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Vilnius (BNS) – Lapkričio 10 d.
Vilnių pasiekė pirmasis Vakarų Eu-
ropą su Kinija per Kazachstaną, Ru-
siją, Baltarusiją ir Lietuvą sujung-
siantis reguliarus talpas vežiojantis
traukinys ,,Saulė”. ,,Ilgai brandintas
projektas susieti Azijos ir Europos
rinkas geležinkeliu pagaliau įgyven-
dintas, Lietuva tampa pasaulinio pre-
kybos kelio dalimi”,  – sakė Lietuvos
susisiekimo ministras E. Masiulis.
Pasak jo, dabar svarbu, kad trauki-
nys pradėtų važinėti reguliariai, tiek
iš Europos į Aziją, tiek ir iš Azijos į
Europą.

,,Lietuvos geležinkeliai” trauki-
nio važiavimu rūpinsis tik iki Len-
kijos-Vokietijos sienos, po to šio trau-
kinio priežiūrą perims Šveicarijos
geležinkelių bendrovė ,,Hupac”. Nau-
ja traukinio linija gerokai sutrum-
pins prekių gabenimo laiką. Planuo-
jama, jog traukinys daugiau nei 9,000
km atstumą iš Kinijos iki Lietuvos
turėtų įveikti per 10 dienų. Dabar
krovinių gabenimas iš Kinijos į
Europą jūrų keliu užtrunka 40 dienų.

Galimybių pasinaudoti nauju
projektu mato ir Klaipėdos valstybi-
nio jūrų uosto administracijos vado-

vas E. Gentvilas. Anot jo, kroviniai
šiuo keliu galėtų pajudėti iš Klaipė-
dos uosto į Rytus, taip pat  Klaipėdos
uostas galėtų perimti krovinius,
traukiniu vežamus iš Azijos į Skandi-
naviją. Traukinio ,,Saulė” talpų ope-
ratorė yra Klaipėdos logistikos ben-
drovė ,,VPA Logistics”.

,,Saulės” projektui teks varžytis
su panašiu projektu, jungiančiu Ka-
zachstaną ir Latviją – tai bendras
tarptautinės logistikos grupės ,,Gef-
co” ir Latvijos geležinkelių bendro-
vės SRR projektas ,,Emma” iš Rygos į
Kazachstaną.

Čikaga (,,Draugo” info) – Lapkričio 7–9 dienomis Či-
kagoje lankėsi Lietuvos agentūros VšĮ ,,Investuok Lie-
tuvoje” (,,Invest Lithuania”) atstovai – generalinio direk-
toriaus pavaduotoja Laura Guobužaitė ir Investicijų ska-
tinimo departamento direktorius Audrius Masiulionis
drauge su partneriais: Klaipėdos laisvosios ekonomikos
zonos (LEZ) generaliniu direktoriumi Eimantu Kiudulu
ir Kauno laisvosios ekonomikos zonos rinkodaros direk-
tore Ugne Jankauskiene. 

Pagrindinis svečių iš Lietuvos apsilankymo Čikagoje
tikslas – dalyvavimas JAV gamybos įmonių konferencijo-
je-forume, kuriame šalies įmonės jau antrą kartą dalijosi
informacija, kaip sumažinti kainas, kaip pagerinti gamy-
bą, kalbėta apie naujausias technologijas. Agentūra
,,Investuok Lietuvoje” šioje konferencijoje dalyvavo jau
antrą kartą.

Lapkričio 8 d. svečiai Lietuvos Respublikos gen. kon-
sulate Čikagoje susitiko su Lietuvių verslo tarybos na-
riais, Amerikos lietuvių žiniasklaidos atstovais. Susitiki-
mo metu dalintasi patirtimi, atsakyta į klausimus, kuo
Lietuva yra patraukli JAV investuotojams, kaip jų ieško-
ma. ,,Investuok Lietuvoje” atstovai Lietuvių verslo tary-
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Vilnius (ELTA) – Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komisija nepritaria siūlymui sureng-
ti referendumą dėl Konstitucijos kei-
timo numatant didesnę dvigubos pi-
lietybės galimybę. Jų manymu, pa-
kaktų Seimo sprendimo. O artimiau-
siuose rinkimuose pasaulio lietuviai
jau norėtų balsuoti internetu. Jie
taip pat pasigenda mokymo priemo-
nių bei metodikos, kaip mokyti kal-
bos lietuvius ar mišrių šeimų atsto-
vus, kurie anksčiau niekada nekalbė-
jo lietuviškai.

,,Per posėdžius išklausėme kai
kurių teisininkų pasisakymų. Jie tei-
gė, kad tai [referendumas] nėra vie-
nintelis kelias. Remdamiesi jų anali-
ze, mes savo rezoliucijoje raginame
ieškoti teisinių būdų, o ne spręsti šį
klausimą per referendumą”, – sako
Irena Gasperavičiūtė, PLB komisijos
pirmininkė. 

Skatinant aktyvesnį po pasaulį
išsibarsčiusių lietuvių dalyvavimą
bendruomenių veikloje, siūloma leis-
ti jiems jau kitąmet per Seimo rinki-
mus balsuoti internetu. ,,Lietuvių

gyvena visoje Rusijoje, ten tūkstan-
čiai kilometrų iki Maskvos ar Sankt
Peterburg. Mes balsavome paštu, bet
tai nėra pats geriausias balsavimo

būdas, biuleteniai ateina jau po bal-
savimo”, – teigia Antanas Rasiulis,
PLB Rusijos reikalų komisijos pirmi-
ninkas. 

,,Investuok Lietuvoje” atstovai dalyvavo konferencijoje Čikagoje

Vilnių pasiekė pirmasis traukinys ,,Saulė”

LR gen. konsulate Čikagoje svečiai iš Lietuvos ir Lietuvių verslo
tarybos nariai diskutavo apie investavimo Lietuvoje galimybes.
Nuotraukoje (iš kairės): Cezaris G. Ugianskis, Klaipėdos laisvosios
ekonomikos zonos (LEZ) generalinis direktorius Eimantas Kiu-
dulas ir Galina Grina.  Dalios Cidzikaitės nuotr. 

Seimo ir PLB komisijos spaudos konferencija. Iš k.: Seimo-PLB komisijos pirmininkas
Paulius Saudargas, komisijos pirmininko pavaduotoja nuo PLB Joana Kuraitė-Lasienė,
komisijos nariai, PLB atstovai Antanas Rasiulis ir Jonas Prunskis.                    ELTA nuotr.

bos prašė pagalbos, teikiant jiems naudingą informaciją
apie pavienes įmones JAV. 



Evangelijoje pagal
Matą yra keli,
vienas paskui ki-

tą einantys svarbūs pa-
sakojimai apie sąžinin-
gus ir blogus tarnus,
apie vestuvių jaunikio
laukiančias mergaites
ir apie Žmogaus Sūnaus
atėjimą pasaulio pabai-
goje. Šiuose pasakojimuose plėtoja-
ma mintis apie žmogaus pašaukimą.
Dievas, apdovanojęs žmogų gyvybe,
sveikata, protu, laisve, tikėjimu, net
Krikšto malone, paliepia jam darbuo-
tis, budėti ir laukti sugrįžtančio Žmo-
gaus Sūnaus kaip teisėjo ir atlyginto-
jo už pavestos užduoties įvykdymą.

Dirbti, budėti ir laukti Kristaus
atėjimo – iš šių trijų dalykų susideda
kiekvieno tikinčiojo į Kristų žmo-
gaus gyvenimo programa. Antrąjį
Kristaus atėjimą Evangelija vaizduo-
ja kaip vestuves, į kurias nori patekti
dešimt merginų, kaip šeimininką,
įvertinantį tarnų darbą, kaip kara-
lių, skelbiantį ištarmę: „Ateikite,
mano Tėvo palaimintieji!” (Mt 25, 34)
arba „Eikite šalin nuo manęs, pra-
keiktieji!” (Mt 25, 41). 

Mes visi esame pašaukti ne poil-
siui, ne pramogoms, bet darbui, ku-
ris turi nešti gerų vaisių. Svarbus
kiekvieno mūsų rūpestis – neišbars-
tyti Dievo dovanų, bet jas padauginti,
paliekant mums Dievo duotą žemės
kampelį gražesnį ir turtingesnį, nei
jį gavome. Apie šį pašaukimą Pra-
džios knygoje parašyta: „Dievas juos
(pirmuosius tėvus – arkivysk.) palai-
mino, tardamas: „Būkite vaisingi ir
dauginkitės, pripildykite žemę ir val-
dykite ją! Viešpataukite ir jūros žu-
vims, ir padangių paukščiams, ir vi-

siems žemėje judantiems gyvūnams”
(Pr 1, 28). 

Tačiau žmogus yra gundomas
tinginiauti arba ne dirbti, bet užsi-
imti nesąžininga veikla ir taip su-
sikrauti geidžiamų gėrybių. Šitaip
elgtis žmones išmokė sovietmetis.
Anuomet kai kurie net sakydavo, kad
jei grįždami iš darbo kolūkyje ar
gamykloje ko nors nepasiimdavo,
jausdavosi, tarsi kažko būtų trūkę.
Ilgainiui toks elgesys tapo įpročiu.

Todėl šiandien sutinkame žmo-
nių, galinčių dirbti, bet neieškančių
darbo arba nelegaliai dirbančių ir
siekiančių gyventi iš valstybės pašal-
pų. Šis kelias tikrai neveda į Dievo
karalystę, nes nevykdomas pagrindi-
nis žmogaus pašaukimas – sąžiningu
darbu valdyti žemę.

Žmogus, net ir turėdamas bilietą
į lėktuvą, oro uoste atidžiai seka iš-
vykimo laiką, nes žino, kad vėluojan-
čio niekas nelaukia. Mūsų gyveni-
mas taip pat yra pažymėtas laukimo
ženklu. Vestuvių jaunikio laukian-
čios mergaitės – tai mūsų gyvenimo
įvaizdis. Mes darbuojamės, budime
ir laukiame būsimo susitikimo su
Viešpačiu. Laukiame, kai jis atvyks
ir atidarys duris į amžinąjį gyveni-
mą. Svarbu nepramiegoti šio susiti-
kimo. Būtų nepataisoma nelaimė

likti už durų ir
išgirsti: „Aš jūsų
nepažįstu!”

Žmogus gali
nemąstyti apie
tai, kas jo laukia
gyvenimo pabai-
goje, ir naudotis
tik šia diena. Jis

gali būti gundomas pasinerti pramo-
gose ir lėbavimuose, o tikinčius am-
žinuoju gyvenimu laikyti neprotin-
gais ir atsilikusiais. Šitaip besiel-
giančių netrūksta. Jie kalba, kad Ka-
talikų Bažnyčia gąsdina žmones ir
taip siekia juos pavergti. Bažnyčia ne
gąsdina, o tik primena tai, ką sakė
Kristus: „Budėkite, nes nežinote nei
dienos, nei valandos” (Mt 25, 13).
Bažnyčia primena Kristaus pasako-
jimą apie tokį žemiškai protingą
žmogų, susikrovusį daug gėrybių ir
kalbėjusį sau: „’Tu turi daug gėrybių,
sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis,
valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’
O Dievas jam tarė: 'Kvaily, dar šią-
nakt bus pareikalauta tavo gyvybės.’
Taip yra tam, kas krauna turtus, bet
nesirūpina tapti turtingas pas Dievą”
(Lk 12, 19).

Žmogui negali būti nieko tragiš-
kiau, kaip artėjant mirčiai suvokti,
jog visas jo gyvenimas buvo tuščias
ir beprasmiškas, o galbūt net nusi-
kaltėliškas. Baisu būtų tokios būse-
nos sulaukti Žmogaus Sūnaus atėji-
mo. Dievo žodis ragina mus nebūti
lengvapėdžiais, atsakingai atlikti
savo pareigas, rūpintis ne tik kūno,
bet ir sielos reikalais ir nuolat pri-
siminti, ką sakė Kristus: „Jūs būkite
pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis,
kai nesitikėsite” (Mt 24, 44). 

Neabejoju, kad vi-
si pastebėjome
lietuvių spaudo-

je pranešimus apie spa-
lio mėn. 7–9 dienomis
Elizabeth, NJ vykusią
JAV LB Krašto valdybos
XIX Tarybos 3 sesiją.
Joje aktyviai dalyvavo
ir Religinių reikalų ta-
rybos bei valdybos nariai. Sesijos
metu buvo pri statyti ir nauji nutari-
mai dėl re li ginio švietimo litu-
anistinėje mokykloje, patvirtinti šios
Ta rybos sesijos. JAV LB Religinių
reikalų tarybos/valdybos nariai:

1. Įpareigoja JAV LB raginti lie -
tuviškose parapijose bent vieną kar-
tą per metus suruošti jaunimo šv. Mi -
šias.

2. Įpareigoja apie tai skelbti lietu-
viškoje spaudoje.

3. Tose lituanistinėse mokyklose,
kuriose nėra galimybių įvesti tiky-
bos pamokų, siūlome į programą
įtraukti religines šventes, kad apie
jas mokytojai plačiau jaunimą su-
pažindintų. (pvz., Kūčios, Kalėdos,
Trys Karaliai, Velykos ir t. t.). Taip
pat supažindinti su Pal. Jurgiu Matu-
laičiu ir šv. Ka zimieru.

4. Lituanistinėse mokyklose siū -
lome supažindinti jaunimą su lietu-
viš  ku religiniu menu (pvz., koply tėlė -
mis, rūpintojėliu, Aušros vartų ir Ši -
luvos Marijos paveikslais) ir su lietu-
viškomis religinėmis tradicijomis.

Šv. Tėvas Benediktas XVI sako:
„Religinis švietimas yra tikra kultū -
ros ir žmoniškumo kalvė. Ji suburia,
praturtina šeimą, mokyklą ir vi -
suomenę, įgalindama jaunąją kartą
atsiverti gėriui, ugdyti atsakomybę,
brandinti kritišką aplinkos vertini -

mą. Įgijęs šias charakterio ir pažini-
mo dovanas, jaunimas gali geriau su -
prasti dabartį, žvelgti į ateitį ir veik-
ti.” 

Mes visi suprantame, kad gyveni-
mo kelias kiekvienam jaunam žmo -
gui išryškėja labai pamažu. Labai
daž  nai jaunas žmogus atsistoja kryž -
kelėje. Mūsų kasdieninė patirtis eina
pamažu. Dėl ko nors apsispręsti iš-
mokstame lėtai iš savo tėvų, draugų,
mokytojų, aplinkos. Ap sisprendžia-
me pagal tai, ką vertina me. Vietoj to,
kad pasiruoštų egzami nui, jaunuolis
sako: „Kaip nors nu si ra šysiu, juk ir
mano draugai taip daro...” Tokio
galvojimo pasekmės būna skaudžios,
apie tai girdime ir matome per TV.
Bažnyčia atėjo jaunimui į pagalbą,
išleidusi specialų katekizmą, pava -
dintą „YOUCAT”, kuriame rasime
atsakymus į įvairius klausimus,
sprendžiant įvai rias gyvenimo prob-
lemas. Būtų idea lu, jei kiekviena šei-
ma jį įsigytų. Katekizmą ga lima gau-
ti ir lietuvių kalba (tuo pa čiu pava-
dinimu). 

Šalia Šv. Rašto kiek vienoje šei-
moje turėtų būti ir „YOUCAT”. Šios
dvi svarbios knygos padės šeimoms
atrasti kelią į gilesnį tikėjimo paži-
nimą. Padės suprasti, jog ti kė jimas
nėra subjektyvus dvasinis įkvėpi-
mas, nėra paprastas religinis senti-

mentas, o būdas
pažinti tie są, iš -
gyventi įvykį, su-
sitikti su gyvu
asmeniu – Jėzumi
Kristumi. 

Mums savęs
nepakanka, kai
mus lydi neatsa-
kyti klausimai į

svarbiausias gyve nimo problemas,
kai mirtis ar didelis pavojus ateina ir
ištinka mūsų šeimą. Nie kas neprieš-
taravo prieš maldos kal bėjimą, kai
JAV, New York, rugsėjo mėn. 11 dieną
įvyko baisi tragedija. Vi siems buvo
aišku, kad turime kreip tis į tiesos bei
meilės šaltinį – Visa galį Dievą – pa-
galbos.

Jau iš anksto Katalikų Bažnyčia
skelbia, kad ateinantieji metai bus
va dinami Tikėjimo metais. Tikėji -
mas yra ateities laidas. Tai kvietimas
vėl atrasti Dievą, sugrąžinti Dievą į
krikščioniškosios civilizacijos lopšį:
tą Dievą, kuris atrodo nesantis ir ku -
rio mums taip reikia. Tikėjimas pa-
rodo, kad įmanoma ir gera gyventi
pa laikant santykį su Dievu. Pats
Kris tus mums sako: „Aš pasaulio
šviesa” (Jono 8, 12), kuri apšviečia
mūsų gy venimą, kad išsipildytų kiti
Evange lijos žodžiai: „jūs pasaulio
šviesa” (Mt 5, 14). 

Kaip gyvenime nesame vie ni,
taip ir tikėjime nesame vieni. Su
praktikuojančiais krikščionimis
atei na ir Dievas, o kur yra Dievas,
ten yra džiaugsmas, šviesa ir ramy-
bė.

Ses. Margarita Bareikaitė – JAV
LB Religinių reikalų tarybos pirmi-
ninkė.
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Spalio 27 d. LR Seime vykusioje
konferencijoje ,,Pilietiškumo ugdymas
mokykloje: ar įmanoma paveldėti
meilę tėvynei?” Seimo pirmininkė I.
Degutienė teigė nesuprantanti, kaip
žmonės ryžtasi palikti savo tėvynę dėl
geresnio gyvenimo užsienio valstybė-
je ir dar gėdijasi kalbėti gimtąja lietu-
vių kalba. Ne mažiau išeivius nustebi-
no ir kitas politikės pasisakymas –
grįžusi iš viešnagės JAV ji pareiškė, kad
Amerikos lietuviai dvigubos pilietybės
nori dėl savo asmeninių interesų. Su-
laukusi gausios kritikos žiniasklaidoje,
I. Degutienė atsiprašė užsienyje gyve-
nančių lietuvių dėl savo žodžių apie
emigrantus, tačiau teigė buvusi ne vi-
sai tiksliai suprasta ir pacituota. Seimo
pirmininkė sako buvusi nuoširdi, išsa-
kydama savo nuostatą išvykusiųjų iš
Lietuvos atžvilgiu, bei tikina, kad ate-
ityje bus atsargesnė ir savo nuomonę
pasisitengs ,,įvynioti į vatą”: ,,Man čia
tikrai gera pamoka, kad reikia kalbėti
atsargiau, atidžiau, ypač tokia jautria
tema”. Gaila, kad mūsų politikų klaidos
dažniausiai atsigręžia prieš valstybę –
kaip ir neapgalvotas žodis, žvirbliu iš-
skridęs, sugrįžta akmeniu.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Religinis švietimas 
lituanistinėje mokykloje
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ

Redakcijos žodis Užduotis ir 
atlyginimas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS



Paskutinioji Lietuvos radijo ir
televizijos laida ,,Tarp Rytų ir
Vakarų” buvo išskirtinai įdomi

ir prasminga. Rimgaudo Geleževi-
čiaus solidžiai vadovautoje diskusijų
laidoje ginčytasi, ar lietuviškos ži-
niasklaidos priemonės gali elgtis bū-
tent taip, kaip pasielgė parlamentaro
Sauliaus Stomos atveju. Beveik va-
landą svarstyta, ar Lietuvos žurnalis-
tai turi moralinę ir juridinę teisę
slapta įrašinėti privačius mūsų poli-
tikų pokalbius. Samprotauta ir apie
tai, kokių interesų vedini žurnalistai
slapta filmavo privatų dviprasmiškų
užuominų kupiną Seimo nario Sto-
mos pokalbį su žaliaake gražuole
Rūta. 

Čia mano minima laida naudin-
ga dėl kelių priežasčių. Pirma, joje
dalyvavo tikrai žiniasklaidos reika-
luose nusimanantys pašnekovai: Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pirminin-
ko pavaduotoja, buvusi ilgametė Žur-
nalistikos instituto dėstytoja Audro-
nė Nugaraitė, Balsas.lt vyriausiasis
redaktorius Arūnas Brazauskas bei
Delfi.lt apžvalgininkas Vladimiras
Laučius. Antra, laidos svečiai neap-
siribojo vien su parlamentaru Stoma
susijusiu skandalu. Apie šiandieni-
nės lietuviškosios žiniasklaidos pri-
valumus bei trūkumus kalbėta ,,pla-
tesniame kontekste”. Į Lietuvos ži-
niasklaidos šiokiadienius bandyta
pažvelgti iš visų pusių: vertinta ir
sudėtinga ekonominė padėtis, ir ne
visuomet padorūs žiūrovų bei skaity-
tojų troškimai, ir šlubuojanti teisinė
sistema, ir keistos, dviprasmiškos
valdžios nuostatos.

Tačiau komentarą norėtųsi pra-
dėti ne nuo to, kas gražu ir pagirtina.
Pirmiausia norėčiau pasidalinti nuo-
mone, ko dažnai pasigendu šiandieni-
nėse diskusijose apie lietuviškosios
žiniasklaidos misiją, pareigas bei tei-
ses. Į akis labiausiai krenta aplinky-
bė, jog į minėto pobūdžio laidas tyčia
ar netyčia, sąmoningai ar nesąmo-
ningai kviečiami išskirtinai tie žino-
vai, kurie neturi savo nuosavų žinias-
klaidos priemonių. Kitaip tariant,
žiniasklaidos trūkumus lietuviškoje
viešojoje erdvėje dažnusyk narplioja
tik tie, kurie nėra buvę arba trumpai
tėra buvę tikraisiais žiniasklaidos
priemonių savininkais. Išskirtinis
tokių dalyvių bruožas – jiems asme-
niškai niekada nėra tekę tuo pačiu
metu pergyventi ir dėl leidinio turi-
nio kokybės, ir dėl finansų, ir dėl
aukštų moralės kriterijų. O tai reiš-

kia, kad tokie pašnekovai savo kailiu
nepatyrė, kaip nūnai keblu, o kartais
net velniškai sunku išsilaikyti pa-
čiais margiausiais leidiniais per-
pildytoje mažytėje lietuviškoje rinko-
je. 

Šiandien visi, kas tik netingi,
linkę koneveikti Lietuvos žurnalis-
tus, esą jie ir ,,šiokie, ir tokie”. Žur-
nalistų koneveikimas tapo vos ne
gerų manierų pavyzdžiu. Suprask,
padorioje kompanijoje tiesiog būtina
pabarti ,,visuomenės, tautos reika-
lais nesirūpinančius žurnaliūgas”.
Tokiems ,,išminčiams” visuomet
knieti atkirsti: jei nepatinka šian-
dieniniai laikraščiai ir internetinės
svetainės, TV ar radijo laidos, pats
įkurk padorų, sąžiningą, verslo ir po-
litikų užgaidoms nepaklūstantį, vien
visuomenės interesais gyvenantį įta-
kingą leidinį. Štai tada pradėsi ge-
riau suvokti, ,,su kuo valgoma drus-
ka”, arba tiesiog po kelerių mėnesių
gėdingai bankrutuosi.

Sutinku, nesiginčiju: lietuviška
žiniasklaida – ne be trūkumų. Tačiau
kodėl beveik niekas neklausia, o gal
dabartinėmis sąlygomis lietuviškoji
žiniasklaida ir negali būti gražesnė,
padoresnė, rimtesnė? Gal, užuot prie-
kaištavus už neva visuomet tenden-
cingai parenkamus faktus, visuome-
nė žurnalistams turėtų dėkoti? Taip,
taip, neapsirikote – paspausti dešinę.
Bent už tai, kad šie net ir dabartinė-
mis sąlygomis, prispausti įvairiausių
mokesčių bei teisinių suvaržymų, su-
geba išsilaikyti finansiškai, išsaugoti
bent mažiausią padorumą, sąžinin-
gumą ir dar atlikti vieną kitą žurna-
listinį tyrimą.

Savo internetiniame tinklarašty-
je (angl. blog) Lietuvos žurnalistų są-
jungos pirmininkas Dainius Radzevi-
čius neseniai užsiminė, jog paskuti-
niosios Lietuvos valdžios žurnalisti-
nio darbo jau nelaiko kūrybine veik-
la. Rašydama įstatymus valdžia taip
juos supainiojo, sujaukė, jog žurna-
listiką prilygino degtindarių ar dešrų
gamintojų verslui. Mūsų valdžia nus-

prendė, esą žurnalistai viso labo tėra
amatininkai. Beje, nemėgstami, uja-
mi amatininkai, nes būtent šios rū-
šies amatininkai mūsų parlamentarų
apkrauti neproporcingai dideliais
mokesčiais. O paskui, nutaisę naivią
miną, stebimės, kodėl vis dažnesni
,,žiniasklaidos parsidavimo ar korup-
cijos atvejai”. Tarsi nežinotume tik-
rojo atsakymo. 

Ypač įsiminė vieši Seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininko Arvydo Anušausko per-
spėjimai, jog kai kurioms Lietuvos
žiniasklaidos priemonėms įtaką gal-
būt daro užsienio valstybės. Manau,
tokių įtakų tikrai esama. Tačiau ši
problema egzistuoja dar ir dėl to, kad
Lietuvos valstybė, įskaitant ir Seimo
NSGK, nesirūpina savos lietuviškos
žiniasklaidos išgyvenimo sąlygomis.
Beje, šis priekaištas Lietuvos val-
džiai – tikrai per daug švelnus. Iš
tikrųjų reikėtų sakyti, jog Lietuvos
valdžia, leidėjus apkraudama didžiau-
siais visoje Europoje mokesčiais, są-
moningai juos stumia į svetimųjų
įtakų verpetą.

Nenoriu leistis į plačius finan-
sinius skaičiavimus, nes konkrečiais
skaičiais perkrauti tekstai dažnai
kelia nuobodulį. Šia proga galėčiau
prisiminti LŽS vadovo viešai pa-
reikštą nuomonę, jog kirpėjai nūnai į
Lietuvos biudžetą privalo atseikėti
mokesčių ženkliai mažiau nei leidė-
jai ir žurnalistai. Šis palyginimas –
iškalbingas. Juk gilaus, įtaigiai sura-
šyto žurnalistinio tyrimo parengi-
mas – kur kas sudėtingesnis ir svar-
besnis užsiėmimas nei profesionalus
aikštingos, reiklios moters apkirpi-
mas. Tik visiškam beraščiam gali
atrodyti, jog žurnalistinis tyrimas –
vieni niekai. Tačiau konservatorių–
krikščionių demokratų vadovo And-
riaus Kubiliaus pasiūlyta mokesčių
sistema akivaizdžiai byloja, jog kir-
pėjos darbas Lietuvoje šiandien la-
biau gerbtinas ir remtinas nei žurna-
listiniai tyrimai.  

Tad stebėdamas minėtą Geleže-

vičiaus laidą mintyse svarsčiau, ko-
dėl pasiginčyti tą pirmadienį nebuvo
pakviesta, pavyzdžiui, kadaise ,,Vil-
niaus balsą” ir ,,Dienovidį” leidusi
žurnalistė, publicistė Aldona Žemai-
tytė. Man būtų labai įdomu išgirsti,
kodėl šiuos visuomeninio ir kultūri-
nio pobūdžio leidinius jai vis dėlto
teko uždaryti. Tikriausiai nepasiro-
dysiu labai įžūlus, jei išsakysiu savo
nuomonę, kodėl bankrutavo ir ,,Vil-
niaus balsas”, ir ,,Dienovidis”. Vi-
suomeninio, kultūrinio, pažintinio
pobūdžio leidiniams, neieškantiems
sensacijų ir nesivaikantiems pramo-
gų, išsilaikyti yra ypatingai sunku.
Be rimtos finansinės valstybės para-
mos išgyventi tiesiog neįmanoma.
Skaitytojų rinka Lietuvoje – maža,
konkurencija – milžiniška. Privačių
mecenatų ir rėmėjų – ant pirštų su-
skaičiuoti. Dauguma skaitytojų tik
dedasi dvasingumo išsiilgę. Garsiai
reikalaudami grožio ir gėrio jie slap-
ta žvalgosi į blevyzgoti nevengiančią
spaudą. 

Klausydamasis pirmadieninės
laidos svarsčiau, kodėl į laidą nebuvo
pakviestas, sakykime, krikščioniš-
kos minties, kultūros ir visuomenės
laikraščio ,,XXI amžius” savininkas,
redaktorius Edvardas Šiugžda. Ne-
paisydamas net prieš trejetą metų
premjero Kubiliaus Vyriausybės su-
duotų smūgių ,,žemiau juostos”, laik-
raštis vis dar pasiekia savąjį skaity-
toją. Geleževičiaus laidoje ,,XXI am-
žiaus” savininkas būtų galėjęs kon-
krečiau papasakoti, su kokiomis
,,Augijo arklidėmis” tenka susidurti
pigių sensacijų ir pramogų nesi-
vaikančiam leidiniui. Jis savo kailiu
patyrė, ,,kokių titaniškų pastangų
reikalauja laikraščio leidyba”. Tiks-
liau tariant, jis puikiai žino, ką reiš-
kia ,,vienu metu sukti galvą ir dėl lei-
dinio biudžeto, ir dėl leidinio įdomu-
mo, ir dėl kalbos taisyklingumo”.

Mielieji kritikai, pateikite konk-
retų receptą, kaip derėtų išgyventi
aukščiausiais moralės ir garbingumo
svertais besivadovaujančiai spaudai
konkrečiomis lietuviškomis sąlygo-
mis, ir dauguma leidėjų, manau, būti-
nai pasinaudos racionaliais patari-
mais. Bet tokio recepto nuolat ži-
niasklaidai priekaištaujantys politi-
kai, teisininkai, skaitytojai neturi. 

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio Slap-
tai.lt steigėjas.
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METAS DALINTIS 

Padėkos dienai artėjant, vėl krei -
piamės į Jus, prašydami prisiminti
alkstančius Lietuvoje. Jiems galite
pa  dėti, paremdami Lietuvoje vei-
kian tį ,,Maisto banką’’.  

Besikreipiančių į ,,Maisto ban-
ką’’ ir kitas labdaros orga nizacijas
šiemet nemažėja. Pa saulinė finansų
ir ekonomikos krizė tęsiasi, o tai
ypač skaudžiai atsiliepia mažas paja-
mas gaunantiems žmo nėms. Šią žie-
mą ypatingą rūpestį ke lia didėjan-
čios šildymo kainos Lietuvoje, taip
pat Europos Sąjungos sprendimas
sumažinti paramą pertekliniais
mais to produktais net 80 procentų, o
tai reiškia, kad ,,Maisto bankas’’ tu -
rės dėti visas pastangas, kad būtų pa -
didintos maisto aukos pačioje Lietu -

voje, kad būtų rastos papildomos lė -
šos tolesnei veiklai.  

,,Maisto bankas’’ rengia dažnas
maisto aukojimo akcijas visoje Lie-
tuvoje ir visuose pagrindiniuose
maisto prekybos tinkluose.  Su vienu
tinklu yra susitarta paimti maisto
produktus su greit pasibaig siančio-
mis galiojimo datomis ir iš vežioti
juos po labdaros valgyklas ir dienos
centrus skubiam panaudojimui.

,,Maisto bankas’’ – viena iš ge -
riau siai dirbančių labdaros organi-
zacijų Lietuvoje, įvertinta įvairiais
ap do vanojamais. Galite būti tikri,
kad Jū sų auka yra reikalinga, kad ji
bus tik rai panaudota pagal paskirtį.

Jūs galite paaukoti ,,Maisto ban -
kui’’ per JAV ne pelno organizaciją
Community Action Lithuania (CAL),
kurios misija – remti pilietines ini -

 ciatyvas Lietuvoje. Visa Jūsų paau-
kota suma bus pervesta ,,Maisto ban-
kui’’, visą paaukotą sumą galite
nurašyti nuo JAV mokesčių.  Visas
,,Maisto banko” dalijamas maistas
yra suaukotas. Jūsų auka parems
veiklos išlaidas – gabenimo išlaidas,
sandėliavimą, da  li  jimą, savanorių
telkimą ir kt.

Padėkos diena – metas pamąsty-
mui, metas dalintis savo pertekliumi
su likimo nuskriaustaisiais. Jeigu
ga lite padėti, išrašykite čekį Commu -
ni ty Action Lithuania, čekio apačio-
je, pažymėdami, kad tai auka ,,Mais-
to bankui’’.  

Čekį siųskite adresu:
Community Action Lithuania
c/o Rimga Viskanta
650 San Dieguito Drive
Encinitas, CA 92024

LAIŠKAI 

Su kuo valgoma 
Lietuvos žiniasklaida
GINTARAS VISOCKAS



skriaudžiami. Padėdavome visaip –
ne tik materialiai, bet ir atkreipdami
pasaulio dėmesį į tuometines Lietu-
vos problemas, ypač į žmonių ir tau-
tos teisių apribojimus bei pažeidi-
mus.

– Informacijos centrui pavyko
sukurti lietuviškų žinių skleidimo

agentūrą, įgijusią Vakarų žinias-
klaidos ir visuomenės pasitikė-
jimą, kuris pravertė ne tik Infor-
macijos centrui, bet vėliau – ir
Sąjūdžiui, Aukščiausiajai Tary-
bai, ypač plečiant ryšius su užsie-
niu. Kaip tai pasisekė padaryti?

– Susumuočiau trumpai: LIC
sėkmę nulėmė darbo nuoseklumas,
sąžiningumas ir ryžtingas tikėjimas
mūsų misija. Darbą nuosekliai vykdė
profesionalus kolektyvas, kuris ga-
lėjo tam darbui visiškai atsiduoti.
Leidome faktams kalbėti, nebandy-
dami informacijos pagražinti ar ten-
dencingai pateikti. Ir nors kartais
atrodė, kad pasaulis gali susitaikyti
su Lietuvos okupacija, kovojome
prieš pavojus – valstybės nugrimzdi-
mą užmarštin, pasaulio ir pačių lie-
tuvių susitaikymą su esama padėti-
mi, Katalikų Bažnyčios nustūmimą į
visuomenės gyvenimo paribį. Mus
palaikė tikėjimo viltis, kad ateityje
teisybė laimės. Tai yra žmogaus tvir-
tybės įrodymas, o kaip istorija paro-
dė – ir atkurtos laisvos Lietuvos
triumfas.

– Be abejo, Lietuvių informaci-
jos centro pasiekimams turėjo
įtakos ir darbuotojų profesinis
pasirengimas, žmonių atsidavi-
mas darbui. Kaip atrodė Centro
darbo ,,virtuvė”? Kas buvo Jūsų
pagalbininkai?

– Išskyriau kelis svarbius dar-
buotojus, bet buvo ir daug kitų, ku-
riuos noriu paminėti. Pažymėtina,
kad daugelis buvo jaunesniosios kar-
tos žmonės, atėję į Šalpą idealizmo
vedami, pvz. Algis Sodonis, kurį
laiką vadovavęs mūsų padaliniui
Romoje; Daiva Izbickaitė-Veršelienė
ir Ina Navazelskytė iš Boston; visa
Lukoševičių giminė New Yok – Algis,

Audra, Asta Lukoševičiai, taip pat
Andrius Adams, Ritonė Ivaškaitė,
Rūta Virkutytė, nemažai studentų
praktikantų. Reikėtų taip pat išskirti
dr. Rožę Šomkaitę (New Jersey) bei
Praną ir Marytę Grušus (tuomet gy-
venusius California valstijoje), kurie
buvo mūsų veiklos stulpai už LKRŠ
ribų. Jie nepailstamai, negailėdami

savo laiko paruošė ir išsiuntė nesu-
skaitomą kiekį siuntų slaptam LKRŠ
bendradarbių tinklui, taip pat nu-
kentėjusiems asmenims Lietuvoje,
Sibire ir kitur. Tos siuntos daug kam
tapo gelbėjimo lynu sovietiniais lai-
kais. Buvo ir kurjeriai – žinomi ir
nežinomi, kurie slapta vežė paramą į
Lietuvą, taip pat rizikuodami išga-
bendavo pogrindžio spaudos leidi-
nius į Vakarus. Tarp jų buvo žurna-
listų, užsienio šalių diplomatų, dva-
siškių, akademikų, studentų.

Mūsų darbai ir kasdienybė ne-
daug kuo skyrėsi nuo kitų. Teikėme
informaciją apie Lietuvą besikrei-
piantiems, rašėme padėkos laiškus
rė-mėjams, tvarkėme gausią adresų
duomenų bazę, adresavome tūkstan-
čius vokų platinant žinias ir Kroni-
kas, pakavome dideles vaistų, knygų
ir kitų reikmenų siuntas, krovėme į
talpintuvus. Man pačiai tekdavo dar
rašyti pranešimus spaudai, kai tos
žinios patekdavo į spaudą, jaučiau
tam tikrą profesinį pasitenkinimą,
kaip ir tais atvejais, kai buvome kvie-
čiami kalbėti apie Lietuvą televizijo-
je, radijuje, tarptautinėse konferenci-
jose. Bet didžiausią pasitenkinimą
suteikdavo tai, kad mūsų kolektyvo
darbas buvo aukštai vertinamas ir
kad jis turėjo teigiamą poveikį Lie-
tuvoje ir užsienyje.

– Nuo pat pirmųjų dienų Atku-
riamasis Seimas turėjo patikimą
partnerį užsienyje – Lietuvių in-
formacijos centrą. Kaip pasikeitė
Centro darbas ir tikslai, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę?

– LIC darbas jau keitėsi pirmo-
mis Atgimimo laikotarpio dienomis,
kai bendru sutarimu pradėjome tie-
siogiai telefonu bendrauti su žmo-
gaus teisių              Nukelta į 14 psl.
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LIC veikla, nukreipta veidu į Lietuvą

– 1979 m. Lietuvos katalikų re-
liginės šalpos veiklą papildė Lie-
tuvių informacijos centras. Jūs
vadovavote Centrui nuo pat jo
atsiradimo. Kokie buvo pirmieji
darbai? Kaip sekėsi skleisti žinią
apie Lietuvą?

– Informaciją apie Lietuvą sekėsi
skleisti ganėtinai gerai. Bet prisi-
menu, kad, įsteigus Lietuvių infor-
macijos centrą (LIC) 1979 m. pabaigo-
je–1980 m. pradžioje, buvo skeptikų,
kurie nedviprasmiškai teigė, kad LIC
niekada nebus laikomas patikimu
žinių šaltiniu, pavadindami šį suma-
nymą bergždžiu reikalu.  Vienas JAV
žurnalistas tvirtino, kad LIC sąsajos
su Rytų Europos diaspora ir dar re-
liginis „šleifas” (ryšys su LKRŠ) už-
trenks duris į stambiausias informa-
cijos priemones. Anot jo, bus daroma
prielaida, kad LIC yra neobjektyvus
ir tendencingas informacijos šalti-
nis, todėl į LIC žinias nebus kreipia-
ma jokio dėmesio. Vis dėlto LIC nu-
galėjo šiuos stereotipus ir įgijo gerą
vardą. LIC žinios buvo cituojamos
pasaulinėje spaudoje, tarp jų  ir – to-
kiose stambiose žiniasklaidos prie-
monėse kaip ,,The New York Times”,
,,The London Times”, ,,Corriere della
Sera”, ,,ABC TV”, ,,BBC Radio”  ir
šimtuose kitų leidinių, ypač katalikų
savaitraščiuose ir plačiai skaitomoje
regioninėje spaudoje. Be to, LIC pa-
talpose apsilankė aukšto lygio poli-
tikai, žurnalistai, akademikai ir vi-
suomenės veikėjai iš įvairių šalių.
Jau ir tai buvo aiškus pasitikėjimo ir
pagarbos liudijimas, kas skatino mū-
sų mažą kolektyvą dirbti dar stro-
piau. Aš nesitikėjau užsibūti LIC 12
metų, bet jaučiau stiprų įsipareigo-
jimą tiems, kurie mūsų darbą verti-
no užsienyje, juolab Lietuvoje.

– Teigiama, kad LKRŠ ir jos In-
formacijos centro organizacinė
struktūra bei darbo kryptys buvo
nukreiptos ilgalaikei veiklai, to-
dėl sugebėjo atsiliepti į Lietuvos
rūpesčius ir suteikė jos nepriklau-
somybės siekiui svaresnę paramą.
Kokie svarbiausi tikslai buvo ke-
liami, ar buvo žiūrima į tolimą
ateitį?

– Noriu pabrėžti, kad veiklos
sėkmę nulėmė keli veiksniai ir žmo-

nės.  Pirmiausia būtina pripažinti
LKRŠ reikalų vedėjo kun. Kazimiero
Pugevičiaus plačią viziją, stiprią žur-
nalistinę patirtį ir atvirumą naujoms
idėjoms, tarp jų – ir LIC steigimui. Jo
dideli nuopelnai Lietuvai dar nėra
deramai įvertinti. Taip pat reikėtų
padėkoti LKRŠ direktorių tarybai,
kuri stipriai palaikė LIC steigimo
sumanymą ir veiklą. Jeigu šios mo-
ralinės paramos ir finansinio užnu-
gario nebūtų buvę, vargiai ar būtu-
me galėję taip stipriai ir sėkmingai
išvystyti veiklą, kuri visada buvo nu-
kreipta veidu į Lietuvą.  Į LKRŠ dar-
bus buvo įsitraukę daug gabių žmo-
nių: Marijona Skabeikienė, kuri uo-
liai talkino rengiant ,,Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios Kronikos” vertimus
į anglų kalbą; Viktoras Nakas, suma-
niai vadovavęs LIC padaliniui Wa-
shington, DC, ten labai sėkmingai iš-
vystęs veiklą su JAV Kongresu ir
spauda; Rasa Razgaitienė, New York
organizavusi stambias humanitari-
nes siuntas, pradėjusi akciją ,,Kny-
gos Lietuvai”. Buvo daug kitų talki-
ninkų, kurie dirbo New York ar pa-
dėjo Šalpai ne tik JAV, bet ir kitose
šalyse – pakuojant siuntas, telkiant
ir gabenant paramą, plečiant rėmėjų
gretas ir informuojant visuomenę
užsienyje, organizuojant tarptauti-
nius vajus – nuo laiškų rašymo iki
humanitarinių siuntų ir pan. Pag-
rindinė LKRŠ misija tuo metu buvo
šelpti persekiojamą Lietuvos Kata-
likų Bažnyčią, todėl dar prieš Atgi-
mimo laikotarpį Šalpa padėjo vargs-
tančioms vienuolėms, persekioja-
miems dvasiškiams, KGB terorizuo-
jamiems pasauliečiams, kurie sovie-
tiniais laikais drąsiai stojo už žmo-
gaus teises ir religines laisves. Jų
neatbaidė pašalinimas iš darbo, iš-
stūmimas į gyvenimo paraštes, tar-
dymai, įkalinimas ar sunkiausiu at-
veju – mirtis. Daugelį darbų darėme
slaptai ir labai atsargiai, kad nesu-
keltume problemų jau ir taip nuken-
tėjusiems žmonėms. Pagrindinis
tikslas buvo padėti Lietuvos žmo-
nėms ir institucijoms, daugiausia –
Katalikų Bažnyčiai, kurie sovietinio
persekiojimo akivaizdoje nepasidavė
totalinės valdžios kontrolei, drąsiai
gynė žmogaus teises, sąžinės laisvę
ir kitas demokratines vertybes. Pa-
dėjome tiems, kurie už Dievo duotas
ir demokratinėse šalyse gerbiamas
žmogaus teises buvo sovietų valdžios

LORETA TIMUKIENĖ

Šiemet savo veiklos 50-metį mini Lietuvių katalikų religinė šalpa (LKRŠ), kurios veiklą nuo 1979 metų papildė Lietuvių informacijos centras (LIC). 
Apie Centro, gyvavusio 22 metus, nuveiktus darbus kalbamės su jo vadove, Lietuvos Respublikos ambasadore Kanadoje Ginte Damušyte.

Disidentas prof. Vytautas Skuodis (k.), lydimas LIC direktorės G.  Damušytės ir JAV Kon-
greso nario John Miller, per Kapitolijuje Washington, DC vykusią JAV Kongreso Hel-
sinkio komisijos apklausą apie žmogaus teisių padėtį Sovietų Sąjungoje. Apklausoje
liudijo V. Skuodis, vertėjaujant G. Damušytei.  Kongreso narys J. Miller tuo metu vado-
vavo dvipartinei JAV Kongreso grupei, kuri gynė persekiojamų Lietuvos katalikų teises.

LIC archyvo nuotr.

G. Damušytė deda LIC pranešimą spaudai į voką.



Nuostabią šventę savo tėvui
Hors tui Žibui 80-tojo jubilie-
jaus pro ga surengė dukros Si-

gutė ir Jūratė. Į šventę buvo sukvies-
ti artimiausi Žibų draugai ir bičiu-
liai, gyvenantys Ohio valstijoje, Cin-
cinnati mieste, o pačios dukros su
šeima specialiai šiai progai atvyko iš
New York miesto. 

Labai maloniai visus nustebino
JAV Lietuvių Bendruomenės Cincin-
nati apylinkės pirmininko Dariaus
Sabaliūno parū pintas ir garsiai šven-
tėje perskaitytas Jo Eks celencijos
Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus sveikinimas:

Nueitas ilgas gyvenimo kelias,
nužymėtas laimėjimais ir netektimis,
džiaugsmais ir rūpesčiais, šviesiomis
ir tamsiomis akimirkomis, kurios
nuo lat reikalavo ištvermės ir ryžto.
Buvai ir esi šiame kelyje – ištvermin-
gas, kantrus ir išmintingas. Dalį ke lio
nuėjome kartu – mūsų bendro, lie tu-
viškojo, kelio dalį. Visada, kai rei kė-
davo ginti tautą, valstybę ir laisvę,
kai buvo kėsinamasi į laisvo žmogaus
teises, buvai nepalenkiamas jų gynė-
jas. 

Todėl šiandien ne tik sveikinu Ta -
ve Jubiliejaus proga, bet nuoširdžiai
tariu: Dėkui tau už prasmingus dar-
bus ir pasiaukojimą, už nuoširdžią,
kantrią ir sąžiningą tarnystę Lietu -
vai. 

Šiandien Tau skiriami gražūs žo -
džiai, daugybės žmonių pagarba ir
dėkingumas, pelnyti ilgamečiu darbu
ir pastangomis. Prisidedu prie jų ir
dėkoju likimui, kad mano gyvenime
buvo ir esi toks žmogus. 

Kartu su Tavo šeima, bendražy-
giais, bendruo mene reiškiu Tau pačią
tikriausią pa garbą, rašydamas trum-
pą, tačiau la bai nuoširdų palinkėjimą
– GYVUOK!

Horstas Žibas gimė ir augo Lie -
tuvoje. 1944 metais su tėvais pasi -
traukė į Vokietiją. Po karo lankė lie -
tuvių gimnaziją Miunchene. Vo kie -
tijoje baigė kalbų institutą, įgyda mas
vokiečių-anglų vertėjo diplomą. Šei -
mai persikėlus į JAV, University at

Chicago baigė humanitarinius moks -
lus, gavo ekonomikos magistro laips -
 nį. Studijuodamas universitete buvo
amerikiečių studentų sąjungos val-
dybos narys, taip pat lietuvių studen-
tų organizacijos ,,Santara” centro
val dy bos narys.

Jau gyvendamas Čikagoje Hors -
tas Žibas sutiko Aldoną Gudaitytę,
kurią 1958 metais vedė. Jiems gimė
dvi puikios dukros Sigutė (chemijos
moks lų daktarė) ir Jūratė (teisinin -
kė). Gimusios Amerikoje jos puikiai
kalba lietuviškai, to paties yra moko-
mas Sigutės sūnus Tadas.

Nuo 1958 metų iki pensijos Žibas
dirbo ,,Procter & Gamble”. Netrukus
po įsidarbinimo į P&G Žibų šeima
persikėlė gyventi į Ohio valstiją, Cin -
cinnati. Lietuvai atgavus Nepriklau -
somybę, nuo 1995 metų dirbo Lietu -
voje patarėju daugybėje Lietuvos
įmonių, LR Prezidentūroje, Užsienio
reikalų ir Finansų ministerijose,
skai tė paskaitas universitetuose. 

Toks aktyvus gyvenimo būdas
labai tiko ir žmonai Aldonai, kuri

visur palaikė savo vyrą. Cincinnati ji
dirbo vokiečių kalbos, Lietuvoje –
anglų kalbos mokytoja. Aldona turi
puikų humoro jausmą. Visur su-
spėjan ti ir sugebanti sukurti gerą
nuotaiką moteris kartu su savo vyru

DRAUGAS 2011 LAPKRIČIO 12, ŠEŠTADIENIS 5

ERIKA PEČKIENĖ

Cincinnati, OH

yra vieni iš aktyviausiųjų Cincinnati
apylinkės narių. 

Žibas pasižymi įvairiapusišku-
mu,  ypatinga tolerancija ir gebėjimu
kantriai išklausyti pašnekovo. Jo pla-

tus akiratis leidžia jam laisvai disku-
tuoti bet kokia tema. Prieš keletą
metų vie na iš Lietuvos dukters ap-
lankyti atvykusi moteris, susipaži-
nusi su Ži bu, gražiai pasakė, jog jau
seniai nebuvo sutikusi tokio įdo-

maus žmogaus. ,,Šito žmogaus aš ga-
lėčiau klau sytis nuo ryto iki nak-
ties”, – pareiškė ji. Tad ne veltui tarp
Žibų šeimos draugų yra jaunų žmo-
nių, visai neseniai sukūru sių šei-
mas, amžiaus vidurį pasieku sių ir už
jubiliatą vyresnių.

Norėdami pagerbti Žibų šeimą
2008 metais LB nariai jiems surengė
Auksinių vestuvių ju biliejaus šventę.
Joje, taip pat kaip ir šioje 80-ojo ju-
biliejaus šventėje, dalyvavo per pus-
šimtis įvairaus amžiaus, įvairaus iš-
silavinimo, skirtingų politinių ir re-
liginių pažiūrų ir kultūrų žmonių.
Juos visus vienija meilė Lie tuvai ir
noras bendrauti. 

Daug gražių sveikinimų ir palin -
kėjimų nuskambėjo Horstui Žibui
skirto vakaro metu. Jaudinančius ir
gražius žodžius tarė buvęs ilgametis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas dr. Vytautas Bieliaus-
kas, Maria Fedyk. Tai žmonės, kurie
Žibų šeimą lydi jau apie pusę am-
žiaus. 

Žibų šeimos draugai, kaip ir pa -
tys Aldona bei Horstas, turi vieną iš-
skirtinę savybę – mėgsta būti kartu.
Manome, kad ir dėl to šventė, prasi -
dėjusi šeštą valandą vakaro, su dai-
nomis ir šokiais užsitęsė gerokai po
vidurnakčio.

Erika Pečkienė – JAV LB Cincin-
nati apylinkės narė.

Horstas Žibas (trečias iš k.) gausiame artimųjų ir svečių būryje šventė garbingą 80-ies metų jubiliejų. E. Pečkienės nuotr.

Horstui Žibui užrišama jubiliejinė juosta.

Jubiliatą sveikina Cincinnati dainininkai.

Horstui Žibui sukako 80 metų
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Švęskime gyvenimą
Žodžiai Kęstučio A. Trimako
Muzika Ingridos Daukšytės

Ačiū Tau, Kūrėjau
už gyvybę brangią.
Širdimi ir lūpom
audžiam giesmę skambią.

Tu likimą savo
sujungei su mūsų.
Kristau, mūsų Broli,
Tau širdim paklusom.

Kristuje gyvensim,
Kristuje ir kursim.
Tėvo karalystę
Lietuvoj subursim.

Švęskime gyvenimą.
Aukso tai gija.
Švęskime gyvenimą
Dievo šeimoje.

NUO ŠAAV DARBO STALO…
Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba (ŠAAV) rūpinasi visų šio žemyno
ateitininkų reikalais. Po sėkmingai prieš metus suruoštos ateitininkijos
šimtmečio šventės valdyba taiko savo siekius naujajam šimtmečiui — vadų
ugdymui, ,,Ateities” žurnalo platinimui, sendraugių suaktyvinimui. 

Papildytos darbo jėgos
ŠAAV kadencija pasibaigė 2011 m. vasarą. Š. Amerikos ateitininkų tarybai
patvirtinus, antram dvejų metų laikotarpiui valdybai vadovauti apsiėmė pir-
mininkė Rasa Kasniūnienė. Ji  sutelkė naują valdybą: Audrius Rušėnas —
vicepirmininkas, Lina Žliobienė — sekretorė  (prisijungs prie valdybos darbų
po  Naujų metų), Marius Polikaitis — iždininkas, Lionė Kazlauskienė — narė,
Laima Aleksienė — JAS atstovė, Dalia Lietuvninkienė — MAS atstovė, Algis
Kasniūnas — SAS atstovas, Lina Šeštokaitė-Scroggins — Sendraugių komite-
to atstovė.

Tęsiamas ,,Ateities” žurnalo prenumeratos vajus
Kadangi ,,Ateities” žurnalo 100-metis dar nesibaigė, ŠAAV toliau aktyviai
tęsia žurnalo užsakymo vajų, dalindami ypatingus šimtmečio marš kinėlius
bei ,,Ateities” žurnalus visų sąjungų nariams. Tikslas yra suteikti progą šei-
moms susipažinti su mūsų organizacijos leidiniu ir pajusti norą jį užsisakyti.

Ruošiami ,,Vadovavimo tarnystės” kursai 
2012 m. kovo 9–11 d. ŠAAV žada ruošti Vadovavimo tarnystės kursus Čikago-
je. Dalyvauti kviečiami ketvirtokai gimnazistai, universiteto studentai bei
suaugę. Šie kursai skirsis nuo ankstesnių kursų tuo, kad jie nebus panašūs į
stovyklą, juose bus pristatoma ką reiškia būti vadovu plačioje ateitininkų
organizacijoje. Temos bus pristatomos remiantis krikščionišku pagrindu, Šv.
Rašto ir krikščionių autorių idėjomis. Paskaitose, diskusijų būreliuose ir
atlikdami pratimus kursų lankytojai turės progos susipažinti su skirtingais
vadovavimo būdais, taip pat su savo pajėgumais ir silpnybėmis, išmokti, kaip
dirbti kartu grupėse, ir įgyti pasitikėjimo vadovaujant. Dalyviams bus iš
anksto pasiųsta medžiaga, kad galėtų tinkamai pasiruošti diskusijoms. Šilto-
je, šeimyniškoje aplinkoje dalyviai turės progos tarpusavyje geriau susi-
pažinti ir aktyviai ruoštis ateitininkijos antram šimtmečiui.

ŠAAV perima Sendraugių Centro valdybos vadžias
Kadangi nėra susidariusi Ateitininkų sendraugių sąjungos centro  valdyba,
ŠAAV ir toliau apsiima atlikti centro valdybos pareigas, kurias vykdys kartu
su Sendraugių ateitininkų komitetu. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos
(ŠAAT) nutarimu, ŠAAV yra įpareigota sukurti ir pristatyti sendraugiams
savitą juostą.

Glaudžiai bendraujama su sąjungomis. Rūpestis dvasios vadų vaidmeniu
Kaip jau įprasta, ŠAAV ir toliau stengsis palaikyti ir derinti atskirų sąjungų
veiklą, artimai bendradarbiaujant su sąjungų centro valdybomis ir toliau
vykdys ŠAAT nutarimus bei pasiūlymus. Vienas iš tokių pasiūlymų yra
atsižvelgti į kuopos/sąjungų dvasių vadų svarbą ir jų inašą veiklos pla nuose.

— Lionė Kazlauskienė

Atitarnavę  ŠAA valdyboje, keli jos nariai pasitraukė į kitus darbo laukus. Iš k: Vytas
Maciūnas, Alma Jankienė, dabartinė ŠAAV pirm. Rasa Kasniūnienė ir Pranas Pranc-
kevičius. Per Ateitininkų savaitgalį, įvykusį rugsėjo pradžioje Dainavoje, iš valdybos
išeinantiems nariams buvo padėkota.                                              Pauliaus Jankaus nuotr.

„La ge rių moterys” – filmų premjera Čikagoje
Gruodžio 4  d., 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, vyks dokumentinių filmų „La ge rių
moterys” pristatymas. Bus ro do mos Vytauto Da ma -
ševičiaus ir Juozo Matonio su kur tos televi zi jos lai-
dos apie ateitininkes mo te ris, kalėjusias sovieti -
niuo  se lageriuose: Adelę Dirsytę, Stefaniją Ladigie-
nę, s. Nijolę Sadū nai tę.  

Lietuvoje šie filmai yra sulaukę didelio su si -
domėjimo. Yra numatyta, kad laidos bus rodomos
per LTV ar LTV2  lapkričio 20 d. Filmai jau buvo pa-
rodyti Kauno karininkų ramovėje, kur susirinko
tiek žiūrovų, kad į auditoriją nesutilpę žmonės
stovėjo už durų ir klausėsi filmų porą valandų. Šios
TV laidos bus pristatomos ir per Vilniaus krašto
ateitininkų savaitgalį lapkričio 19 d.

Popietėjė Pasaulio lietuvių centre dalyvaus ir
filmus pristatys šio projekto sumanytoja, ,,Ateities”
red. Reda So pra naitė. Popietę rengia Pal. Jurgio
Matulaičio misija ir Čikagos ateitininkai sendrau-
giai. 

Prasidėjo registracija į Moksleivių žiemos kursus
Moksleivių ateitininkų sąjungos cen tro valdybos ruošiami Atei ti ninkų

pa sau lėžiūros kursai vyks š. m. gruodžio 26–sau sio 1 d.  Dai navoje. Informa-
ciją apie registracijos rasite moksleivių ateitininkų tinklalapyje www.mes-
mas.org.   Kviečiame ją pasi žiū rėti ir užsiregistruoti.

Čikagos ateitininkų Kūčių šventė
Gruodžio 18 d., sekmadienį,  Jaunimo centre Čikagoje vyks Ateitininkų

Kūčių šventė. Pradžia 1 val. p. p. Registruotis tel. 630-325-3277.

OPasiklausykite giesmės
ateitis.org

Jau matome, kaip šių metų Š. Amerikos ateitininkų veiklos šūkis ,,Švęskime gyvenimą
Kristuje” siūlo įvairias veiklos formas: susirinkimus, poezijos popietes, kultūrines vakarones.
O kaip tą šūkį suasmeninti? Pagal ŠAAT dvasios vadą kun. Kęstutį Trimaką: ,,Veiklai reikia ir
jausmo išraiškos, kurią teikia ‘Švęskime gyvenimą’ giesmė-himnas.” Šis himnas, sukurtas XV
Ateitininkų federacijos kongresui, ima skambėti toliau ir plačiau. Jis jau giedamas išeivijos
parapijose per šv. Mišias, atliekamas kultūriniuose renginiuose. Jį galite išgirsti ir ateitininkų
interneto svetainėje: ateitis.org. Ten rasite ne vien gražiai įdainuotą giesmę, bet ir jos žodžius
bei gaidas. Tai puikus būdas pasiklausyti ir patiems giesmę išmokti giedoti. 

Norintys įsigyti giesmės įrašą gali kreiptis į kun. K. Trimaką el. paštu rataskt@att.net.
Jis į Jūsų kompiuterį pasiųs dr. E. Danilevičiaus jaunimo grupės įdainuotą įrašą — galėsite
pasiklausyti ir pasidaryti tos giesmės disketę (CD).

ŠVĘSKIME GYVENIMĄ
Gyvybės kultūros himnas Lietuvoje ir išeivijoje

,,Ateities” red. Reda So -
pranaitė už kelių sa vai -
čių viešės JAV ir pris-
tatys televizijos laidas
,,Lagerių moterys” Či -
ka gos visuomenei.  

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

viesulo ,,Irena” nuniokotą Neringos stovyklą Vermont valstijoje, gruodžio
3 d. 6 val. v. kviečia visus studentus į ,,Lėšų telkimo vakarėlį” Lietuvos am-
basadoje Washington, DC. Kaina asmeniui 50 dol. Praneškite apie savo daly-
vavimą el. paštu: aidas@neringa.org ar telefonu, skambindami Linui
Orentui 703-477-0634. Viesulas, siautęs š. m. rugpjūčio gale, nunešė Nerin gos
tiltelį, nuplovė kelius. Yra apskaičiuota, kad tiltelio atstatymas kainuos apie
75,000 dol.



Spalio 16 dieną Ateitininkių korporacija
,,Giedra” jau 24-ąjį kartą įteikė premiją lietu-
vei, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų

idealų tarnyboje. Šiais metais premija, įsteigta
kun. dr. Juozo Prunskio Lietuvių Fonde, buvo
įteikta seselei Ignei Marijošiūtei, MVS. 

,,Manau, yra labai prasminga prel. J. Prunskio
mintis nukreipti į krikščioniškų vertybių puose-
lėjimą”, – praėjus porai savaičių po premijos įteiki-
mo Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, el. laiške
rašo ses. Ignė. Ji pasidžiaugė, kad ši ateitininkių
premija iki šiol buvo daugiausia įteikiama pasau-
lietėms moterims – be ses. Ignės iki
šiol Korp! Giedra premiją yra gavu-
sios trys seselės vienuolės: ses. Nijolė
Sadūnaitė (1987), ses. Loreta Paula-
vičiūtė, MD (1999) ir ses. Birutė Že-
maitytė (2010). Ses. Ignės nuomone,
taip ir turi būti. ,,Vienuolėms krikš-
čioniškų vertybių puoselėjimas yra
kone pagrindinė užduotis, todėl gy-
venu taip, kaip pasižadėjau, – rašo ji
ir priduria: Smagu, kad buvau paste-
bėta!”

Užaugusi jau Amerikoje, ses. Ig-
nė prisimena, jog dar ankstyvoje pa-
auglystėje pradėjo skaityti religinio
turinio knygas. ,,Taip, – sako ji, – per
skaitymą atpažinau Dievą, gyvai
esantį, kaip neatskiriamą savo gyve-
nimo dalį. Išmokau melstis.” Pasak
ses. Ignės, tikėjimo klausimai ir su-
sikaupimas jai tapo lyg magnetas. Ji
pajutusi, kad negali ir nenori pada-
linti širdies kurdama šeimą, o turi visą save ati-
duoti Dievui, Jo bendruomenei – Bažnyčiai, arti-
mui.   

Būsima vienuolė pasirinko Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vie-
nuoliją, pirmąją grynai lietuvišką vienuoliją, už-
gimusią kartu su Lietuvos nepriklausomybe, įkur-
tą 1918 m. spalio 15 d. Marijampolėje Palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio. Nors ses. Ignę
traukė kita vienuolija, tačiau, pasak jos, ,,tautinis
ir lietuviškas auklėjimas suformavo ne vien stiprų
identitetą, bet ir tvirtą pareigos jausmą Tėvynei,
tad vidinis balsas priekaištavo, jog negaliu ‘ap-
leisti’ tėvynės, stodama kitur.” Kadangi Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo seserys atsidėjo vien lietu-
viams, šią vienuoliją ji ir pasirinko.  

Pirmasis tikras iššūkis ses. Ignės laukė tuoj po
amžinųjų vienuolinių įžadų – ji gavo paskyrimą
vykti į Toronto seserų vaikų darželį. Nors vienuolė
neslėpė, jog toks vaikų amžius ją itin vargina, ta-
čiau, kaip ji sako, ,,išnešė” vienuoliškas uolumas
priimti paskyrimą su pasiaukojimo dvasia. Ses.
Ignė prisimena: ,,Vargau su savimi, mokiausi iš
aplinkinių, po truputį supratau sistemą ir po kelių
metų suvokiau, kad galiu sau padėti, atverdama
duris toje srityje besimokančiųjų praktikai.” Tai
suvokusi, ses. Ignė netrukus taip susitvarkė, kad
apsupo save praktikantėmis, kurios, pasak ses.
Ignės, joms nežinant, ją mokino savo pavyzdžiu.
Tokiu būdu vienuolė galėjo stebėti, nebesierzinti
ir iš tolo administruoti darželį. O vietos kolegijų
direktoriams kėlė nuostabą, kodėl į ses. Ignės ad-
ministruojamą mokyklėlę taip veržiasi praktikan-
tės ir ten jos tokios laimingos! ,,Jos tapo mokytojo-
mis, o aš – stebėtoja”, – prisimena ses. Ignė.  

Ses. Ignės nuveiktų darbų aruodas itin didelis
ir margas. Spalio 16-ąją, premijos įteikimo popietę,
kalbėjusieji vardijo, kaip 1969 metais vargdienių
seserų Vermont valstijoje įkurtoje stovykloje Ne-
ringa (o kiek anksčiau – ir Dainavos stovykloje Mi-
chigan) ses. Ignė sukūrė ne tik prasmingas pavyz-
dines programas vaikams ir jaunimui, bet ir su-
būrė dvasinę bendruomenę. 2000 metais paskirta
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo varg-
dienių seserų vienuolijos vyresniąja, ses. Ignė per-
sikėlė gyventi į Lietuvą, kur jos laukė nauji iššū-

kiai. Jos buvimo Lietuvoje metu Pal. J. Matulaičio
socialinis centras Kaune ir slaugos namai Mari-
jampolėje tapo pavyzdžiais socialinio aptarnavimo
srityje visoje šalyje. O 1995 metais seselėms grąžin-
ti sovietmečiu nuniokoti Bonifratrų vienuolyno
pastatai, vadovaujant ses. Ignei, ne tik buvo sure-
montuoti, bet ir juose įrengti Šv. Kryžiaus koply-
čia, Šv. Kryžiaus namai (socialinių, psichologinių
ir teisinių paslaugų centras socialiai remtiniems
žmonėms), svečių namai, barokinė salė. 

Jau dveji metai, kai ses. Ignė yra grįžusi iš Lie-
tuvos į Ameriką – Putnam ji eina Šiaurės Ameri-
kos vargdienių seserų skyriaus vyresniosios pa-
reigas. Paprašyta palyginti pirmą kartą aplankytą
Lietuvą su šiandienine, seselė pastebėjo, jog net

neįmanoma lyginti 1986 metų Lietuvos su Lietuva,
kurią ji paliko prieš dvejus metus. Pirmos jos ke-
lionės metu Vilniaus gatvėse dar stovėjo tankai.
,,Iš tiesų, – rašo ji, – jaučiausi be galo palaiminta,
galėjusi stebėti ir patirti akivaizdų keitimąsi,
atstatymą ir statymą: nuo benzino kolonėlių staty-
bos kone ant kiekvieno kampo ir kelio ženklų at-
siradimo iki prekybos centrų bei prekių gausos
juose; dar svarbiau – įvairių tarnysčių ir darbų
pradėjimo, padedančių žmonėms lipti iš savo skau-
džios praeities.” Bet ypač reikšminga patirtimi
ses. Ignė laiko atsiradusią galimybę ruošti įvairias
programas, kurti centrus/ namus bei ugdyti vado-
vus, kurie vėliau padėjo puoselėti ir gilinti dvasi-
nius, tikėjimo gyvenimo lobius. 

Ses. Ignė pastebi, jog dabartinis laikmetis neša
savus sunkumus. Lietuva, tapusi globalaus pasau-
lio dalimi, patiria tuos pačius sunkumus, kurie
užgula ir likusį pasaulį. ,,Aišku, man ypač jautrus
yra vertybių ir tikėjimo perdavimo iššūkis”, – sako
seselė. Ji įsitikinusi, jog Lietuvai, kaip ir visai Eu-
ropai bei Amerikai, reikia naujos evangelizacijos. 

Paklausta, kurie nuveikti darbai buvo ir yra
sunkiausi, o kurie – lengviausi, ses. Ignė pastebi,
jog, kalbant apie save pačią, jos darbai dažnai yra
matomi, vieši, todėl ji jų nelaikanti kuo nors
ypatingu – tiesiog atliekanti, kas pavesta, ir einan-
ti toliau. Pasak vienuolės, nė vienas uždavinys
nėra sunkus. Sunku tampa tik tada, kai įsibrauna
nesusipratimai, kai reikia išnarplioti tarpusavio
santykių nesklandumus ir save pačią ,,pritempti”
prie padėties. ,,Tada, – sako ses. Ignė, – ypač  junti,
kad Dievo malonė viską ‘neša’, ypač visas žmo-
giškas kliūtis. Išmokau ir vis dar mokinuosi, kai
sunku, stabtelėti ir užleisti Dievui daugiau vietos.
Tada sieloj ramu.” Beje, priduria ji, išmoktas mal-
dos gyvenimas, vidinio gyvenimo palaikymas pri-
sideda ne tik prie energijos stiprinimo ir darbin-
gos nuotaikos, bet ir prie darbų sėkmės.   

Kitokios mintys aplanko, kai kalba pasisuka
apie iššūkius, su kuriais susiduriama dirbant su
kitais. Ses. Ignės nuomone, buvo, yra ir bus sun-
kiausia tikėjimu, religija sudominti kitą, kuriam
tai nėra svarbu. Ir anksčiau tai buvo sunku, pri-
pažįsta ji, nes lietuviai išeivijoje dažniausiai pir-
menybę teikia tautinėms vertybėms, krikščiony-

bei nejučia skirdami antrą ar trečią vietą. ,,O šios
dienos aplinkoje, – įsitikinusi ses. Ignė, – kai mate-
rializmas ir sekuliarizmas, sinkretizmas ar agnos-
ticizmas ir bendras releatyvistinis požiūris taip
perėmę vertybių formavimą, visa tai įgyvendinti
tampa dar sunkiau.” 

Iš apčiuopiamesnių šiandienos darbų ses. Ignė
įvardija Neringos stovyklos atstatymą. Kaip jau
buvo rašyta spaudoje, rugpjūčio mėnesio gale JAV
rytinėje pakrantėje praūžęs viesulas ,,Irena” nu-
nešė vienintelį tiltelį į stovyklavietę. Nors, pasak
vienuolės, be nepaprastai puikių Neringos Tary-
bos ir administracijos pačios seselės nepajėgtų at-
likti, kas reikalinga, o ir gerų žmonių netrūksta,
tačiau tiltui reikia lėšų. Net 75,000 dol. prireikė,

norint greitai pastatyti laikiną pri-
važiavimą. Norėdama apsisaugoti,
kad panaši nelaimė neįvyktų ateity-
je, valstijos valdžia reikalauja stip-
resnio ir patvaresnio tilto. Tad, pasak
ses. Ignės, susidaro didelė pinigų
suma. ,,Visi žinome, – sako vienuolė,
– jog stovyklinio užmokesčio nepa-
kanka padengti stovyklos vasaros iš-
laidoms, jau nekalbant apie kitų me-
tų išlaidas. Todėl be aukų ir vajų ne-
apsieiname. Ramiai pasitikime, jog
atsiras geradarių, kurie padės įveikti
šią krizę.”  

Savo gyvenimu, darbais ses. Ignė
daugeliui yra sektinas pavyzdys. Pa-
prašyta pasakyti, kas pačios vienuo-
lės gyvenime yra toks pavyzdys, ji
juokaudama atsako, jog romūs, švel-
nūs, viską apgalvojantys asmenys –
tikra priešingybė jos asmenybei!
Kaip vaikystėje, taip ir dabar, ją la-

biausiai palaiko skaitymas ir ten atrasti pavyz-
džiai bei iš to kylantis paskatinimas. Vienuolės
kelrodžiai yra Pal. Jurgis Matulaitis, šv. Ignacas,
nepamainomi yra Šv. Raštas ir vis naujos Jėzaus
įžvalgos. Ses. Ignę ypač žavi susiklausiusios, ben-
dradarbiaujančios žmonių grupės, kurios kartu
siekia bendro tikslo ir jį pasiekia.   

Ses. Ignė mus ragina ,,nebijoti nei paklydimų,
nei vingiavimų, nei sausrų, nei aukštumų”. ,,Ko
turėtų bijoti šiuolaikinis žmogus?”, – paklausiau
jos. ,,Nagi bijoti stovėti vietoje, pasitenkinti esa-
mu, nebesiekti, neiti pirmyn, gilyn, nesiekti įpras-
minti savo gyvenimo, pasiduoti ir paskęsti daiktų
pagundose ir tame, kas greitai sudega”, – teigia
seselė. Ji verčiau siūlo rinktis tai, kas ugdo, kas
neša gėrį tiek pačiam, tiek kitam, eiti tol, kol galų
gale tapsi tuo asmeniu, kurį Viešpats jau dabar
mato. Tiesiog eiti pirmyn!  
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Stabtelėti ir daugiau vietos užleisti Dievui
DALIA CIDZIKAITĖ

Ses. Ignė su sesers Elonos Marijošiūtės Vaišnienės vai-
kais Vaiva ir Gintaru.                        Dainos Čyvienės nuotr.

Jau 24-ąjį kartą Korp!Giedra įteikė premiją lietuvei, pasižymėjusiai krikščioniškų idealų
tarnyboje. Šiais metais ja buvo apdovanota ses. Ignė Marijošiūtė, MVS. Apdovanojimo
metu gėles įteikė Korp!Giedra sekretorė dr. Ramunė Račkauskienė.
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Nors „Lituanicos’’ vyrų futbolo
vienuolikė „Metropolitan’’ lygos I di -
vizijos rungtynėse spalio gale žaidė
gražiai, vis dėlto iš tolimosios šiau-
rės šalia Wisconsino jau teko grįžti
be taš kų. Žaisdami su vidutinio pa-
jėgumo „Lions’’ komanda, mūsiškiai
bu vo priversti nusileisti rezultatu
1:2. 

Kaip mums sakė rungtynes ste-
bėjęs Albertas Glavinskas, varžovai
pergalingą įvartį pelnė paskutinę
žai dimo minutę. Nepaisant to, kad
„Lions’’ futbolininkas, prieš mušda -
mas kamuolį į vartus, palietė jį ran -
ka, teisėjo švilpukas tylėjo. 

Pirmasis kėlinys baigėsi 1:0 šei-
mininkų naudai, bet po pertraukos
„Lituanicos’’ vyrai išlygino rezul-
tatą, parodydami tikrai gerą žaidimą.
Ne paisant to, kad į tolimą kelionę lei-
dosi tik 11 žaidėjų (įskaitant ir žai -
džiantį trenerį Liną Jakovlevą), be
pa keitimų rungtyniaudami mū siš -
kiai kovojo pasigėrėtinai. Jie tikrai
buvo verti bent lygiųjų. 

Kiti pirmojo lapkričio sekma -
dienio „Metropolitan’’ lygos I divizi -
jos rungtynių rezultatai: „Fire’’ –
„Wings’’ 1:1, „Barcelona’’ – „High lan -
ders” – 0:3, SC „Serbska’’ – „Morava’’
1:1. 

Varžybų rezultatai

Po paskutinių rudens turo pir-
menybių rungtynių „Metropolitan”
lygos I divizijos lentelė atrodo taip:

Vieta; komanda; įv. sant.; taškai
1 „Fire” 34:6 22
2 „Lions” 21:14 19
3 „Wings”               18:17 14
4 „Lituanica”(„Liths”) 18:19 11
5 „Highlanders” 17:23 10
6 SC „Serbska” 19:22 10
7 „Barcelona” 11:22 10
8 „Morava” 9:24 7
Visos komandos sužaidė po 9

rungtynes. „Major” divizijoje po ru -
dens rato paskutinių rungtynių pir-
moje vietoje įsitvirtino „Schwaben”
(22 taškai), antroje – „Eagles” (21),
trečioje – „United Serbs” (19). Pas -
kutinėje – 10-oje – vietoje liko „Soc -
kers” (1 taškas). 

Dvylika lygos komandų dalyvaus
„Metropolitan” lygos salės futbolo
pirmenybėse, kurios prasidės 2012 m.
pirmąjį sekmadienį. „Lituanicos”
futbolininkai šiose žiemos futbolo
varžybose nežais. Dėl didelių mokes -
čių komandų skaičius žymiai suma -
žėjo – anksčiau „Major” ir pirmoje
divizijoje būdavo po 10 komandų.

Pirmenybėse dar žaidžia dvi ,,Li -
tuanicos” veteranų – per 30 ir per 40
me tų komandos. Apie tai parašysime
kitą kartą.

Futbolininkai baigė rudens sezono 
pirmenybių susitikimus

Naujas „Žalgirio” treneris – 
Aleksandar Trifunovič

Praėjusią savaitę Kauno „Žalgi -
rio’’ treneriu oficialiai tapo 44-erių
me tų serbas Aleksandar Trifunovič.

Su buvusiu Vilniaus „Lietuvos
ry to’’ komandos treneriu sudaryta
sutartis iki šio sezono pabaigos. Kau -
no „Žalgirio’’ savininkas Vladimiras
Ro manovas teigė, jog Trifunovič yra
tin kamiausias kandidatas ir pakan -
ka mai patyręs, su „Lietuvos ryto’’
klu bu įveikęs ne vieną pajėgią ko -
mandą, tarp jų ir Barselonos „Bar -
celona’’.

Trifunovič pradėjo trenerio kar-
jerą Belgrado „Crvena Zvezda’’ ko -
man doje. 2004–2005 metų sezono
metu jo vadovaujama „Crvena Zvez-
da’’ bu vo vienintelė komanda įvei-
kusi „Lie tuvos rytą’’ ULEB taurės
grupės var žybose. 2007 metais jis
tapo „Lietuvos ryto’’ ekipos vyriau-
siuoju treneriu. Tais metais jo va-

dovaujami vilniečiai tapo „Lietuvos
krepšinio federacijos’’ taurės, „Lie-
tuvos krepšinio lygos’’ bei ULEB tau-
rės vicečempionais, o „Baltijos krep-
šinio lygoje’’ šventė pergalę. Paskui
jis išvyko į Graikiją, kur dirbo Atėnų
„Panios’’ klubo treneriu, vėliau į
Rusiją, kur vadovavo Sankt Peter-
burg „Spartak’’ žaidi mui. Vėliau
Trifunovič vėl stojo prie „Crvena
Zvezda’’ vairo, o praėjusį se zoną ku-
riam laikui vėl vadovavo „Lietuvos
rytui’’.

Anot Romanovo, rimtu kandi-
datu į trenerio postą buvo ir Kęstutis
Kem zūra, tačiau „Žalgirio” savi-
ninkas ne nori „rizikuoti, kad koman-
dos žai dėjai skiltų į dvi stovyklas –
‘Žalgirio’ ir Lietuvos rinktinės’’.

Pirmosiose Trifunovič vadovau-
jamose rungtynėse, ,,Eurolygos” tre -
čiosiose rungtynėse, „Žalgiris” pra -
laimėjo Atėnuose vietose „Panathi -
nai ka” komandai 92:75.

EDVARDAS ŠULAITIS

Panevėžyje, ,,Cido” arenoje, vyks-
tančiame Lietuvos dviračių treko
čempionate 28-erių Simona Krupec-
kaitė ir 17-metis Tadas Grybas jau iš-
kovojo po du aukso medalius. Jie lap-
kričio 10 dieną, ketvirtadienį, tapo
komandų sprinto, o penktadienį –
asmeninių sprinto lenktynių nugalė-
tojais. 

S. Krupeckaitė komandų sprinto
varžybas laimėjo kartu su 17-mete
Gabriele Jankute (36,38 sek.). Ant-
rąją vietą užėmė Aušrinė Trebaitė ir
Vaida Pikauskaitė (37,59 sek.), o tre-
čiąją – Aleksandra Sošenko ir Eglė
Zablockytė (39,11 sek.).  Asmeninėse
sprinto lenktynėse antra buvo G.

Jankutė, o trečia – A. Trebaitė. 
Vyrų sprinto lenktynėse antras

liko Airidas Videika, o trečias – Jev-
genij Popov. Vyrų komandų sprinto
lenktynes T. Grybas laimėjo su Vai-
dotu Misevičiumi ir A. Videika (49,95
sek.). Antrąją vietą užėmė Gedimi-
nas Bagdonas, Ramūnas Navardaus-
kas ir Darij Džervus (20,53 sek.).

Moterų 3 km komandų persekio-
jimo lenktynes laimėjo A. Sošenko,
A. Trebaitė ir V. Pikauskaitė (3 min.
34,95 sek.), o vyrų 4 km komandų
persekiojimo lenktynėse pirmi buvo
G. Bagdonas, R. Navardauskas, Si-
mas Kondrotas ir D. Džervus (4 min.
28,02 sek.).                                    ELTA

S. Krupeckaitė ir T. Grybas iškovojo 
po du aukso medalius

PAUL TRIUKAS

Prieš dvidešimt metų, 1991-ųjų
lapkričio 11-ąją, oficialiai buvo pripa-
žintas Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas (LTOK). Tada baigėsi Tarp-
tautinio olimpinio komiteto (IOC) na-
rių balsavimas paštu. Buvo išsiųsti
94 biuleteniai. Už Lietuvos olimpinio
komiteto sugrąžinimą į tarptautinę
olimpinę šeimą ir pripažinimą balsa-
vo 84 IOC nariai, prieš nebuvo, 10
laiškų neatsiuntė.

De fakto Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos olimpiniai komitetai buvo pri-
pažinti truputį anksčiau – 1991 metų
rugsėjo 18 dieną Berlyne vykusiame
IOC Vykdomojo komiteto posėdyje. 

,,Pirmą sykį Lietuvos delegacija
buvo oficialiai pakviesta į IOC vyk-
domojo komiteto išvažiuojamąjį po-
sėdį Berlyne. Kvietimus gavo ir kai-
mynai latviai bei estai, – prisimena
LTOK prezidentas Artūras Poviliū-
nas. – Į salę kvietė po tris Lietuvos,

Latvijos ir Estijos atstovus. Pradėjęs
posėdį IOC prezidentas Juan Antonio
Samaranch pasakė, kad dienotvarkės
klausimas – dėl Lietuvos, Latvijos ir
Estijos tautinių olimpinių komitetų
atkūrimo.” 

Posėdyje dalyvavo visi 11 IOC
Vykdomojo komiteto narių. Po trum-
pų pasisakymų Baltijos šalių atsto-
vams buvo liepta trumpam išeiti iš
posėdžių salės. ,,Kai grįžome,  – sakė
LTOK prezidentas, – IOC generalinis
direktorius Francois Carrard iškil-
mingai perskaitė taip ilgai lauktą
sprendimą. Ir nors jis buvo rekomen-
dacinio pobūdžio, tai jau pergalė!” 

Per 20 metų Lietuvos sportinin-
kai dalyvavo 6 žiemos ir 5 vasaros
olimpinėse žaidynėse. Mūsų olimpie-
čiai vasaros žaidynėse iškovojo 4
aukso, 4 sidabro ir 8 bronzos meda-
lius. 

ELTA

Prieš 20 metų 
oficialiai pripažintas LTOK

Su kamuoliu – Mantas Kalnietis.                                            Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Turnyrą gimtajame mieste Basel
praėjusią savaitę laimėjo šveicaras
Roger Federer.

Varžybų baigiamajame rate ket -

virtas pagal ATP vertinimą šveicaras
įveikė 21-erių japoną Kei Nishikori.
Ko va netruko ilgai ir R. Federer šven-
tė lengvą pergalę 6–1, 6–3.

Nishikori pateikė staigmeną pus-
finalyje, kur nugalėjo pirmą vietą
ATP lentelėje užimantį serbą Novak
Djokovic. Djokovic laimėjo pirmąjį
setą 6–2, tačiau antrąjį pralaimėjo
6(4)–7. Tada serbui atsinaujino peties
trauma, dėl kurios jis nežaidė du mė -
nesius, ir pralaimėjo trečiąjį setą 0–6.

Federer tai buvo tik antras lai-
mėtas turnyras šiais metais, o ATP
len telėje jis nei pakilo, nei nukrito.
Tik japonas Nishikori pakilo į 24 vie -
tą ir šiuo metu yra jauniausias žai -
dėjas ATP lentelės trisdešimtuke.

R. Federer laimėjo turnyrą Šveicarijoje
PAUL TRIUKAS

Vyrų krepšinio klubų Eurolygos
varžybų ketvirtajame turo B grupėje
lapkričio 10 dieną, ketvirtadienį, Lie-
tuvos čempionas Kauno ,,Žalgiris”
namuose 81:70 (28:21, 18:22, 14:10,
21:17) įveikė Bambergo ,,Brose Bas-
kets” (Vokietija) krepšininkus ir iš-
kovojo pirmąją pergalę.  

,,Žalgiriui” 22 taškus pelnė
Sonny Weems, 13 – Marko Popovič, 12

– Milovan Rakovič. Trečiąjį pralai-
mėjimą patyrusiai ,,Brose Baskets”
komandai Predrag Šuput pelnė 19,
Marcus Slaughter – 11, o Julius Jen-
kins – 10 taškų.

Kitas Eurolygos rungtynes ,,Žal-
giris” žais lapkričio 16 dieną sve-
čiuose su ,,KK Zagreb” (Kroatija) ko-
manda. 

ELTA

Eurolygos varžybose – pirmoji 
,,Žalgirio" pergalė
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Talentas, darbas ir sėkmė išugdo tikrą dailininką

– Mūsų pažintis prasidėjo keis-
tokai. Apie Jūsų šiaurinėje miesto
dalyje rengiamą parodą per radi-
ją išgirdo mano vyras ir prane-
šė man. Nors JAV praleidote 15
metų, dalyvavote ne vienoje paro-
doje, tačiau lietuviškoje bendruo-
menėje apie Jus beveik nieko ne-
girdė jome. Kur ir kodėl ,,slėpė-
tės”? 

– Nesistengiau slėptis, gal tiesiog
taip susiklostė aplinkybės. Profeso-
naliai menu užsiimu tik apie 10 me-
tų. Tiesa,  esu dalyvavęs lietuvių pa-
rodoje ,,Išei vijos kelias’’, kurios ati-
darymas vyko  2006 m. lapkričio 5 d.
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont. 

– Koks buvo Jūsų kelias į dai-
lę: tiesus ar vingiuotas, iš anksto
nu lemtas ar atsitiktinis? Kas šia-
me kelyje buvo Jūsų krikštatė-
viai? 

– Kelias į dailę, ko gero buvo nu -
lemtas, bet vingiuotas. Baigęs viduri -
nę mokyklą nutariau būti inžinieriu-
mi ir įstojau į tuometinį Kauno po-
li technikos institutą, kurį baigiau
1985-aisiais. Kūryba mane traukė
nuo mažens, tačiau tik gyvendamas
JAV pradėjau rimtai ja užsiimti. 

Galvoju, kad dailininku gimsta-
ma, bet ne tampama. Be to, kiek vie -
nas žmogus gimdamas atsineša savo
likimą. Piešti mėgau nuo mažumės ir
visada svajojau tapti tikru dailinin -
ku. Mano krikštatėviai – mano tėvas
Juozas Slapšys, pats kažkada studi-
javęs dailės mokslus J. Naujalio me -
no mokykloje ir dailės mokytojas
Žąsytis. Tėvas ir dabar man padeda
savo patarimais, yra pirmasis mano
darbų kritikas.

– Kaip pasirenkate temas?
– Kai kurios temos gimsta spon-

taniškai, kai kurios susiję su istorija
ar kažkokiu atsitikimu. Kiekviena
tema yra savita ir ji nepaklūsta ko -
kiam nors vienam, viską apiman-

čiam receptui. 

– Kokią įtaką Jums, Jūsų kū-
rybai daro aplinka?

– Meluočiau, jei sakyčiau, kad
kai kurie istoriniai, politiniai įvy -
kiai, muzika, peržiūrėti filmai, per-
skaitytos knygos neturi jokios įtakos
mano kūrybai. Bet daug temų gimsta

spontaniškai – tai paprastai būna
patys gražiausi dalykai. Kaip meni -
ninkai sako: ,,Mūza aplanko”.

– Senas posakis teigia, kad ta-
len tą nulemia 90 proc. darbo ir 1
proc. sėkmės. Ar Jūs su tuo su tin-
kate?

– Mano nuomone, talentas yra
įgimtas, tai – Dievo dovana. Be abejo,
norint pasiekti kažkokių rezultatų
mene (beje, kaip ir kitose srityse),
rei kia įdėti daug darbo, vidinės ener-
gijos. Negalima visiškai atmesti ir
sėkmės. Ji dailininko gyvenime, jo
kūrybos pripažinime taip pat daug
ką lemia. Talentas, darbas ir sėkmė
išugdo tikrą dailininką.

– Šiais laikais istorinės temos
dailėje nėra populiarios. Kodėl ša -
lia kitokios tapybos ėmėtės ta pyti
viduramžių Lietuvos valdovus? Ar
manote, kad tai gali sudominti
žiūrovą?

– Visada domėjausi istorija, taip

pat ir Lietuvos. Visada norėjau kurti
istorinius paveikslus. Be to, manau,
kad nereiktų užmiršti savo praeities,
kultūros, istorijos. Tai mūsų Lietu -
vių tautos dvasinis turtas. Besido -
mint supratau, kad Lietuvoje ypač
ma žai žinoma Viduramžių laikų isto -
rija – mažoka informacijos, meno
kūrinių. Todėl ir kilo mintis sukurti
tų laikų Lietuvos valdovų portretus.
Tai mano  mažas indėlis  į Lietuvos
istorijos kraitį. 

– Šiandien, kai ,,viskas yra
me nas”, ar manote, kad menas
moko gyventi?

– Pats menas gal ir nemoko gy -
ven ti, bet turi labai didelę dvasinę,
pa žintinę reikšmę žmogaus gyveni -
me. 

– Ar menas turi būti prieina-
mas kiekvienam?  

– Mano nuomone, menas turi
būti prieinamas kiekvienam.

– Lietuvoje išleisti 3 Jūsų su -
kurti pašto ženklai. Kuo Jums įdo-
mus jų kūrimas?

– Kiek pamenu, pašto ženklai
mane visada domino. Tai maži meno
kūriniai, į kuriuos norisi be perstojo
žiūrėti. Aš jais visada žavėjausi,
todėl man yra malonu juos kurti.
2010 me tų lapkričio 6 d. Lietuvos paš-
tas išleido į apyvartą du mano sukur-
tus ženklus – „Kalėdų šventė” ir
„Saulėlydis žiemą” iš pašto leidžia-
mos tęstinės serijos „Šv. Kalėdos ir
Naujieji me tai”,  o štai visai neseniai
– 2011 m. rug sėjo 17 d. – Lietuvoje į
apy vartą išleistas naujas mano su -
kurtas pašto ženklas ,,Saulės mūšiui
– 775 metai”. 

– Daugelis žmonių gal nežino,
kaip gimsta šie maži kūriniai.
Nepiešiate gi pašto ženklo dydžio

miniatiūros. Gal galite papasa ko -
ti, kaip piešinys virsta pašto žen-
klu?

– Pati pašto ženklo kūrimo eiga
nėra lengva, nes norisi sukurti kažką
gražaus, bet tuo pačiu reikia laikytis
tam tikrų reikalavimų. Kurdamas
pašto ženklus naudojausi savo meno
kūriniais ir kompiuterine programa.
Pašto ženklo projektas atliekamas
didesniu formatu, o po to mažinamas
iki originalaus ženklo dydžio.

– Ruošiatės JAV nustebinti
paš to ženklais su Lietuvos val-

dovų portretais. Žinant, kad pašto
ženk lų leidyba turi daug povan-
deninių rifų, norisi paklausti, ar
lengvai JAV pašto rinka įsileidžia
kita taučius? 

–  Kai kuriose pasaulio valsty-
bėse, tarp jų ir JAV, galima kurti ir
išleisti savo asmeninius pašto ženk-
lus, jei nepažeidžiami kai kurie rei-
kalavimai. Visi projektai tvirtinami
leidybinėje komisijoje. Negalima
kurti ženklų, susijusių su politika,
religija, rasine diskriminacija ir t. t.

Negalima pateikti projektų su
įžymių žmonių, karalių, valdovų, po -
litikų portretais. Visi tokie projektai
yra iš karto atmetami. Todėl aš savo
projektų su Lietuvos valdovais pa -
teikiau be jokių užrašų – kaip vidu-

ramžių riterių portretus. Riterius
ant JAV pašto ženklų galima vaiz-
duoti, todėl projektą patvirtino.

– Be tapybos, kuriai skiriate
nemažai laiko, leidžiate knygas.
Apie ką jos? Ar ką nors darote,
kad Jūsų knygos sudomintų  skai-
tytoją, Jūsų meno gerbėją?

– Mano knygos susijusios su
mano kūryba. Sukūriau knygelę ,,Vi -
duramžių Lietuvos valdovai”, kurią
galima užsakyti spausdinimui arba
pavartyti, be to, galima peržiūrėti ir
internete. Jei patiko, galima drau -
gams persiųsti ,,Link”. Knygoje pa -
teiktas trumpas aprašymas apie vi -
duramžių Lietuvos valstybę, apie ku -
nigaikščius. Be to, knygą iliustravau
savo pieštais aštuonių, įžymių val-
dovų portretais. Taip pat esu išleidęs
knygas ,,The dark side of  my mind”
ir ,,My World”. Jas taip pat galima
,,pa vartyti” interneto tinklalapyje
http:// www.blurb.com/bookstore/
invited/.

– Apie ką kalbės Jūsų paroda
Čiurlionio galerijoje?

– Čiurlionio galerijoje bus daug
paveikslų su senovės karių ir įžymių
žmonių portretais, daug simbolinių,
fantastinių paveikslų, truputis gam-
tovaizdžių.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Čiurlionio galerija Jaunimo centre meno mylėtojus kviečia  lapkričio 18 d.
7:30 val. v.  į dailininko Artūro Slapšio parodos ,,Mano pa sau lis” ati darymą.
Atidaryme dalyvaus autorius, kalbės lietuvių filatelistų draugijos ,,Lie tuva”
pirmi ninkas Jonas Varia kojis. Muzikinę programą atliks Audronė Simano-
nytė.

A.  Slapšys  yra su  ruošęs ne vieną parodą JAV, jo seno vės karių portretais
susidomėjo  žurnalas ,,Military Ti mes” (Didžioji Bri tanija), ,,History Focus”
(Lenkija), ta čiau lietuviams me no mylėtojams jo vardas mažai žinomas. 

Be tapybos darbų filatelistams jis žinomas ir kaip pašto ženklų kūrėjas.
Lietuvos paštas yra išleidęs jo sukurtus ženklus. Dailininkas pašto ženklus iš-
leido ir Amerikoje.

Prieš parodos atidarymą pakal bi nome  dailininką Artūrą Slapšį.

Dailininkas Artūras Slapšys.

,,Herkus Mantas”. Aliejus, drobė.

Artūro Slapšio sukurti pašto ženklai ,,Kalėdų šventė”  ir ,,Saulėlydis žiemą”.

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

Rusija jau 18 metų siekia narys-
tės Pasaulinės prekybos orga-
nizacijoje (PPO), kuri šiuo

metu vienija 153 valstybes. Problema
ta, kad kiekvie-na šalis narė turi veto
teisę, kai nauja valstybė siekia
narystės. Ir štai neseniai šalies prezi-
dentas Dmitrij Med-vedev pareiškė,
kad Rusija tikisi baigti derybas dėl
narystės iki metų pabaigos.

Narystės viltys buvo laidojamos

Gana griežti narystės reikalavi-
mai, nesubalansuota Rusijos rinka,
ekonominė krizė, o dar ir neapgalvoti
Maskvos organizaciniai veiksmai
kuo toliau, tuo labiau tolino šią Rytų
šalį nuo įstojimo į tarptautinę preky-
bos struktūrą. Prieš porą metų trys
Nepriklausomų Valstybių Sandrau-
gos (NVS) šalys – Rusija, Kazachsta-
nas ir Baltarusija – narystės PPO
viltis iš esmės buvo palaidojusios.
Mat Alma Atoje 2009 m. vykusiame
vadinamosios Eurazijos ekonominės
bendrijos (EvrAzES, http://www.-
evrazes.com/), kuri sudaryta 2000 m.
spalio 10 d. ir į kurią iš pradžių įėjo
Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija,
Rusija ir Tadžikistanas, o vėliau pri-
sidėjo Uzbekistanas, integracinės ko-
misijos posėdyje buvo paskelbta, kad
pagaliau baigtas sudaryti šios bend-
rijos Muitų sąjungos (MS) vieningas
muitų tarifas.

2007 m. pradėta formuoti teisinė
MS bazė galų gale buvo baigta, ir lap-
kričio 27 d. Minske trijų bendrijos ša-
lių vadovai pasirašė suderintus do-
kumentus. Vienodi muitų dydžiai įsi-
galiojo nuo 2010 m. sausio 1 d., o mui-
tų kodeksas – nuo liepos d. 2011 m. vi-
duryje baigtos vieningos muitų teri-
torijos formavimo procedūros.

Paradoksas, bet šituo žingsniu
Rusija tik apsunkino savo narystės
PPO galimybes, nes PPO taisyklės
neleidžia savo narėms skirtingomis
sąlygomis dalyvauti dar ir kitose pre-
kybinėse organizacijose. Pavyzdžiui,
MS vidutiniai muitų dydžiai yra di-
desni negu 10,8 proc., o tai viršija
PPO nustatytą normą. Maskva sten-
gėsi ne atitikti šios prekybos organi-
zacijos taisykles, o į MS įtraukti kitas
NVS šalis, jau esančias PPO, pavyz-
džiui, Kirgiziją. Kitas kliūtis Rusijos
stojimui sustatė įkurta NVS šalių
Laisvoji prekybos zona ir šias struk-
tūras vienijančios sistemos – Eurazi-
jos sąjungos – idėja.

Kodėl Tbilisis staiga apsisprendė

Ir vis dėlto didžiausia kliūtis Ru-

sijos stojimui į PPO buvo kai kurios
organizacijos narės, prieš kurias ne-
seniai Maskva vykdė agresyvią poli-
tiką. Dar prieš 2008 m. rugpjūčio ka-
rą Kaukaze Rusija patyrė, ką reiškia
turėti nedraugiškus santykius su
Gruzija. Rusijos įsiveržimas į šią šalį
dar labiau apsunkino Maskvos pla-
nus. Bet Tbilisis staiga nusileido.
Pasaulinio saugumo temomis rašan-
tis JAV leidinys „Stratfor” analizuo-
ja, kodėl Tbilisis padarė tokį staigų
viražą – paskelbė, kad sutinka neve-
tuoti Rusijos stojimo į PPO. 

Lapkričio 9 d. Rusija ir Gruzija
pasirašė susitarimą, kuris leis Mask-
vai prisijungti prie PPO. Gruzijos ne-
sutikimas buvo pagrindinė kliūtis
Rusijos narystei didžiausioje tarp-
tautinėje prekybos bendrijoje. Dery-
bos strigo dėl to, kad Maskva atsisa-
kė pateikti Gruzijai informaciją apie
prekybą Abchazijoje ir Pietų Oseti-
joje – vienašališkai nuo Gruzijos atsi-

skyrusiuose regionuose, kuriuos Ru-
sija pripažino po trumpo karo su Tbi-
lisiu 2008 m. rugpjūtį.

Tad ne už kalnų – ko gero, gruo-
džio viduryje vyksiančioje organiza-
cijos konferencijoje – PPO generalinė
taryba pritars Rusijos narystei.

Bet klausimas, kodėl Tbilisis,
tarpininkaujant Šveicarijai pusę me-
tų vedęs derybas su Maskva dėl veto

išvengimo, nelauktai sutiko nedaryti
kliūčių, tebėra svarbus. „Stratfor”
turimomis žiniomis, tai gruzinai pa-
darė, spaudžiami JAV. Leidinio šalti-
niai Maskvoje tvirtina, kad Washing-
ton nori gerų santykių su Rusija, ku-
ri tebereiškia nepasitenkinimą dėl
priešraketinio skydo dalių išdėstymo
Rytų ir Vidurio Europoje.

Mainais JAV žada susilpninti
prarastų Gruzijos teritorijų Abcha-
zijoje ir Pietų Osetijoje autonomiza-
ciją. Iššifruodami šį kol kas nepaaiš-
kintą susitarimą, apžvalgininkai
tvirtina, kad Maskva sutiko, jog kro-
vinių srauto per Rusijos sienas su
Gruzija, Pietų Osetija ir Abchazija
kontrolė bus vykdoma jau nebe rusų,
o tarptautinių pareigūnų – vienos
Šveicarijos bendrovės atstovų. Jie
kontroliuos tris sienos atkarpas: ties
Rusijos ir Abchazijos siena – nuo
Psou upės iki Zugdidžio, ties siena su

Pietų Osetija – nuo Roko tunelio iki
Gorio ir ties vieninteliu Rusijos ir
Gruzijos pasienio punktu – Kazbegio
– Aukštutinio Larso perėja.

Kitaip sakant, Rusija sutinka
krovinių koridorių kontrolę perleisti
tarptautinei firmai. Tai tenkina Tbi-
lisį, nes, apžvalgininkų nuomone,
toks sutikimas pakerta Rusijos pri-
pažintų dviejų separatistinių respub-
likų suverenitetą.

Bet už šią auką Maskva gauna
JAV palankumą stojimo į PPO klau-
simu. O Tbilisis, vertindamas galin-
gojo Washington paramą ir savo pla-
nus jungtis į transatlantines organi-
zacijas, akivaizdžiai sušvelnino
nuostatą Maskvos atžvilgiu. Kita ver-
tus, JAV negali neatsižvelgti į  Mask-
vos norus, nes nuo Rusijos priklauso,
pavyzdžiui, Irano branduolinės ga-
lios didinimo arba tranzito į Afga-
nistaną klausimų sprendimas. Ar da-
bar jau visi patenkinti?

Senatoriai kiša pagalius 
į ratus

Toli gražu. „Reuters” pranešė,
kad Jungtinių Valstijų  Senate dviejų
pagrindinių partijų atstovų grupė iš
Aukštųjų technologijų vystymo ko-
miteto pareiškė, kad jiems nerimą
kelia tai, jog Rusija tolsta nuo 2006 m.
priimtų sprendimų prisijungti prie
Informacinių technologijų susitari-
mo (ITS), kuris yra šios šalies narys-
tės PPO sudedamoji dalis. Šis susita-
rimas aprėpia 70 pasaulio šalių ir pa-
naikina muito mokesčius daugeliui
IT produktų. 23 Kongreso nariai laiš-
ke JAV prekybos atstovui prie PPO
Ron Kirk rašo, jog Rusijos dalyvavi-
mas šiame susitarime „labai svar-
bus, kad JAV aukštųjų technologijų
produkcija būtų konkurencinga au-
gančioje Rusijos rinkoje ir nebūtų ap-
mokestinta”. Maskva, atvirkščiai,
ITS pareiškė, kad galutinai paklus
susitarimo reikalavimams, kai taps
visateise PPO nare.

Prieš tai Amerikos IT bendrovių
direktorių taryba kreipėsi į preziden-
tą Barack Obama, reikšdama nerimą
dėl tebegaliojančių didelių įkainių
amerikietiškai IT produkcijai. Sena-
toriai susirūpinę, kad esant tokiai
padėčiai PPO prekybos ministrai ne-
gali priimti Rusijos į šį klubą jau
gruodžio 15 dieną.

Lietuva taip pat puoselėja 
viltis...

Dar neaišku, kaip baigsis šis le-
miamas Maskvos mūšis dėl vietos
PPO. Tačiau akivaizdu, kad sandėris,
pasiektas su Gruzija, taps svarbiu po-
stūmiu Maskvai, kuriai narystė at-
vertų platesnius tarptautinės preky-
bos kelius. Juolab kad tuo suintere-
suota ir Amerikos administracija, ir
Europos Sąjunga, ir netgi tokia nesu-
taikoma priešė kaip Gruzija.

Dar pernai birželį Lietuva taip
pat pareiškė, kad ji suinteresuota sta-
bilių ir nuspėjamų santykių su Rusi-
ja nustatymu, ir tikisi, kad jos narys-
tė PPO leistų išvengti tokių dalykų
kaip importo muitų padidinimas
2010 m. pradžioje, motyvuojant MS
įkūrimu. Lietuva remia Rusijos na-
rystę PPO, jeigu pastaroji įvykdys
stojimo į šią organizaciją reikalavi-
mus, tuomet pareiškė užsienio rei-
kalų viceministrė Asta Skaisgirytė-
Liauškienė.  

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Dar neaišku, kaip baigsis šis lemiamas Maskvos
mūšis dėl vietos PPO. Tačiau akivaizdu, kad sandėris,
pasiektas su Gruzija, taps svarbiu postūmiu Maskvai,
kuriai narystė atvertų platesnius tarptautinės prekybos
kelius. Juolab kad tuo suinteresuota ir Amerikos ad-
ministracija, ir Europos Sąjunga, ir netgi tokia nesu-
taikoma priešė kaip Gruzija.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Šiaulių valdžia teigia nelinkusi įamžinti 
JAV buvusio prezidento R. Reagan vardo

Teheranas (BNS) – Iranas grasi-
na atsakomuoju smūgiu, jei Izraelis
ar JAV puls šalį ir jos branduolinius
objektus. Į bet kokią grėsmę ar iš-
puolį bus ryžtingai atsakyta ,,geleži-
niu kumščiu”, kalbėdamas per vals-
tybinę televiziją pareiškė Irano dva-
sinis vadovas ajatola Ali Chamenei.
Prezidentas Mahmoud Ahmadine-
jad yra pareiškęs, kad šalis nė per mi-
limetrą nenukryps nuo savo bran-
duolinės programos. 

Tarptautinė atominės energijos
agentūra (TATENA) kaltina Iraną
mėginus pasigaminti atominį ginklą.

Ji neatmeta galimybės, kad atitinka-
mi darbai dar tęsiasi. Dėl to Izraelyje
viešai diskutuojama apie Irano bran-
duolinių objektų puolimą. Vyriausy-
bė neatmeta tokios galimybės. Anot
jos, įmanomi visi variantai. Kad tai
nėra tušti grasinimai, rodo praeitis.
1981 m. Izraelio karinės oro pajėgos
Irake bombardavo nebaigtą statyti
Osirako branduolinį reaktorių, o
2007 m. Sirijoje – spėjamą branduoli-
nį objektą. Vakarų Europa įspėja dėl
karinių akcijų ir ragina griežtinti
apribojimus Iranui.

Italijos Senatas pritarė taupymo priemonėms

Prisaikdinta naujoji Graikijos vyriausybė
Atėnai (BNS) – Prisaikdinta

naujoji Graikijos vyriausybė, vado-
vaujama buvusio Europos centrinio
banko viceprezidento Lucas Papade-
mos. Naujosios vyriausybės uždavi-
nys – smarkiai prasiskolinusią šalį
išvesti iš užsitęsusios finansų krizės
ir surengti pirmalaikius parlamento
rinkimus. Kabinetą sudarys 14 so-
cialdemokratų partijos PASOK mi-
nistrų, du konservatoriai ir vienas
dešiniosios nacionalistinės partijos
LAOS atstovas.

Prisaikdinimo iškilmėms prezi-

dentūroje vadovavo Atėnų arkivys-
kupas ir Graikijos Bažnyčios vado-
vas Ieronymos. Vietas vyriausybėje
išsaugojo iš viso 12 PASOK ministrų,
dirbusių atsistatydinusio premjero
Giorgos Papandreou kabinete, tarp
jų – finansų ministras Evangelos Ve-
nizelos. Pirmą kartą nuo karinės dik-
tatūros pabaigos 1974 metais Graiki-
jos vyriausybei priklausys dešiniųjų
nacionalistų atstovas. LAOS partijos
narys Makis Voridis vadovaus Infra-
struktūros ir transporto ministeri-
jai.

Vilnius (ELTA) – UNESCO ge-
neralinėje konferencijoje, vykusioje
Paryžiuje, dėl reikšmingo lietuvių
pedagogikos tyrinėtojos M. Lukšie-
nės vaidmens vystant modernią švie-
timo sistemą bei ugdant demokratiš-
ką lietuvių visuomenę jos 100-osios
gimimo metinės įtrauktos į UNESCO
2012–2013 m. minimų datų sąrašą.

M. Lukšienė yra daugybės peda-
gogiką tyrinėjančių knygų autorė,
dirbo mokytoja, universiteto dėstyto-
ja, Vilniaus universiteto Lietuvių li-
teratūros katedros vedėja. Sovietme-
čiu, apkaltinus nacionalizmu ir anti-
sovietine veikla, pašalinta iš univer-
siteto, vėliau priimta į Pedagogikos

mokslinio tyrimo institutą. Buvo Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio inicia-
tyvinės grupės narė bei viena iš Lie-
tuvos švietimo reformos kūrėjų. 2004
m. apdovanota UNESCO Jan Amos
Komenski medaliu. Tai vienas gar-
bingiausių UNESCO apdovanojimų,
kuris skiriamas už ypač svarbius
nuopelnus švietimo srityje.

UNESCO minimų sukakčių ka-
lendorius yra tarptautinis viso pa-
saulio minimų datų sąrašas, į kurį
kas dvejus metus valstybės narės gali
teikti pasaulio kultūrai, švietimui ir
mokslui nusipelniusių asmenų bei
įvykių jubiliejinių datų kandidatū-
ras. 

JAV nutraukus finansavimą, UNESCO taupys 

Vilnius sieks tapti 2014 m. pasaulio knygų sostine

Lietuva skirs daugiau dėmesio 
Lenkijos lietuvių švietimui

Paryžius (BNS) – Jungtinių Tau-
tų (JT) Švietimo, mokslo ir kultūros
agentūra (UNESCO) ketina mažinti
išlaidas ir įsteigti fondą, skirtą su-
rinkti lėšoms, kurių neteko, kai JAV
ir Izraelis nutraukė UNESCO finan-
savimą dėl to, kad agentūra suteikė
narystę Palestinai.

UNESCO vadovė Irina Bokova
sakė, kad švietimą ir spaudos laisvę
visame pasaulyje skatinančios orga-
nizacijos 2011 m. biudžetui trūksta 65

mln. JAV dol., bet UNESCO dar lau-
kia norinčių padėti šalių pasiūlymų.

JT kultūros organizacijoje spalio
mėnesį prasidėjo finansinė krizė, nes
Washington nutraukė finansavimą,
kuris sudarė 22 proc. organizacijos
lėšų. JAV įstatymai draudžia finan-
suoti JT agentūras, kurios suteikia
visateisę narystę šalims, tarptauti-
niu mastu nepripažįstamoms nepri-
klausomomis valstybėmis.

Vilnius (BNS) – Lietuvos leidėjų
asociacija (LLA) ir Lietuvos rašytojų
sąjunga (LRS) pasiūlė Vilniaus mies-
to savivaldybei teikti paraišką dėl
,,Vilnius – pasaulio knygų sostinė
2014 m.” statuso suteikimo. Pasak
LLA, 2014-ieji pasirinkti todėl, kad jie
paskelbti Kristijono Donelaičio me-
tais, tuomet sukaks 300 metų, kai gi-
mė vienas žymiausių lietuvių litera-
tūros kūrėjų.

Pasaulio knygų sostinės suteiki-
mas paskatintų visuomenės raštin-

gumą ir skaitymą, lietuvių literatū-
ros leidybą ir sklaidą, nacionalinius
bei miesto tęstinius ir naujus litera-
tūros, knygos meno ir leidybos pro-
jektus. Pasaulio knygų sostinės sta-
tusą didmiesčiams suteikia UNESCO
kartu su Tarptautine leidėjų aso-
ciacija. Pasaulio knygos sostinės sta-
tusą turinčiame mieste tuo laikotar-
piu organizuojami įvairūs su knygo-
mis, raštingumu bei skaitymu susiję
renginiai.

Iranas grasina atsakomuoju smūgiu

M. Lukšienės 100-osios gimimo metinės 
įtrauktos į UNESCO minimų datų sąrašą

Roma (BNS) – Italijos Senatas
pritarė naujajam įstatymui dėl biu-
džeto ir pateikė jį derinti šalies parla-
mento žemiesiems rūmams. Priėmus
antikrizines priemones parlamente
šalies premjeras Silvio Berlusconi
turi atsistatydinti, užleisdamas kelią
pereinamajai vyriausybei, kuri val-
dys šalį tris mėnesius iki rinkimų.

Europos partnerės reikalavo iš
Italijos valdžios skubiai priimti
griežto taupymo ir pertvarkų prog-
ramą, siekiant susigrąžinti rinkų pa-

sitikėjimą šalies finansų sistema.
Tarptautinio valiutos fondo

(TVF) vadovė Christine Lagarde tei-
gia, kad bandymuose spręsti Italijos
skolų krizę trūksta politinio aišku-
mo. Anot jos, nežinomybė dėl to, kas
pakeis premjerą S. Berlusconi, skati-
na nepastovumą rinkose. Ch. Lagar-
de atsisakė komentuoti pranešimus,
kad Vokietijos ir Prancūzijos politi-
kai aptarė euro zonos padalijimo idė-
ją.

Vilnius (President.lt) – Lenkijo-
je viešėjusi Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė lietu-
vių tautinės mažumos padėtį Lenki-
joje ir lietuviškų mokyklų problemas
aptarė su lietuvių bendruomenės at-
stovais. Lenkijos lietuviai papasako-
jo prezidentei apie sudėtingą lietuvių
mokyklų padėtį Lenkijoje. 

Šios šalies skiriamas valstybinis
finansavimas lietuviškoms mokyk-
loms yra per mažas, o jų mokiniai ne-
turi visų dalykų vadovėlių lietuvių
kalba. Daugelis Lenkijoje gyvenan-
čių lietuvių vaikų negali mokytis ir
gauti išsilavinimo savo gimtąja kal-
ba, neturi galimybių susipažinti su
savo Tėvynės istorija ir kultūra. Nuo
1998 m. lietuvių mokyklų Lenkijoje
sumažėjo perpus, tuo tarpu Lietuvo-
je šiais metais padidintas finansavi-
mas tautinių mažumų mokykloms ir

priimti sprendimai dėl komplektavi-
mo palankūs mažoms tautinių mažu-
mų mokykloms. 

„Lenkijos švietimo politika ne-
palanki lietuviškoms mokykloms.
Tai matydama Lietuvos valdžia pir-
mąkart skiria tiesioginę paramą lie-
tuviškoms mokyklos Lenkijoje –
350,000 litų”, – pabrėžė prezidentė D.
Grybauskaitė. 

Susitikę D. Grybauskaitė ir Len-
kijos prezidentas Bronislaw Komo-
rowski  sutarė asmeniškai rūpintis
dvišalių santykių gerinimu, taip pat
ir švietimo srityje. Valstybės vadovė
padėkojo Lenkijos lietuvių bendruo-
menės atstovams už jų nuolatines
pastangas puoselėti lietuvybę, gimtą-
ją kalbą ir papročius. Lenkijoje šiuo
metu gyvena daugiau kaip 10,000 lie-
tuvių, daugiausia – Punsko ir Seinų
regionuose.  

Vilnius (BNS) – Šiaulių savival-
dybė teigia esanti nelinkusi Šiauliuo-
se įamžinti buvusio JAV prezidento
Ronald Reagan vardo, rašoma savi-
valdybės pranešime. Savivaldybė tei-
gia gavusi Seimo Užsienio reikalų
komiteto (URK) raštą su siūlymu šio
JAV vadovo vardu pavadinti Šiaulių
oro uostą.

Šį pasiūlymą ėmusiai svarstyti
savivaldybės Gatvių ir kitų visuo-
meninių objektų pavadinimų sutei-
kimo komisijai vadovaujantis savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Vaclovas Vingras
sulaukė E. Zingerio skambučio. Šio
pokalbio metu esą paprašyta šio
klausimo nesvarstyti. Esą komiteto
siūlymas skirtas karinei oro pajėgų
bazei, o ne civiliniam oro uostui, ku-

ris yra savivaldybės įmonė.
,,Jei karinės oro pajėgos mūsų

paklaus, mes savo nuomonę išdėsty-
sime. Matau, jog komisijos nariai nė-
ra linkę pritarti R. Reagan vardo
įamžinimui Šiauliuose, juolab kad jo
vardu jau yra pavadintas oro uostas
Amerikoje – Washington R. Reagan
nacionalinis oro uostas”, – teigė V.
Vingras.

Komisijos narių manymu, verti-
nant ir gerbiant istorinę R. Reagan
asmenybę, reikia pripažinti, kad jis
nėra susijęs nei su Šiauliais, nei su
oro uostu. ,,Todėl jei jau galvotume
apie vardo suteikimą, reikėtų rinktis
tokią istorinę asmenybę, kurios var-
das būtų sietinas su veikla Šiauliuo-
se ar aviacija”, – teigiama praneši-
me.

Prezidentė D. Grybauskaitė Varšuvoje susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomenės
atstovais.                                                                                   ELTA nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS bEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

tel. 1-773-585-9500

PARDUODA

PLC parduodamas 2 mieg. 1 vonios
„Condo” – $109,000 ir prieš PLC

„Townhome” – $249,000. PLC išnuo-
mojamas 1 mieg. 1 vonios „Condo”
– $700/mėn. Century 21 ProTeam,

Linas tel. 630-674-5414

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

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

* Moteris, turinti patirties, ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Tel. 708-
422-6514 arba 708-560-6902.

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

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros darbo
bet kurioje valstijoje su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, buitinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797 arba
609-457-1025.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atostogų. Tel.
773-808-0011.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis arba
rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-387-7232.

* Ieškau ateinančios lietuvės auklės dviejų mer-
gaičių (2 m. ir 6 mėn.) priežiūrai. Gyvenu Lisle, IL. Tel.
727-686-6155.

* Reikalingos moterys namų valymo darbams va-
kariniuose rajonuose. Tel.630-518-2496.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo pakeitimuose arba darbo su gyvenimu. Moka
bendrauti su žmonėmis. Tel. 708-654-2288.

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

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

SIŪLO DARBą

IEŠkO DARBO

PERkA ŽEmę

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

kaune, senoviniame name Vytauto pr.
parduodamas unikalus 5 nepereinamų

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

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

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

senoviniame-name-vytauto-pr-
parduodamas-u/1-892546

Pirmojo pasaulinio karo pabai-
goje buvo pastatytas antrasis Pary-
žius su Eliziejaus laukais ir Šiaurine
stotimi. Taip norėta suklaidinti vo-
kiečių bombonešius. Detalės apie šį
neįtikėtiną kūrinį viešumon iškilo
Prancūzijos sostinei ruošiantis pa-
minėti 93-iąsias Paliaubų metines.

Kaip rodo laikraščio „Le Figaro”
atrasti archyvai, kariuomenės pla-
nuotojai buvo įsitikinę, kad vokiečių
pilotus galima apkvailinti ir šie su-
naikins netikrą miestą. Antrasis Pa-
ryžius įrengtas šiauriniame Pary-
žiaus priemiestyje. Jame buvo buta-
forinės gatvės su elektriniais gatvių
žibintais, tikslios statinių kopijos ir
net netikra Šiaurinė stotis, iš kurios
dabar į Londoną ir atgal važiuoja grei-
tieji traukiniai.

Nuvilioti vokiečių pilotus ne
prie tų taikinių 1918 metais, kai ka-
ras jau artėjo prie pabaigos, sumanė
oro gynybos grupė. 1918 metais rada-
rai dar buvo visai neseniai atsiradę,
tokie pat primityvūs buvo ir vokiečių
naudoti tolimojo nuotolio bombo-
nešiai „Gotha”. Jų įgula laikydavo
bombas už kilių ir tuomet numesda-
vo ant taikinių, kuriuos pamatydavo

per greitus puolimus virš tokių mies-
tų kaip Londonas ir Paryžius.

Prancūzijos planuotojai pasirin-
ko vietovę netoli Maisons-Laffitte
miestelio, maždaug už 24 kilometrų
nuo Paryžiaus centro, kaip ir sostinė
esančio ant Senos kranto. Ten sukur-
ti žymiausi Paryžiaus kvartalai, tarp
jų – esantys aplink Triumfo arką ir
operą, o taip pat pramoniniai prie-
miesčiai, tokie kaip Saint-Denis ir
Aubervilliers. 

Medinės pastatų kopijos kurtos
naudojant išmoningas detales, pavyz-
džiui, permatomus dažus, kurie pa-
dėjo sukurti „gamyklų purvinų stik-
linių lubų” įspūdį. Naudojant baltas,
geltonas ir raudonas lempas sukur-
tas naktį veikiančių mechanizmų
efektas, naktį taip pat iš dalies ap-
šviesti netikri traukiniai ir geležin-
kelio bėgiai. Tačiau, nepaisant tokio
kruopštumo, Paryžiaus kopijos iki
paskutinio Vokietijos oro reido 1918
metų rugsėjį nespėta iki galo užbaig-
ti, o tai reiškia, kad ji niekada nebu-
vo išbandyta. Netikras Paryžius po
karo buvo skubiai išmontuotas, ta
vietovė jau seniai užstatyta.

Lrt.lt

Antrasis Paryžius



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

9201 broadway Ave., brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Sudoku Nr. 44 atsakymai

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

,,Draugo” sudoku Nr. 43 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Darija Naujokienė, San Francisco, CA
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Martin J. Taoras, Findlay, OH
Zita Švedkauskienė, La Grange, IL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo” skai -
tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių
atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago,
IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 

2011 m. spalio mėn. Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnu-
mo dėka, LF kapitalas padidėjo $5,993.00 suma! 

Remkime Lietuvių Fondą ir išsaugokime 
lietuvybę ateinančioms kartoms!

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEmOnT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($140).
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($1,410); Kuolas, Augis, WA ($270); Razma
MD, jr., Antanas , IL ($3,010); Savickienė, Daiva, CA ($370); Velo Berkovic,
Nicolas,  ($220).
Puškorienė, Dalia, OH ($115).
Kinčinienė-Ernst, Nijolė, CA ($20); Petravičius, Stasys ir Irena, CA ($20);
Phidayev, Kęstutis, CA ($20).
Baniulytė, Sigita, IL ($125).
Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($1,665).
Šalčius, Peter, NY ($70).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($4,295); Perevičius, Mantas ir Reda, CA
($80).
Baipšys, Vaidotas, CA ($50); Bakaitis, Raymond, CA ($50); Dundzila, Anta-
nas, FL ($2,100); Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA ($1,440); Sabaliūnas,
Darius, OH ($150); Urba, Dr. Vytautas ir Aldona, IN ($2,700); Zimkus, Vidas
ir Asta, IL ($350).
Anonimas,  ($100); Bublys, Algimantas V., MI ($875); Dalia, Jakas, PA ($200);
Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL ($2425); Gustaitė-Janutienė, Danutė CA
($200); Jarašūnas, Laima, CA ($300); Jatulienė, Viltis A., CA ($200); Kuolas,
Almis ir Danguolė, MA ($5,800); Mulokas, Rimas, CA ($200); Navickienė,
Danguolė, CA ($300); Praitis, Algis, NE ($700); Razma, Dr. Antanas ir Alė A.,
IL ($15,725); Sekas, Albinas, CA ($375); Talandis, Jonas ir Gražina, CA ($200);
Vaitkus, Algirdas, CA ($100); Venckus, Elena G., CA ($475).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($3,830).
Petroliūnas, Viktoras, IL ($530.11).
Cidzikaitė, Dalia, IL ($1,115); Vaitkus, Rimantas ir Aldona, AZ ($1,250).
Dičius-Wiedermann, Ramunė, CA ($200); Viskanta, Zigmas ir Birutė, CA
($1,000).
Gedgaudas, Violeta ir Mindaugas E., CA ($4,114).
Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN ($10,970).
JAV LB Centrinio NJ apylinkė, pirm. Miliūtė, Rasa, NJ ($250).
Balanda, Gediminas, MI ($1,000); Reivydas, Kęstas ir Audra, CA ($600).
Prunskis MD, Jonas V., IL ($2,650).
$1,000.00    Šilkaitis, Raimundas, IL ($1,250).

Atminimo įnašu pagerbtas Lietuvių Fonde: a.a. Mindaugas Balanda (MI). 
Nauji LF nariai: JAV LB Centrinio NJ apylinkė (NJ); Viltis Jatulienė (CA); Ramunė
Dičius-Wiedermann (CA); Algirdas Vaitkus (CA).
Nauji LF nariai-kandidatai: Vaidotas Baipšys (CA); Raymond Bakaitis (CA); Venta
Civinskas -Norris (MI); Nijolė Kinčinienė-Ernst (CA); Svaja Mikulionis (MI); Stasys
ir Irena Petravičiai (CA);  Kęstutis  Phidayev (CA); Zimkutė, Marija (IL).

Atkelta iš 4 psl. veikėjais ir disi-
dentais, pvz. Nijole Sadūnaite, kitais.
Kiek vėliau į šį tiesioginį bendra-
vimą įsitraukė Sąjūdžio atstovai.
Rengėme pokalbių stenogramas, ku-
rias su pašnekovų leidimu platinome
radijo tarnyboms, pvz. ,,Amerikos
balsui”, ,,Laisvajai Europai”, ,,Vati-
kano radijui”, panašiai kaip darėme
anksčiau su ,,Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios Kronikomis”. Pagrindinis
skirtumas –  sovietmečiu informacija
ilgiau keliaudavo į Vakarus dėl sa-
vaime suprantamų priežasčių.  Rizi-
ka buvo didesnė, ,,LKB Kronikos” ir
kiti „kontrabandiniai” leidiniai buvo
perduodami slaptai, paslėpti, pvz.
mikrofilmuose, dantų pastos tūbelė-
se. Informacijos perdavimas savaime
ilgiau užtrukdavo. Bet kai ši medžia-
ga atkeliaudavo į LIC, stengėmės ją
kuo greičiau iššifruoti (dažnai reikė-
jo perspausdinti iš mikrofilmų, nes
tekstai buvo sunkiai įskaitomi). At-
gimimo laikotarpiu sąlygos pasi-
keitė. Atsirado galimybė aktyviau ir
atviriau rinkti informaciją, ją grei-
čiau gauti ir dar tą pačią dieną pa-
skelbti. Su revoliuciniais pokyčiais
Lietuvoje susidomėjimas Lietuva
proporcingai augo ir užsienyje. Pra-
dėjome organizuoti Sąjūdžio žmonių
ir kitų Lietuvos atstovų apsilanky-
mus užsienyje, pvz. New York ir Wa-
shington, DC, kad jie galėtų ben-
drauti tiesiogiai, ne per tarpininkus.
Suderinome ne vieną aukšto lygio vi-
zito programą prof. Vytautui Lands-
bergiui, arkivyskupui Sigitui Tamke-
vičiui, kitiems Lietuvos atstovams.
Po 1990 m. demokratinių rinkimų,
kol Aukščiausioji Taryba įėjo į nor-
malią darbo rutiną ir užmezgė tie-
sioginius ryšius su užsienio partne-
riais, LIC atliko de facto ambasados
užsienyje darbą. Dar Lietuvai nesu-
laukus tarptautinio pripažinimo,
labai glaudžiai bendradarbiavome su
ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu,
Jr.

– Kokia Centro informacija
buvo karščiausia ir labiausiai lau-
kiama?

– Išskirčiau du atvejus, kurie
pagavo pasaulio dėmesį ir rimtai
išbandė mūsų pajėgumus bei nervus:
1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingas prie
A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje ir
1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Pir-
muoju atveju mitingą surengė pora
šimtų Lietuvos disidentų kaip Mo-
lotov-Ribbentrop pakto pasmerkimą.
Rengėjai iš anksto mums pranešė
apie mitingą, o mes šią žinią iš anks-

to perdavėme užsienio spaudos kore-
spondentams Maskvoje. Neturėjome
supratimo, ar korespondentai suge-
bės atvykti į Vilnių, ar sovietų val-
džia jiems kliudys. Bet kai kuriems
korespondentams pavyko atvykti į
Lietuvos sostinę ir savo akimis pa-
matyti neregėtą reiškinį – pirmąjį
viešą protesto mitingą sovietų oku-
puotoje Lietuvoje. Įvykis plačiai nu-
skambėjo tarptautinėje spaudoje, bu-
vo rodomas per užsienio masines
informacijos priemones. Neabejoju,
kad didelio dėmesio sulaukęs įvykis
padėjo apsaugoti mitingo rengėjus
nuo rimtesnių pasekmių.   

Vienas sunkiausių laikotarpių
buvo per ekonominę blokadą ir sau-
sio 13-osios įvykius. Lietuva mirgėjo
pirmuose laikraščių puslapiuose.
Sulaukdavome skambučių iš tolimų
šalių kaip Australijos, ne tik iš kores-
pondentų, nevyriausybinių organi-
zacijų ir kitų institucijų, bet ir iš pa-
vienių asmenų, palaikančių Lietuvą,
nors neturinčių jokių giminystės ar
kitų tiesioginių ryšių su Lietuva.
Jiems paprastai rūpėjo Lietuvos liki-
mas ir jie norėjo kaip nors padėti.
Man šis laikotarpis buvo didžiulis
išbandymas. Kasdien bendraudavau
telefonu su kolegomis Aukščiausio-
sios Tarybos informacijos biure Vil-
niuje. Bekalbant girdėdavau sovieti-
nių tankų dundėjimą prie Aukščiau-
siosios Tarybos rūmų. Apimdavo bai-
mė ir bejėgiškumas, o kolegos Vil-
niuje ramiais balsais mane raminda-
vo!  Per sausio 13-osios įvykius LIC
kelias dienas dirbo visą parą, nes ne-
siliovė skambėję telefono skambu-
čiai. Vėliau sužinojome, kad ir JAV
Valstybės departamentas tą naktį
atidžiai sekė LIC platinamas žinias.

– Kaip ir ,,Draugas”, Centras
prisidėjo prie ,,Kronikos” verti-
mo, leidybos ir platinimo. ,,Kro-
nika” užsienio kalbomis buvo
siuntinėjama į 138 valstybėse
esančias institucijas ir tarptau-
tines organizacijas. Kaip pavyko
užsukti tokį darbų ratą?

– ,,LKB Kronikos” numerių ver-
timus į anglų kalbą spausdino Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų kuni-
gų vienybė, o vertimus darė LKRŠ
reikalų vedėjas kun. K. Pugevičius.
Jo dėka išvystytas platus skaitytojų
ir rėmėjų tinklas, o Šalpos kolekty-
vas tą tinklą plėtė ir administravo.
Kun. K. Pugevičius buvo „Kronikos”
žinių pagrindinis šauklys užsienyje.
Amerikos vyskupijos jį kviesdavo sa-
kyti pamokslus bažnyčiose, suteikė

LIC veikla, nukreipta veidu į Lietuvą

G. Damušytė priima LR garbės konsulus ir Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovus
Lietuvos ambasados patalpose Ottawa.   

jam progą supažindinti parapijiečius
su persekiojamos Lietuvos Katalikų
Bažnyčios padėtimi, leido daryti rin-
kliavas LKRŠ. Kadangi ,,Kronikos”
žinios buvo skelbiamos ne tik kata-
likų savaitraščiuose, bet ir kitoje
spaudoje, ,,Kronika” tapo žinomas,
autoritetingas informacijos šaltinis.
Ne tik mes ieškojome skaitytojų, bet
ir patys ,,Kronikos” ir Lietuvos įvy-
kių sekėjai – žmogaus teisių organi-
zacijos, politikai, diplomatai, akade-
mikai, Bažnyčios hierarchai, žurna-
listai – pradėjo ieškoti mūsų Centro
ir prašyti daugiau informacijos.    

– 1991 metais, Lietuvai sulau-
kus pasaulio pripažinimo ir tapus
Jungtinių Tautų nare, Informa-
cijos centrą nuspręsta uždaryti.
Daug kas pripažįsta, kad po to
kuriam laikui liko rimta informa-
cijos spraga, kurios niekas nepa-
jėgė užpildyti. Kokia Jūsų nuomo-
nė?

– Galbūt naiviai manėme, kad
Lietuvos institucijos nuo pat neprik-
lausomybės atkūrimo bus pasirengu-
sios pilnavertiškai perimti visuome-
nės informavimo vaidmenį. Kuriam
laikui iš tikrųjų liko informacijos
spraga, bet manau, kad sprendimas
uždaryti LIC buvo racionalus ir tei-
singas. LIC misija buvo kalbėti už

tuos, kurie ilgą laiką negalėjo laisvai
kalbėti už save. Padėtis pasikeitė, kai
Lietuva ir jos piliečiai atgavo teisę ir
laisvę už save kalbėti. Todėl laikėme
misiją atlikta.

– Informacijos centras pastatė
ne vieną, o du informacijos tiltus:
pirmasis jungė Centrą su Lietuva,
antrasis – išeiviją su Lietuva. Abu
tiltai tapo gana svarbiu mūsų
šalies vidaus ir užsienio politikos
veiksniu. Ar yra deramai įvertin-
ta ši Centro veikla?

– Toli gražu neįvertinta, dar
daug kas neįamžinta istorijoje, ne-
ištirta, drįsčiau teigti – net nežinoma
Lietuvos visuomenėje.

– Baigusi darbą Informacijos
centre Jūs pasukote į Lietuvos
diplomatinę tarnybą. Ar šiam pa-
sirinkimui turėjo įtakos Jūsų ilga-
metis darbas Centre?

– Kaip minėjau, LIC vienu metu
atliko de facto Lietuvos ambasados
darbą užsienyje, ypač Sąjūdžio laiko-
tarpiu. Neabejotinai tai turėjo įtakos
mano sprendimui priimti kvietimą
stoti į Lietuvos diplomatinę tarnybą.
Džiaugiuosi galėdama toliau tarnau-
ti Lietuvai atsakingose ambasadorės
pareigose.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių
kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Netoli Druskininkų esantis ne-
di delis Liškiavos miestelis
rašytiniuose šaltiniuose mi-

nimas jau nuo 1044 metų, o žmonės
dabartinės Liškiavos apylinkėse gy-
veno antrajame tūks tantmetyje prieš
Kristų. Miestelyje yra keturi archeo-
logijos paminklai: piliakalnis – alka-
kalnis, Bažnyčios kalnas, akmuo su
jaučio pėda ir vadinamasis „raganų
akmuo’’.

Liškiava taip pat garsi savo ar -
chi tektūros paminklais: XIV–XV a.
pilimi – yra išlikusios  jos bokšto lie -
kanos, bet labiausiai ją garsina XVII
a. pabaigos sakralinis ansamblis –
Švč. Trejybės bažnyčia ir buvęs do -
minikonų vienuolynas. Šventovės vi-
duje yra išsaugota daug dailės pa -
minklų, išlikusių nuo XVII iki XX
amžiaus.

Istorija liudija, kad XVII a. pa-
bai goje šių žemių savininkas Vladis -
lo vas Jurgis Kosyla užrašė Liškiavos
turtus Seinų dominikonams su ta są -
lyga, kad jie čia pastatytų naują Švč.
Trejybės garbei bažnyčią ir įkurtų
savo regulos vienuolyną. Apie 1720
m. dominikonai Liškiavoje pastatė
mūri nį vienuolyną ir bažnyčią, kiek
vė liau – ir dviejų aukštų sandėlį su
rū siais, nedidelę šeimyntrobę, mūri-
nį bra vorą, skalbyklą. Vienuolynas
kles tėjo XVIII amžiuje, bet po trečio-
jo Lie tuvos-Lenkijos valstybės pada-
lijimo 1795 m. visa Užnemunė, kuriai
priklausė ir Liškiava, atiteko Prūsi-
jai. Prū sų valdžia, norėdama papil-
dyti valstybės iždą, naikino vienuo-
lynus ir grobė jų turtą.

Į vienuolyną buvo uždrausta pri-
iminėti naujokus, tad jau 1811 m. ja -
me likę tik trys senukai vienuoliai,
ku rie neįstengė rūpintis ansamblio
pastatais ir bažnyčia. Paskutinis vie -
nuolis dominikonas mirė 1814-ai-
siais, kartu baigėsi ir šio konvento is-
torija Liškiavoje. Įdomu tai, kad
1836–1849 metais vienuolyne buvo
įrengtas kalėjimas prasikaltusiems
kunigams (demeritams) – kunigai
čia patekdavo už drausminius nusi-
kal timus, dažniausiai girtavimą. Ka-
lina mų kunigų skaičius siekdavęs
20–25. 

Po Pirmojo pasaulinio karo Liš -
kiavos vienuolyno pastate veikė vals -
čiaus centras, paštas, parduotuvės ir
dar kelios kitos įstaigos, 1939 metais
buvo įkurta Turizmo stotis, čia at -
vyk davę turistinės grupės iš užsie -
nio. 1941 metais vienuolyno pastatai
buvo sovietinės valdžios nacionali -
zuoti, nuo 1947 m. trisdešimt metų
veikė Liškiavos mokykla, nuo 1977 m.
šiuose pastatuose įsikūrė siuvimo
susivienijimas „Lelija’’. Ši įmonė
tvar kė, remontavo pastatus, uždengė

naujai stogus, taip apsaugodama šį
ansamblį nuo visiško sunykimo. XX
a. 5-ame dešimtmetyje čia įsikūrė
Liškiavos septynmetė mokykla, o
1990 m. vienuolyno statiniai grąžinti
bažnyčiai, čia įsikūrė klebonija.

Tais metais čia pradėjęs dirbti
energingas klebonas Valius Zubavi -
čius bažnyčios ir vienuolyno ansam-
blį pakeitė neatpažįstamai. 1990–1997
m. bažnyčia buvo iš pagrindų restau-
ruota ir prikelta naujam gyvenimui.
Bažnyčios laidojimo rūsiuose, stikli -
niuose karstuose, yra išlikę vienuo -
lių dominikonų palaikai, kuriems
maž daug po 250 metų. Taip pat čia
įrengta liturginio paveldo paroda,
kur galima apžiūrėti bažnytinius rū -
bus, įvairias senas knygas, daug kitų
retų daiktų. 

Nedidelėje nišoje rodomos ir is-
to rinės nuotraukos, kurios pasakoja,
kaip šis objektas atrodė iki remonto.

Nuotraukose – ir Lietuvos bei Len -
kijos prezidentų Valdo Adamkaus ir
Aleksander Kwasniewski susitikimo
Liškiavos vienuolyne akimirkos 2000
metų gruodį. Tada čia apsilankęs
Lenkijos vadovas padovanojo puoš -
nią šv. Mišių taurę, kurią taip pat ga -
lima apžiūrėti. 

Buvusio vienuolyno ir bažnyčios
atnaujinimo darbais rūpinasi 1998
metais įsteigta viešoji įstaiga Liškia -
vos kultūros centras, kuriai vadovau-
ja klebonas Zubavičius. 2006 metų
vasarą pradėtas įgyvendinti projek-
tas, kurio pagrindinis tikslas – pri-
taikyti Liškiavos vienuolyną turizmo
ir kultūrinės veiklos reikmėms. Pro -
jektui įgyvendinti skirta 3,8 mln. litų
(apie 1,58 milijono dolerių) Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
biu džeto lėšų. Tada buvo restauruo-
tos, atstatytos dar sovietmečiu iš-
griautos tvoros, įrengti pasivaikščio-
jimo ta kai, pakloti inžineriniai tin-
klai, sutvarkytos Nemuno šlaito šal-
tinių va gos, kurios ardė ne tik patį
šlaitą, bet ir seną išlikusią tvorą. 

Atnaujinus vienuolyno ansam-
blį, gerokai padidėjo turistų skaičius,
nors ir anksčiau lankytojai iš įvairių
šalių mėgdavo lankyti Liškiavą. Va -
sa rą čia kasdien apsilanko apie 200–
300 žmonių, o savaitgaliais jų skai -
čius siekia net 600–800 žmonių. Daug
turistų atplaukia laivu iš Druskinin -
kų kurorto. 

Nuo 2010 m. balandžio Liškiavos
kultūros centras įgyvendina naują
projektą – vyksta buvusios šeimyn-
trobės (ūkinio pastato) atkūrimas bei
pritaikymas centro reikmėms. 

Šiame brolių dominikonų įkur-
tame vienuolyne jau prieš kelerius
metus įrengta keliolika kambarių
nakvynei su tualetais, dušais, paly-
dovine televizija. Po barokiniais
skliautais įkurdintos dvi modernios

Liškiavos bažnyčia ir buvęs
vienuolynas kei čiasi

ALGIS VAŠKEVIČIUS

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Mūsų mylima mamytė ir močiutė

A † A
MARIJA ZIGMANTAITĖ

RADZEVIČIENĖ

Po sunkios ligos mirė  2011 m. lapkričio 9 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, buvo dukra a. a.

Kazimiero ir Antaninos Grabauskaitės Zigmantų.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. su buvusiu vyru a. a.

Izidorium ir dukrytėmis, Marytė išvyko į Čikagą. Gyveno Brigh -
ton Park, anksčiau Bridgeport ir Marquette Park.

Priklausė Švč. Mer gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny -
čios chorui, Šauliams, Šaulių Moterų Dainos vienetui, Katalikių
Moterų sąjungos dvidešimtai kuopai, Lietuvių Bendruomenei,
Namų Savininkų draugijai ir Service Employees International
Union.

Marytė  džiaugėsi gamtos grožiu, mėgo grybauti ir augino
daug gražių gėlių savo darželyje ypač jos mylimas rožes. Ji labai
mylėjo savo gimtą šalį ir buvo aplankius gimines Lietuvoje, glo-
bojo juos kiek galėjo. Niekad neužmiršim jos nuoširdumo ir gai-
lestingumo.

Giliai nuliūdę liko: dukra Irena Bullard su vyru Clark ir duk-
ra Aldona Matalonis; anūkai Todd, Katharine, Michael, Charles
Jr., Antony ir du proanūkai; sesuo Julija Greičienė Lietuvoje su
šeima ir daugybė giminių, draugų ir pažįstamų.

Atsisveikinimas įvyks  ketvirtadienį, lapkričio 17 d. nuo 4 v.
p. p. iki 8 v. vak. Alliance-Gaidas-Damid laidojimo namuose,
4330 S. California Ave., Chicago IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo na-
mų 10 val. r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, 44th ir California Ave., kurioje 10:30 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Marytė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima

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

konferencijų salės. Svečių patogu-
mui ir įvairiapusiam poilsiui siūlo-
ma ne tik maitinimas, bet ir suomiš-
ka bei ga rinė pirtis ir baseinas. 

,,Man teko nemažai keliauti po
Europą ir pamatyti, kaip vienuolynai
gali būti pritaikyti visuomenės reik-
mėms, – teigė apie viešosios įstaigos
idėją kunigas Zubavičius – Liškiavos
parapija maža, jai priklauso tik ke -

lios dešimtys žmonių. Supratau, kad
savo jėgomis paminklinio vienuoly-
no tikrai neišsaugosime. Rašiau raš-
tus į Vyriausybę su pasiūlymais,
kaip iš saugoti šį turtą. Buvo priimtas
spren dimas leisti steigti viešąją įstai-
gą Liškiavos kultūros centrą. Jo stei-
gėjai yra Alytaus apskrities viršinin-
ko administracija ir Vilkaviškio vys-
ku pija.”

Kiemas gražiai sutvarkytas.   A. Vaškevičiaus nuotr.
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

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

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Prieš vienerius metus a. a. Kostas
Ra šy mas užbaigė savo žemišką kelionę.
Šv. Mišios už a. a. Kostą Rašymą bus
au  kojamos Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL) sekmadienį, lapkričio
13 d., 10:30 val. r. Kviečiame gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi -
šiose ir prisiminti jį savo maldose.

� Balys Erslovas, gyvenęs Beverly Sho-
res, IN, Amžinybėn iškeliavo lapkričio
11 d., sulaukęs 88 metų. Apie šermenis
ir laidotuves, kurios vyks Šv. Kazimiero
kapinėse, bus pranešta vėliau. 

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba lap -
kričio 13 d., sekmadienį, po 9 val. r. šv.
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
kviečia visus parapijiečius atvykti į kavi -
nukę pasivaišinti kugeliu, kavute ir  ska -
nu mynais. 

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto jo
Pra  sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) lietuviškas šv. Mišias at na -
šaus kun. Augustinas Kul bis. Giedos pa -
rapijos choras, vadovaujamas Algi man -
to Barniškio ir Vilijos Vakarytės.  Po šv.
Mišių kviečiame į parapijos salę ka vutei.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia lapkričio 16 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po pietę. Bus ro  domas Lietuvos kino stu -
dijoje sukurtas meninis fil mas ,,Riešutų
duona”. Filmai ro domi PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje sudaromas Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio, MIC, 25-ųjų beatifikacijos
me  tinių paminėjimo rengimo ko mitetas.
Kviečiame organizacijas lapkričio 19 d.,

šeštadienį, 5 val. p. p. atsiųsti savo atsto-
vą į susirinkimą, vyksiantį parapijos sa-
lėje (6820 S. Washtenaw Ave., Chica-
go, IL). Susirinkime dalyvaus meninin-
kas, ku  ris kurs Palai min tojo J. Ma tulai-
čio mo zaikinį portretą. Projektui įgyven -
din ti reikia fotonuotraukų iš vyskupo ap-
silankymo Čikagoje 1926 metais. 

� Lapkričio 20 d. visus maloniai kvie -
čia me dalyvauti Lietuvos kariuomenės
dienos paminėjime, kuris prasidės 10:30
val.  r. šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčio-
je. Po Mišių prie paminklo Žuvusiems už
Lietuvos laisvę bus uždegta amžinoji ug -
nis. 1 val. p. p. Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose (2417 W. 43rd. St.,
Chicago, IL 60634) prasidės akademinė
dalis. Paskaitą „LR šauliai ir kariškiai
1941 m. Birželio sukili me” skaitys dr.
prof. Augustinas Idzelis. Meninę dalį at-
liks pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”.  

� Naperville choras ir Naperville Fes -
ti val Orchestra gruodžio 3 d., šeštadienį,
8 val. v. North Central kolegijos Wentz
Concert Hall (171 E. Chicago Ave., Na -
per ville, IL) atliks George Frideric Han -
del oratoriją ,,Mesijas” (,,Messiah”).
Tel. pasi tei ravimui 630-637-SHOW. 

� St. Petersburg, FL Lietuvių klubo
me  tinis-rinkiminis narių susirinkimas
vyks š. m. lapkričio 19 d., šeštadienį, 2
val. p. p. Klubo salėje (Lithuanian Club,
4880 46th Ave., North, St. Petersburg,
FL 33714). Visi nariai kviečiami daly-
vauti.

� Lietuvos Respublikos generalinis kon   su -
latas New York ir JAV LB New York apy-
garda maloniai kviečia jus lapkričio 20
d., sekmadienį, 11 val. r. paminėti Lie -
tuvos kariuomenės dieną. Prelegentas –
plk. Antanas Jurgaitis, LR gynybos atašė
JAV ir Kanadai. Minėjimas vyks Apreiš -
ki mo bažnyčios parapijos salėje (259 N
5th St., Brooklyn, NY 11211). Tel. pasi -
teiravimui 212-354-7840 x10; el. paš-
tas ny@urm.lt

IŠ ARTI IR TOLI...

Klubo ,,Gintarinės šaknys” susirinkimas vyks lapkričio 15 d. Lietuvių namų
Kultūros centre (2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134). Joanne Poset
kalbės apie Senosios Žagarės bažnyčią ir jos rūsyje palaidotą šventąja vadintą savo
prosenelę Barborą Umiastauskaitę. Nors jos palaikų seniai čia nebėra, tačiau skliau-
tuotame bažnyčios rūsyje stovi simbolinis karstas, pamerkta gėlių. 

Taip pat bus kalbama apie Lietuvos jaunimo kelionę į Sibirą tvarkyti tremtinių
kapus. Visi kviečiami dalyvauti. Po susirinkimo pabendravimas prie užkandžių.
Daugiau informacijos galite gauti el. paštu milliemarks@gmail.com 

Senosios Žagarės bažnyčia vertinga savo autentiška architektūra.
www.turizmogidas.lt nuotr.

Pirksiu Žmuidzinavičiaus,
Rimšos, Vizgirdos ir Kasiulio

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348.

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $200 Gediminas Balanda.
$100 William G. Burimauskas. $50
Juo zas Bernotas, Liucija Beržinskas,
Ona Daugirdienė, Ervynas ir Rūta
Naujokai, Ema Žiobrienė. $45 dr.

Linas Sidrys. $25 Algirdas Čepėnas,
Irena Kerelis, Edvardas Pocius, Eu -
ge  nijus ir Irena Slavinskai. $20 Jad -
vy ga Kliorienė, Astrida Pauperienė.
$15 Vytautas Zdanys. Dėkojame vi -
siems rėmėjams. Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugija, 1394 Middle -
burg Ct., Naperville, IL 60540

Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje lapkričio 4 d. atidaryta 15-os JAV
išeivijos dailininkų paroda ,,Lietuvai – su meile...”, kurią į Lietuvą atvežė Čiurlionio
galerija Čikagoje. Parodą atidarė J. Monkutės-Marks muziejaus-galerijos direktorė
Dalia Minkevičienė, išeksponavo šios galerijos kuratorė Gertrūda Žiliūtė. Muzikinę
programą atliko smuikininkas Romas Ne niškis ir gitaristas Dovydas Mickus. Į paro-
dos atidarymą gausiai susirinkusius meno mylėtojus per ,,Skype” sveikino Čiurlio-
nio galerijos direktorė Laima Apanavičienė, kalbėjo daili ninkės Sonata Kazimie-
raitienė ir Renata Palubinskas. Paroda Kėdainiuose tęsis iki gruodžio 31 d. Parodą
galite apžiūrėti apsilankę Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos socialini-
ame tinkle ,,Face-book”.            J. monkutės-marks muziejaus-galerijos info ir nuotr.

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa ma loniai kviečia Jus atsilan kyti į Ru de ninį
balių, kuris įvyks lapkričio 19 d. 6 val. v. Pasaulio lietuvių centre (14911 W. 127th St.,
Lemont). Jūsų laukia šalti užkandžiai, gėrimai, šilta vakarienė, šo kiai, loterija. Gros
Algimanto Barniškio ansamblis. Vietas užsisakyti prašoma tel. 773-550-4609.

Lapkričio 18 d., penktadienį, 6:30 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL), minint
holokausto aukas bus rodomas režisie -
riaus Rimo Morkūno dokumentinis filmas
„Vidurnakčio pašnekesiai”. 

Po peržiūros rašytoja Nancy Wright
Beasley (nuotr,) pristatys savo knygą
,,Izzy’s Fire: Finding Humanity in the
Holocaust”.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje pranešimas

Aldona Šmulkštienė, „Drau-
go” garbės prenumeratorė, gyve-
nanti Chicago, IL, pratęsė dar me-
tams laikraščio garbės prenume-
ratą. Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote.


