nuo
1993 m. Lietuvoje veikianti bendrovė
į gamybos bei rinkodaros infrastruk-
tūrą jau investavo daugiau kaip 290
mln. litų.

Gargžduose įsikūrusioje ,,Mars
Lietuva” gamykloje apsilankiusiems
finansų ministrei Ingridai Šimonytei,
parlamentarei Agnei Bilotaitei ir
Klaipėdos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui Česlovui Ba-
nevičiui buvo pristatyti bendrovės
veiklos rezultatai, planuojamos in-
vesticijos ir įmonės plėtra šalyje. Pa-
sak ,,Mars Lietuva” vadovės Aušros
Žemaitienės, Finansų ministerijos

vadovės atvykimas rodo, jog Vyriau-
sybė aktyviai domisi ne tik galimais,
bet ir esamais investuotojais.

Praėjusiais metais įmonės gamy-
bos apimtys siekė 78,300 tonų, o par-
davimai sudarė 467 mln. litų. ,,Mars
Lietuva” yra tarptautinės bendrovės
,,Mars, Incorporated” antrinė įmonė,
Gargžduose turinti pašaro gyvūnams
gamyklą, o Vilniuje – pardavimų ir
rinkodaros padalinį. Įmonėje dirba
daugiau kaip 800 darbuotojų.

Per metus gamykloje vidutiniš-
kai pagaminama per 80,000 tonų
,,Pedigree”, ,,Whiskas”, ,,Exelcat”,
,,Kitekat”, ,,Sheba” ir ,,Cesar” pro-
dukcijos gyvūnams augintiniams.
,,Mars Lietuva” gamykloje gaminami
350 rūšių ir porūšių produktai tiekia-
mi į daugiau kaip 20 Europos šalių.

Washington, DC, sausio 7 d.
(ELTA) – JAV gynybos sekretorius
Robert Gates pranešė, kad per atei-
nančius penkerius metus kariuome-
nės biudžetas bus mažinamas dar 78
mlrd. JAV dolerių.

Anksčiau jau buvo paskelbta apie
ketinimą sumažinti Pentagono išlai-
das 100 mlrd. JAV dol. Šios lėšos bus
skirtos kitoms gynybos programoms.
Manoma, kad ketinimas skirti ma-

žiau lėšų ginkluotės programoms su-
lauks aršaus Kongreso nepritarimo.

Daugiausia lėšų bus stengiamasi
sutaupyti mažinant Pentagono biu-
rokratinio aparato administracines
išlaidas, taip pat mažinant darbuoto-
jų atlyginimus. Numatoma, kad 2012
m. Pentagono biudžetas sieks 553
mlrd. JAV dolerių ir atspindės maž-
daug 3 proc. augimą. Vėliau augimas
mažės, o 2015 m. ir 2016 m. nekis.

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Tradiciškai per Tris Karalius pagerb-
tas Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS)
premijos laureatas. Šįkart LRS pre-
mija už didelės vertės literatūros kū-
rinį, išleistą per pastaruosius dvejus
metus, įteikta poetui, vertėjui Korne-
lijui Plateliui. Šventiniame vakare
laureatas 3,000 litų premija apdova-
notas už praėjusiais metais pasiro-
džiusį aštuntąjį eilėraščių rinkinį
,,Karstiniai reiškiniai”, kurį išleido
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
Ne tik poetas, bet ir LRS savaitraščio
,,Literatūra ir menas” vyriausiasis
redaktorius, Meno kūrėjų sąjungos
prezidentas K. Platelis kolegų pasvei-
kintas ir artėjančio 60-mečio proga.

Lietuvos rašytojų sąjungos pre-

miją prieš metus už eilėraščių knygą
,,Aoristas” pelnęs poetas, eseistas Do-
natas Petrošius šįkart vadovavo LRS
premijos vertinimo komisijai.

Trijų karalių dieną Rašytojų są-
jungoje apdovanota ir literatūrologė
profesorė Viktorija Daujotytė. Už
pernai išleistą monografiją ,,Tragiš-
kasis meilės laukas” apie poetą Sigitą
Gedą (1943–2008) profesorei įteikta
pirmoji Lietuvos autorių teisių gyni-
mo asociacijos (LATGA-A) premija.

Kai kurių monografijos skaityto-
jų teigimu, po paskutiniais gyvenimo
metais S. Gedos patirtų tragiškų as-
meninių patirčių ir šių įvykių atspin-
džių spaudoje V. Daujotytės mono-
grafija visuomenės sąmonėje viską
tarsi grąžina į savo vietas.

Bus mažinamas Pentagono biudžetas 

Garsùs ekonomistai kalba 
apie Europos ateitî�

Vilnius, sausio 7 d. (Delfi.lt) – Temstant ketvirtadienio vakarui Vilniaus
senamiesčio gatvėmis pražygiavo trys karaliai. Kiekvienais metais Sausio šeš-
toji diena simbolizuoja žiemos švenčių pabaigą – šia proga krikščionys įvedė
Trijų Karalių šventę. Būtent šią dieną pajudėję nuo Aušros Vartų Vilniaus ro-
tušės link su savo palyda žygiavo trys karaliai. Trumpam apsilankę vienoje pa-
grindinių miesto aikščių persirengėliai pabendravo su miestiečiais, pasisvei-
kino su vaikais ir jų tėvais bei nužingsniavo savo galutinio tikslo – Katedros
aikštės – link.                                                                      Delfi.lt nuotr.

„Starbucks” nekeitė savo prekinio
ženklo beveik 20 metų. 

SCANPIX nuotr.
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Žvilgsnis î 2010-uosius
Baigiantis metams įprasta ap-

žvelgti praėjusius metus, svarbiau-
sius įvykius ir pokyčius. Apie tai, ko-
kie šie metai buvo politikos, socialinės
politikos ir kultūros srityse, „Bernar-
dinai.lt” paprašė pasidalyti Gintaro
Aleknonio, Romo Lazutkos ir
Vaido Jauniškio.

Gintaras Aleknonis: 
„Metai buvo orūs”

Politikos apžvalgininkas ir žur-
nalistas Gintaras Aleknonis apžvelg-
damas ir vertindamas praėjusius me-
tus, Lietuvos ir užsienio svarbiausius
procesus ir įvykius, sakė, kad, jo nuo-
mone, šie metai buvę orūs ir, nepais-
ant sunkumų ar sudėtingų situacijų,
kai kurių pasiekimų ir priimtų spren-
dimų nuvertinti negalima: „Žvelgda-
mas į šalies vidaus gyvenimą saky-
čiau, kad gal mes dar tai patys ne iki
galo įvertiname, bet mums pavyko iš-
laikyti orumą. Gyvenome sunkiau,
bet sugebėjome susitvarkyti taip, kad
nereikėjo kreiptis pagalbos į Tarp-
tautinį valiutos fondą. Labai svarbu
ir tai, kad valstybė laiku vykdė savo
prisiimtus įsipareigojimus išmokėda-
ma, tiesa, kiek sumažintas, pensijas.
Džiugina besikeičianti padėtis dujų
ūkio srityje. Tai, kad pasirinktas ke-
lias tinkamas, liudija ir aštrus Rusijos
atsakas, rodantis, kad laikomės savo
pasirinktos mums svarbios kryp-
ties.”

Komentuodamas padėtį pagrin-
dinėse valdžios institucijose G. Alek-
nonis pastebėjo, kad Seimui šie metai
tikrai nebuvo patys geriausi, tačiau
jis sugebėjo priimti tam tikrų itin
reikšmingų sprendimų: „Apkalta vi-
sada yra itin nemalonus dalykas, o
šiais metais Seime vykęs procesas ap-
skritai paliko nemenką kartėlį, nes
rezultatas buvo daugiau nei stebinan-
tis ir atskleidžiantis pačias negra-
žiausias politinio gyvenimo puses. Ki-
ta vertus, labai vertinu tai, kad Sei-
mas priėmė pilietybės įstatymą, ku-
riame pasiuntė labai aiškią žinią, kad
dviguba pilietybė turėtų būti reta iš-
imtis, ir įnešė kur kas daugiau aišku-
mo šioje srityje.”

Vyriausybei ir Seimui darbą itin
sunkino tvirtos opozicijos nebuvimas:
„Paradokslu, kad opozicija, kuri vei-
kia išvien,  padeda patiems valdan-
tiesiems. Tvirta ir konstruktyvi opo-
zicija aiškai nurodo kritikuotinus da-
lykus, duoda suprasti, ką ir kaip dera
keisti, į ką kreipti dėmesį. Tuo tarpu
dabar ta kritika yra visiškai nenuo-
sekli, nepateikiama konkrečių pasiū-
lymų”, – sakė G. Aleknonis.

Lietuvos užsienio politika, ap-
žvalgininko teigimu, taip pat gali būti
apibūdinta kaip ori. Nors daugelis
prezidentės Dalios Grybauskaitės ap-
sisprendimą nevykti į Prahą susitikti
su JAV prezidentu Barack Obama,
vertina kaip neapgalvotą išsišokimą,
G. Aleknonio manymu, galima į tai
žvelgti ir kitaip: „Lietuva nenusiže-
mindama ir nieko neįžeisdama suge-
bėjo pasirodyti kaip ori valstybė. Ir
kad toks orumas tarptautinėje erdvė-
je yra gerbiamas, byloja tai, kad, ne-
paisant prezidentės sprendimo, san-
tykiai su JAV nepablogėjo, o galiau-
siai mus pasiekė žinia apie NATO gy-
nybos planus Baltijos šalims. Tai be-
ne didžiausia šių metų pergalė, ypač
atsižvelgiant į tai, kad tokie planai

niekaip negalėjo būti parengti be JAV
pritarimo.”

Nepaisant teigiamų pokyčių, pa-
sak G. Aleknonio, vis dar nuvilia pa-
dėtis Lietuvos teisėsaugos sistemoje:
„Vadinamoji pedofilijos byla labai aiš-
kiai parodė, kad mūsų teisėsauga ne-
atlaiko tos naštos, kurią, visuomenė
tiki, ją galint ir privalant atlaikyti.
Kita vertus, pabrėžčiau pastebimus
teigiamus pokyčius policijos sistemo-
je. Lietuvos policija šiais metais, ma-

nau, pasirodė geriau nei bet kuri kita
teisėsaugos institucija. Labai gerai,
kai institucija ar žmonės sugeba pa-
simokyti iš savo klaidų, o jiems aki-
vaizdžiai tai pavyko ir davė puikių re-
zultatų. Štai Garliavos įvykiai. Regis,
trūko tiek nedaug, kad visa susikau-
pusi įtampa virstų atvira problema,
tačiau policija sugebėjo oriai suval-
dyti padėtį. Tas pats pasakytina ir
apie įvykusias eitynes, skirtas homo-
seksualų teisėms. Tai, ko policija ne-
sugebėjo padaryti prieš kelerius me-
tus prie Seimo, ji puikiai parodė eity-
nių metu. Manau, policija tikrai gali-
me didžiuotis ir drąsiai sakyti, kad
bent jau su miniomis ji sugeba susi-
tvarkyti taip, kaip ir jų kolegos Vaka-
ruose.”

Užsienio svarbiausių įvykių kon-
tekste reikšminga yra „Wikileaks”
paviešintų dokumentų istorija: „‘Wi-
kileaks’ pasirodė kaip visiška  prie-
šingybė mūsų viešajai erdvei, ir tuo
pačiu – kaip tam tikras skaidrumo ir
tiesos pliūpsnis. Tiesa, mus iš tikrųjų
išlaisvina, todėl politikos ciniškumo
apnuoginimas, parodymas, kad apie
politiką mes dažniausiai žinome tik
tai, ką kažkas nori, kad mes žinotu-
me, ir tai nebūtinai yra visa tiesa, yra
pats savaime labai svarbus”, – svars-
tė G. Aleknonis. „Tuo tarpu Lietuvos
žiniasklaida, užuot tapusi vis labiau
nepriklausoma, tampa vis labiau ir
labiau priklausoma. Ji praranda savo
orumą ir sugebėjimą pripažinti klai-
das. Klaidų atitaisymas, man regis,

visada yra stiprybės ženklas, tuo tar-
pu mūsų žiniasklaida vadovaujasi vi-
siškai priešinga nuostata. Keistai ma-
noma, kad kitą pažeminę ar nukreipę
dėmesį nuo klaidų save paversime ge-
resniais ir pranašesniais.”

Apie tai, kad tiesa, geri norai ir
darbai yra svarbesni ir reikšmingesni
už politinę naudą ir materialinius iš-
skaičiavimus, pasak G. Aleknonio,
byloja, o savotiškai ir visus 2010 m.
apibendrina ir Lietuvos krepšinio

rinktinės pasiekimai Pasaulio krepši-
nio čempionate: „Tai, kas įvyko, ver-
tinu net ne kaip labai aukštą ir svar-
bų sporto pasiekimą, bet veikiau kaip
įrodymą, kad ne viskas pasaulyje yra
matuojama ir sveriama pinigais. Tai,
kad sugrįžę krepšininkai atsisakė
jiems priklausiusių nors ir kuklių pi-
niginių paskatinimų už pasiektus re-
zultatus, dar kartą patvirtino, kad di-
dieji darbai yra padaromi be didelių
pinigų, o svarbiausi dalykai jais ir neį-
kainojami” – apibendrino G. Aleknonis.

R. Lazutka: „Metus ženklino
augančios kainos 

ir didėjantis nedarbas”

Ekonomisto ir socialinių moklsų
daktaro Romo Lazutkos teigimu,
2010 metus vis dar ženklino stipriai
juntami ekonominės krizės padari-
niai, iš kurių patys aštriausi – nedar-
bo augimas, pajamų smukimas ir kai-
nų kilimas.

Anot jo, galima daug diskutuoti,
ką, kaip ir kada derėjo daryti Vyriau-
sybei, kad būtų išvengta ilgalaikių so-
cialinių krizės pasekmių, tačiau visų
svarbiausia, kaip šiais metais jautėsi
ir kaip gyveno paprasti žmonės. O jie,
anot R. Lazutkos, labiausiai kentėjo
dėl milžiniško kainų augimo: „Nega-
lima nepastebėti, kad per metus bū-
tiniausių produktų kainos, tarp jų –
net ir pačių riekalingiausių maisto
produktų, šoktelėjo net keliolika pro-
centų. Ir mažas pajamas gaunantys

asmenys, taip pat ir pensininkai nuo
kainų augimo nukentėjo kur kas la-
biau nei nuo pensijų sumažinimo.”

Pasak ekonomisto, kainų didėji-
mas krizės metu – gana keistas ir ne-
įprastas dalykas, nes paprastai tai
pastebima ekonomikai augant, o Lie-
tuvoje susidariusi padėtis veikiau
kalba apie reikšmingus rinkos iškrai-
pymus, kuriuos jaučia visi žmonės:
„Lietuvos rinka yra sripriai monopo-
lizuota ir oligopolizuota. Tai ypač pa-
stebima komunalinių paslaugų srity-
je, tačiau matyti ir kitose svarbiose
srityse. Ir nors valdžios atstovai daž-
nai suranda pasiteisinimų, sakančių,
kad dėl susidariusios padėties kalta
ne iškraipyta rinka, o kokie nors išo-
riniai veiksniai, tai kartais kelia rim-
tų abejonių. Jei, pavyzdžiui, sakoma,
kad maisto kainos didėjo dėl didėjan-
čios maisto produktų paklausos ir iš-
augusių kainų pasaulio rinkose, vis
tiek natūraliai kyla klausimas, kodėl
tuomet Lenkijoje maisto kainos vis
vien yra mažesnės nei pas mus.”

Ne mažiau skausmingas dalykas,
ženklinęs praėjusius metus, R. La-
zutkos teigimu, buvo nedarbo augi-
mas ir emigracija. „Nors pasigirsta
kalbančių, kad štai jau ir vėl ima
trūkti vienų ar kitų specialybių dar-
buotojų, kad darbo rinka atsigauna,
manau, apie tai skelbti dar tikrai per
anksti. Tikras ženklas, kad naujų
žmonių reikia, o juo labiau, kad jų
trūksta, bus tada, kai stebėsime žen-
klų 15–20 proc. siekiantį algų didėji-
mą tam tikrose ekonomikos srityse,
nes tai reikš, kad darbdaviai pasiryžę
mokėti daugiau jiems taip gyvybiškai
reikalingiems darbuotojams.”

Nedirbančių žmonių padėtis yra
tikrai sudėtinga, juo labiau, kad dar-
bo biržoje registruotiems asmenims
išmokos mokamos tik pusę metų, ne-
atsižvelgiant į tai, jog krizės sąlygo-
mis įsivyrauja ilgalaikis nedarbas, ir
jis tikrai ne visada susijęs su tuo, kad
žmonės yra nenusiteikę dirbti: „Net
tokios šalys kaip Amerika, kurios tik-
rai negarsėja socialinės gerovės siste-
mos kūrimu, atsižvelgė į tai, kad
žmonėms darbą krizės sąlygomis su-
sirasti sunku, ir prailgino išmokų mo-
kėjimo laiką. Ten taip pat vis nuosek-
liau mėginama įtvirtinti požiūrį, kad
socialinė parama, darbo vietų išlaiky-
mas ir jų rėmimas nėra išlaidos ar
paprasčiausias lėšų švaistymas. Tai
yra tokia pat ilgalaikė ir labai esminė
investicija, leidžianti žmonėms išgy-
venti, o Lietuvos atveju – ir išlikti ša-
lyje, kuriai vėl prireikus darbo jėgos
gali tekti ją įsivežti iš užsieno, jei emi-
gracijos mastai nemažės.”

R. Lazutka pažymi, kad nematyti
emigracijos mastai, kurie šiais metais
vėl pastebimai išaugo, yra ženklas
valdžiai, jog žmonės negali čia išsilai-
kyti, negali užtikrinti ekonomiškai
saugaus gyvenimo sau ir savo šei-
moms: „Juk žmonės nepalieka nei
darbo, nei šeimos, nei šalies, jei vis-
kas yra gerai ir sklandu. Išvykstama
tada, kai kyla problemų, kurioms ne-
matoma jokio kito sprendimo. Man
savo ruožtu tai panašu ir į tylų, bet
nekonstruktyvų visuomenės protes-
tą, į kurį valdžia net nesivargina rea-
guoti.”

Tuo tarpu konstruktyvaus pro-
testo pavyzdžių,    Nukelta į 8 psl.

2010-aisias netrūko pokyčių ir reikšmingų įvykių
išeivijos gyvenime, praėjusieji metai pasižymėjo gau-
siais Lietuvos valdžios žmonių apsilankymais Jungtinė-
se Valstijose: net po porą kartų čia lankėsi Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir mūsų
šalies Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius, lapkričio
mėnesį Čikagoje ir Washington, DC viešėjo LR užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis. Rugpjūčio mėn.
LR ambasadoriaus JAV pareigas pradėjo eiti Žygiman-
tas Pavilionis. 

LR Užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis ir LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis.                          Ingos Lukavičiūtės nuotr.



8               DRAUGAS, 2011 m. sausio 8 d., šeštadienis

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

Atkelta iš 7 psl.    anot ekonomisto,
galime pamatyti Europos šalyse:
„Girdime ir matome, kaip į valdžios
sprendimus reaguoja graikai ar pran-
cūzai. Jie bent jau pasako savo val-
džiai, kad yra kažkuo nepatenkinti,
suformuluoja problemą ir ją iškelia.
Ir net jei jie nepasiekia savo tikslo,
vis dėlto sudaro prielaidas dialogui,
pri-verčia valdžią juos išgirsti. Todėl
kai Lietuvoje svarstoma, ar leisti
žmo-nėms sausio 16 d. rinktis prie
Seimo ir ten piketuoti, aš mąstau dar
radi-kaliau: reikėtų  leisti rinktis ne
prie Seimo, bet įsileisti juos į patį
Seimą. Leisti jiems kalbėti, sakyti,
kas neramina, kokias problemas jie
mato. Toks protestas būtų konstruk-
tyvus, vedantis į dialogą ir brandi-
nantis visą visuomenę.”

Vaidas Jauniškis:
„Atsisveikinimo su didžiosiomis
iliuzijomis ir bendruomenišku-

mo budimo metas”

Anot teatro kritiko, interneto
svetainės „Menų faktūra” redakto-
riaus Vaido Jauniškio, vertinant
2010  m. kultūros srityje, vargu ar ga-
lima nekreipti dėmesio į 2009 m. pa-
likimą ir tai, kad ne per vienerius me-
tus susidarė ir įsitvirtino tam tikra
paniekos kultūrai ir kultūros žmo-
nėms nuomonė. Tačiau tai pagaliau
suveikė kaip tam tikras katalizato-
rius: „Šių metų išskirtinis bruožas
Lietuvos kultūroje – atsisveikinimas
su didžiosiomis iliuzijomis. Iliuzijo-
mis, kad valdžia padės kultūrai, kad
kultūra gali iš esmės rūpėti dar kaž-
kam, o ne tik patiems menininkams
ar pavieniams žmonėms, sėdintiems
valdžioje. Savotiškas prablaivėjimas
po inirtingų grumtynių kultūros sos-
tinės projektų fone, atsisveikinimas
su socializmo ideologija, grįsta kul-
tūros politikos samprata, pačius kul-
tūrininkus labiau sutelkė bendrai
veiklai. Atėjo suvokimas, kad jei val-
džia nieko mums nedavė ir neduoda,
tai mes turime bandyti kažkaip tai
pasiimti, labiau rodydami savo veik-
lumą.”

V. Jauniškio teigimu, pasikeitusi
padėtis sudarė galimybę ir net išryš-
kino poreikį daliai kultūros žmonių
pereiti nuo meno kūrimo prie meni-
ninkams ne tokio artimo ir įdomaus,
bet ne mažiau svarbaus, institucijų ir
net įstatymų kūrimo, ilgalaikėje pers-
pektyvoje užtikrinančio geresnį ar
bent pakenčiamą gyvenimo ir kūry-
bos procesą.

„Šie metai, man regis, pasižymė-
jo ne kažkokiais itin svarbiais ar įs-
pūdingais įvykiais, bet buvo veikiau
darbiniai, buvo daug dirbama žiūrint
į kultūrą kaip tam tikrą tęstinį pro-
cesą, o ne vien paskirų įvykių virtinę.
Kaip reikšmingą metų įvykį išsskir-
čiau kultūros politikos kaitos gairių

priėmimą Seime ir jų siūlymą iš Pre-
zidentūros pusės. Taip pat ir Meno
kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo priėmimą, kuris
bent šiek tiek turėtų palengvinti me-
nininkų mokestinę dalią”, – sakė V.
Jauniškis.

Pasak teatro kritiko, itin svarbu
pastebėti ir kultūros žmonių bend-
ruomeniškumo budimą, mažėjantį
susikaldymą ir vis dažniau pasigirs-
tantį kalbėjimą ne tik apie tas kultū-
ros ir meno sritis, kurioms atstovau-
ja kalbantys meninikai, bet ir apie
bendrus kultūros politikos principus,
svarbius visai kultūros žmonių bend-
ruomenei: „Tai ypač gerai atsiskleidė
Nacionalinio dramos teatro vadovų
kaitos kontekste, kai teatralų bend-
ruomenė sugebėjo susitelkti ir aiškiai
bei garsiai pasakyti savo lūkesčius,
nuostatas ir vizijas. Būtent tai, mano
galva, puikiai parodo anksčiau minė-
tą  suvokimą, kad yra galimybių ir
būdų dalyvauti kuriant kultūros poli-
tiką ir priimant svarbius sprendimus
ar bent jau garsiai išsakyti viltis ir vi-
zijas.”

Paklaustas, ar tokios stipriau be-
sitelkiančios menininkų bendruome-
nės balsas tampa ir garsiau girdimas
valdžios institucijų koridoriuose, V.
Jauniškis sakė, kad apie tai kalbėti
dar kiek ankstoka, bet teigiamų po-
kyčių matyti, o į suinteresuotų žmo-
nių kalbas bent jau imama žiūrėti
rimtai: „Nors kartais vis dar atrodo,
kad viskas Kultūros ministerijoje ir
jai pavaldžiose institucijose vyksta
pagal principą šunys loja, o karava-
nas eina, tačiau matyti ir tam tikrų
pokyčių. Jie iš dalies susiję ir su nau-
jojo ministro Arūno Gelūno atėjimu
ir principine jo laikysena tikrai svar-
biais klausimais. Tai, kad bent kol
kas jis atrodo kaip žmogus, sugeban-
tis atsispirti politinių ir lobistinių
grupių įtakoms, teikia vilties, kad tos
naujo požiūrio į kultūrą užuomazgos
iš tiesų prigis ir įsivirtins. O pokyčiai,
kurių galime tikėtis sutvarkius insti-
tucinę ir įstatyminę bazę, Lietuvos
kultūrai gali būti vieni reikšmin-
giausių per visą nepriklausomybės
laikotarpį.”

„Bet jei kalbėsime apie mokesčių
politiką, tai ji yra pjaunanti ir naiki-
nanti kultūrą – ir ne vien finansiškai:
tai susiję su giluminiu kultūros, kaip
valstybės išlikimo supratimu. Prade-
dant leidiniais, baigiant atlikėjais –
elgiamasi taip, lyg menkos įplaukos iš
jų mokesčių pataisytų valstybės eko-
nomiką. Kultūrai netinka matemati-
niai ar ekonominiai sprendimai, tai
yra valstybės gyvasties klausimas”, –
apibendrino V. Jauniškis.

Kalbino Lina Valantiejūtė 
ir Gediminas Kajėnas

Bernardinai.lt

Žvilgsnis î 2010-uosius
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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

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

IEŠKO DARBO

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

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-

dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Ieškau moters, kartu nuomotis la-
bai gražų 2 mieg. butą Brighton Park
rajone. Tel. 773-396-9232.

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 072 atsakymai
Vertikaliai:
2. Tuoj. 3. Nasturtos. 5. Tylėjimas. 6. Gūžė. 7. Dainuok. 8. Sviestu. 10.

Pumos. 12. Klumpė. 14. Vėzdas. 16. Atlyginimas. 17. Pastarnokas. 21. Alyva.
23. Akmuo. 26. Spraga. 27. Everestas. 28. Aukcionas. 29. Įsakas. 31. Gnybtas.
33. Vyturys. 34. Tamsa. 38. Anri. 40. Ošia.

Horizontaliai:
1. Stirna. 4. Štanga. 9. Fagotas. 11. Liežuvį. 13. Taurė. 15. Lina. 18. Pelė.

19. Stereotipas. 20. Pakasynos. 22. Santrauka. 24. Gytis. 25. Ertmė. 30.
Pugačiova. 32. Suvorovas. 35. Patriarchas. 36. Guba. 37. Fuga. 39. Sesuo. 41.
Kasnakt. 42. Nykštys. 43. „Pikaso”. 44. Asilas.

Kryžiažodžio atsakymas: Džiaugsmo ašaros.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 071 išsprendė ir 
mums atsakymus at siun tė:

Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu
– redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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– Kokie keliai atvedė į Ame-
riką? Papasakokite apie save,
savo šeimą.

– Amerikoje atsiradome dėl vyro
darbo: po 4 metų darbo  Hong Konge
jį perkėlė dirbti į Jungtines Valstijas
– taip mes atsidūrėme Atlanta mies-
te. Tai buvo didelis kultūrinis šokas
visai mūsų šeimai. Hong Kongas  –
vienas tankiausiai apgyvendintų
miestų pasaulyje, tikras skruzdėly-
nas, tad Georgia su savo atstumais ir
erdvėmis (į parduotuvę čia nenueisi)
pareikalavo laiko apsiprasti. Manė-
me, kad čia gyvensime 3–4 metus,
tačiau susiklostė taip, jog jau bėga
dešimti metai, ir kol kas sparnų kelti
nežadame. Čia gimė mūsų dukrytė
Karolina – ketvirtas vaikas šeimoje.
Sūnus Aurimas, gavęs magistro
laipsnį Barselonoje paslaugų  dizaino
ir projektų vadybos specialybėje, šiuo
metu darbuojasi Lietuvoje. Dukra
Ieva Georgia Institute of Technology
studijuoja pramoninį dizainą. Sūnus
Kristoferis yra septintokas. Vyras
šiuo metu užsiima savo privačios
bendrovės veikla.

Aš 1986 baigiau Vilniaus univer-
sitetą, įgijau bibliotekininkės-biblio-
grafės specialybę. Trejetą metų dir-
bau Dailės akademijos bibliotekoje.
Vėliau – privačioje bendrovėje ,,Visus
Plenus”.

Visą gyvenimą piešiau, lipdžiau,
karpinėjau, mezginėjau. Tik dabar,
vaikams paaugus, atsirado daugiau
laiko šiai kūrybinei aistrai. Turiu vil-
tį pavasarį pagaliau surengti  pirmąją
savo darbų parodą.

– Kaip seniai įsuko lietuvy-
bės suktukas? Nesunku?

– Gyvename laikmetyje, kai pa-
saulis ,,susitraukė”, kai valstybių
sienos atsiveria vis plačiau ir žmogus
gali sau leisti pasirinkti, kokioje
šalyje mokytis, dirbti, gyventi. Tai
laikas, kai tautos sparčiai migruoja ir
maišosi. Dažnam iškyla esminiai
egzistenciniai klausimai. Ypač po
aštrių diskusijų dėl dvigubos pilie-
tybės daugelis savęs turėjo paklausti:
,,Kur šiame pasaulyje mano vieta?”.

Mūsų sūnus Kristis – labai geras pa-
vyzdys. Aš, jo mama – lietuvė, jo tėtis
– danas. Kristis gimė Hong Konge ir
ilgą  laiką manė, kad yra kinas. Šiuo
metu jis gyvena Amerikoje, kalba ke-
liomis kalbomis – tikras kosmopo-
litas. Tačiau dažnai tenka atsakyti į
klausimą, kokia jo tautinė priklau-
somybė.  

Žmogus – kaip medis: jo šaknys –
tėvai, gentis, tauta, Tėvynė, jo šakos
– vaikai, nuveikti darbai, įgyvendinti
tikslai. Gimdami mes iš savo tėvų
gauname tautinį-kultūrinį paveldą.
Gyvenime turime galimybę rinktis,
ar liksime ištikimi tėvų kalbai, kul-
tūrai, tikėjimui. Savo gyvenimo pa-
vyzdžiu darome įtaką savo atžalų
pasirinkimui.

Kiekvienam žmogui, gyvenan-
čiam svetur, tautiškumo klausimas –
didelis išbandymas. Visada bus tokių,
kurie ,,ištirps” kitoje tautoje. Visada
bus tokių, kurie saugos savo protėvių
paveldą, juo didžiuosis ir perduos
savo vaikams.

Per 5 metus, pragyventus Azijoje,
jutau didelę lietuvybės tuštumą. Ša-
lia gyveno britai, skandinavai, rusai,
o lietuvių nebuvo. Net ir Lietuvos
garbės konsulas Hong Konge buvo
kinas. Tad vos tik atvykome į At-
lantą, pradėjau ieškoti lietuvių.  Man
labai pasisekė, nes nekilnojamojo
turto agentė pažinojo lietuvių šeimą,
gyvenančią mūsų miestelyje. Tai bu-
vo didžiulis atradimas! Jie pasiūlė
nuvažiuoti į velykinį renginį prie
ežero. Ten  savo džiaugsmui radau ne
kelis ar keletą tautiečių, bet visą
šaunią lietuvaičių bendruomenę. Tad
iškart pasisiūliau padėti Lietuvių
Bendruomenės veikloje. Tuo metu
Atlanta LB vadovavo dr. Roma Kli-
čienė – dabartinė Lietuvos garbės
konsulė Atlanta mieste. Buvo labai
darni ir veikli bendraminčių grupė –
priėmė kaip į šeimą. Turiu prisi-
pažinti, kad Lietuvių Bendruomenė
mane išgelbėjo – padėjo priprasti prie
naujos kultūros, gyvenimo stiliaus ir
tempo.

Daugelyje pokalbių tenka išgirsti
pašnekovų klausimą: ,,Kas bus su

Atlanta apylinkės pirmininkė S. Aniulienė:
,,Lietuvių Bendruomenė mane išgelbėjo”

lietuvių tauta, kas bus su lietuvybe?”
Tai labai svarbus klausimas. Rytų
išmintis sako, kad didelis žygis pra-
sideda nuo pirmo žingsnio. Tad jei
norime pakeisti pasaulį – pradėkime
nuo savęs. Jei norime  išsaugoti lie-
tuvybę – pradėkime gerbti savo tau-
tinį autentiškumą savo šeimose.  Aš
myliu Lietuvą – Motiną, gerbiu Ame-
riką – pamotę. Lietuvybė man visada
buvo ir bus vienas svarbiausių da-
lykų. Tai priežastis, dėl kurios akty-
viai dalyvauju lietuvybės veikloje. 

Klausiate, ar sunku. Nemanau,
kad sunku, bet reikia kantrybės. Esa-
me trikalbė šeima. Kaskart, kai grįž-
tame iš Lietuvos, parsivežame  tris-
palvę, o vyras kaip atsaką išvynioja
danišką vėliavą. Štai ir po paskutinės
kelionės parvežė vėliavą nuo lubų iki
žemės – hm... bet mes turime lietu-
viškas Mišias Atlantoje!

– Mes susipažinome JAV Lie-
tuvių Bendruomenės XIX tary-
bos sesijoje. Kokius įspūdžius
parsivežėte iš Orlando? 

– Sesija sukėlė labai daug minčių.
Tai buvo mano pirmoji pažintis su
JAV LB veikla.

Patiko įdomios diskusijos, naujos
mintys dėl strateginio planavimo,
studentų stažuočių programų ir jau-
nų profesionalų seminaro organiza-
vimo idėjos. Per kelias dienas suži-
nojau labai daug.

Mane visada labai domino vyres-
nės kartos patirtis, jų išgyvenimo
svečioje šalyje istorijos. Didžiulė liki-
mo dovana – išgirsti iš pašnekovo
lūpų, kaip jie puoselėjo lietuvybę, ko-
kius renginius organizavo, kaip su-
gebėjo surinkti pinigus savo veiklai.
Tarybos sesijoje buvo galimybė susi-
tikti su daugeliu  įdomių žmonių. Jų
patirtis ir išgyvenimai – pamoka
man. Sesija buvo puiki galimybė su-
sipažinti su kitų apylinkių pirmi-
ninkais, pasidalinti idėjomis ir įžval-
gomis. Aktualios Alvydo Smilinsko
mintys, užkrečianti Danutės Navic-
kienės, Sigitos Šimkuvienės-Rosen
energija, Rimos Girniuvienės įžval-
gumas, Zitos Siderienės atvira nuo-
monė – visa tai  suteikė didelę viltį
tolimesnei veiklai. Būtų naivu sakyti,
kad viskas buvo puiku.  Kartais jau-
tėsi įtampa, asmeniškumai ir, be
abejo, trintis tarp ,,bangų”. Tačiau
tai tik parodo, kad JAV LB taryba –
gyvas, kunkuliuojantis darinys, su

žmonėmis, turinčiais savo nuomonę
ir galinčiais ją tolerantiškai dėstyti
bei pagarbiai išklausyti kitų nuo-
monę. Manau, LB turėtų taikyti
mentorių programą, juk vyresnės
kartos atstovų patirtis ir jaunųjų
energija – šaunus derinys.  Gal tokia
yra, tik aš dar to nežinau. 

– Jau senokai girdėti balsų,
kad Bendruomenėje reikalingos
permainos, naujos veiklos for-
mos. Sesijoje buvo kalbėta apie
būsimą LB strategiją. Ką, Jūsų
nuomone, reikėtų keisti Bend-
ruomenės veikloje, struktūroje?

– Gamta nuolat įrodo, kad visa,
kas nesugeba prisitaikyti prie naujų
egzistencijos sąlygų, apmiršta. Tai
taikytina ir žmonių bendruomeni-
nėms organizacijoms. Lietuvių Bend-
ruomenės demografija JAV labai
keičiasi. Sesijoje buvo akivaizdu, kad
LB yra tokioje būsenoje, kai reikia
keisti veiklos strategiją ir taktiką.
Pokyčių būtinumą byloja ir suma-
žėjęs lankomumas LB renginiuose,
nykstančios parapijos.

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimas  buvo pagrindinis LB tikslas.
Didelis tikslas, kaip didelis žiburys –
rodo kelią ir suvienija.  Nepriklau-
soma Lietuva jau atšventė savo dvi-
dešimtmetį, o dabartiniai tikslai nėra
aiškiai išdėstyti, jų yra daug ir
įvairių. Jų reikšmę kiekvienas suvo-
kia savaip, kiekvienas turi savus sie-
kius. Man labai patiko Lauryno Vis-
mano pranešimas apie strateginio
planavimo reikšmę ir svarbą. Patiko,
kaip visa tai buvo pateikta – su di-
džiuliu dėmesiu, atsakomybe ir pa-
garba anksčiau vykdytai veiklai. Ir su
humoru. L. Vismanas pasakė, kad kol
nesugebėsime nusakyti LB tikslo vie-
nu sakiniu, tol nežinosime, kur eiti ir
ko siekti. 

Bendruomenės veikloje skirčiau
didžiulį dėmesį, ko gero, pagrindinį,
tautiniam autentiškumui ir tauti-
niam pasididžiavimui ugdyti – tai
labai svarbus klausimas dabartiniam
jaunimui. Lietuviams labai būdingi
du kraštutiniai savęs, kaip tautos,
vertinimo požiūriai. Mes arba visiš-
kai save nuvertiname ir sakome, kad
esame maža, niekuo neišsiskirianti
tranzitinė šalis, arba elgiamės kaip
ekscentrikai – statome didžiausias
pasaulyje betonines eglutes, tampa-
me Europos centru ir švaistome mi-
lijonus abejotiniems projektams. Man
kelia šypseną lietuviai, norintys būti
kinais arba indais. Tereikia suvokti,
kad mes, lietuviai, esame unikalūs,
kaip ir kiekviena pasaulio tauta, kad
turime mylėti savo turtingą kalbą,
nepakartojamą kultūrą,  ypatingas
tradicijas ir  papročius. Turime puo-
selėti savo tikėjimą. Tai išsaugoti ir
perduoti ateinančiai kartai.  Kiekvie-
nas, suvokęs ir puoselėjantis savo
tautinį autentiškumą, yra lietuvybės
gyvavimo garantas. 

– Lietuvių Bendruomenėje
mūsų, trečiabangių, nėra tiek
daug, kiek norėtųsi. Ko reikia,
kad tokių žmonių Bendruome-
nėje būtų daugiau?

– Pirmiausiai reikia laiko.  Buitis
ir kasdieniniai rūpesčiai labai dažnai
trukdo išskleisti sparnus lietuvybės
padangėje.  O ir kai kurių straipsnių
autoriai Lietuvos spaudoje bando

Jau ne pirmą sykį išgirstame apie Georgia valstijoje, Atlanta mieste
aktyviai veikiančią Lietuvių Bendruomenę. Šiame mieste ir jo apylinkėse
daugiausia gyvena jaunos kartos lietuviai, tad jų veikla – ir naujoviškesnė, ir
kūrybiškesnė. Štai neseniai, gruodžio 4 dieną, Atlanta mieste vyko jaunųjų
bendruomenininkų seminaras. Be abejonės, kaip ir kiekvienoje organizuotoje
veikloje, taip ir Bendruomenės gyvenime daug ką lemia  susiklausymas ir gera
komanda. Pasitaikius progai, apie tai ir dar apie daug kitų dalykų kalbėjomės
su JAV LB Atlanta apylinkės pirmininke Silvija Aniuliene.

Silvija Aniulienė sako, kad kiekvie-
nam žmogui, gyvenančiam svetur,
tautiškumo klausimas – didelis iš-
bandymas. 

Silvija Aniulienė su šeima. 
Asmeninio albumo nuotraukos



DRAUGAS, 2011 m. sausio 8 d., šeštadienis                              11 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

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

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIÙLO DARBÂ

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

We provide: Assisted Living,
Housekeepers & Babysiters
119 E. Ogden  Ave., ste 210 C

Hinsdale IL 60521
Dalia Makauskas

President
Licensed, Bonded, Insured
Call 773-247-6129

E. mail: Daliaihc@yahoo.com

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!     
Apsilankykite  

www.draugas.org

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

aprašyti LB veiklą ypatingai niūriai
ir pesimistiškai, kiršindami skirtingų
bangų atstovus.

Lietuvybės veikla – nepelningas
visuomeninis užsiėmimas. Orga-
nizuoji, dirbi, lakstai, išklausai nusi-
skundimų ir priekaištų.. ir džiau-
giesi, kai išgirsti paprastą žodį
,,ačiū”. Tokiai veiklai reikia labai
daug laiko. Trečiabangiai – ta am-
žiaus grupė, kuri daug dirba, kuria
šeimas, auklėja vaikus. Ne kiekvienas
gali sau leisti  prabangą dirbti už
,,ačiū”, aukoti savo šeimos laiką.
Tačiau trečiabangių neišvengiamai
daugės ir ilgainiui jie pakeis dipukus
– tokia gyvenimo tėkmės tiesa. Galiu
pasigirti, kad Atlantos bendruome-
nėje turime daug šaunių idealistų –
dideliais sparnais, dirbančių už
,,ačiū”. Idealistui visada reikia sva-
jonės, lietuviškos bendruomenės
svajonės.

– Kaip pavyksta naujus žmo-
nes prisikviesti į Bendruomenės
renginius?

– Mūsų Bendruomenėje labai
daug jaunimo. Visokio. Daugelis
emigravę dėl prastų ekonominių
sąlygų Lietuvoje. Jiems reikia dirbti,
mokytis, susitvarkyti savo šeimos
buitį, auginti vaikus. Daugelis dirba
ir mokosi tuo pačiu metu. Žmonės, iš-
trūkę iš sovietinės sistemos, nori su-
sikurti savo amerikietiškąją svajonę.
Kai žmogui duodama laisvė, jam
reikia laiko su ja apsiprasti, išmokti
gyventi laisvėje. Gal esu nepataisoma
optimistė, tačiau manau, kad 99 proc.
lietuvių yra patriotai ir myli savo
tėvynę, tiesiog ne visi jie turi laiko
sustoti ir pagalvoti apie tai. Kartais
tenka išgirsti ir pasakymų: ,,Ačiū, su
lietuviais prisibendravau Lietuvoje,
dabar būsiu amerikietis tarp ameri-
kiečių” – čia  yra tas 1 proc. Gerbiu
žmones, kurie tai pasako atvirai.
Labiau gąsdina visiškas abejingumas
– kai visai jokio atsako negauni.

Skirtingi žmonės, skirtingi ir
poreikiai. Manau, kad niekada nepa-
vyks surinkti visos bendruomenės į
vieną renginį. Vieni dalyvauja kon-
certuose, kiti žaidžia tenisą, treti nori
būti palikti ramybėje. Tačiau turime
du renginius – Joninių vidurvasario
šventę ir tradicines Kūčias – gausiai
lankomus daugelio Bendruomenės
narių. Tai tradicinės šventės ir šei-
moms, ir pavieniams žmonėms. 

– Dažnai girdime priekaiš-
taujant, kad šiandien sunkiai
sekasi išsaugoti senosios kartos
lietuvių sukurtą vertingą pavel-
dą – bažnyčias, galerijas, mokyk-
las. Kokią išeitį matote?

– Tai labai skaudi tema. Senoji
karta paaukojo tiek daug energijos ir
išteklių, kad sukurtų tai, ką šiandien
turime  lietuvių bendruomenėje.  Tai
paveldas, kurį privalu išsaugoti, tai
patirtis, iš kurios galime labai daug
pasimokyti. Tačiau kodėl tai sekasi
sunkiai? Manau, priežastis  nėra
labai giliai paslėpta. Besirūpindami
materialinėmis vertybėmis, dažnai
pamirštame dvasines. Senoji karta
turėtų išsiugdyti jaunųjų pamainą.
Be priekaištų, kad mes esame kito-
kie, kad mūsų gyvenimas atrodo ne-
rūpestingas, turėtų pakviesti jaunuo-
menę į savo veiklą. Kai esi laukiamas
ir suprastas, kai tavo idėjos yra pa-
laikomos ir skatinamos – noras dirbti
neblėsta. Tik atvira diskusija tarp
įvairių kartų atstovų padės rasti
sprendimus. Trečiabangiams labai
reikia informacijos, kaip tos mo-
kyklos, bažnyčios, galerijos buvo ku-

riamos, kokia buvo jų įtaka ir reikš-
mė bendruomenei. Reikia įkvepian-
čios istorijos! Manau, kad  bendruo-
menės, skiriančios daug dėmesio jau-
nimui, neturi sunkumų dėl savo pa-
veldo išsaugojimo.

– Ar jaučiasi jūsų Bendruo-
menėje ,,bangų” trintis?

– Be abejonės, jaučiasi. Tai nor-
malus kartų skirtumas. Kiekviena
karta turi savo laikmečiui būdingus
pomėgius, madas, gyvenimo tempą ir
požiūrį. Tačiau  bendražmogiškosios
vertybės visada išlieka tos pačios, pa-
saulyje visoms kartoms egzistuoja
universalios tiesos, moralės normos.
Tai turėtų būti pagrindinis bangas
jungiantis motyvas. Žaviuosi dipu-
kais. Jie yra nuostabi istorinė pamo-
ka mums, trečiabangiams. Jie ne tik
sugebėjo išsaugoti kalbą, papročius,
tikėjimą, jie sugebėjo tai perduoti
savo vaikams ir anūkams. Jie neteko
Tėvynės, iš jų buvo atimti gimtieji
namai, tačiau jie iškeliavo iš namų su
savo kultūrinėmis vertybėmis.  Mes
esame kitokie. Mes, trečiabangiai,
gyvenome Tėvynėje Lietuvoje, tačiau
svetimos vertybės mums buvo pri-
mestos, svetimos sistemos ideologija
traumavo kelias kartas. Tai yra vie-
nas iš daugelio skirtumų tarp emig-
racinių bangų.

Vyresniųjų konservatyvumas ir
jaunųjų maksimalizmas turi rasti
kompromisą. Turime parodyti pa-
kantumą vieni kitiems, nes mūsų
tikslai yra tie patys. Ir nuo kiekvieno
žmogaus geranoriškumo priklauso,
ar gyvensime harmonijoje, ar  kapo-
sime vieni kitiem akis.

– Esate Atlanta apylinkės pir-
mininkė. Kuo ypatinga ši apy-
linkė? Kuo galite pasidžiaugti, o
kas slegia pečius?

– Tai mano pirmi metai šiose
pareigose, tačiau su tokia ,,spar-
nuota” valdyba, kokią turime dabar,
galime labai daug nuveikti. Audrius
Abrutis, buvęs ALBV pirmininkas,
yra aktyvus, daug patirties turintis
organizatorius. Justinas Bartkevičius
yra profesionalus fotografas, moto-
ciklininkų klubo įkūrėjas – jis įam-
žina renginių akimirkas. Šiuo metu
ruošia 2011 metų kalendorių. Tai bus
kalėdinė dovana Bendruomenės na-
riams, susimokėjusiems solidarumo
mokestį. Margarita Bielskytė ir Eglė
Mackas – kūrybingos asmenybės. Jos
pasirūpina renginių apipavidalinimu,
žaidimais, loterijomis. Buvusi ALBV
pirmininkė Virginija Šileikaitė –
tikras energijos kamuolys. Ji yra iž-
dininkė, ,,Saulės” mokyklėlės vadovė
ir mokytoja, dirba, mokosi ir visada
švyti. Dar nepaminėjau, kad ji tvarko
Florida apygardos finansus.  Simona
Tamošiūnaitė – mūsų metraštininkė.
Tikriausiai skaitėte ne vieną jos
straipsnelį apie mūsų veiklą. Rima
Verbliugevičieneė perėmė ūkinę dalį
ir šeimininkės pareigas. Jos laukia
didelis išbandymas – Bendruomenės
kalėdinė šventė. Turime pulką pa-
dėjėjų.  Atlanta senbuvis Algis Klicius
padeda organizuoti šv. Mišių apeigas.
Juras Palukaitis, buvęs ALBV kopir-
mininkas, yra mūsų nepakeičiamas
sekretorius – jis tvarko apklausas,
skelbimus, internetinį puslapį, susi-
rašinėjimą. Jis įkūrė Atlanta lietuvių
teniso klubą. Giedrius Stankevičius
sprendžia mūsų internetinio puslapio
techninius reikalus ir rūpinasi apa-
ratūra renginių metu. Galėčiau dar
ilgai vardinti žmones, geranoriškai
padedančius Bendruomenei. Smagu,
kad dar neteko išgirsti neigiamo

atsakymo. Apylinkė tikrai ypatinga,
nes yra gana jauna: 60 proc. regist-
ruotų narių yra jaunesni nei 40 metų,
75 proc. – trečiabangiai. Tai džiugina
ir įpareigoja. Noriu paminėti, kad
daugėja besilankančių Mišiose. Prieš
ketverius metus turėjome tik velyki-
nes ir kalėdines Mišias, į kurias susi-
rinkdavo po 50–60 žmonių. Praėju-
siais metais vyko ketverios Mišios ir
visose jose buvo krikštijami vaikučiai.
Turime mokyklėlę, kuri gyvuoja jau
septinti metai. Šiemet joje yra 18 vai-
kų.

Rūpestį kelia tai, kad kol kas
neturime patalpų susibūrimui.   Mū-
sų renginiuose Atlantos senbuviai pa-
sirodo gan retai. Būtų labai gaila pra-

rasti  ryšį su vyresnės kartos atsto-
vais. Rūpestį kelia ir tai, kad trečia-
bangiai neturi aukojimo tradicijų –
sunku surinkti solidarumo mokestį.
O be pinigų, kaip žinia, nei puotos,
nei kito renginio nepadarysi. Man
labai svarbu išgirsti konstruktyvią
kritiką – tai veiklos įvertinimas ir
paskata tobulėti. Tačiau kai žmonės
skundžiasi ir bamba be jokių konk-
rečių pasiūlymų, ką ir kaip reikėtų
keisti – tai taip pat kartais slegia. 

– Ačiū už pokalbį, sėkmės
Jums ir visai Atlanta Lietuvių
Bendruomenei.

Kalbėjosi Loreta Timukienė

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Iš tikro menas lyg veidrodis
atspindi ne gyvenimą, o žiūrovą...

Oscar Wilde

Mažas, beveidis asmuo – skuduri-
nė lėlė – tampa bendriniu žmogumi,
ieškančiu savos tapatybės ir laisvės,
bet nuolat susiduriančiu su valdžios
bei visuomenės normų ribotumu.
Netradicinis spektaklis ,,Show Your
Face!” (,,Parodyk savo veidą!”), jun-
giantis lėles, teatrą, šokį ir gyvą mu-
ziką, apžvelgia drąsos pasireiškimų
(ar jos trūkumo) pasekmes XX am-
žiuje. Čikagos šiuolaikinio meno mu-
ziejaus teatras (,,MCA Stage”) kvie-
čia visus į dviejų nuostabių Rytų
Europos grupių – Slovėnijos šokio
teatro ,,Betontanc” ir Latvijos lėlių
teatro ,,Umka.lv” – jungtinį spektak-
lį, kuris Čikagoje bus rodomas pirmą
kartą sausio 14–16 d.

,,Show Your Face!” – daugiamatis
spektaklis, kuriame veikia ir aktoriai,
ir daiktai, ir gyva Ugis Vitins bei
grupės ,,Silence” muzika. Vaidinamas
angliškai, jis narplioja didžiąsias
praėjusio šimtmečio temas – tokias
kaip psichoanalizė ar branduolinė
fizika. Pagrindinis personažas yra
nereikšminga beveidė asmenybė,
tačiau jis turi tvirtą ir garsią nuo-
monę, dėl kurios mušasi pasaulio
didieji. Klajodamas po XX amžių, jis
sutinka daugybę žmonių, kurie, kaip
ir jis pats, nepajėgūs pakeisti pasaulį,
kadangi yra arba pernelyg narsūs,
arba neužtektinai drąsūs. ,,Show
Your Face!” parodo mums, kaip leng-
va sunaikinti kūną, bet žymiai sun-
kiau – sielą.

,,Betontanc” ir ,,Umka.lv” pui-
kiai atstovauja dabartiniam akty-
viam Rytų Europos teatrui. Vado-
vaujami režisieriaus Matjaž Pograjc,
abiejų trupių nariai prisidėjo tiek prie

pjesės rašymo, tiek prie teksto inter-
pretavimo, judesio kūrimo, lėlių ga-
minimo, naudojant, beje, pačius įvai-
riausius namų apyvokos daiktus.
Vėliau, pakliuvę į dailininkų rankas,
šie objektai atgijo ir tapo gerai žino-
momis istorinėmis figūromis.

Muziką spektakliui sukūrė ir
scenoje ją atlieka žymus latvių mu-
zikantas, valdantis ne vieną instru-
mentą Ugis Vitins ir gerai žinoma
slovėnų grupė ,,Silence”, kurios na-
riai yra Primož Hladnik ir Boris

Benko. Nuo paskutinio praeito am-
žiaus dešimtmečio ,,Silence” kuria
muziką daugelio Slovėnijos teatrų
pastatymams, o taip pat ir kino fil-
mams. Nemažai savo kūrinių muzi-
kantai įrašė į kompaktinius albumus
– patys arba su kitais atlikėjais, šalia
kitų ir su slovėnų avangardinės mu-
zikos grupe ,,Laibach”.

Rytų Europos menas veržiasi 
į Vakarus

,,Betontanc” (,,Betono šokis”),
dirbantis Liublijanoje, yra pirmau-
jantis Slovėnijos šokio teatras. Įkur-
tas 1990 metais režisieriaus Matjaž
Pograjc ir subūręs talentingus muzi-

Lengva sunaikinti kūną, sunkiau – sielą
kantus, šokėjus, aktorius, kostiumų
bei scenografijos dailininkus, jis tapo
atsvara intelektualiam, konceptu-
aliam XX amžiaus devintojo dešimt-
mečio menui. ,,Betontanc” dėmesį
kreipia į fizinį žmogaus kūną, scenoje
nevengia ir politizavimo, kruopščiai
renkasi dramaturgiją. Šokio grupė
daug keliauja, yra vaidinusi net 70
pasaulio miestų, keturiuose žemy-
nuose. Ne kartą ,,Betontanc” buvo
įvertintas garbingais teatriniais ap-
dovanojimais, laimėjo prizus įvai-
riuose festivaliuose.

,,Umka.lv” 2004 metais įkūrė
aktoriai, baigę Latvijos kultūros
akademiją. Jauni lėlininkai ir dramos
aktoriai, nenorėdami įsilieti į jau
gyvuojančias trupes, nutarė sukurti
savo teatrą – be taisyklių, be kūry-
binių apribojimų, be ,,įsipareigojimų
per prievartą”. Savo grupei jaunieji
scenos atstovai davė vieno iš savo
mylimo vaikystės žaislo – rožinio
pliušinio meškiuko ,,Umka” – vardą.
Meškiuko atvaizdas tapo ir trupės
ženklu. Šiuo metu pagrindinę ,,Um-
ka.lv” grupę sudaro keturi jauni ak-
toriai: Andris Kalnozols, Girtis Šolis,
Armands Bergis, Gints Širmelis-Šir-
manis. Kartais jie bendradarbiauja
su kitais Latvijos teatrais, dalyvauja

ir kituose, ne tik teatro projektuose.

Jungtinį slovėnų ir latvių projek-
tą remia Liublianoje įsikūręs teatras
,,Bunker” bei Naujojo teatro institu-
tas Rygoje.

Proga ne tik pamatyti, 
bet ir pabendrauti 

Penktadienį, sausio 14 d., pasi-
baigus spektakliui ,,Show your Fa-
ce!”, vyks apskritojo stalo diskusijos,
kuriose bus pasakojama vaidinimo
pastatymo istorija bei filosofija. Žiū-
rovai turės galimybę dalyvauti po-
kalbyje, pateikdami savo klausimus
bei pastabas. Šeštadienį, sausio 15 d.,
po spektaklio įvyks neformalus po-
būvis, kurio metu galima bus susitik-
ti su teatrų ,,Betontanc” ir ,,Um-
ka.lv” nariais, iš arčiau susipažinti su
spektaklio atlikėjais bei rengėjais. 

Šiuolaikiniame meno muziejuje
Čikagoje įsikūręs ,,MCA Stage” yra
gerą vardą turintis, visos šalies
mastu pripažintas kultūrinių įvykių
– modernaus teatro, šokio, muzikos,
multimedijos – rengėjas ir globėjas.
,,MCA Stage” ne tik kviečia įdomiau-
sius menininkus iš užsienio, bet ir
supažindina su ryškiausiais vietinių
kūrėjų projektais. Muziejus siekia
skatinti įvairių kultūrinių bei visuo-
meninių judėjimų veiklą. MCA –
jaukus ir svarbus kūrybinis šaltinis
,,Vėjų mieste”. 

Jungtinis ,,Betontanc” ir ,,Um-
ka.lv” spektaklis ,,Show Your Face!”
bus rodomas penktadienį ir šešta-
dienį, sausio 14 ir 15 dienomis, 7:30
val. v., taip pat sekmadienį, sausio 16
d., 3 val. p. p. ,,MCA Stage” patalpose
(220 East Chicago Avenue, Chicago).
Bilietų kaina 22–28 dol. Įėjimas stu-
dentams su pažymėjimu – 10 dol. Pla-
tesnę informaciją rasite muziejaus
svetainėje www.mcachicago.org. 

Teatro ,,Bunker“ nuotraukos
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Amžina Laiko jūra,
kurioje nuskęsta
gyvenimas, meilė, mirtis...
Ar svarbu?..
Ar svarbūs žodžiai
ir benamės mintys
vienišų keleivių,
kurie kaip meteorai
nušvinta ir dingsta
Amžinybės jūroje...
Ar svarbu?.. Ir kam...

Zenta Tenisonaitė

Išgirdau suktuku atskriejusios
plunksnos „barkšt” lango stiklan,
paukštišką riksmą, beveik klyksmą,
dar spėjau pamatyti aukštyn, vis
aukštyn kylančių, tolėjančių spar-
nuočių trikampį ir nebuvėlio vėsaus
vėjo dvelktelėjimas pranešė, kad atėjo
ruduo – Dangaus laiškų rašymo ir
laukimo metas.

Pirmasis keistai nurausvėjęs la-
pelis atsirado ant palangės ten, kur
vasarą akmeniniame plyšyje iš ne-
įžiūrimos sėklelės buvo išaugęs tikrų
tikriausias lietuviškas gyslotis. Tolių
toliuose paliktos vaikystės žemėje
tokio paties augalo švariai numazgo-
tais lapais buvo užgydomi visokeriopi
skauduliai, nusibrazdintos nosys,
keliai ir kakta.

Atklydusiojo lapelio forma bei
spalva buvo nematyti anksčiau, kito-
niški, tačiau vaizduotė (ak, toji pady-
kėlė mano vaizduotė!) akimoju pakė-
lė iki dausų, leisdama pamatyti Jus,
kunige Vaišny, vaikštinėjantį tokiais
lapais nuklota alėja.

Pro debesų užuolaidos plyšelį
slapčiom sekiau jau ne kunigą, ne 50
metų ėjusio žurnalo „Laiškai lietu-
viams” redaktorių, nebe pamoksli-
ninką, ne gimtosios lietuvių kalbos
prižiūrėtoją ir švarintoją, ne laikino
buvimo  Žemėje griežtoką tvarkdarį,
– atradau suvis nurimusį, niekur
neskubantį, dėl nieko nesinervinantį
žmogų! Nemačiau užsilikusių susi-
erzinimo, nerimo ar pernelyg didelio
uolumo įtampos paliktų pėdsakų
veide. Atsakomybės našta nusikraty-
ta, skuba išnykusi. Suvokiau, kad dėl
smulkmenų galvos daugiau nekvar-
šinote, ant nieko nepykstate, o devy-
nerius metus trunkančias Amžiną-
sias atostogas leidžiate itin kūrybin-
gai – valiūkiškai mėsčiodamas žemyn
Dangaus sodo atvirlaiškius.

Ir vėlesnės, išskirtinai gražios ir
spalvingos Jūsų, Tėve, VISATA.
2010.com. žinutės, net ir apsiėjus be
lietuviško raidyno, buvo perpranta-
mai aiškios. Jomis norėta pasakyti:
stebėkis, džiaukis kiekvienos dienos
dovanomis ir už viską būk dėkinga.
Pasidalink.

Supratau ir ką kita. Tais pir-
maisiais,  jaukiai šiltais atvirlaiškiais
pratinote mane prie trumpėjančių
dienų, patarėte prisijaukinti artė-
jančias ilgas ir šaltas rudens naktis,
raginote nebijoti kreivų laikrodžio
rodyklių sukurtos, todėl netikros
tamsos, ramiai laukti Vėlinių, kaupti

ir saugoti vien šviesias mintis, tik
gera prisiminus, palydėti per anksti
išeinantįjį ir kiekvieną, kurs pakeliui
iš „čia” į „ten”, neužmirštant ir Jūsų
artumoje esančių, dabar ramiai lai-
mingais tapusių Žemės žmonių.

Dešimtmetį Jaunimo centro kie-
melyje augusios petunijos 2010-jų
lapkričio 1-ąją suaugėlius ir iki jų dar
tik besistiepiančius Lituanistinės
mokyklos moksleivius stulbino švel-
niaspalvių žiedų gausa ir grožiu.
Buvo Jūsų, kunige, gimimo Žemėje
diena, todėl besistebintieji šalnoms
nepasidavusių gėlių narsa patyrė
bene patį trumpiausią, vaišnišką
Anapus pripažinto visuminės aug-
menijos žinovo teiginį: tik visa esybe
remiantis į šiltą koplyčios sieną,
augama sparčiai ir saugiai, žydima
gražiai ir ilgai. Aš likau pamaloninta
trimis šauksmininkais: Įsimink!
Nebijok! Turtėk!

Kažkurios lapkričio dienos ir
nakties sankirtoje dangus vis tik
pražilo. Įdienojus, tarsi iš gausybės
rago pabiro geltoni laiškai. Ir šitie bu-
vo nevietiniai! Dosniai paauksinti,
taisyklingai sukarpyti, lygūs, jie kve-
pėjo mano Dzūkijos baravykais, ąžuo-
lų paunksne, svaigiu spanguolynų
oru, paupių rūku. Akims sudrėkus, o
ąžuolų syvais užrašytiems žodžiams
susiliejus, tapus neišskaitomais, pa-
tyliukais kartojau „ačiū”, kad taip
paprastai padėjote prisiminti, kas
palikta, kas buvo ir tebėra tikra ir iki
skausmo brangu. Tik pamanykit –
buvusiam mano redaktoriui ir „bo-
sui”, kunigui Vaišniui iš aukštai pa-
norėjus, Lietuvos saulė su manimi
pasidalino paskutiniuoju metų auk-
su!

Painu suprasti Žemės medžių
persirengimo vyksmą. Lapija niekam
neatskleidžia savos paslapties, neat-
sako į klausimą „kada”, nepaaiškina
ir „kodėl”. Kodėl lapai krinta tyliai,
lėtai ir švelniai? Iš ko jie sužino, kuri
vieta kuriam paskirta? Kokiu būdu
atsisveikinama su medžiu? Kokios
spalvos yra lapų liūdesys?

Tyliai besileidžiantys Jūsų ir

Ar svarbu

rudens rašyti laiškai dar buvo saulės
nubučiuoti, todėl šilti. Jie atsargiai
lietė ūgtelėjusios žolės paviršių, no-
riai leidosi būti įskaitomai parašytais
ir paskaitytais. Trys juodi dideli mai-
šai, pilni dar taip neseniai pavasari-
niais pumpurais buvusių, o dabar
išmetimui ar sudeginimui pasmerktų
lapų! Grėbojau juos pagarbiai, neno-
rėdama prarasti nė vieno Jūsų raš-
mens. Dauguma žodžių buvo aiškūs
savaime: neskubėk, lauk, atsispirk,
venk, išlik, nesitrauk. Būta pavienių
žodžių, kurių prasmės išsiaiškinimas
truko ilgėliau. Kas turėta galvoje
siunčiant žodį „nardyk”, jei nuo gi-
mimo paniškai bijau vandens? Kaip
turėjau suprasti „stiebkis”? Ar tai
būtų noras matyti mane avint aukš-
takulnius ne vien Čikagos lietuvių
Operos premjerų metu? Ir jau tikra
neviltis buvo apėmusi lukštenant
žodį „pusiausvyra”. Kas ir kodėl pu-
siausvyra? Yra kažkas svarbaus? O
gal – yra. O gal pusiau yra, pusiau
nėra. Bet kodėl pusiau, o ne ištisai?

Kitąsyk bandžiau įsivaizduoti,
kaip turėtų atrodyti tas beribio dy-
džio Visatos apsiaustas, besiplaiks-
tančiais skvernais galintis apjuosti
visą pasaulį. Skvernuose įtaisytus
jūrinius mazgus atrišus, mūsų aplin-
koje pašoksta siausti audros. Įsisma-
ginę vėjai plėšia jau tik ant kukliųjų
medžių belikusius apdarus, kaukda-
mi nešasi glėbiais stogus ir kaminus,
kartkartėmis ir kokią vidutinio dy-
džio mašiną nugvelbia. Tokia drama
žemiau debesų vyko prieš pat Padė-
kos dieną. Kaip tame eilėraštyje:
„Siautė lapų pūga virš žalios pra-
eities...”

Nebuvo kitos išeities, kaip tik
būti dėkingai už žemės po langu
įguboje iškilusį kalną, su iš viso svieto
ir dar toliau suneštais lapais! Grėbliu
mosuodama vaizdavausi esanti tikra
brangakmenių ieškanti kalnakasė!
Radau! Penkis pilnus didelius juodus
maišus lapų ir į pastraipą susidėlioju-
sius Jūsų išmintingus patarimus:

– Stiprink trapų „dabar”, prižiū-
rėk gėrio daigus, venk lygių paviršių,
siek tobulumo, budėk prie savos
širdies durų, ieškok grožio, dalinkis
sielos turtais, – nardyk(!) giliuose gy-
venimo vandenyse...

Jau buvau beįtikinti, kad Jūsų,
Tėve Vaišny, pranašautas nebaugus,

ilgas ir šiltas, voratinkliais apmegz-
dintas ruduo tęsis iki pavasario. Be-
veik taip ir įvyko! Vienądien iš ne-
nusakomo ilgio ir pločio apsiausto
dar didesnių kišenių ne lašai pabiro,
o vanduo srove pasiliejo. Kaip šiuo-
laikinis nežinomas poetas pasakytų:
„Lapkritys jau ant kelionei paruoštų
čemodanų sėdėjo, kai pavasaris
atsikosėjo smarkia liūtimi...”

Kur akys tik užmatė, visur telk-
šojo burbuliuojančios balos, vanduo
liejosi kriokliais, sūkuriavo, plovė, ką
pagavęs, nešėsi su savimi. Ties ma-
nuoju langu žioėję požeminio vanden-
tiekio dangos nasrai springo nuo
susigrūdusių ir vis tebesistumdančių
šapų, lapų ir šakų. Menkas grėbis ly-
jant, bet nebuvo kas darą, – reikėjo
švarinti daržą, kiemą, išlaisvinti gat-
vę, gelbėti artimiausio ir viso miesto
vamzdyną nuo uždusimo... Išgraiby-
tus, suirusius, jau bespalve, gličia
makalyne tapusius lapus ir juose
aptiktus pilnavidurius rašmenis pri-
ėmiau kaip Jūsų, kunige Vaišny, žo-
dinę nuorodą man: Nors pasaulis tau
sakys „ne”, išmok net ir tame „ne”
kaip nors susirasti „taip”, neužmiršti
ir neužkasti „ne”, bet priimti jį tik
kaip vieną gyvenimo tikrovės dalelę.
Tavo likimas laukia tavęs atsišau-
kiant.

...Išbarstęs, išpustęs ir pože-
miuo se suslapstęs paauksuotą rudens
turtą, gruodžio 3-iosios naktį Dan-
gaus reikalų tvarkytojas iš turimų
atsargų pažėrė bedugnį skreitą dei-
mantų. Iš miriadų tobulai sutvertų,
skirtingų snaigių, šaltuko ir  šviesos
gurvuolėlių truputį susipurvinusi Že-
mė veltui gavo švarų, baltą, spindintį
užklotą.

Ak, kaip norėčiau, kad toji nesu-
tepta šviesa ir neišduota skaidri tik-
ruma pabūtų Žemėje kuo ilgiau! Pra-
bilkite, Tėve Vaišny! Iš Anapus man
ir visiems po tuo pačiu Dangumi
esantiems aiškiais, taisyklingai ištar-
tais ir vaišniškai teisingai sukirčiuo-
tais žodžiais palinkėkite daugiau iš-
tvermės, daugiau kantrybės ir išti-
kimybės amžiniems tikėjimo princi-
pams. Ir, žinoma, visa apimančios
Vilties...

Aldona Jurkutė-Krištolaitis
2010-jų gruodžio 19 d., 

devintosios Nebūtin išėjimo metinės

Kunigas Juozas Vaišnys
1913.XI.1–2001.XII.19

Kun. Juozas Vaišnys

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

Konfidencialumas garantuojamas
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Marijampolėje paminėtas 
dailininkės M. B. Stankūnienės gimtadienis

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Trijų Karalių dienos išvakarėse
Marijampolės kultūros centre esan -
čio je M. B. Stankūnienės menų gale -
ri joje paminėtas Čikagoje gyvenan -
čios dailininkės, mecenatės Magda -
lenos Birutės Stankūnienės gimta -
die nis. Tokia tradicija šioje galerijoje
gyvuoja jau kelerius metus – nors dai -
lininkės tuo metu nebūna Lietuvoje,
ji čia lankosi tik vasaromis, bet jos

draugai ir bičiuliai prie vyno taurės
prisimena menininkę, jos apsilanky-
mus Lietuvoje ir Marijampolėje, su -
rengtas parodas ir pristatytas kny-
gas. 

Šįkart kultūros centro parodų
organizatorė Onutė Surdokienė, pak -
vietusi į mecenatės sveikatą pakelti
vy no taurę, priminė, kokios profe-
sionalaus meno parodos buvo sureng-
tos mecenatės rūpesčiu įkurtoje ir jos
vardu pavadintoje galerijoje, apžvelgė
būsimuosius renginius. Pasidžiaugta,

kad būsimoji menotyrininkė Vaiva
Malinauskienė pradėjo rengti šios
galerijos ir visų kultūros centro fon-
dų katalogą, kurio labai reikia.

Renginio metu skambėjo Vytau-
to Didžiojo universiteto studentės
Jus tės smuiku griežiami kūriniai,
taip pat buvo pristatyti nauji galeri-
jos draugai ir čia rengiamų parodų
rėmėjai – prancūzų draugijos Mari-
jam polės skyriaus nariai. Šios drau-
gijos skyrius Sūduvos sostinėje įsikū-
rė dar 1992 metais, kurį laiką jo veik-
la buvo apmirusi, o dabar vėl atgai-
vinta, sky rius turi 15 narių.

Šios draugijos valdybos narys
Vytautas Strazdauskas sakė, kad
draugija nutarė prisidėti prie parodų
rengimo galerijoje. Jau pasirūpinta
keliomis šiemet čia vyksiančiomis pa -
rodomis, ir viena iš jų – labai įdomi
fotografijų paroda „Prancūzų rašyto-
jų rankos”, kurioje žiūrovams pris-
tatoma apie 70 fotografijų, įamžinu -
sių garsiausių šios šalies rašytojų
ran kas. 

Naujieji galerijos bičiuliai prisi -
dės ir prie svarbaus renginio, kuris
vyks sausio 18-ąją – tądien bus mini-
mos garsaus žydų kilmės, Marijam-
polėje gimusio fotografo Izio Bider-
mano (1911–1980) 100-osios gimimo
meti nės. Paryžiuje daug metų gyve-
nusio ir pasaulinį pripažinimą pel-
niusio fotografo darbų paroda prieš
penke rius metus rodyta jo gimtajame
mies te, tada menininko sūnus Ma-
nuelis Bider manas kultūros centrui
pado vanojo dvi savo tėvo darytas
fotog rafijas. Minint menininko su-
kaktį, bus rodomas dokumentinis fil-
mas apie jį, o Marijampolės Česlovo
Sas nausko choras ta proga ruošia
specialią programą.

Šiais metais Kultūros centre
esančioje Sūduvos krašto dailės ga le -
rijoje bus surengta paroda, skirta
žymių iš šio krašto kilusių meni -
ninkų jubiliejams. Meno mylėtojai
čia galės pamatyti dailininkės, daug
metų Šveicarijoje gyvenusios ir ten
2009 metais mirusios Juzės Kati -
liūtės, kuriai šiemet būtų sukakę 95-
eri, tapybos darbus, kuriuos ji pa -
dovanojo gimtinei. Kartu bus galima
pamatyti iš įvairių fondų surinktus
kraštiečio dailininko Viktoro Petra -
vičiaus (1906–1989), kurio 105-osios

Parodų organizatorė Onutė Surdokienė supažindino su būsimomis parodomis
galerijoje.

metinės šiemet minimos, kūrinius. Šį
menininką savo mokytoju laiko ir
labai vertina pati M. B. Stankūnienė.  

Šiemet M. B. Stankūnienės me -
nų galerijoje laukiama ir parodos iš
Čikagos – bus rodomi išeivijos lietu-
vių menininkų kūriniai, kurie į
Sūdu vos sostinę atkeliaus po to, kai
su jais susipažins Vilniaus „Arkos”
galerijos lankytojai. Dailininkė M. B.
Stankū nienė taip pat labai stengėsi
ir norėjo, kad ši paroda pasiektų
Marijampolę.

Savo 86-ojo gimtadienio išvaka -
rėse į Marijampolę paskambinusi
dai lininkė sakė, kad žiemos metu ji
ne kuria naujų darbų, o ilsisi, skaito
daug iš Lietuvos gautų knygų. Ne -
seniai ji perskaitė Juditos Vaičiū -
naitės, Marcelijaus Martinaičio atsi -
mi nimų ir esė knygas, o dabar susi-
pažįsta su rašytojos, „Draugo” šešta-
dieninio priedo redaktorės Renatos
Šerelytės kūriniais – neseniai per-
skaitė „Balzamuotoją”, šiuo metu
skaito „Mėlynbarzdžio vaikus”.

„Negaliu atsistebėti šios rašyto-
jos, apie kurią buvau daug girdėjusi,
talentu. Ji rašo kitaip, labai įdomiai,
ir nors kai kas sako, kad sunkiai su -
pranta tokią kūrybą, man ji labai pa -
tinka. Kūriniuose daug papasakoja
apie netolimą sovietinę praeitį, ir jos
rašymo būdas man išties įdomus”, –
sakė dailininkė.

Paklausta, kaip švęs savo gimta-
dienį, dailininkė prisipažino, kad ne -
mėgsta didelių iškilmių, jai daug
sma giau laiką praleisti su viena kita
artima bičiule. Taip buvo ir šiemet –
moterys papietavo, po to pažiūrėjo
naują filmą apie Anglijos kara lių.
„Nemažai metų gyvenau Didžiojoje
Britanijoje, todėl tokie istoriniai fil-
mai man labai įdomūs”,  – kalbėjo M.
B. Stankūnienė.

Netruks prabėgti keli mėnesiai,
ir vasarą dailininkė vėl atvyks į gim -
ti nę. Čia ji vėl planuoja naujus susiti -
kimus ir organizuoja naujų knygų
leidimą. Kaip visada, Lietuva jos
laukia, ir ypač laukia Marijampolė,
kur, kaip sakė gimtadienio vakare
dalyvavęs buvęs Marijampolės mies-
to meras Rolandas Jonikaitis, ji su-
gebėjo su burti savo bičiulių ratą ir
įsukti juos į aktyvią parodų rengimo,
kultūrinę veiklą.  

Rygoje (Latvija), galerijoje „An -
tonija”, 2010 m. lapkričio mėnesį bu -
vo atidaryta lietuvių kilmės latvių
grafikės Nelės Zirnitės-Žukauskaitės
kuruojama paroda „Stiprais ūdens –
Strong Water” (,,Stiprus vanduo”),
kuri šiuo metu (iki š. m. vasario 19
d.) rodoma Janinos Monkutės-Marks
muziejuje-galerijoje, Kėdainiuose.

Paroda skirta pristatyti 2010 m.
Rygoje įkurtą „Oforta Gilde” – ofor -
tistų draugiją, supažindinant  visuo -
menę su  dirbančiais oforto technika
draugijos  nariais bei jų kūryba. 

,,Aqua forte”, verčiant  iš italų
kal bos, reiškia ,,stiprų vandenį”.
Šiuo atveju tai azoto rūgštis (HNO3),
kurios pagalba ant metalo plokštės
išėsdinamas piešinys. 

Darbų autoriai turėjo galimybę
konceptualiai nagrinėti projekto pa -
vadinimą, idėjos išreiškimui pa -
sitelkiant savas kūrybos priemones ir
tuo nustebinant ne tik save, bet ir
žiūrovą. Vanduo visada stebina savo
kraštutinumais: tai ir gyvybės simbo-

lis, ir kartu  tai jėga,  virstanti  ne val-
doma, gyvybę naikinančia jėga. 

Šioje parodoje rodoma daugiau
nei 200 ofortų, kuriuos sukūrė apie
šešiasdešimt grafikų iš įvairių pa -
saulio šalių (Latvijos, JAV, Ispani-
jos, Australijos, Japonijos, Ukrainos,
Olandijos, Juodkalnijos, Čekijos,
Len kijos, Anglijos, Rusijos, Lietu-
vos). 

Parodos atidarymo Rygoje metu
iškilmingą kalbą pasakė Gildijos
prezidiumo narys Gunars Krolis. Jis
pabrėžė, kad ši paroda nebūtų įvy -
kusi be N. Zirnitės-Žukauskaitės,
„Oforta gilde” gildmeistrės, sumany-
mo bei  kruopštaus darbo įgyvendi-
nant šį projektą.

Per parodos atidarymą kiekvie -
nam jos dalyviui, tiek profesionalui,
subrendusiam  oforto meistrui, tiek
ir jaunam, pradedadančiam  meni -
nin kui buvo skirtas  dėmesys. Nelė
Zirnitė kiekvienam iš jų auksinia-
me voke įteikė po nugruntuotą, pa-
ruoštą darbui metalinę cinko plokš-

Tarptautinė grafikos paroda

Nelė Zirnitė-Žukauskaitė, kurios darbus Čikagos meno mylėtojai yra matę ir
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje.

telę, kuri reiškia naujų sumanymų
įgyvendinimo pradžią ir kūrybos
proceso tęstinu mą. Numatoma, kad
tuo pačiu pavadinimu ofortų paro-

da taps  tradicine.

J. Monkutės-Marks muziejaus
info

Buvęs Marijampolės meras Rolandas Jonikaitis stebėjosi mecenetės suge-
bėjimu visus įtraukti į aktyvią veiklą.                    Algio Vaškevičiaus nuotr.
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Kietaodžiai vėžliai garsėja savo
kelionėmis per audringiausius pa-
saulio vandenynus, tačiau iki šiol
niekas nežinojo, kaip puikiai jie susi-
gaudo. Tyrimą atlikę britų moksli-
ninkai iš University of Exeter Eko-
logijos ir gamtos apsaugos centro
nustatė, kad didžiulės kietaodžių
vėžlių patelės tūkstančius kilometrų
gali nuplauti tobulai tiesia linija.
Laikydamiesi krypties, o tokio suge-
bėjimo pavydėtų šiuolaikiškiausias
laivas, vėžliai iš Centrinės Afrikos iki
Pietų Amerikos nukeliauja tiesiausiu
įmanomu keliu, praneša britų „Daily
Mail”.

Kaip vėžliai sugeba plaukti tiesia
linija, biologams vis dar lieka paslap-
tis. Tačiau manoma, kad gyvūnai su-
sigaudo pagal žvaigždžių ir Saulės
padėtį bei jaučia Žemės magnetinį
lauką. Per penkerius metus tyrėjai
prie 25 iš perėjimo vietų Afrikoje į

kitą Atlanto vandenyno pusę maisto
ieškoti išsiruošusių vėžlių patelių pri-
taisė palydovinius sekimo prietaisus.
Jie aptiko tris migracijos takus, tarp
kurių – beveik 7,6 tūkst. kilometrų
kelionė tiesiai per Atlantą iš Gabono
iki pietų Brazilijos ir Urugvajaus
pakrančių. Ši kelionė truko 150 die-
nų.

Kietaodžių vėžlių patelės pirmąją
migraciją pradeda vos išsiritusios.
Keletą savaičių pasipliuškenusios
pakrantės vandenyse, jos leidžiasi
ieškoti maitinimosi vietų, kur būtų
daug medūzų ir kito drebučių pavida-
lo maisto, ir taip nukeliauja didžiu-
lius atstumus. Keletą metų kaupę
jėgas, jos plaukia atgal į gimtuosius
paplūdimius, kur smėlyje išraustose
duobėse padeda iki 150 kiaušinių. Po
veisimosi metų, per kuriuos gali
padėti iki tūkstančio kiaušinių, pa-
telės vėl keliauja į maitinimosi vietas,
kad po metų sustiprėję vėl sugrįžtų
atgal.

Ramiajame vandenyne per pas-
taruosius tris dešimtmečius kietao-
džių vėžlių skaičius smarkiai suma-
žėjo. Viena kolonija Meksikoje 1982–
1999 metais sumažėjo nuo 70 tūkst.
iki vos 250. Šio sumažėjimo priežas-
tys neaiškios, tačiau spėjama, kad tą
lemti galėjo kiaušinių rinkimas ir
žvejyba. Atlanto vandenyne populia-
cijos dydis stabilesnis. Biologai tikisi,
kad nauji duomenys padės išsaugoti
vėžlius, kurie beveik visą savo gyve-
nimą praleidžia jūroje ir gali užaugti
iki 1,8 metro ilgio. Lrt.lt

Îvairenybès

Vėžliai per Atlantą plaukia tobulai tiesia linija

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A †  A
ANELĖ (NELĖ)

VENCLAUSKAITĖ
APEIKIENĖ

Mirė 2010 m. sausio 22 d., dvi dienas po 95-to gimtadienio.
Su ilgesiu prisiminsim ir melsimės šv. Mišiose, kurios bus auko-

jamos šeštadienį, sausio 22 d., 8 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Los Angeles, Kalifornijoje.

Prašome draugus prisiminti a. a. Anelę savo maldose.

Liūdinti duktė Raimonda Apeikytė

A † A
VALERIJA KASULAITYTĖ

BABRONIENĖ ŽADEIKIENĖ

Mirė 2011 m. sausio 6 d.
Gimė 1922 m. kovo 9 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: duktė Daiva Paulienė; anūkai Vaidas Paulis ir

Daivutė Paulytė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo Lietuvių Bendruomenės, BALFo, Ateitininkų Šal-

pos Fondo, Lietuvių Fondo ir Tautos Fondo narė. Ilgus metus buvo
Lietuvių Operos choro ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choro
Marquette Park narė.

Vietoj gėlių, prašom aukoti Lietuvių Operai arba Našlaičių
globai.

A. a. Valerija bus pašarvota pirmadienį, sausio 10 d. nuo 9 v. r.
iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Dr. LUDMILLA

FINKELSTEIN, M.D. (SHOKOLI)

Po ilgos ligos mirė savo namuose 2011 m. sausio 6 d., su-
laukusi 97 metų amžiaus. Gimė 1913 m. kovo 19 d. St. Peters-
burg, Rusijoje. Gyveno  Serbijoje, New York, Čikagoje. Buvo a.a.
Bruno Finkelstein žmona. Ilgus metus dirbo Hines V. A. ligoni-
nėje.

Nuliūdę liko: sesuo Katherine Sten su šeima Australijoje,
dukterėčios Barbara Cruci ir Olga Andrews su šeimomis, artima
draugė Erika ir vyras  Edmundas Brooks su šeima, krikšto sūnus
Edmundas P. Brooks, Rasa Hollender bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Ludmilla bus pašarvota antradienį, sausio 11 d. nuo 9 v. r.
iki 12 v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 v. p. p. Po
religinių apeigų a. a. Ludmilla bus palaidota Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukas skirti Macedonian Orthodox
Church.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donal. M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Vaclava Polikaitis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms su-
mažinti. Esame Jums labai dėkingi.

Zita Radze, gyvenanti Livonia, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi.

Cicero Šv. Antano parapijos Sekmadienio kavinė atsiuntė
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Labai Jums ačiū už paramą.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IEÕKO GIMINIÛ��...

��Šį sekmadienį, sausio 9 d.
Brighton Park apylinkės JAV LB
valdyba ruošia labdaros pietus „Mar -
gučiui II” paremti. Pietūs įvyks po
10:30 val. r. šv. Mišių parapijos Mo -
zerio salėje. Kviečiame kuo gausiau
dalyvauti ir savo parama pra tęsti
„Mar gučio II” gyvavimą. Bus ren ka -
mos aukos. Iš anksto dėkojame ir vi -
sų laukiame. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Sausio 12 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Saldutiškis” iš cik lo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tyklo-
je.

�Amerikos lietuvių taryba ir
JAV LB Lemonto apylinkė rengia
Sau sio 13-tosios įvykių paminėjimą,
ku ris įvyks 2011 m. sausio 16 d.,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre, didžiojoje salėje. Minėjime daly-
vaus šių skaudžių įvykių dalyvis, Ri -
te rio kryžiaus kavalierius, apdovano-
tas Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinu,
ka pitonas Andrius Linas Eiva iš Wa -
shin gton, DC. Visuomenė nuoširdžiai
kvie čiama dalyvauti ir pasiklausyti
ka  pitono Andriaus Eivos pasakojimo
apie sausio 13-osios nakties įvykius ir
pa siruošimą saugoti Lietuvos Seimo
rū mus.

��Liaudies meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia į susikaupimo popietę-
koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-metį. 2011 m. sausio
23 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje,
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago,
IL 60629, ,,Dainava” rengia koncertą
„Aukos dvasia”. Daugiau informaci-
jos apie tai galite rasti choro tin k la -
lapyje www.dainava.us.

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

�Sausio 30 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. PLC didžiojoje salėje bus
pristatytas pra nešimas apie organi-
zacijos ,,Vaiko var tai į mokslą” 2010

m. veiklą. Kviečiame visus, besido -
min čius organizacijos veikla, apsilan -
ky ti.

�Sausio 30 d. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
sa lėje po lietuviškų Mišių įvyks
Brigh ton Park Lietuvių Ben druo me -
nės narių me tinis susirinkimas.

��Premijuoto biografinio filmo
apie Lietuvos lakūną Julijoną Kum -
pikevičių ,,Wings to Remember”
(,,Sparnams prisiminti”) peržiūra
vyks sausio 14 d., penk tadienį, 7 val.
v. SLA patalpose, 307 West 30th St.,
New York. Nepamirštamą imigracijos
istoriją apie Lietuvos lakūną J. Kum -
pikevičių ir jo šeimą pasakojantis,
Čekijos Respublikoje, Lietuvoje ir
New York filmuotas dokumentinis fil-
mas buvo sukurtas 2008 m. Trukmė
47 min. Filmas – anglų kalba. Įėjimo
auka 10 dol. Renginį organizuoja
Auš ros Vartų komitetas. Tel. pa si tei -
ravimui  212-868-5860. 

��Laisvės gynėjų dienos – Sausio
13-osios – 20-ies metų sukaktis, bus
paminėta sekmadienį, sausio 16 d.,
Šv. Andriejaus bažnyčioje (Philadel -
phia), 10:30 val. r. šv. Mišių metu.
Mišias užsakė JAV LB Philadelphia
apylinkės valdyba. Visi kviečiami kuo
gausiau dalyvauti šiose šv. Mišiose už
Lietuvos laisvės gynėjus.

��Pasiruošimo pirmajai Ko mu ni -
jai pamokos (vaikams ir suaugu -
siems) Šv. Andriejaus parapijoje pra -
si dės sekmadienį, vasario 6 d. (2011
m.). Kviečiame atvesti vaikus nuo 8
m. amžiaus ir vyresnius. Tėvai, ku rie
nori, kad jų vaikai priimtų šį sak -
ramentą prašome kreiptis į Joną
Dun čią el. paštu jonasvytautas@veri-
zon.net.

IŠ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Jau seniai ieškau karo metu din-
gusio dėdės Jono Gramo, mano ma -
mytės Onutės Gramaitės brolio, gi -
musio 1926 m. Marijampolės rajone.

Jonas Gramas mokėsi Mari -
jampolės gimnazijoje. Antrojo pasau -
linio karo metu išvyko į Vokietiją.
Mes kreipėmės į Vokietijos paieškų
tarnybas ir iš Vokietijos Raudonojo
kryžiaus gavome žinią, kad po karo J.
Gramas buvo apsistojęs Hamburg
mieste.  Po po to išvyko iš Vokietijos
ir manoma, kad į Ameriką arba Aust-

raliją. 
Gyvendamas Ham burg, rašė laiš -

kus savo tėvams į Mari jampolę. Nuo -
jauta sako, kad J. Gra mas dar gyvas,
tik nežinia – kur. Gal kas nori jį paži-
nojo? Mano mama šiuo metu gyvena
Marijampolėje, ir aš kreipiuosi pagal-
bos jos vardu. Bū sime labai dėkingi
visiems atsiliepu siems.

Reda Krunkaitytė-Grubinskienė
Tel.mob. +370-620 36634

krunkaityte@delfi.lt

Nors Kalėdinis šurmulys jau užgęso kartu su eglučių šviesa, Maironio lituanistinės mokyklos prisiminimuose 2010-ųjų Kalėdų šventė dar ilgai spindės.
Maironiukai suvaidino mokytojos Giedrės Savukynienės režisuotą K. Kubilinsko ,,Ledinuką”. Padėka visiems, prisidėjusiems prie spektaklio, dekoracijų, sėk-
mingo lėšų telkimo vajaus priešgaisrinei mokyklos apsaugai. Mes didžiuojamės Jumis – Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai! Tėvų komitetas linki
visiems puikių darbo ir mokslo metų ir kviečia pasižiūrėti akimirkų iš kalėdinės šventės!                                                    Živilės Ramašauskienės nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Nora
(Spurgytė) Buczek $50 a. a. Aldonos
Underienės atminimui; tęsiant vaikų
metinę paramą dr. Kastytis Jucas
$720, Ona Adams $250, Donatas Ti-
jūnėlis $1,600, Ilona Laucienė $360,
Augustinas ir Vida Tijūnėliai $250,
Liucija Tirvienė $110, Marytė Utz
$360, Narimantas ir Janina Udriai
$360; Aldona Ješmantienė $500 stu-
dentų paramai; Vaida Trimakas $20,
dr. Algirdas ir Raminta Marchertai
$200, Feliksas ir Janina Bobinai
$100, Rosemarie Ignash $7.5, Liudas
ir Dalia Šleniai $25, The Oak Tree
Philanthropic Foundation $1,000;

Olga Mamaitienė $100 21 m. Valen-
tino Audzevičiaus rankų protezams;
Regina Petrauskienė $600 studentų
paramai; (V) Alexis Chilis $100,
Lynn Bandyk $100, Shannon Wurs-
ter $50. Labai ačiū. Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid) 414 Freehauf
St., Lemont, Il 60439, tel. (630)
243-7275, el. paštas: indretijune-
lis@sbcglobal.net

• „Saulutės”, Lietuvos vaikų
globos būrelio susirinkimas vyks tre-
čiadienį, sausio 12 d., 10 val. ryto pas
Indrę Tijūnėlienę, 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.
Kviečiami visi norintys padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams Lietuvoje.

Prezidento Aleksandro Stulginskio 115-ųjų gimi-
mo metinių minėjimas vyks sekmadienį, vasario 6 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je (14911 127th St., Lemont, IL). Garbės viešnia – Prezidento
dukra dr. Aldona Juozevičienė su šeima. Programoje – Juozas
Polikaitis,  Stasė Petersonienė bei dr. Aldonos Juozevičienės

asmeniniai prisiminimai. Meninę dalį atliks Dariaus Polikaičio vadovaujamas
vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos asmenybės gimtadienio šventę, prisiliesti prie
dalelės Lietuvos istorijos, visus maloniai kviečia „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis.


