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Vilnius (president.lt) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė su Lietuvos gynybos atašė
praeitą savaitę aptarė padėtį reziduo-
jamose valstybėse, gynybos politikos
aktualijas ir tarptautinį bendradar-
biavimą bei pasirengimą kitų metų
pavasarį Čikagoje, JAV įvyksiančiam
NATO valstybių ir vyriausybių vado-
vų susitikimui.

„Esame aktyvi ir inovatyvi vals-
tybė, lygiavertė Aljanso narė. Turime
daugiau dėmesio skirti naujoms
grėsmėms, technologijų vystymuisi.
Šalies gynybos naudingumas pri-
klauso nuo sumanaus pajėgų panau-
dojimo”, – susitikime su gynybos
atašė teigė šalies vadovė.

Pasak prezidentės, svarbiausi ša-
lies gynybos politikos siekiai – kolek-
tyvinės gynybos principo įtvirtini-
mas per pratybas, realus gynybos
planavimas ir nuolatinės oro polici-
jos misijos Baltijos šalyse užtikrini-
mas.

Prezidentė atkreipė gynybos
atašė dėmesį į Lietuvos ir Baltijos
šalių kaimynystėje didėjantį kariuo-
menės ir ginkluotės skaičių, vykdo-
mus įtemptus karinius mokymus.

Pasak šalies vadovės, šiuo metu
NATO matomumas ir realus buvimas
yra ypatingai svarbūs Lietuvai.

Lietuva, siekdama apginamumo
užtikrinimo savo šaliai, pasak prezi-
dentės, ir pati aktyviai prisideda prie
NATO pajėgų stiprinimo. Matomiau-

sias Lietuvos indėlis – Lietuvos ka-
riai, dalyvaujantys tarptautiniuose
veiksmuose, taip pat šiais metais
įsteigtas Energetinio saugumo cent-
ras, kuris turėtų tapti NATO kompe-
tencijos centru.

• Tema: 2011-ieji Lietuvoje – 2, 9
• Leidėjo žodis – 3
• Tiek ir tevertos mūsų specia -

liosios tarnybos – 3 
• Kūčių šventė Šv. Antano pa -

rapijoje Detroit, MI ir Madi -
son, WI – 4

• Adventas Švč. M. Marijos Ne -
kaltojo Prasidėjimo parapi jo -
je – 5

• Įdomus muzikos kalen do rius
2012 m. – 6

• Kaune prisimintas VDU rekto -
rius – 6

• ,,Draugo” lietuviukai – 8
•  Pasaulio pažinimas (2) – 9
• Paminėtas K. Griniaus jubilie -

jus – 12

Pasirašytas 2012 metų Lietuvos biudžetas

Aptartas pasirengimas NATO susitikimui Čikagoje

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su gynybos atašė.                    President.lt nuotr.

Po protestų Rusijoje paskirtas naujas vicepremjeras 

Vilnius (ELTA, president.lt) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė tre-
čiadienį pasirašė 2012 m. valstybės
biudžeto įstatymą. Šalies vadovės tei-
gimu, kitų metų biudžetas numato
tolesnes griežtas taupymo priemo-
nes, kurios yra būtinos siekiant su-
valdyti valstybės išlaidas, neviršijant
3 procentų bendrojo vidaus produkto.

„Blogėjant ekonominei situacijai
Europoje turime vykdyti atsakingą
valstybės finansų politiką. Laikyda-
miesi griežtos finansinės disciplinos
užtikrinsime šalies stabilumą ir pati-

kimumą tarptautinėse rinkose”, –
sakė prezidentė.

Kitų metų valstybės biudžetą
sudaro 25,147 mlrd. litų pajamų ir
25,755 mlrd. litų išlaidų. 2012 metų
biudžeto naujovės – apie 4 proc. ma-
žėjančios išlaidos, visiškai atkuria-
mos sumažintos senatvės pensijos,
nuo 2 iki 1,5 proc. sumažinami perve-
dimai į privačius pensijų fondus, ap-
mokestinamas didesnės kaip 1 mln.
litų vertės nekilnojamasis turtas. 

Šalies vadovės teigimu, sprendi-
mas atkurti pensijas sunkmečio lai-

kotarpiu leis sumažinti socialinę at-
skirtį Lietuvoje. „Pensijos Lietuvoje
yra ir taip mažiausios Europoje. Ne-
galima taupyti vargingiausiai gyve-
nančių žmonių sąskaita ir dar labiau
juos skurdinti. Palaikau sprendimą
grąžinti pensijas į prieškrizinį laiko-
tarpį”, – teigė D. Grybauskaitė. Pagal
patvirtintą 2012 metų „Sodros” biu-
džetą pensijoms bus skiriama dau-
giau kaip 8,201 mlrd. litų, arba 6,9
proc. daugiau nei 2011 metais. Vidu-
tinė senatvės pensija, turint būtinąjį
stažą, padidės beveik 9 procentais.

Nauja „Skautų aido’’ redaktorė –
5 psl.

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev gruodžio 27
dieną Kremliaus administracijos va-
dovo pirmąjį pavaduotoją Vladislav
Surkov paskyrė naujuoju ministro
pirmininko pavaduotoju. 47-erių V.
Surkov prezidento administracijoje
daugiau nei dešimt metų kuravo vi-
daus politiką. Naujose pareigose Sur-
kov bus atsakingas už modernizaci-
jos klausimus. 

Rusijos opozicija jau anksčiau
yra kritikavusi V. Surkov dėl 2000-
aisiais pasiūlytų apribojimų, tarp
kurių – valstybinės žiniasklaidos
cenzūra, opozicijos politinių grupių
ir aktyvistų slopinimas bei jaunimo
judėjimų už Kremlių skatinimas. 

Tuo tarpu praėjusį savaitgalį
Maskvoje vykę vieni didžiausių nuo
Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m.
protestų rodo didelį žmonių nepasi-
tenkinimą neseniai įvykusiais parla-

mento rinkimais, Kremliaus politika
ir ministru pirmininku Vladimir
Putin. Trečiadienį Putin žurnalis-
tams pareiškė neketinąs pradėti dia-
logo su opozicija, kuri reikalauja,
kad jis atsistatydintų ir būtų peržiū-

rėti parlamento rinkimų rezultatai.
Anot jo, nėra su kuo kalbėtis iš opozi-
cionierių stovyklos. V. Putin per artė-
jančius prezidento rinkimus bandys
grįžti į Kremlių.
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Prieš� didžiąsias� šventes� skubėjo
ne� tik�mirtingieji,� bet� ir�Tautos� vadai.
Po� bemiegių� naktų� Seimas� gruodžio
20�d.�vėlų�vakarą�patvirtino�kitų�metų
šalies� biudžetą.� Deja,� Lietuvos� žmo-
nėms� ši� prieškalėdinė� ,,dovana”�dide-
lio� džiaugsmo� nekelia,� ir� net� valdan-
tieji�apgailestauja,�kad�biudžetas�nėra
idealus.� Valentinas� Mazuronis� siūlo
keisti�valdžią:�„Žinau�tik�viena�–�jei�val-
stybė�kitais�metais�gyvens,�kaip�numa-
tyta� šiame� biudžete,� tai� krizė� tikrai
nesibaigs,� ir�nesibaigs� ilgai.�Normalūs
Lietuvos�piliečiai� turės� tik�dvi� išeitis�–
arba�kuo�greičiau�emigruoti,�arba�taps
griaučiais.� Reikia� keisti� valdžią� ir� tada
bandyti� gyventi� Lietuvoje.� Kito� kelio
nėra.”� Kiek� jau� tų� valdžių� per� tuos� 20
metų� pragyventa,� kiek� ,,skylėtų”� biu-
džetų� patvirtinta!� Bet,� kaip� sakoma,
nepraraskime�vilties.�Kadangi�biudže-
to� liūto� dalis� numatyta� socialinei� ap-
saugai,� gal� žmonės,� sukandę� dantis,
kaip�nors�pražiemos,�o�rudenį�į�Seimą
išrinks� parlamentarus,� mokėsiančius
išvesti�Lietuvą�iš�krizės.

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis TemA: 2011-IejI LIeTuvoje

Metų pabaiga – laikas,
kai suskumbama dary-
ti apibendrinimus, mė-

ginama įdėmiau įsižiūrėti į tai,
kas įvyko, bei išryškinti svar-
biausius įvykius. Pažyra sub-
jektyvios apžvalgos, vertinimai,
pokalbiai... Apie tai, kas svar-
biausio įvyko arba liko nepaste-
bėta Lietuvos politikoje, susitikome
pasikalbėti su Mykolo Romerio uni-
versiteto docentu, žurnalistu ir poli-
tikos apžvalgininku Gintaru Alek-
noniu.

Kalbant apie praeinančius metus
ir įvykius Lietuvos politinėje sceno-
je, pasak Aleknonio, sunku nematyti
savotiško susmulkėjimo, leidimosi į
detales, taip nepastebint to, kas iš tie-
sų vyksta: „Neapleidžia jausmas, kad
biudžeto svarstymas ar smulkios po-
litinės intrigos užgožia iš tiesų svar-
bius dalykus, šalyje vykstančius po-
kyčius. Ir taip labai daug dalykų lie-
ka nepastebėti. O kad visas pasaulis
keičiasi, jog žmonės jau subrendę
permainoms, byloja simboliškas, bet
labai iškalbingas, faktas – amerikie-
čių žurnalas ‘The Time’ metų žmo-
gaus titulą skyrė būtent protestuoto-
jui – žmogui, kuris nori ir gali keisti
dalykus”, – sakė apžvalgininkas.

Tai, kad Lietuvoje vyksta poky-
čiai, įgalina teigti tiek tam tikri is-
toriniai panašumai, tiek ir suvoki-
mas, kad viena po kitos išeina visai
visuomenei svarbios asmenybės, pa-
laikiusios nusistovėjusią sistemą ir
tvarką: „Kas kažkiek laiko visuome-
nėje pokyčiai vyksta natūraliai. Šiuo
atžvilgiu XIX a. Lietuvai buvo pats
nuosekliausias. Štai XVIII a. pabaigo-
je įvyko sukilimas, tada, 1830 m. – dar
vienas sukilimas, 1863 m. – vėl suki-
limas, o tada jau sulaukėme ir ato-
mazgos. Pirmoji nepriklausoma Lie-

tuva faktiškai apskritai tegyvavo du
dešimtmečius, ir jau net tuomet buvo
matyti, kad brendo dideli pokyčiai, ir
klausimas [kyla], kas gi būtų įvykę,
jei ne karas. O dabar gyvenimas eina
vis greičiau, tad greičiau keičiasi ir
dalykai. Negalime pamiršti, kad per-
nai ir šiemet iš mūsų gretų pasitrau-
kė dvi svarbios asmenybės. Pernai –
prezidentas Algirdas Brazauskas, o
šiemet – Bronislovas Lubys. Galima
juos vertinti vienaip ar kitaip, bet
niekas neišdrįs pasakyti, kad tai ne-
buvo reikšmingos, atraminės as-
menybės Lietuvos gyvenime. Ir kai
tokie ‘stulpai’ nugriūna, labai na-
tūralu, kad sistema turi keistis.”

Vienareikšmiškai geriausias šių
metų įvykis, kartu ir rodantis poky-
čius bei pažangą, – „Snoro” banko
istorija. „Gal skamba paradoksaliai,
bet negalima neįvertinti to, kaip pro-
fesionaliai mūsų valstybė sugebėjo
išspręsti iškilusią problemą. Jei pri-
simintume, kaip vyko ankstesnė ban-
kų griūtis ir sugretintume su dabar-
tine padėtimi, tai pažanga – milžiniš-
ka, ir tai rodo ir mūsų valstybės

brandą ekonomikos srityje”, –
kalbėjo Aleknonis.

Tuo tarpu paprašytas įvar-
dyti svarbiausius šių metų įvy-
kius, Aleknonis teigė, kad verta
žvelgti ne tiek į smulkius, nors
gal tuokart ir svarbius Lietuvos
vidaus politikos įvykius ar pri-
imtus sprendimus, kiek nepra-

leisti pro akis šalies pasirodymo
tarptautinių įvykių kontekste: „Iš-
kalbingiausios ir svarbiausios šiuo
požiūriu man atrodo dvi istorijos: va-
sarą vykusi Michail Golovatov istori-
ja ir Lietuvos laikysena palestiniečių
valstybės pripažinimo klausimu.
Abu šiuos įvykius, mano galva, rei-
kėtų sverti ant tų pačių svarstyklių,
nes jie palietė pamatinius mūsų val-
stybės dalykus.”

Pasak apžvalgininko, Golovatov
istorija išryškino, kad prieš dvide-
šimt metų padarytos žaizdos vis dar
yra gyvos: „Aš asmeniškai tikrai
džiaugiuosi, kad yra dalykų, kurių
nepamirštame ir dėl kurių nesiginči-

jame. Kokios atviros ir skaudžios
žaizdos, patyrėme ir anksčiau, tarki-
me, kai Algirdas Paleckis prakalbo
apie Sausio 13-osios įvykius ir jau ta-
da mes aiškiai pamatėme, kad Lietu-
voje galime ginčytis dėl daugelio
problemų, bet yra tokių šventų daly-
kų, dėl kurių ginčų nekils, o juos pa-
lietęs žmogus nebus suprastas visuo-
menės.”

Nukelta į 9 psl.

LAIŠKAI 

Pasirinkimas tarp
pragmatiškumo 

ir idealų

Tai, kad Lietuvoje vyksta pokyčiai, įgalina teigti tiek
tam tikri istoriniai panašumai, tiek ir suvokimas, kad
viena po kitos išeina visai visuomenei svarbios as-
menybės, palaikiusios nusistovėjusią sistemą ir tvarką.

DĖL VYRESNIOJO BROLIO

Lietuvis neturėtų sakyti, jog
Len kija yra per didelė, kad galėtų
būti strateginė partnerė. Neleistina
susimenkinti. Negalima samprotauti
to kiomis kategorijomis. Tada išeitų,
kad Rusija milžinas, o Lietuva prieš
ją – tik vabalėlis. Abi tautos lygia -
vertės. Abi valstybės yra lygiateisės.
Parafrazuojant LTSR himną. „Euro -
pos Sąjungoj šlovingoj” Lietuva su
Lenkija yra lygios narės.

Lenkija nėra joks vyresnysis bro-
lis. To nesakė nei Liublino unija, to
nesako nei šiuolaikiniai lenkai. Vy -
resniuoju broliu sovietinė Lietuva
vadino rusus. „Padėjo kovoj didi rusų
tauta” (LTSR himnas). Dabar vyresni
broliai nebent yra Amerika su Iz -
raeliu.

Galima visą valstybę perstumti
iš Rytų į Vakarus, kaip Stalin padarė
su Lenkija, bet kaimynystės neiš -
vengsi. Norint susieti Lietuvą su
Skandinavija, reikėtų nusausinti
Baltijos jūrą. To nesiūlė nė prof. Ka -
zys Pakštas, ieškojęs Lietuvai ramios
vietelės Afrikoje ar Centrinėje  Ame -
rikoje.

Dvi garbingos krikščioniškos
tautos turi surasti kokį nors modus
vivendi, turi sugyventi. Marija litani-
joje vadinama Lenkijos karaliene
(Krolówa Polski), lietuviai savo kraš -
tą vadina Marijos žeme. Tad jau lyg ir
yra dvasinė unija.

Vieni kitus mokome, tačiau iš -

minties įkrės tik  Dievulis. Gal ge-
riau paduokime vieni kitiems ranką,
ne žvelgdami viens į kitą iš padilbų, pa-
 linkėkime vieni kitiems ramybės.  Ir
pasidalinkime kalėdaičiu (opłatek).

Tokios mintys, perskaičius ger-
biamo Kęstučio Girniaus straipsnį
(„Draugas”, 2011 m. gruodžio 8 d.).

Leonardas Gogelis
Chicago, IL

KALĖDŲ SENELIO TARNYBA
YRA BEVARDĖ

Padorumui yra ribos. Labai tin-
ka prie nuotraukų bei aprašymuose
minėti žmonių pavardes. Tačiau
,,Draugas” persistengė, šių metų
gruodžio 22 dienos numerio 6 ir 12
psl. prie Kalėdų senelio pridėdamas
žmonių vardus ir pavardes. Kilnioji
Kalėdų senelio tarnyba būna bevardė
(anoniminė). Jo vardas ir pavardė –
Kalėdų Senelis – nekinta. 

Antanas Saulaitis, SJ
Lemont, IL

DAR VIENAS LIETUVIŲ KILMĖS
KREP ŠININKAS

Jau kelintą kartą Edvardas Šu -
laitis rašo apie lietuvių kilmės krep -
šininką John Shurna, žaidžiantį
North western University.

Tame pačiame universitete žai -
džia dar vienas lietuvių kilmės krep -
šininkas Andrew Crawford. Jo tėvas

Danny Crawford yra žinomas NBA
teisėjas. Jo motina Claudia yra buvu-
sio ŠALFASS pirmininko Jono Bario
duktė. Claudios brolis dr. Alvydas
Baris žaidė krepšinį DePaul Univer -
sity ir daugelį metų gynė „ASK Li -
tuanicos” spalvas.

Jonas J. Kaunas
Downers Grove, IL

KNYGA APIE SOVIETŲ SMURTĄ
LIETUVOJE IR RYTŲ EUROPOJE

Šiuo metu skaitau Alvydo Ka-
rašos knygą „The Last Golden Smi-
le”, išleistą šį rudenį. Jis įdo  miai ap-
rašo savo jaunystę Lietuvoje, pergy-
venimus per pirmą sovietų okupaci-
ją, bėgimą į Vokietiją ir emigravimą į
Ameriką. Įvade jis rašo, kad parašė
savo atsiminimus ir pergyvenimus
tam, kad Vakarų pasaulis geriau su-
sipažintų su sovietų smurtu Lietu-
voje ir Rytų Europoje. Karaša mato,
kad Vakarai yra gerai supa žindinti
su nacių Holokaustu, bet labai mažai
žino apie sovietų okupaciją ir smurtą
Rytų Europoje, daugiau – tik apie so-
vietų pa leistą propagandą. Įdomu,
kad jo tėvas pulkininkas Motiejus
Karaša savo gyvenimo atsiminimus
aprašė „Gyvenimo sūkuriuose”, iš-
leistuose 1982 m. Šią knygą neseniai
nusipirkau iš „Draugo” knygynėlio.

Aldona Kudirka
La Crescenta, CA
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Atidžiai perskaičiau pastaro-
sio mis dienomis spaudoje
pasirodžiusius pranešimus,

jog „Lietuvos ryto” žurnalistei Lai-
mai Lavastei teismas liepė atskleisti
informacijos šaltinį.

Galimą teismų korupciją savo
straipsniuose narpliojanti žurnalistė
Lavastė tvirtina nūnai turinti rimtų
nemalonumų. Pasirodo, lietuviškoji
Temidė, užuot savo turimomis prie -
mo nėmis pradėjusi tirti Lavastės
straipsniuose nurodytas galimas blo-
gybes, ėmėsi puolimų prieš pačią žur-
nalistę. Vaizdžiai tariant, puolė prie -
vartauti žurnalistę, reikalaudama,
kad ši kuo skubiau papasakotų, kas
tas asmuo, suteikęs jai informacijos
apie galimą korupciją Lietuvos teis-
muose.

Tyrimą po Lavastės straipsnio
pra dėjo Aukščiausiojo Teismo teisė-
jas Jonas Prapiestis, viešojoje erdvėje
tvirtinantis negalėjęs kitaip pasiel-
gti. Suprask, mesti kaltinimai – rim -
ti, todėl reikia kuo skubiau išsiaiš -
kinti, kas ir kaip. Tokia teisėjo nuos-
ta ta – suprantama. Tačiau ji – ne be
trūkumų.

Juk informacijos šaltinio at -
skleis  ti Lavastė neskuba ne vardan
užsispyrimo. Neskuba, nes turi ne
ma žiau rimtų argumentų. Žurnalistė
mano, kad skandalingą informaciją
jai patikėjęs teisėjas ne šiaip sau sle -
pia savo pavardę. Savo pavardę slepia
jis tikrai ne dėl to, kad, sakykime, no -
rėtų pasirodyti esąs labai reikšmin-
gas. Nenori nurodyti pavardės dėl to,
kad bijo represijų. Bijo galimai ko -
rumpuotų teisėjų keršto. Bijo praras -
ti gerai apmokamą darbą ir sociali -
nes garantijas. Nejaugi neaišku, kad

būtent tokia skandalingą informaciją
pateikusio asmens reakcija – natū -
rali? Ne tik natūrali, bet ir atsklei-
džianti tikrąją Lietuvos kaip teisinės,
demokratinės valstybės būseną. Jei
visa tai, apie ką rašė Lavastė savo ra -
ši niuose, – teisybė, vadinasi, tiesą
vie šai išguldyti šiandien Lietuvoje
jau bijo netgi ir teisėjai.

Taigi Lavastė mananti, jog skan-
dalingąją informaciją suteikęs as -
muo slepia savo pavardę bijodamas
rep resijų. Ji turi pagrindo manyti,
jog teisėsauga nori susidoroti su jos
informatoriumi. Ši versija man atro-
do įtikinama. Bent jau įtikinamesnė
už tų teisėjų ir teisėsaugos pareigūnų
tvirtinimus, esą be informacijos šal-
tinio įvardijimo neįmanomas toli -
mes nis tyrimas.

Nereikia pamiršti ir aplinkybės,
jog Lavastė mūsų teisėsaugos parei -
gūnų jau ne vieną sykį buvo apklaus-
ta dėl kilusio skandalo. Apklausos
pačiai žurnalistei pasirodė labai keis-
tos. Remiantis žurnalistės žodžiais, ją
apklausę pareigūnai nepuolė prašyti
papildomos medžiagos apie galimus
korupcijos atvejus Lietuvos teismuo -
se. Ši tema jų tarsi nedomino. Jie rei -
kalavo tik vieno – atskleisti informa-
cijos šaltinio tapatybę. 

,,Lietuvos ryto” žurnalistė La-

vas tė varstyti lietuviškosios Temidės
įstaigų duris priversta po to, kai šių
metų pavasarį paskelbė rašinį, kuria -
me prisistatyti viešai nenorėjęs teisė-
jas atskleidė galimas teismų sistemos
ydas. Nenorėjęs savo tapatybės at -
skleis ti asmuo žurnalistei, pasakojo,
kaip Lietuvoje papirkinėjami teisė-
jai, kaip prokurorai, teisėjai ir advo -
katai derina bylų nuosprendžius...
Įdomi tema? Be abejo, verta dėmesio.
Juolab kad šie kaltinimai pasirodė
įtakingame, didelį tiražą turinčiame
leidinyje – ,,Lietuvos ryte”.

Šių eilučių autorių labiausiai
nustebino lietuviškos Temidės teigi -
niai, jog, neapklausus informacijos
šaltinio, prokurorai negalėtų ištirti
mestų kaltinimų. Jei tai – tiesa, tai
tiek ir tevertos mūsų specialiosios
bei slaptosios tarnybos. Tik pama -
nyk: jei žurnalistė nurodys informa-
cijos šaltinį, pažėrusį kritikos, bylą
ištirs. O jei žurnalistė laikysis žur-
nalistinės etikos kodekso ir neat -
skleis informacijos šaltinio, vadi-
nasi, tyrimas – neįmanomas. Sutiki-
te, į absurdą panaši padėtis. Nejaugi
iš tiesų STT, Generalinė prokuratūra,
VSD, FNTT ir visos kitos mūsų tar-
nybos be žurnalistės pagalbos negali
išsiaiškinti, ar Lietuvos teismuose
esama korupcijos atvejų?!

Pagal Lietuvoje galiojančius įsta -
tymus, teismas gali įpareigoti žur na -
listą atskleisti informacijos šaltinio
paslaptį, bet ne visuomet, o tik dviem
atvejais – jei iškilęs pavojus žmogaus
gyvybei arba valstybės saugumui.
Visi kiti variantai – atmestini. Tad
niekaip nesuprantu, kodėl mūsų teis-
mai įpareigojo Lavastę nurodyti jai
informaciją suteikusio žmogaus var -
dą ir pavardę? Be abejo, galima ko -
rupcija Lietuvos teismuose – rimta
valstybės liga. Bet sunku patikėti, jog
būtent šiuo atveju įmanoma pritai -
kyti teiginius ,,iškilęs pavojus žmo-
gaus gyvybei arba valstybės saugu-
mui”.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pir -
mininkas Dainius Radzevičius taik -
liai pastebėjo, jog žurnalistas, iškilus
panašaus pobūdžio atvejui, be įsta -
tymų privalo dar laikytis ir žurna-
listinės etikos nuostatų. O žurnalisti -
nės etikos kodeksas labai aiškiai  ro -
do: žurnalistas negali išduoti savo
informacijos šaltinio, jei informaciją
suteikęs žmogus bijo dėl savo saugu-
mo ir ramybės. 

Sprendžiant iš ,,Lietuvos ryto”,
Vtv.lt, Lrt.lt, LTV ,,Panoramos” pra -
ne šimų, žurnalistė Lavastė neskuba
atskleisti savo informatoriaus. Ji ge -
riau linkusi sumokėti baudą ar net
pasėdėti areštinėje. Kitaip tariant,
nelinkusi laužyti žurnalistinės etikos
kodekso. Ir už tai jai – nuoširdi pagar-
ba.

O kol ši byla dar nebaigta, tebe-
lieka galioti retorinis klausimas: ne -
jaugi mūsų slaptosios tarnybos to -
kios bedantės ir silpnutės, kad be žur-
nalistų pagalbos nepajėgios išnar p -
lioti korupcijos atvejų?

LeIDĖjo ŽoDIS

Tiek ir tevertos mūsų 
specialiosios tarnybos...
GINTARAS VISOCKAS

Ką mums duoda šventės? Toks
klausimas gali atrodyti ne-
rimtas. Juk tai yra visiems

žinoma mūsų kasdienybės dalis. Jau
antikos laikais šventės būdavo susi-
jusios su svarbiais gamtos reiški-
niais, pavyzdžiui, su sėja ar derliaus
nuėmimu, su esminiais žmogaus
gyvenimo įvykiais: gimimu, branda,
vedybomis, mirtimi. Per šventes ne-
slegia kasdienybė – galima atsipa-
laiduoti ir linksmintis, atgauti po
darbo jėgas, užmiršti kasdienio gyve-
nimo sunkumus bei liūdesį, kartu
džiaugtis ir patirti bendrystės jaus-
mą. Švenčiame tautos ir valstybės
šventes, per kurias prisimename
visiems piliečiams svarbius praeities
įvykius – vyksta susirinkimai, kari-
nis paradas, pasirodo tautiniais dra-
bužiais apsirengę tautiečiai, iške-
liamos valstybinės vėliavos. 

Šiuolaikiniams jaunuoliams pra-
mogos ir pasilinksminimai, gimta-
dieniai ir kitos progos yra dažnos
šventės, per kurias neturi trūkti
draugų ir giminaičių, gardžių valgių,
geros muzikos, alaus ir alkoholinių
gėrimų, linksmos nuotaikos... Bet yra
šeimos ir bendruomenės šventės:
Kalėdos, Velykos, Sekminės, taip pat
Šeštinės (Viešpaties Žengimas į dan-
gų), Švč. Trejybės šventė, Devintinės
(Kristaus kūno ir kraujo šventė), Švč.
Mergelės Marijos Ėmimas į dangų ir
kitos religinės šventės. Per jas ben-
draujame ne tik vienas su kitu, ta-
čiau kalbamės, klausome, bičiuliau-
jamės su Dievu. Šiose šventėse daly-
vauja Dievo Sūnus Jėzus. 

Prieš šventes, pavyzdžiui, Kalė-
das, daugiausia matome išorinių žen-
klų: papuoštų gatvių, dovanų parduo-
tuvėse, televizijos programų, kalė-
dinės reklamos vaizdų ir garsų, kurie
mus blaško ir atbukina dvasią. Kalė-
dos nėra vien apsipirkimo šurmulys,
ne tik dovanos, gražios tradicijos –
tai visų pirma religinė, sakralinė
šventė. O švęsdami kasmet pasikar-
tojančias religines šventes, mes tarsi
nutraukiame pasaulietinio, kasdieni-
nio laiko tėkmę. Per šias šventes Die-
vas, ištraukęs mus iš kasdienybės,
leidžia dalyvauti savo gyvenime. To-
dėl tai mums yra palankus metas iš-
trūkti iš uždaro kasdienybės rato ir
per išganymo istorijos minėjimą iš-
gyventi laiko pilnatvę. Pravartu  pri-
minti vaikams ir jaunuoliams, kad
žvakės simbolizuoja pagrindinę Ka-
lėdų idėją – Jėzus yra pasaulio švie-
sa, o Kalėdos – pirmiausia dieviško-
sios šviesos šventė. Šviesa reiškia
džiaugsmą, šilumą, dienos spalvas,
gyvybę (troškimą išvysti šviesą),
tiesą. Užgimęs Jėzus nugali tamsą –
baimės, nakties, melo, mirties, ne-
apykantos palydovą. Jėzaus užgimi-
mo ryški šviesa apšviečia aplinki-
nius žmones. Jis gimsta mums vi-
siems. Jėzaus visuotinumas reiškia,
kad prieš jį visi žmonės lygūs, kad
turi vienas kitam padėti, vienas kitą
gerbti ir mylėti, kad ir kokios būtų

rasės, spalvos ar tikybos. Įsikūnijęs
Kristus priėmė žmogiškąją prigimtį
ir grindžia žmogaus išganymą istori-
joje. Įsikūnijime dalyvavo ir Dievas
savo galia, ir žmogus savo valia. Ma-
rija, atstovaudama visai žmonijai, sa-
vo sutikimu „tebūna” ir laisvu apsis-
prendimu atveria Dievui žmogiškąją
prigimtį. 

Dievo įžengimas į istoriją ir as-
mens perkeitimas neįmanomas be
didžiausio krikščionybės slėpinio –
Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų.
Būtina atkreipti jaunimo dėmesį, kad
Jėzus yra asmuo kaip ir visi žmonės.
Pasmerktas mirti jis jaučiasi nuliū-
dęs ir vienišas: mokiniai jo nesu-
pranta ir palieka vieną paguodos ieš-
koti maldoje Tėvui. Būdamas nekal-
tas jis vieno iš draugų išduodamas.
Jėzus žino, jog turės mirti. Nors labai
kenčia, bet sutinka mirti savo noru.
Jis galėjo išvengti mirties, tačiau
miršta iš meilės žmonėms. Vis dėlto
žmogiškoji Kristaus prigimtis neat-
skiriamai sujungta su jo nemirtingą-
ja dieviškąja prigimtimi. Todėl ir
mirtis jam yra praeinantis dalykas, o
ne pastovi būsena. Skelbdamas kūno
prisikėlimą ir sielos susijungimą su
kūnu Jėzus atkovoja žmogui tokią
prigimtį, kokia ji buvo Viešpaties su-
kurta iš pat pradžių. Jėzus mirė, kad
išgelbėtų mus ir išganytų amžinybei.

Visas jo gyvenimas skirtas didelei
žmonių meilei. Meilė ir ištikimybė
visiems žmonėms buvo didesnė už
neapykantą, už kančios ir mirties
baimę. Mirtį nugalėjęs Kristus atve-
ria vartus į amžinojo gyvenimo
džiaugsmą. 

Taigi tikėjimas, kad Jėzus meile
nugalėjo mirtį ir yra nesibaigiančio
gyvenimo Viešpats, sukviečia visus
krikščionis švęsti kiekvieną sekma-
dienį, primenantį jo prisikėlimą ir
Velykų šventę. Šv. Mišiose dalyvau-
jančius skirtingus žmones vienija
bendras tikėjimas, bendra meilė,
bendra viltis, bendras broliškumas.
Toks nusiteikimas stiprina šeimas ir
visuomenę. 

Sau ir jaunimui vertėtų priminti:
prieš pradedant švęsti šventes būtina
pažinti savo būklę – kokiame pasau-
lyje gyvename, kuo gyva mūsų sąži-
nė? Apkuopti savo sielą, išvalyti ir iš-
varyti norus bei veiksmus, kurie že-
mina, naikina, žlugdo žmogų; pasi-
rinkti Jėzų ir tikėti ne tik savo jė-
gomis, bet ir jo išgelbėjimu. 

Taip apmąstę savo elgesį ir pasi-
rengę galime priminti vaikams bei
jaunuoliams, kad šventė gali tapti ap-
sivalymo ir perkeitimo metu, kai išsi-
veržiame iš įprastinių ritualų bei pa-
pročių, pakylame į šventąjį laiką, kur
tyrą ir džiugią šventę švenčia ne tik
aš ir draugai, tačiau joje dalyvauja:
aš – Jėzus – draugai. Tokios šventės
padaugina meilės, pagilina džiaugs-
mą ir įprasmina gyvenimą.  

Kodėl jaunimui reikia priminti
religines šventes?
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Madison,�WI

Madison lietuviai kartu su „Žaibo” šokėjais ir Madison
Vilnius Sister Cities, Inc., Kūčias su eglute šventė anksti –
gruodžio 10 dieną. Praeitais metais reikėjo kovoti su didele
pūga, bet šį kartą oras buvo puikus, todėl svečių sulaukėme iš
Chicago, Minneapolis, Milwaukee ir kitų miestelių, nutolusių
10–50 mylių nuo Madison. Gaila, neturime lietuviškos patal-
pos, bet mus draugiškai priima Astos Šepetytės bažnyčia Lake
Edge Lutheran Church.

Visi sunešė skanių Kūčių valgių, pasidalinome kalėdai-
čiais, smagiai praleidome laiką. Valdybos narė Jolanta Juo-
zaitytė surengė juokingą dainavimą „12 Kalėdų dienų”, vai-
kučiai nuo 11 mėn. iki 15 metų gražiai pasirodė Kalėdų se-
neliui. O gudrus Kalėdų senelis juos pirma pakvietė žaisti ir
šokti su juo, kad jie jaustųsi laisvai ir nebijotų vėliau pasida-
lyti savo talentais. Po poros valandų buvo sunku kilti ir va-
žiuoti namo, bet laukiame jau kito lietuvių susibūrimo Va-
sario 16-tosios proga.

Parengė Nijolė Etzwiler

Kūčios

Detroit,�MI

Uždekime žvakes ir 
tyliai pasimelskim
Prie švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.

Š. m. gruodžio 18 d., sekmadienį,
Detroit Šv. Antano lietuvių parapijo-
je buvo švenčiamos Kūčios. Daugelis
pa rapijos narių Kūčias švenčia savo
šeimose, vis dėlto ir šiais metais bu-
vo nutarta švęsti Kūčias dienos metu
savo parapijos šeimoje. Oras tą rytą
buvo šaltas, dangus apsiniau kęs. Ir
nors iškrito sniegas, tačiau į bažny-
čią sugužėjo gausus būrys pa rapijos
gyvenimui, jos iškilmėms, ju bilie-
jams ir šventėms neabejingų parapi-
jiečių ir svečių. 

Kūčios prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias atnašavo ir pamokslą apie Kū -
čių prasmę pasakė parapijos klebo -
nas kun. Gintaras Antanas Jonikas.
Šv. Raštą skaitė Antanas Strakšys.
Gra  žiai skambėjo giesmės, kurias
gie dojo: Laura Alkevičius, Stasė Bit -
lerienė, Juliegha Noruševičiūtė,  Zita
Skučienė, seselė vienuolė Zosė Strak -
šytė, Janice Strakšys ir Audronė Vai -
tiekaitytė-Hoeschel.    

Po šv. Mišių dalyviai susirinko
šiai šventei specialiai papuoštoje pa -
rapijos salėje. Poinstsettias gėlių ta-
kas vedė visus svečius į salę. Eidami
į sa lę pastebėjome koridoriuje išri-
kiuotus Kalėdų senelius. Ant durų
kabėjo vainikas su įvairiems kraš-
tams atstovaujančiais žaisliukais –
Kalėdų seneliais. Toliau koridoriuje
– viena didelė įvairiaspalviais bum-
buliukais ir lemputėmis papuošta eg-
lutė, prie kurios budėjo angeliukai.
Ant išaustos lininės staltiesės su
trim juosto mis pastatyta mažesnė
eglutė, pa puoš ta šiaudinukais ir iš
medžio iš drožtais lietuviškais orna-
mentais bei lemputėmis. Eglutės vir-
šūnę puošė iš medžio išdrožtas Vytis.  

Įėję į salę pamatėme baltomis
staltiesėmis, išaustais takeliais, eglių
šakelėmis, obuoliais, šiaudinukais  ir
baltomis žvakėmis šventiškai pa -
puoš tus  stalus. Scenoje, ant didžiojo
stalo, sto vėjo prakartėlė ir angelai.

Dvi Kalėdų eglaites puošė sniego bal-
tumo šiau dinukai. Jos atrodė kaip
ka ralaitės! Sa lę puošė raudonų ir
baltų spalvų JAV tradicinės kalėdi-
nės gėlės poinsettias. Prie scenos
stovėjo dar ir trečia eglutė. Saldumy-
nų stalus puo  šė ne tik skanumynai,
bet prie vieno stalo – Kalėdų eglutė,
papuošta įvairiaspalvėmis gintaro

grandinėlė mis, o prie kito – trispal-
viais spalvų burbuliukais žibanti eg-
lutė. Scenoje kabėjo Mykolo Aba-
riaus sukurtas plakatas su užrašu:
,,Šv. Antano parapija – 90”. 

Programai sumaniai vadovavęs
An tanas Strakšys savo įžanginiame
žodyje pasveikino visus susirinku-
sius, primindamas, kad šiandien su -
sirinkome iškilmingai šventei – Kū -
čioms. Buvo pristatytas garbės sve-
čias LR garbės konsulas Detroit bei
radijo programos ,,Lietuviškos melo-
dijos” vedėjas Algis Zaparackas. Šių
eilučių autorė perskaitė A. V. Ald-
kaus eiles ,,Skudurų lėlytė”. Buvo
prisiminti ir mirusieji: lėkštė, kalė-
daičiai ir trys žva kutės padėti ant
stalo salės vidu ryje. Pirmą žvakutę
už Šv. Antano pa rapijos steigėją kle-
boną kun. dr. Igną Boreišį uždegė kle-
bonas kun. Joni kas. Antrą žvakutę
už šaulius, partizanus, tremtinius,

karius, savanorius kūrėjus bei biru-
tietes uždegė Lietu vos Šaulių sąjun-
gos išeivijoje garbės šaulys Juozas
Jakunskas. Už mūsų mirusius para-
pijiečius trečią žvaku tę uždegė gar-
bingo 101 metų amžiaus sulaukęs pa-
rapijietis Petras Pagojus. Mirusieji
buvo prisiminti ir pagerbti tylos mi-
nute. 

Šiemet pradėjome naują tradici-
ją: parapijiečiai ir svečiai buvo kvie -
čiami padėti puošti mūsų parapijos
eglaitę. Pirmą šiaudinuką pakabinti
buvo pakviestas LR garbės konsulas
Zaparackas. Antrą šiau dinuką pa-
kabino parapijos pastoracinės tary-
bos pir mininkas. Toliau šiaudinukus
kabino seselė vienuolė Zosė Strakšy-
tė, bu vęs ilgametis aukų rinkėjas Va-
cys Slušnys su drauge Vida Kinčiene,
da bartiniai aukų rinkėjai Vytautas
Ne manis ir Ričardas Strakšys, buvęs
ilga metis liturginių skaitinių skaity-
tojas Antanas Osteika, parapijos sen-
joras, drūtas žemaitis Petras Pagojus
ir jo giminaitė Zita Skučienė, nauji
parapijiečiai Ramutė ir Vytautas Pet -
ruliai, Mišių tarnautojas mažasis Ri -
čardas Strakšys, kavinės štabas: Lau -
ra Alkevičius ir Audronė Vaitiekai -
tytė-Hoeschel, Ona Šadeikienė ir Ele -
na Čizauskienė bei jos globėja Zita

Malakauskienė, buvusi ilgametė cho-
ristė Stasė Bitlerienė, Lietuvos vyčių
102 kuopos pirmininkė Patricia Zy -
ren, LŠSI garbės šaulys Juozas Ja -
kunskas, Lietuvos Dukterų draugijos
organizacijos vicepirmininkė Suza -
na Bubnelis, jauniausias šios šventės
dalyvis dvejų metukų Juozukas Liau -
cius ir jo tėvelis Darius Liaucius,
svečiai iš Lietuvos Zita ir Albertas
Bal niai. Baigiant puošti kun. Jonikas
buvo pakviestas papuošti jos viršūnę
šiaudine žvaigždute. Vėliau jis įjungė
lemputes. Dėkojame šiaudinukų me-
nininkei Valerijai Ruz gienei iš Cali-
fornia valstijos už spe cialiai šiai pa-
rapijos naujai tradicijai sukurtus
šiaudinukus!

Kun. Jonikas sukalbėjo maldą,
prašydamas Aukščiausiojo globoti
čia susirinkusius, suteikti jiems, jų
draugams bei artimiesiems visokiau -
sių malonių. Palaimino kalėdaičius
ir Kūčių valgius. 

Po maldos vyko kulinarės Regi -
nos Greenhalgh vaišės. Pradžioje bu -
vo dalinamasi kalėdaičiais su šeimos
nariais, šalia sėdinčiais bei po salę
pasklidusiais draugais bei pažįsta-
mais. Sakomi šventiniai lin kėjimai.  

Užbaigus šią oficialią programos
dalį prasidėjo tikra puota. Teko ra -
gauti visų tradicinių Kūčių valgių.
Vaišių tikrai netrūko: turėjome gau -
sybę patiekalų su žuvimi, grybais,
virtinukų su grybais, spanguolių,
vyš nių bei braškių kisieliaus, aguo -
nų pieno su kūčiukais, kompoto ir
įvairiausių saldumynų. Viskas atro -
dė gražiai ir patraukliai, ragavome
vi sus dvylika patiekalų. Buvo padė-
kota Strak  šių šeimai už nepagailėtą
laiką, darbą ir jėgas puošiant šven-
tovę. Pa dėkota ir ,,mūsų Reginai” už
šios ma giškos Kūčių šventės organi-
zavimą.                

Visi šios šventės dalyviai buvo
patenkinti maloniai atšventę šią
svar bią ir reikšmingą dieną tarp
savo Šv. Antano šeimos, artimųjų ir
drau gų. Dėkojame visiems už apsi-
lanky mą ir dalyvavimą mūsų parapi-
jos šei mos Kūčių šventėje! Melski-
mės gi mu siam Kūdikėliui, kad ir
kitais me tais galėtume susitikti ir
bendrauti prie Šv. Antano parapijos
šeimyniško šv. Kūčių stalo!

Kūčių šventė Šv. Antano parapijoje

Šv. Antano parapijos kalėdinę eglutę puošia parapijos klebonas Gintaras Antanas
Jonikas.                                                                                            Zitos Malakauskienės nuotr.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ



Artėjant šv. Kalėdoms adventas
suteikia krikščionims progą palikti
triukšmingą ir varginantį pasaulį ir
atsigręžti į svarbesnius dalykus – į
dvasinį ragini mą tinkamai pasi-
ruošti ir priimti į savo širdį užgimusį
Išganytoją. Šis susikaupimas atsklei-
džia tikrą mūsų tikėjimo esmę ir
džiaugsmą, kuriam net ir brangiau-
sia Kalėdinė dovana neprilygs. 

Advento metu Brighton Park
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo parapijos lietuviai, neturė-
dami pastovaus lie tuviškai kalban-
čio kunigo, su Die vo pagalba susilau-
kė net trijų – kun. Augustino Kulbio,
tėvo Gabriel-Arnis Suleimanovs ir
pranciškono kun. Ge dimino Num-
gaudžio iš Lietuvos. Kle bonas Tomas
Koys, Viktoro Kelmelio padedamas,
irgi atnašavo šv. Mišias lietuviškai. 

Kaip ir pernai, parapijie čiai mie-
lai sutiko nešti advento žvakes – pir-
mą sekmadienį jas nešė Gintaras
Ilevičius, antrą sekmadienį – Rasa
Miliauskaitė ir Emilija Kiau pa, tre-
čią sekmadienį – Birutė Pelec kienė,
Darius Krupovisovas ir Janina Davi-
davičienė, o ketvirtą sekmadienį –
choro nariai Jurgis Vidžiūnas, Vla -
das Kybartas ir Vytas Stanevičius pa-
vadavo Anelę Ramanauskienę. Kaip
ir visada, Eucharistijos šventimą

gražiu giedojimu pratur ti no muz.
Algimanto Barniškio vadovaujamas
parapijos choras.

Šiais metais parapijoje įvyko
nemažai ne tikėtų įvykių, kurie pri-
darė rūpesčių ir sukėlė abejonių dėl
tolimesnės lie tu viškos veiklos šioje
parapijoje. Bet tvirtas pasitikėjimas
Dievu, kad Jis mūsų nepamirš, para-
pijiečių užsi spy  rimas ir pasiryžimas
dirbti kartu davė nuostabius rezulta-
tus. Gavome ne tik kunigų (vieną net
iš Latvijos), bet ir visa lietuviška pa-
rapijos šeima įsijungė į talką. Jau-
čiame Dangiškojo Tėvo stebuklus,
vykstančius tarp mū sų, už kuriuos
Jam atiduodame visą garbę, švęsda-
mi šv. Mišias lietuviš kai.

Širdingai dėkojame visiems, pri -
si dėjusiems ir padėjusiems išlaikyti
šios lietuviškos parapijos veiklą. Tu -
rint Dievą, kaip mūsų vadovą, viskas
yra pasiekiama, o abejonės dingsta
kaip rūkas. 

Gražių Kalėdų švenčių dvasinio
džiaugsmo, gausių malonių per atei-
nančius Naujus metus teatneša vi-
siems užgimęs Išganytojas. Ma loniai
visus kviečiame  apsilan kyti Brigh-
ton Park Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo bažny čioje adre-
su: 2745 W. 44th Street, Chicago, IL.

Joana Drūtytė – lektorių/kan-
torių vadovė.
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JOANA DRŪTYTĖ

Brighton�Park,�CHICAGO

Adventas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje

siūlo lai das, o nuo šių metų vasaros
ir „Skau tų aidas’’ paimtas į rūpestin-
gos, skau tybėje augusios ps. Rasos
Ka minskaitės-Avižienis rankas.

Sesė Rasa yra baigusi komuni ka -
cijos mokslus ir lituanistiką Uni ver -
sity of  Illinois at Chicago. Lietu vai

atgavus nepriklausomybę, aštuo ne -
rius metus su šeima gyveno Vil niuje,
dirbo ,,Aon Consulting’’. Nuo 2000 m.
gyvena Čikagos priemiestyje, yra
darbuotojų paieškos ir atrankos sky -
riaus vadovė ligoninėje. Dukrelės jau
baigusios mokslus: Lina yra me -
dicinos seselė, Daiva – socialinė dar-
buotoja. 

1990 m. ,,Inroads’’ išleistoje kny-
goje „Guide to the Baltic States’’ Rasa
parašė dalį apie Lietuvą, o ,,Globe
Pequot Press’’ 1995 m. išleistoje kny-
goje „Guide to Lithuania’’ informaci-
ją pateikė kartu su William Hough ir
Inara Punga. Mokydamasi UIC kartu
su vyr. skaute Audra Kubiliūte pa-
ruošė lietuvių kalbos vadovėlį lie tu-
viškai nemokantiems. 

Ps. Rasai Kaminskaitei-Avižie -
nis, apsiėmusiai tokias nelengvas
pareigas rašytu žodžiu apkabinti Lie -
tuvių skautų sąjungos dabartį ir pa -
likti ją ateičiai, nuoširdus ačiū, lin -
kime jai sėkmės!

Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

SKAuTYBĖS KeLIAS

Darganas gruodžio dienas Čika -
goje nušvietė „Skautų aido’’
2011 m. vasaros numeris. Tą

pačią dieną ga vome jį ir čia, ir ,,Skau-
tų aido’’ bendra darbė Klaipėdoje!

„Skautų aidas’’, Lietuvių skautų
sąjungos organas, yra leidžiamas ke -
turis kartus per metus. 1923 m. įsteig -
tas Šiauliuose, 1940 m. sovietų užda -
rytas, 1946 m. atgaivintas Vokietijoje,
jau 65 metus jis lydi lietuviškos skau-
tybės gyvenimą išeivijoje. Nuo 2011
m. birželio mėn. (vasaros numerio)
,,Skautų aidą’’ redaguoja ps. Ra sa Ka-
minskaitė-Avižienis.

Pasitinkame jį su džiaugsmu, o
ypač naująją redaktorę sesę Rasą.
Ma žu paukštytės žingsneliu Čikagoje
„Aušros vartų’’ tunto „Žibučių’’  drau-
   govėje pradėjusi savo skautiškąją ke -
lionę, sesė Rasa per vaikystės stovyk-
las Rake, per tautines stovyklas, nuo-
lat dirbdama, vadovaudama, pasiekė
žaliąjį kaklaraištį ir pasižadėjo
„dirb ti skautybės gerovei’’. 

Labai džiaugiamės jau trečios
skautiškos kartos išeivijoje ištiki my -
be skautiškiems idealams. Su lie-
tuviš  ku jaunimu kiekvieną savaitę
darbuojasi sesės ir broliai draugi-
ninkai, tuntų vadovai rengia stovyk-
las, iškylas, jaunoji karta internete

Sveikiname naują „Skautų aido’’ redaktorę

Kalėdinėje mugėje, Lemont, susitiko buvęs ilgametis „Skautų aido’’ redaktorius v.s.fil.
Antanas Saulaitis, SJ ir ps. Rasa Kaminskaitė-Avižienis.                   A. Namikienės nuotr.

ALĖ NAMIKIENĖ

VASARA 2011 VOL. 88 NO. 3

SKAUTŲAIDAS
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,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių draugovės 2012 m.
sueigų datos. Sueigos vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,

posėdžių kambaryje, trečią mėnesio ketvirtadienį 1 val. p. p.
sausio mėn. sueigos nebus
vasario mėn. 16 d.
kovo mėn. 15 d.
balandžio mėn. 19 d.
gegužės mėn. 17 d.
birželio mėn. 21 d.
liepos ir rugpjūčio mėn. sueigų

nebus

rugsėjo mėn. 20 d.
spalio mėn. 18 d.
lapkričio mėn. 15 d.
gruodžio mėn. 20 d. Šv. Kūčios

Ateitininkų namuose

,,Sietuvos” draugininkė 
sesė Vilija 
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Kaune prisimintas 
VDU rektorius

Įdomus ir vertingas  muzikos
kalendorius 2012 metams

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet gana ankstokai iš savo
kolegos muzikologo Vaclovo
Juodpu sio gavome jo kasmetinį

Muzikos kalendorių, skirtą 2012
metams. Tai jau 22-asis jo paruoštas
panašaus po būdžio leidinys, kuris
turėtų džiuginti visus muzikos ger-
bėjus, nepaisant to, kur jie gyventų. 

Kreipdamasis į skaitytojus, savo
įžanginiame žodyje V. Juodpusis sa -
ko: „Net nepajutau, kaip prabėgo at -
kurtosios Nepriklausomos Lietuvos
du dešimtmečiai. Jau ir trečiąjį
dešimtmetį skaičiuojame. Su Neprik -
lausomybės atkūrimu prasidėjo ir
šių Muzikos kalendorių gyvenimas –
nuo kuklaus, vos 28 puslapių leidi -
nėlio iki šiųmečio – 208 puslapių kny-
gos. Vadinasi, žvilgsnis į muzikinį
gy venimą, ypač mūsų šalies, pastebi-
mai keroja.

Šįmet kalendo-
rius savo skai čiu mi
simboliškai susilygi-
no su Lau ryno Ivins-
kio XIX amžiuje iš-
leistai siais. Dabar
puikiai suvokiu, kad
be didžiulio pasišven-
timo tokie darbai
neatsiranda. 

Taigi Jūsų ranko-
se jau 22-asis kasmeti-
nis 2012 metų muzi-
kos kalendorius su
Lietuvos ir kitų šalių
mu zikų, muzikinio
gyvenimo įvykių da-
tomis. Šiame Muzikos kalendo riu je
palydžiu praėjusiais metais Am ži -
nybėn išėjusius mūsų šalies muzi -
kus, taip pat miniu ir tuos, nuo kurių
gi mimo 2012-aisiais sukanka 100 me -
tų. O jų gana daug. Vadinasi, jų kūry-
binis gyvenimas, jei juos čia minime,
buvo prasmingas mūsų mu zikos is -
torijai. Maloniai dėkoju vi siems, ku -
rie šiam leidiniui teikė ži nių, vadina -
si, jiems rūpi muzikinis gy venimas.” 

Dėkoja ir leidinio rėmėjams

Knygos autorius savo žodyje taip
pat reiškia padėką didiesiems jos rė -
mėjams: Lietuvos kultūros rėmimo
fondui ir Lietuvos muzikos rėmimo
fondui. Šį leidinį galima įsigyti arba
2013 m. panašiam leidiniui žinių su -
teikti galima adresu: V. Juod pusis, A.
Goštauto g. 4–3, Vilnius, LT 01106, Li -
thuania.

Labai gerai, kad leidinyje yra pa -
vardžių rodyklė, kuri padeda orien-
tuotis čia minimų muzikų gausybėje.
O jų yra gal keli tūkstančiai. Taip pat
spausdinama ir nemažai nuotraukų,
kas tikrai paįvairina kalendorių ir
kartu suteikia daugiau pažintinės
reikšmės. Įdomu tai, kad leidinyje ra -
dome ir neseniai mirusios solistės
Juo zės Krištolaitytės-Daugėlienės ei -
lėraštį „Jei tu atleisi” (iš 1997 m. iš -
leistos knygos „Nedainuoti žodžiai”).

Neužmiršti ir užsienyje 
gyvenę muzikai

Knygoje daug vietos skirta ir už -
sie nyje gyvenusiems bei tebegyve -
nan tiems muzikams ar su muzika
kaž ką bendro turėjusiems asmenims
(ne tik lietuviams). 

Apie vienus jų rašoma gana trum -
 pai – pateikiamos jų gimimo/ miri-
mo) datos bei vietos. Kitiems ski ria -

ma daugiau dėmesio. Bene daugiau-
sia galima paskaityti apie mu zi kinės
kultūros veikėją chorvedį Jur gį
Lam p satį (mirė Berlyne Vokie tijoje,
2011 m. kovo 18 d., palaidotas Lietu-
vių tautinėse kapinėse JAV). Šis tau-
tietis 2012 m. vasario 3 d. būtų šven-
tęs savo 100-ąjį gimtadienį. Šiam mu-
zikui atminti skiriami net 3 pusla-
piai su didoka jo nuotrauka. 

Nemažai dėmesio susilaukė ir
Bi rutė Nasvytytė-Smetonienė (1912.
02. 08. Subačiuose – 2003. 05. 18. Cle ve -
land, JAV). Kiek mažiau eilučių skir-
ta Juozui Kreivėnui (1912. 03. 03.
Marijampolės apskr. – 1987. 05. 24. Ci -
ce ro, JAV), nors jo veikla buvo žy -
miai svarbesnė nei pirmosios. Nema -
žas straipsnis išspausdintas apie
Juo zą Sodaitį (1912. 04. 09. – 1997. 03.
16. Čikagoje, JAV). Leidinyje patal -
pintos ir jo bei jo paminklo kapi nėse
nuotraukos. 

Taip pat norėtume
atkreipti dė mesį į kai
kuriuos ka lendoriuje
pa mi  nėtus muzikinius
renginius, vyk sian-
čius 2012 m. Lietuvoje: 

•Keturioliktasis
tarptautinis mu zi kos
festivalis „Su grį ži -
mai” balan džio–ge gu -
žės mėnesiais Vil niu  je
bei kitose Lie tuvos
vieto vėse; 

•De šimtasis tarp-
tautinis menų fes tiva -
lis „Druskininkų va-
sara su M. K. Čiur lio-

niu” birželio   –rugsėjo mė ne siais. Jo
renginiais puošis ne tik Druskininkų
erdvės. Kon certai pa sieks Senąją
Varėną, Liškia vą, o festivalio aidai –
šalies mokyklas; 

•Koncertų ciklas „Alma Mater
Mu zicalis” vyksta Vilniaus univer-
siteto šv. Jonų bažnyčioje sau sio–ba -
landžio ir spalio–gruodžio mė ne -
siais; 

•Koncertų ciklas „Mūsų mieste -
liai” rengiamas ištisus metus – nuo
sau sio iki gruodžio mėnesio; 

•Sakralinės muzikos valandų
ciklas „Sekmadienio muzika” Vil-
niaus arkikatedroje vyksta sau sio–
gegužės ir spalio–gruodžio mėne-
siais; 

•Lietuvos jaunųjų muzikų –
tarptautinių konkursų laureatų ir jų
pe dagogų pagerbimo iškilmės Vil-
niuje (LR Prezidentūroje, Vyriau-
sybėje)  vasario mėnesį;

•Mokslo ir žinių dienai bei Lais -
vės dienai skirtas iškilmingas kon-
certas „Beauštanti aušrelė” prie LR
Prezidentūros rūmų rugsėjo 1 d.;

•Muzi kos šventė Vilniaus rotu-
šėje su Lie tuvos jaunaisiais talentais
lap k ričio mėnesį;

•Renginiai Lietuvos muzikų rė-
mimo fondo Stasio Vainiūno namuo-
se, veikiančiuose jau keturioliktą se -
zo ną. Ypač populiarūs ir klausytojų
gau siai lankomi yra kassavaitiniai
trečiadienio vakarai, kuriuose daly-
vauja meno meistrai ir jauni talen -
tingi atlikėjai. Čia skamba poetų,
skaitovų balsai, rengiamos Lietuvos
dailininkų darbų parodos. S. Vai niū -
no namuose įsikūrusioje Menų sve-
tainėje sausio–birželio ir rugsėjo–
gruodžio mėnesiais vyksta ne galią
turinčių vaikų ir jaunuolių pie šinių
parodos, koncertai. 

Linkime šių kalendorių ren gė -
jui daug ryžto bei sveikatos leidžiant
šiuos istorinės reikšmės leidinius.

Gruodžio 4 d., sekmadienį, Kau -
no arkivyskupijos muziejuje paminė-
tas ateitininkų ideologas, katalikas
fi losofas, pedagogas, paskutinis tar -
pukario Lietuvoje VDU rektorius
prof. Stasys Šalkauskis. Šiemet su -
kanka 125-osios jo gimimo metinės
(gi męs 1886 m. Ariogaloje) ir praėjo
70 metų nuo jo mirties (1941-aisiais
Šiauliuose).

Renginio dalyviai, tarp kurių
buvo ir Ateitininkų federacijos pir -
mininkė Rozvita Vareikienė, AF ta -
rybos narys Vidas Abraitis, Ariman -
tas Raškinis, kiti ateitininkų send -
raugiai bei jaunesni šios organizaci-
jos nariai, turėjo unikalią galimybę
išgirsti prof. S. Šalkauskio sūnaus,
fizikos mokslų daktaro Juliaus
Šalkauskio paliudytą garbingą savo
tė vo gyvenimą, didžiulius, Lietuvai
skirtus darbus, jo mintis ir pažiūras,
pasidalytus prisiminimus apie šei -
mos gyvenimą, auklėjimą, pamatyti
fotografijas, atspindinčias šios iš -
skir tinės, šiandien taip stokojamo
idealizmo kupinos asmenybės gyve -
ni mo kelią. „Išskirtinė valia, nuosek-
lumas, logika, sistema, nepaisant
sil p nos sveikatos, padėjo tėvui labai
daug pasiekti palyginti per labai
trumpą laiką”, – sakė J. Šalkauskis,
pabrėždamas, jog jau gimnazijos
metais brendo tėvo noras dirbti visas
jėgas skiriant Lietuvos labui.

Baigęs Maskvoje teisės studijas
ir netrukus Samarkand nusivylęs
teisininko darbu, vis labiau domėjosi
filosofija, vis labiau, pasak J. Šal -
kauskio, „troško tarnauti šventam
Tėvynės darbui”. Filosofijos studi-
juoti išvykęs į Fribūrą, ten ilgai sirgo
ir daug gydėsi, tačiau sugebėjo pasi -
rašyti didžiulį savo ateities darbų
planą, užmojį sukurti plačią filo so -
finę-pedagoginę asmenybės ugdymo
sistemą, netgi lietuviškus filosofijos
terminus, visus darbus ketindamas
su talpinti į 20 tomų. Sugrįžęs į Lie -
tuvą, plėtojo savo „Pilnutinio ugdy-
mo sistemą”, dirbo Kauno universi -
tete. Rūpindamasis jaunimo auklėji -
mu, tapo ateitininkijos ideologu, o

1927–1930 m. ir vadovavo ateitininkų
federacijai.

„Man pasisekė gimti darnioje,
katalikiškoje, patriotinėje šeimoje”, –
sakė J. Šalkauskis, gyvai ir gražiai
prisimindamas savo tėvus, pasiauko-
jančią motiną ir visą šeimos gyve -
nimą, kuris buvo tvarkomas pagal
tėvo, tuomet VDU profesoriaus, vė -
liau – ir rektoriaus darbotvarkę.
Nors ir labai užimtas, prof. S. Šal -
kauskis daug laiko skirdavo sūnui,
atsakinėdamas į jo klausimus, daug
jam pasakodamas, kai kada ir griež-
tu, bet labai tėvišku auklėjimu trokš-
damas, kad sūnus užaugtų garbingas
žmogus.

Kaune gyvendami Šalkauskiai
lankydavosi Įgulos bažnyčioje; be to,
prof. S. Šalkauskis labai mėgęs ir
lankęs Jėzuitų bažnyčią. Renginyje
buvo gyvai paliudytas nepaprastai
sunkus šios šeimos gyvenimo laiko-
tarpis, tėvui pasiligojus, netekus tu -
rėtų pareigų pirmaisiais Lietuvos
okupacijos metais.

Moralinė, vertybinė krizė, kurio-
je šiandien yra atsidūrusi Lietuva,
inteligentijos susitelkimo stoka –
šiuos dalykus tarsi šiandien dar
prieškariu, pasak J. Šalkauskio, buvo

numatęs jo tėvas
prof. S. Šalkaus-
kis, ypač po 1926
m. perversmo val-
džioje, kilus grės-
mei jo palaikomai
demok ratinės vi-
suomenės idėjai,
kurią jis kėlė, nu-
rodydamas, jog
kultūrinio, re ligi-
nio gyvenimo sin-
teze, žmogaus
dvasios ugdymu
visuomenė gali
įveikti krizes.

Be kita ko,
renginyje pabrėž-
ta, jog religiją S.
Šalkauskis vadi-
no aukščiausia
kultūros „lytimi”,
o aukščiausia, anot
jo, žmogaus pa rei -
ga – tai „gyventi
tiesoje, mąstyti,
kaip gyvena, kal-
bėti, kaip mąsto”.

Kauno
arkivyskupijos

Informacijos
tarnyba

Bernardinai.lt

Prof. Stasys Šalkauskis
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės

linoraižinys 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Senųjų ir retų spau-
dinių skyriuje minint filosofo, VDU rektoriaus, prof. Stasio
Šalkauskio 120-ąsias metines,  surengtoje parodoje stengtasi
atskleisti pačius įvairiausius (ne tik teigiamus) Stasio Šalkaus -
kio bruožus. 
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Vilniuje, šalia oro uosto, iki 2013
m. pabaigos bus atidarytas pirmasis
Baltijos šalyse „IKEA” baldų ir na-
mams skirtų prekių prekybos cent-
ras. Šį investicijų projektą įgyven -
dins Islandijos bendrovė „Felit” pa-
gal franšizės sutartį su „IKEA”. Siek-
damos, kad šis „IKEA” investicijų
projektas būtų įgyvendinamas Lietu-
voje, beveik trejus metus įtemptai
dirbo Ūkio ministerija ir viešoji įs-
taiga „Investuok Lietuvoje”.
„IKEA” – viena didžiausių bendrovių
pasau-lyje, prekiaujančių baldais ir
interje-ro prekėmis. IKEA planuoja,
kad jos apyvarta 2011 m. sieks 89,8
mlrd. litų. Šiuo metu 41-oje pasaulio
šalyje vei-kia 325 „IKEA” prekybos
kompleksai, kurių vidutinis plotas
siekia 25,000 –30,000 kvadratinių
metrų.

***
Pasaulio ekonomikos forumo

kas metiniame konkurencingumo
ver tinime Lietuva šįmet užėmė 44
vie tą tarp 142 pasaulio šalių, tai tri-
mis laipteliais aukštesnė vieta negu
per nai. Tyrime, kurio metu įvairiais
pjū viais vertinamas pasaulio valsty-
bių išsivystymo lygis ir konkuren-
cin gumas, jau trečius metus iš eilės
pasaulinio konkurencingumo verti -
ni  me pirmauja Šveicarija. Ši šalis
2009 m. aplenkė prieš tai daugelį me -
tų pirmavusias Jungtines Valstijas,
ku rioms šįmet teko penktoji vieta.
Pa lyginti su 2010 metais, Estija liko
33-ioje vietoje, o Latvija pakilo še -
šiais laipteliais į 64 vietą.

***
Pasaulio prekybos organizacijos

(PPO) ministrų konferencijos metu

pri tarus Rusijos narystei šioje orga-
nizacijoje, bus sudarytos palankes-
nės sąlygos Lietuvos prekių ir pas-
laugų eksportui į Rusiją, nes dauge-
liui importuojamų prekių Rusija tu-
rės sumažinti importo muitus ir ne-
ta rifines kliūtis prekyboje. Įstodama
į PPO, Rusija įsipareigojo laikytis
tar ptautinių prekybos taisyklių, ne-
dis kriminuoti atskiros šalies prekių
ir paslaugų, atverti tam tikras eko no -
mi kos sritis užsienio investicijoms.  

***
„Toyota”, „Marks&Spencer”,

„Heinz”, „Nestle”, „Hew lett–Pa c -
kard”, „Ericsson” ar „Bosch” – žy -
miais prekės ženklais tapusių verslo
įkūrėjų pavardžių sąrašą galima tęsti
dar ilgai. Lietuvoje, be ,,Susla vi -
čiaus” padažo, ,,Narbuto” baldų ar
,,Pa dvaisko” čiužinių, garsesnių ver-
slą pradėjusių žmonių pavardes įam -
ži nančių prekės ženklų, ko gero, dau-
giau nėra. Žinovų manymu, tokią
padėtį Lietuvoje lėmė trumpa lietu -
viš ko verslo istorija, tradicijų ir šei -
mos verslo nebuvimas.

***
Tokių sėkmingų turizmo metų

Lie tuvoje kaip šįmet dar nėra buvę.
Val stybinio turizmo departamento
skai čiavimais, turizmas šalyje augo
penk tadaliu. Palyginti su kaimynė-
mis, turizmas Lietuvoje augo gerokai
spar čiau nei Estijoje, kur pastebimas
dau giau kaip 15 proc. augimas, ir pa-
na šiai, kaip ir Latvijoje – apie 20
proc. Tuo metu Europoje turizmo
srau tų augimas skaičiuojamas 6
proc., pasaulyje – 4,5 proc. Per metus
Lie tuvą aplankė 1,75 mln. turistų. Pa-
ly ginti su praėjusiais metais, turistų
srau tai išaugo apie 20 proc.

Kokios įtakos akcinės bendrovės
ban ko ,,Snoras” istorija turės Lietu-
vos įvaizdžiui investuotojų akyse,
kaip tai paveiks Lietuvos skolinimosi
są lygas tarptautinėse rinkose, pri-
klau sys nuo to, kaip Lietuvos vyriau-
sy bė sugebės užkamšyti biudžete atsi-
vė rusią „skylę” ir nuo to, kaip sąži-
nin gai bus atsiskaitoma su banko in-
dė lininkais, teigia Daiva Rakaus-
kai tė, Lietuvos Finansų analitikų
aso ciacijos valdybos narė ir „Verslo
an gelų fondo I” valdytoja.

– Lietuvos banko (LB) prane-
ši me sakoma, kad ,,Snoro” veiklo-
je rasta nemažai pažeidimų. Ką tai
reiš kia?

– Kaip paaiškėjo po laikinojo ad-
mi nistratoriaus darbo savaitės,
,,Sno  re” pritrūko turto už 3,4 mlrd.
Lt. Juos sudaro 577 mln. Lt dingusių
in dėlių užsienio bankuose, 1,2 mlrd.
Lt dingusių vertybinių popierių, 600
mln. Lt atidėjimų blogoms pasko-
loms, 550 mln. Lt investicijų į Kaima-
nų fondus. Tiesa, šie fondai egzistuo-
ja, bet jų tikroji vertė skiriasi nuo
ban ko nurodytosios, dar 473 mln. Lt
su darė sumažėjusi investicijų į gru-
pės įmones vertė.

Visa tai reiškia, kad bankas pa-
sie kė nemokumą ribą, kurią banko
ak cininkai siekė uždengti indėlinin-
kų sąskaita. LB turėjo įrodymų, kad
bu vo siekta indėlininkų pinigais pa-
di dinti banko akcinį kapitalą ir taip
„pa gerinti” jo balansą. Tos pačios
lap kričio 16 d. vakarą LB vadovas Vi-
tas Vasiliauskas LTV laidoje „Teisė
ži noti” teigė, kad ,,Snore” rastas 1
mlrd. Lt vertės vertybinių popierių
trū kumas, o ,,Snoras” vertėsi „gali-
mai nusikalstama veikla”. Stasys
Kro pas, Lietuvos bankų asociacijos
va dovas, komentavo, kad banko prob -
le mas būtų galima spręsti ir nestab-
dant ,,Snoro” veiklos.

– Ar, Jūsų nuomone, radus to-
kius banko veiklos pažeidimus,
ko kie buvo „Snore”, įmanoma ne-
stab dyti banko veiklos, o mėginti
ki tomis priemonėmis taisyti padė-
tį? Jeigu taip, kokios tai priemonės?

– Tikrąją padėtį banke pamatė
lai kinojo banko administratoriaus
ko manda, atėjusi į banką ir patikri -
nu si dokumentus. Jų pasiūlymai bu-
vo keli, tarp jų – ir banko likvidavi-
mas. Kaip suprantame iš viešai pa-
skel btų duomenų, banke pritrūko
daug turto, todėl jei LB būtų nu-
spren dęs siūlyti reorganizuoti ,,Sno-
rą”, kaip buvo skelbiama iš pradžių,
Lie tuvos vyriausybė būtų turėjusi
maž daug tokią pat sumą iš biudžeto
skir ti tam, kad būtų atkurta šio ban-
ko veikla. Tai reikštų, kad Lietuvos
gy ventojai antrą kartą sumokėtų
,,Sno rui” už jo akcininkų nesėkmin-
gą veiklą.

– Kaip vertinate tai, kad ,, Sno-
ro” veikla buvo sustabdyta taip
stai ga ir be jokių pranešimų rin-
kai bei banko klientams? Ar, Jūsų
nuo mone, šiuo atveju galėjo būti
ki tų sprendimų, pavyzdžiui, anks-
čiau pranešti visuomenei apie
,,Sno ro” padėtį?

– Viena vertus, LB bijojo, kad iš
an ksto paskelbus apie blogą padėtį
ban ke, žmonės ims masiškai atsiimi-
nė ti pinigus ir šiais veiksmais patys
pri ves banką prie bankroto. Žinome,
kad visi bankai veikia pagal princi-
pą, jog iš indėlininkų priimtos lėšos
sko linamos įmonėms ir gyventojams,
to dėl, jei daug indėlininkų staiga pa -
rei kalauja atsiimti indėlius, per labai
trum pą laiką būna neįmanoma su -
rin kti reikiamų pinigų ir taip suke -
lia mas banko nemokumas.

Kita vertus, mano vertinimu, la-
bai neatsakinga leisti bankui viešai
pla tinti neapdraustus indėlių sertifi-
ka tus be privalomo atskleidimo, kad
šis bankinė priemonė yra neapdraus-
ta, taip pat leisti platinti viešas akci-
jų ir obligacijų emisijas investuoto-
jams, kurie pasitikėjo LB priežiūros
at sakingumu ir principingumu.

– Ar, Jūsų nuomone, ,,Snoras”
na cionalizuotas laiku? T. y., ar ne-
ver tėjo anksčiau taip pat griežtai
ver tinti banko veiklos?

– LB valdybos nario Vaidevučio
Geralavičiaus teigimu, tai reikėjo da-
ry ti prieš metus. Šiuo metu mes vis
dar turime labai mažai informacijos
apie tai, kada turto „auginimo” sche-
mos buvo aktyviausiai vykdomos.
Ta čiau sprendžiant iš to, kad šių me-
tų pradžioje LB apribojo ,,Snoro” di-
džiausias indėlių palūkanų ribas, tai
pa tvirtina, kad LB jau bent metus ma-
tė, jog padėtis ,,Snore” yra rizikinga.

– Paaiškėjo, kad, prireikus
,,Snoro” indėlininkams grąžinti
drau džiamus indėlius, biudžete at -
si vėrė 3,3 mlrd. Lt skylė, nes valsty -
bės įmonėje „Indėlių ir investicijų
drau dimas” nepakanka pinigų
kom pensacijoms. Kodėl susidarė
to kia padėtis?

– Mano vertinimu, gali būti, kad
jei ,,Snoro” padėtis būtų sprendžia-
ma anksčiau, ,,Indėlių ir investicijų
drau dimo” fonde esančių pinigų bū-
tų užtekę. Tą dalį, kurią dabar turi fi-
nan suoti valstybė, ji atsiims likvida-
vusi ,,Snoro” turtą. Fondo dydis yra
for muojamas atitinkamai paskai-
čiuo jant, kokio dydžio lėšų reikėtų
in dėliams kompensuoti, atsižvel-
giant į bankų padėtį ir tikimybę, kad
ku ris nors iš bankų gali bankrutuoti. 

– Kaip manote, ar žmonės tu-
rėjo pakankamai informacijos
apie ,,Snoro” padėtį? Jei ne, kodėl
taip atsitiko?

– Mano vertinimu, įmonių vado-
vai turėjo savų abejonių dėl banko ri-
zi kos, tačiau atsižvelgdami į LB išva-
das dėl ,,Snoro” veiklos negalėjo ti-
kė tis šio banko nacionalizavimo sce -
na rijaus. Taip pat savivaldybių bei
val stybinės įstaigos turėjo rinktis
,,Snorą” ir jo paslaugas, nes jis buvo
pa teikęs geriausius finansavimo bei
lė šų laikymo pasiūlymus. Galima
teig ti, kad šie ,,Snoro” klientai buvo
lo šėjai, tačiau veikė pasikliaudami
LB išvadomis.

– LB nusprendė pradėti
,,Snorui” bankroto procedūrą. Ko-

,,Snoro” klientai kliovėsi Lietuvos banko informacija
dėl priimtas toks sprendimas? 

– Ko gero, tai buvo pigiausias va-
riantas, palyginus su visais kitais
siū lomais scenarijais. Be to, šis va-
rian tas yra priimtinas ir kredito-
riams, nes jie nebebus vertinami ir ne-
bus sprendžiama, į kokį banką juos
per kelti – į „blogąjį” ar į „gerąjį”.

– Kokie yra bendri ,,Snoro” pa-
da ryti nuostoliai šalies gyvento-
jams, verslui, savivaldybėms?

– Skaičiai paaiškės šiek tiek vė-
liau, tačiau jau dabar galime drąsiai į
su mą įtraukti tuos nurašomus 3,4
mlrd. Lt, kuriuos sudaro nekompen -
suo ti indėliai, negrąžinti pinigai už
ob ligacijas, indėlių sertifikatus, nau-
jai išleistos akcijos, mokėtinos pasko-
los ir kiti įsipareigojimai banko
klien tams.

– Kaip manote, kaip ,,Snoro”
problemos paveiks ar jau paveikė
šalies skolinimąsi tarptautinėse
rinkose? 

– Viešai paskelbus apie banko
nacionalizavimą, Lietuvos skolini-
mosi marža tarptautinėse rinkose pa-
didėjo, neįvyko vietos rinkoje plati-
namų vyriausybės vertybinių popie-
rių aukcionas. Manau, viskas pri-
klausys nuo to, kaip vyriausybė pa-
teiks šį faktą rinkoms ir kokį 2012 m.
biudžetą pavyks šaliai sudaryti. Visa

tai lems, ar mūsų skolinimosi kaina
sumažės, ar toliau didės.

– Ar ,,Snoro” istorija turės ko-
kios nors įtakos, siekiant pri-
traukti užsienio investicijas į šalį?

– Tai labai priklausys nuo to,
kaip sąžiningai vyriausybė atsiskai-
tys su indėlininkais ir su tais, kurie
banke turėjo lėšų daugiau nei ap-
drausta suma, bei su paskolas paė-
musiais ūkio subjektais. Nuo šių da-
lykų labai priklausys investuotojų
pasitikėjimas.

– Ką Jums apie šalies bankinin-
kystės sistemą sako ,,Snoro” atvejis?

– Sakyčiau, tai gal net ne siste-
mos problema, o ją prižiūrinčių žmo -
nių principingumo stygius ir, švel -
niai tariant, atsipalaidavimas. Ma-
nau, šiuo atveju rinka labai lauktų
bau džiamosios atsakingų pareigūnų
atsakomybės.

Kalbino Agnė Ranonytė

Agnė Ranonytė nuo šių metų bir-
želio gyvena Čikagoje ir bendradar-
biauja su ,,Draugu”. Prieš atvykdama
į JAV, ji 8 metus dirbo Lietuvos verslo
dienraštyje ,,Verslo žinios” ir rašė
straipsnius makroekonominėmis, dar-
bo rinkos temomis, ruošė įvairių ūkio
sektorių apžvalgas. Su ,,Verslo žinio-
mis” bendradarbiauja ir šiuo metu. 



8 2011�GRUODŽIO�29,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė Laima Apanavičienė • laimaa@hotmail.com

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) mokiniai su Kalėdų
seneliu.                                                                                                 Augustino Ulecko nuotr.

Kalėdų šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
KARILĖ VAITKUTĖ

Paskutinius du šeštadienius
prieš Kalėdų šventę ir žiemos atosto-
gas Čikagos lituanistinę mokyklą
(ČLM) visuomet apima didžiausias
šurmulys – čia vyksta kalėdiniai mo -
kinių pasirodymai. Tikriausiai jokio-
je amerikietiškoje mokykloje per
šven tinius pasirodymus nepamaty -
site tokių išmoningų kostiumų, ko -
kius sukuria lietuviškų mokyklų mo -
kiniai ir jų tėveliai. Kuo mažesnis
vaikas – tuo gražesnis, įdomesnis ar
įspūdingesnis kostiumas. Visi – nuo
Kiškių darželį lankančių trimečių
pypliukų iki vyriausiųjų dešimtokų
– virsta dainelių, žaidimų, pasakų ir
šiuolaikiškų istorijų vikėjais. Gražu
žiūrėti: pilna mokykla prigužėjusi
nykštukų, snieguolių, karalių, iš -
min  čių, kačiukų, kiškučių, ežiukų,
meš kučių ir kitokių miško žvėrelių. 

ČLM taip gausu mokinių, kad
šventiniai pasirodymai į vieną šešta-
dienį nebesutelpa, reikia dviejų.
Gruo džio 10 d. Kalėdų seneliui ir
savo artimiesiems bei draugams pa -
sirodė patys mažiausieji vaikučiai, o
gruodžio 17 d. vyko mokinių nuo pir-
mos iki dešimtos klasės pasirodymai. 

Tiesa, šiemet mokykloje  – nau-
jovė. Pirmokai, antrokai ir trečiokai
ne tik patys dainavo ir šoko Kalėdų
seneliui, bet ir galėjo pasižiūrėti lėlių
teatro „Varnelė” vaidinimėlį, pasa -
ko jantį apie tai, kaip senelė (aktorė
Apolonija Steponavičienė), padedant
anūkėlei, šuniukui, kačiukui ir pe ly -
tei, kepė seneliui (aktorius Petras
Ste ponavičius), skanius blynus. Teat -
ras – tarytum neatsiejama Kalėdų
švenčių dalis. Tikriausiai ne vienas
mūsų per šventes einame pasižiūrėti
„Spragtuką” ar kokią kitą tradicinę
žiemos pasaką. Kaip būtų šaunu, jei
lietuviškas lėlių ar kitoks teatras
Čikagoje vėl imtų klestėti ir vaikai
turėtų galimybę pasižiūrėti aktorių-
profesionalų vaidinamus lietuviškus
spektaklius. Ar nebūtų šaunu turėti
tikrą teatrą – su geru garsu ir švieso -
mis, kuris būtų tiek paveikus, kad
vaikai salėje liautųsi šurmuliavę ir

persikeltų į stebuklingą lietuviškos
pa sakos pasaulį.

Žinoma, per Kalėdų šventes visi
vaikai ir patys tampa puikiais akto-
riais. Štai ketvirtokai šiemet sekė pa -
sakėlę apie grybų karą. Kitos ketvir-
tokų klasės mokiniai buvo pavirtę gė -
lėmis ir žiūrovai turėjo progos suži -
no ti šį bei tą apie gėles. 

Šeštokai vaidino Hans Christian

Andersen pasaką „Eglutė”.  Kažin, ar
genialusis pasakų rašytojas būtų
tikėjęs, kad po šimto penkiasdešim -
ties metų jo pasakos bus ne tik skai -
tomos, mėgiamos, vaidinamos, bet ir
nepraras aktualumo? Kaip šiuolai -
kiškai skambėjo šeštokų mokytojos
Audronės Sidaugienės žodžiai užbai -
giant pasaką-vaidinimą, kuriais ji
skatino nekirsti žaliaskarių gražuo -
lių ir saugoti gamtą. Tegul eglaitėmis
miškuose džiaugiasi paukšteliai ir
žvėreliai, o mes per šventes galime
pa puošti ir dirbtinę eglę. Mat po ke -
lių savaičių nukirsta gyva eglė nu -
džius ir bus arba išmesta arba pavirs
pjuvenų krūvele.

Žiemos šventės – ne tik Kalėdos,
ne tik Kalėdų senelis ir dovanos. Ka -
lėdų išvakarės – Kūčios ir Kūčių tra -

Gruodžio mėnesį prasidėjusi žie -
ma atneša mums pačią gražiausią
me tų šventę – Kalėdas. Tai linksma
šventė, bet daug darbų reikia atlikti,
kad gerai jai pasiruoštume. 

Mes namuose papuošėme eglutę.
Eglės primena trikampį. Tai Švento-
sios trejybės simbolis: Dievas Tėvas,
Dievas Sūnus ir Šventoji Dvasia – taip
sako mano mokytoja. Mano tėtis lem-
putėmis papuošė visą namą ir kie me
pastatė prakartėlę. Sutemus namas
švyti įvairiaspalviais žiburė liais. 

St. Stephen's mokykloje mes ruo -
šia me vaidinimą, kurį žiūrovams
parodysime paskutinę pamokų dieną
prieš Kalėdų atostogas. Šįmet mano
klasė giedos lotyniškas giesmes
„Adeste Fidelis” ir „Hodes Christus”.
Po pasirodymo mes visi susirin ksi -
me prie vaišių stalo ir palinkėsime
vieni kitiems linksmų šv. Kalėdų.

Kristijono Donelaičio lituanis ti -
nėje mokykloje mes taip pat ruošė -
mės Kalėdų šventei. Šįmet parengė -

me spektaklį ,,Stebuklo laukimas”.
Aš vaidinau laiškanešį ir atnešiau
Kalėdų senelio laišką vaikams. Visi
mokyklos mokiniai vaidino, kaip
laukiame Kalėdų, ir kalbėjosi apie
Ka lėdų tradicijas. Po pasirodymo at -
vyko Kalėdų senelis ir atnešė dova -
nų. Aš visada labai laukiu Kalėdų
senelio.

Kūčių vakarą mes važiuojame
pas močiutę. Ten susirenka mano dė -
dės, tetos, pusbroliai ir pusseserės.
Mo čiutė paruošia daug žuvies ir
grybų patiekalų, iškepa kūčiukų. Iš
senelio rankų atsilaužę po ga balėlį
Kūčių paplotėlio, visi sukal bame
mal dą. Paskui vaišinamės ir laukia -
me Kalėdų senelio. Jis ateina labai
vėlai ir atneša daug dovanų. Mano
senelis primena, kad  didžiausia do -
vana yra Kristaus, mūsų Išganytojo,
Gimimas.

Tomas Sujeta
K. Donelaičio lit. m-los 

5-os kl. mokinys

Mano Kalėdos

dicijos lietuvio sąmonėje net ir emig -
racijoje tikriausiai išlieka neužgož-
tos amerikietiško kalėdinio komer-
cizmo, palydimo plėšiamo dovanų po -
pieriaus traškėjimu. ČLM įsiviešpa -
tavusi puiki tradicija – penktos kla -
sės mokiniai, kuriuos šiemet moko
Rimantė Kaveckaitė ir Rima Sinke vi -
čienė, čia kasmet mokosi senoviškų
lietuviškų Kūčių ir Kalėdų papročių.

Vaikai kukliai, senoviškai papuošia
eglutę, papasakoja apie Kūčių reikš -
mę, padainuoja senoviškų dainų,
kurioms gražiai kanklėmis akom-
panuoja muzikos mokytoja Genė Ra -
zumienė, susipažįsta su simboliais,
pažaidžia seniau Lietuvos kaimuose
žaistus žaidimus, pasivaišina tradi -
ciniais Kūčių valgiais. 

Vyresniųjų klasių mokinių pasi -
rodymai – šiuolaikiškesni. Vaidini -
mė lių virtinę sujungė  į šventę ,,atke-
liavę” Raudonkepuraitė ir Vilkas,
kuriuos suvaidino istorijos mokyto-
jas Juozas Malickas ir kiškių ratelio
mokytoja Milda Razumaitė. Šiuolai -
kišką panelę vaidinanti Raudon ke -
puraitė pareiškė, kad jai nuobodu, o
dovanų ji norėtų mersedeso, kurio
Kalėdų senelis vis tiek negalįs jai pa -

dovanoti. Vilkas tikino, kad mokinių
vaidinimai tikrai nebūsią nuobodūs,
o mersedesai – ne pati geriausia ka lė -
dinė dovana. Ir iš tikrųjų vyresniųjų
mokinių vaidinimėliai nenuvylė. 

Septintos klasės mokiniai paro-
dė improvizuotą vaidinimą pagal lie -
tuvių liaudies pasaką ,,Kaip gaidelis
pono dvarą griovė”. Tik vaikų pasa -
kojime ne gaidelis dvarą griovė, o
mokinys Jonukas sumanė litua nis -
tinę mokyklą sugriauti, kad jam šeš-
tadieniais nereikėtų mokytis ir jis
toliau galėtų pas senelius savaitga -
liais žaidimus žaisti. Vaidinime buvo
parodytos ir mokytojos, ir direktorės
pavaduotoja Laima Apanavičienė ir
pati ,,dvaro valdovė” – mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė. Visai sa -
lei, neišskiriant ir pačios mokyklos
di rektorės, buvo gardaus juoko. 

Devintos klasės mokiniai suvai -
dino pamokantį pasakojimą apie tai,
kaip karalius norėjo būti laimingas
ir išsiuntė tris išminčius ieškoti lai -
mingo žmogaus. Buvo surasta ir tur -
tinga moteris, ir sportuojanti bei ge -
rai besimaitinanti sveikuolė, ir su -
var gusi devynių dukrų motina, ta -
čiau nė viena jų nebuvo laiminga.
Pagaliau buvo surastas žmogus, ku -
ris nieko neturėjo, išskyrus sugebė -
jimą džiaugtis kasdien patekančia
saule ir jis ... buvo laimingas. 

Kitų klasių mokiniai pašiepė
šiuo laikinius lietuviškos estrados at -
likėjus, madų konkursus. Visiems
buvo smagu, nenusivylė net Raudon -
ke puraitė.

Pasigėrėjus mokinių kostiumais,
reikia pasakyti ir pagiriamųjų žo -
džių mokytojoms ir visiems, kurie
padėjo šventiškai papuošti mokyklos
sales, koridorius ir klases. Mokykloje
buvo papuošta ne viena Kalėdų eg -
lutė, abi Jaunimo centro salės –
didžioji ir mažoji – blizgėjo, tviskėjo
papuošimais. O jei mokiniai visos
gausybės Kūčių ir Kalėdų papročių,
dainų, eilėraščių ir pasakų neišmoko
šiemet, tai padaryti galės ir kitąmet,
ir dar už metų.  Svarbu, kad lankytų
pamokas ir jaustų, kad mokykla
jiems teikia ir žinių, ir džiaugsmo.

Kiškiai pasiruošę susitikti su Kalėdų seneliu.                     Audronės Sidaugienės nuotr.
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Reikėtų čia atsiųsti Vilniaus Val-
dovų rūmų statytojus, kurių statinys,
dar nepastatytas, jau griūva. Netoli,
ant vie nos iš kalvų išsidėstę Cita-
delės griuvėsiai. Seniausias pasauly-
je fortas. 10,000 metų žmonės ten vis
kažką statė. Paprasta akimi žiūrint –
krūva griūvėsių. Bet gražus miesto
vaizdas, mažas, bet įdomus muziejus
suteikia šiai vietai pakankamai
žavesio. 

Už klu pus lietui, bizantiškos šven-
tyklos griuvėsiuose teko valandą
praleisti su keliais vietiniais muzi-
kantais, kurie uždarbiauja linksmin-
dami tu ris tus. 

Netikėtos vaišės

Kaip dažnai būna tokiose ša ly se,
pasakiau, kad esu iš Rusijos. Ta šalis
daug priešų neturi, turi daug drau -
gų, – tad taip geriau užmegzti ryšius
ar spręsti mažas proble mėles. Ko
nepasakysi apie Jungtines Vals tijas.
Dėl užsienio politikos dau gelyje šalių
amerikonu prisistatyti tiesiog ne-
praktiška. O Lietuva mažai žinoma
ir dažniausiai žmonių vei duo se šyp -
senos nesukelia. Kai kas dėl tokio
ma no požiūrio priekaištavo, bet atos-
togų neleidžiu prabangiuose vieš -
 bučiuose, kur tau visą laiką pa tai-
kaujama. Tenka pabūti tarp pa prastų
žmonių, kurie dėl kvailų ste reotipų,
liaudiškai tariant, gali ir per ausis
užvažiuoti. Bet, kaip nekeista, žalios
kortelės daugelis neatsisakytų.

Draugiški jordaniečiai suša lu -
siam turistui pasiūlė karštos arba-
tos, maisto, ilgai žiūrėjo į gražų po-
mido rą, paskui į mane, bet vis dėlto
jį davė svečiui, t. y. man. Niekaip
negalėjau at sisakyti. Maisto buvo
užtektinai, bet pomidoras vienas. Po
to papasa kojo, kad buvo Kremliuje
koncertuoti ir kad Putin jiems patin-
ka. Bendrai nuotraukai pasitaisė
drabužius ir rimtai pozavo. Bet lietus
baigėsi, dar puodelis arbatos, ir atsi-
sveikinu su nuoširdžiais žmonė-
mis. 

Žmonių nėra – tai vienas apžiū-
riu senovės civili zacijų palikimą.
Įspūdį padarė skam banti trečios va-
landos giesmė iš šimtų mečečių gar-
siakalbių. Kartais kiekvienos meče-
tės giesmė ar kvietimas maldai yra
individualus ir girdisi garsų chaosas,
o kartais skamba vieninga giesmė.
Tai nepakartojama tyrame kalnų
ore.

Stipri kava su kardamonu

Autobusų stotyje svetingi arabai
pakviečia išgerti kavos. Bendros kal-
bos nežinome, bet šešiese visi sma-
giai pasėdime. Nesu kavos didelis
mėgėjas, bet pamėgau arabų stiprią
kavą su kardamonu. Ir visos kelionės
metu ją gerdavau kasdien. Madaboje
kelis kartus vakarieniavau toje pa -
čioje užeigoje. Šeimininkas mane pa -
matęs jau iš toli modavo ranka.
Vieną kartą virėjui bekepant mėsą
ant ug nies, atėjo maldos metas. Per-
davė ieš mą kitam ir nuėjo melstis,
pasitiesęs kilimėlį prie tualeto. Kaip
tik ir man ten prireikė. Vietoj durų
tik pakabintas medžiagos gabalas.
Teko perlipti per garsiai besimel-
džiantį virėją ir pasinaudoti tualetu
blogai izoliuotoje patalpoje.

Antikinis Jerash miestas

Vėl skanūs pusryčiai. Šiandien
nusprendžiau aplankyti Džerašo (Je -
rash) antikinį miestą, esantį už 50
mylių. Didžioji senovėje vadinto Ge -
rasa miesto dalis likusi neatkasta,
bet tai, ką pavyko atkasti, daro neiš -
dildomą įspūdį. Autobusų stotyje ka -
vinės šeimininkas, baigęs mokslus
Ru sijoje, psiūlo kavos, užkandžių.
Šnekamės rusiškai. Jis mielai pasi -
siūlo pavėžinti, parodyti apylinkes,
ir viskas nemokamai. Jam tiesiog
įdo mu bendrauti. Bet maloniai at-
sisa kau. 

Štai ir autobusas. Vairuotojas, 5
metus pradirbęs Ohio valstijoje, jau
šneka angliškai. Autobusuose vyrai
ir moterys sėdi atskirai. Vyrai kar-
tais rūko. Šiukšlės dažnai metamos
pro langą. Persėdimas Amane, pokal -
bis autobuse su amerikiečiu karinin -
ku, gavusiu kelias laisvas dienas nuo
tarnybos Irake, ir kalvų apsuptyje
pasirodo triumfo arka. Įspūdinga vie -
ta. Išlikusios gatvės su šaligatviais,
kolonomis, amfiteatrai... Nepastebi -
mai prabėga pusdienis. Taksi vairuo-
tojas paveža kelis kilometrus iki
greit kelio, padeda susistabdyti pake -
lei vingą mašiną ir, sužinojęs, kad ry-
tojui man reikės mašinos visai die-
nai, pasisiūlo pavėžinti už gerą kai-
ną. Nesvarbu, kad toli nuo jo namų.
Ir, kaip nebūtų  keista, lygiai 9 val. ry-
to jis jau laukė prie viešbučio. Arabų
šalyse labai greitai ir tarsi savaime
išsisprendžia daugelis turistams ky -
lančių problemų.         Bus daugiau.

Jerash antikinio miesto likučiai.  Raimondo Šenausko nuotr.
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Atkelta iš 2 psl. Tačiau, Alek-
nonio teigimu, šis klausimas turi ir
antrąją, kur kas mažiau malonią
pusę – tai būtinybė išlikti nuosek-
liam, renkantis tarp pragmatinių
politinių interesų bei deklaruojamų
vertybių: „Golovatov istorija apn-
uogino ir mūsų egoistiškumą. Kad
vis dėlto esame ne tokie jautrūs, ir
gal šiek tiek pajudėję sočios, savimi
patenkintos Europos pramintu keliu,
rodo mūsų laikysena Palestinos val-
stybingumo klausimo atžvilgiu. Ma-
no supratimu, balsavimas prieš Pa-
lestinos narystę UNESCO buvo di-
džiulė Lietuvos diplomatijos klaida.
Aukščiausi pareigūnai, užsienio rei-
kalų ministras gali tai neigti, sakyti,
kad jokios klaidos neįvyko. Bet vis
dėlto laikau tai mūsų pačių klaida,
nes parodėme, kad praeities skaudu-
lius prisimename ir jautrumą išlai-
kome tik tada, kai tai naudinga ir rei-
kalinga mums patiems. Todėl gal ne-
reiktų stebėtis, jog pokalbyje ir dis-
kusijose su austrais būtent dėl šios
priežasties argumentai tampa ne-vie-
nareikšmiški ir nedaug ko verti.”

Teisiųjų ir kaltųjų paieškos su-
dėtingame Palestinos ir Izraelio kon-
flikte neduos naudos, o ir problemos
išspręsti tikrai nepadės, įsitikinęs
Aleknonis. Tačiau, pasak jo, negali-
ma nematyti, kad terorizmas, kuriuo
taip dažnai kaltinami palestiniečiai,
kyla iš silpnumo ir desperacijos, o
padėti gali tik tarptautinės bendruo-
menės rodomas pasitikėjimas Pales-
tina: „Seniai žinoma, kad kai žmogus
jaučiasi silpnas, jis gali griebtis bet
ko ir dažnai elgtis labai neraciona-
liai. Šiuo atveju tas pat gali būti pa-
sakyta ir apie tokią karštą gerąja
prasme tautą kaip palestiniečiai. Jie
tikrai griebiasi desperatiškų žings-
nių, vienas iš jų – terorizmas, kurį,
be abejo, reikia smerkti. Bet negali-
ma pamiršti, kad su terorizmu ge-
riausiai kovoti gali tik jie patys, ta-
čiau reikia jiems padėti. Jeigu tarp-
tautinė bendruomenė nepalaikys jų
valstybingumo siekio, tai į palesti-
niečių vadovus vėl kryps nusivylimo
ir pykčio kupini tautiečių žvilgsniai,
įsakmiai klausiantys, kur veda pasi-
tikėjimas Vakarų vertybėmis? Prie
dar didesnio Palestinos paniekini-
mo? Ir taip pažvelgus į padėtį nebeat-
rodo keista, kodėl jiems norisi grieb-
tis terorizmo ar smurto. Tuo tarpu aš
nenoriu, kad būtų prie to grįžtama,
todėl sakau, kad Lietuva, pasirinkda-
ma konjunktūrinį sprendimą, nuėjo

ne tuo keliu.”
Priėmus politinį sprendimą jam

visuomet mėginama surasti paaiški-
nimą bei pagrindimą, o viešojoje erd-
vėje skambėję pasisakymai dėl sąra-
šo valstybių, su kuriomis vienoje gre-
toje būtų atsidūrusi Lietuva, jei būtų
laikiusis kitos nuomonės, pasak
Aleknonio, neįtikina: „Man labai
skaudu, kai viešojoje erdvėje prade-
damas vardyti valstybių, kurios pri-
pažino Palestiną, sąrašas, ir kelia-
mas klausimas, ar mes norime būti
vienoje gretoje su jais. O ką, jei taip?
Ar bent žinome, kas buvo tos kitos
valstybės ir kodėl neturėtume norėti
būti tų šalių gretose? Taigi, jei jau
tektų spręsti, ar austrai labiau kalti
Golovatov istorijoje, ar mes – pales-
tiniečių istorijoje, sakyčiau, kad vis
dėlto neatsakingiau pasielgėme mes.
Žinoma, politikoje visada būtina
sverti ir matuoti dalykus labai atsar-
giai ir atsižvelgiant į kiekvieną kon-
kretų atvejį, o pragmatizmas yra la-
bai natūralus dalykas, bet jei jau va-
dovaujamės pragmatine logika, tuo-
met nesitikėkime idealizuoto verty-
binio požiūrio ir iš kitų valstybių”, –
sakė Aleknonis.

Būtent politinių išskaičiavimų
argumentai dar šią vasarą atsisuko
prieš pačią Lietuvą plačiai nuskam-
bėjusioje Ales Beliacki istorijoje:
„Beliacki istorija yra lygiai tokia pat
skaudi, kaip ir Palestinos atvejis.
Mes galime kalbėti ir teisintis, gali-
me nurodyti, kur sistemoje įvyko
klaidų, bet visada turime suprasti,
tarp ko renkamės, ir suo kuo iš tiesų
turime reikalą”, – sakė Aleknonis.

Apibendrindamas žurnalistas ir
politikos apžvalgininkas sakė, kad
svarbių asmenybių išėjimas ir Lietu-
vos pasirodymas tarptautiniame
kontekste šiais metais dar kartą įro-
dė, kad mes vis dėlto esame valstybė,
ir dar turime suprasti, jog nuo mūsų
taip pat labai daug kas priklauso:
„Manau, kad ateinantys metai poli-
tiniame gyvenime bus kupini sus-
mulkėjimo, perdėto detalių sureikš-
minimo. Bet tai natūralu, žinant, kad
artėja Seimo rinkimai, o dauguma
politinių sprendimų yra konjunktū-
riniai, apmąstomi ir apskaičiuoti...
Tik džiugina, jog žmonės labai daug
ką mato ir supranta, kas iš tiesų vyk-
sta. Ir dar džiugiau, kad jie mato vis-
ką taip, kaip yra iš tikrųjų, o ne taip,
kaip yra norima jiems parodyti.”

Kalbėjosi Lina Valantiejūtė
Bernardinai.lt

Pasirinkimas tarp pragmatiškumo ir...



buvo švenčiamas ikikrikščioniško
dievo Mitros gimtadienis. Jis buvo
vadintas Dieviškąja Saule arba Pa -
sau lio Šviesa, palaidotas kape, tarp
uolų, o po trijų dienų prisikėlęs. Ypa -
tingai populiarumo susilaukęs tarp
Romos kareivių, kurie gruodžio 25
dieną minėjo kaip Saulės grįžimo
šventę. 274 m. Romos imperatorius
Aurelijus įteisino Mitros kultą ir šią
šventę paskelbė nedarbo diena.

Romėnai šventė pagonišką šven-
tę dievo Saturno garbei, kuri prasidė-
davo gruodžio viduryje ir baigdavosi
sausio 1 dieną. Šventę lydėjo kar-
navalas, maistu nukrauti stalai, do -
va nos, vaikščiojimas į svečius pas
vie nas kitą. Namai buvo puošiami
laurų vainikais, o žaliaspalviuose
medžiuose žėrėjo žvakutės. Krikščio -
niškoji bažnyčia uždraudė Saturna -
lijas. 

Skandinavų šventę iki šiol vadi-
na senuoju skandinavišku vardu Jul,
nors, įvedus krikščionybę, mėginta

pagonišką vardą pakeisti krikš čio -
niš ku. Tai buvo linksmybių šventė
beatkeliaujančios šviesos garbei.
Skandinavijoje žiemos trunka ilgai,
tad, po 35 dienų vis dar nepasiro-
džius saulei, pasiuntinys kopdavo į
kalnus, pažiūrėti, ar saulė negrįžta.
Kalnuose esantysis, išvydęs pirmą
spindulį, sugrįždavo. Išgirdę nau-
jieną, skandinavai suskubdavo švęsti
prie šakų pririšdami obuolius. Tai
jiems primindavo, kad pavasaris ir
vasara jau arti. Taip pat, parsinešę
rąstų, dvylika dienų žiebdavo ugnį.
Jie tikėjo, kad kiekviena įsiliepsno-
jusi kibirkštis lems veršiuko ar par -
šiuko gimimą per ateinančius metus.
Pagonių skandinavų šventė neapsiei-
davo be alaus. Krikščionių kunigai
mėgino išguiti šią pagonišką ydą
dekretais, kurie skelbė rimties metą
gimstant Jėzui. 

Kalėdinės eglės

Kokios Kalėdos – be eglutės?
Eglutė yra viena iš Kalėdų švenčių
da lių. Nesvarbu, kuriame pasaulio
kampe švenčiamos Kalėdos, šventei
puošiamas žalias medis. Kodėl ža-
lias?  Jis simbolizuoja amžiną gyve-
nimą, nesibaigiančią gyvybę, viltį,
ištiki my bę. O jei nėra eglės, tuomet
puošiami į skarotąją panašūs me-
džiai kaip pušys, kukmedžiai, kada-
giai, palmių, papar čių lapai. N. Ze-
landijoje – pohutukava, Kanadoje,
JAV California valstijoje – cūgos, ka-
zuarinos – Australijoje, arau karijos –
Pietų Amerikoje ir kt. 

Šiomis dienomis įprasta, kad me -
dis yra puošiamas kalėdiniais papuo -
šimais, kuriuos lietuviai vadina žais-
lais: porcelianiniais bumbulais ir
žaisliukais, angelais, blizgančiomis
lempučių girliandomis, dirbiniais iš

popieriaus. 
Kažkada eglės puošyboje glūdėjo

kita prasmė. Pagonys tvirtai tikėjo,
kad papuoštos eglės šakos galinčios
atbaidyti piktąsias dvasias, kurių
ypatingai reikėjo saugotis tamsiuoju
periodu. Kad dvasios nepagailėtų ge -
ro derliaus rudenį, gruodžio pabaigo-
je, laukdami sugrįžtant saulės, žmo -
nės kabindavo joms skirtas dovanas.
Tai turėjo jų naudai palenkti dvasių
širdis. Vėliau eglutės puošyba tapo
tik ru simbolių rinkiniu.

Senosios Europos gyventojai ša -
kas puošdavo obuoliais, nes obuolys –
vaisingumo simbolis; kiaušiniais,
sim bolizuojančiais harmoniją, riešu-
tais – stiprybės simboliais. Laikui bė -
gant, obuolius pakeitė spalvoti stik-
liniai rutuliai, nes prieš gerus 100
me tų Tiuringijos stiklo pūtikams
šovė mintis gaminti stiklo rutulius.
Panašiai buvo ir su auksiniais riešu -
tėliais. Augustinas susiejo visas tris
riešuto dalis su Jėzumi. Žaliasis ap -
val kalas, kurio skonis yra kartus (ir
iš tikrųjų nereikia jo ragauti), prime-
na karčią Kristaus mirtį, medinis
kevalas nurodo kryžių, prie kurio bu -
vo prikaltas Jėzus, o branduolys (iš
kurio anksčiau pirmiausia buvo
spaudžiamas aliejus) simbolizuoja
ne žemišką Jėzaus prigimtį, atneštą
pasauliui dievišką šviesą. 

 Tik 1610 m. Vokietijoje egles
pradėta puošti blizgučiais iš sidabro.
Eglutės puošimas žvakutėmis prigijo
šitaip. Martynas Liuteris, turėdamas
pedagoginių užmačių ir norėdamas
parodyti vaikams, kaip žvaigždės
mirk čioja tamsią naktį, papuošė ma -
žą eglutę žvakutėmis. Didžiojoje
Britanijoje jaunų damų laisvalaikiu
tapo snaigių kar py mas, maišelių siu-
vimas. Į juos dė davo cukruotus mig-
dolus. 

Santa Klausas galėjo būti šven -
tojo Mikalojaus, gyvenusio IV a., pro-
totipas. Šis krikščionių vyskupas,
gyvenęs Anatolijoje (dabar Turkija),
garsėjo dosnumu bei buvo be galo
tur tingas. Jis ypač mylėjo vaikus. Į
namus, kuriuose gyveno vaikai, mes-
davęs dovanas. Todėl jis buvo pra-
mintas šventu Mikalojumi, vaikų
glo bėjumi. 

Kalėdos – Kristaus gimimo diena
ir Saulės grįžimo metas. Nemanau,
kad šia proga Jėzui reikėtų blizgesio,
šurmulio ar dovanų, kurias jis pats
sukūrė ir padovanojo mums. Nema-
nau, kad jis nori matyti, kaip mes
mokame jomis naudotis ir manipu-
liuoti. Jam bus didžiausia dovana, jei
mes paseksime jo pavyz džiu – pasi-
dalinsime su tokiu pat Die vo kūri-
niu, kaip mes, gerumo vaisiais: alka-
ną pamaitinsime, sergan čiam suteik-
sime viltį apie amžinąjį gyvenimą,
vienišam neleisime pasijusti vienišu
ir nereikalingu, nuo patyčių ken-
čiančiajam tapsime sky du, į ištiestą
delną įdėsime gerumo rie kę, nepra-
eisime pro suklupusį, nenusigręšime
nuo maldaujančių akių. Dievo keliai
buvo sukurti tam, kad aplankytume
vieni kitus, o šir dys – kad jas atver-
tume.
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Paplitus krikščionybei, seno-
sioms tradicijoms persipy nus
su naujomis, Kalėdas imta mi-

nėti kaip Jė zaus gimimo šventę.
Šiandien katalikiškos Kalėdos yra
švenčiamos gruodžio 25 d. 

Kodėl gruodžio 25-oji?

Kada pradėtos švęsti pirmosios
Kalėdos kaip Kristaus gi mimo diena,
nėra tiksliai žinoma. Pa sak šaltinių,
ji buvo švenčiama 98 metais arba
nurodoma kita data – 137 metai. Tei -
giama, kad oficialią Kalėdų, gruodžio
25-ąją, dieną paskelbęs Romos popie -
žius Julius I 350 metais. 354 m. bažny-
tinių švenčių kalendorius Jėzaus
gim tadienį paskelbė kaip šventę, o
po piežius Liberijus 374 m. gruodžio
25-ąją oficialiai paskelbė Jėzaus Kris -
taus gimimo diena. Bet yra tam
prieštaraujančių. 

Kaip teigiama, gimusį Jėzų atėjo
aplankyti ne toli tvartelio bandą ganę
piemenys. Ūmai juos apšvietė skaisti
šviesa, ir jie pamatė angelą, kuris
jiems pranešė svarbią naujieną.
Skeptikai tvirtina, kad gruodžio mė-
nuo nėra tinkamas ganymui. Astro-
nomai, remdamiesi apskaičiavimais,
nustatė Kalėdų žvaigž dės, kuri at-
vedė tris išminčius pas Jėzų, pasi-
rodymo laiką. Paaiš kė jo, kad Kalėdos
turėtų būti švenčia mos birželį. As-
tronomų manymu, Jė zus gimė ne po
Ožiaragio, kaip manyta, o po Dvynių
ženklu. Bazelio mate matiko Alfred
Lohr ir Insbruko astro nomo Konra-
din Ferrari d’Occhieppo apskaičiavi-
mais, Jėzus turėjęs gimti sausio 6 d.
Spėjama, kad Kalėdų žvaigžde buvo
pavadintas dviejų pla netų – Veneros
ir Jupiterio – suartėjimas. Planetos
atsidūrė taip arti viena kitos, kad
ryškiai sušvito tarsi viena žvaigždė.  

Tai tik dalis aiškinimų, bandan -
čių įminti Kristaus gimimo tikslią
datą. Ko gero, krikščionys per Kalė -
das švenčia ne Jėzaus Kristaus gimi-
mo dieną, bet kupina dėkingumo šir -
dimi pažymi Dievo Sūnaus pasiro dy -
mą žmogaus pavidalu nuodėminga -
me pasaulyje. 

Ankstyvojoje krikščionybėje
pagrin dinė krikščionių šventė buvo
Velykos. Nukryžiavi mas ir prisikėli-
mas reiškė daugiau nei gimimas. Tik
IV a. Katalikų Bažny čia priėmusi
sprendimą švęsti Kris taus gimimo
šventę. Kodėl? Viena iš teorijų liudi-
ja, kad būtent imperatorius Konstan-
tinas pagoniškų žiemos švenčių kai
kuriuos ritualus norėjo įterpti į Jė-
zaus gimimo šventę. Jis tu rėjo viltį,
kad pagonys ir krikščionys apsijungs
ir švęs vieną rimties ku piną šventę.

Pagoniškos šventės

Iki tol prieš 4000 metų buvo
švenčiamos šventės, turinčios kalė-
dinių bruožų, tačiau jos buvo skir tos
džiausmingai žiniai paminėti – Sau-
lės, šilumos deivės, sugrįžimui.
Krikščionys pasisavino kai kuriuos
šios šventės bruožus, paversdami ją
rimties, susi kaupimo švente, suteikė
jai prasmę. 

Šaltiniai pažymi, kad dabar jau
neegzistuojančioje Mesopotamijoje
buvo švenčiamas 12-ka dienų trukęs
festivalis, pavadinimu Zagmuk. Jis
vyko vyriausiojo dievo Marduko gar-
bei, kuris buvo visatos ir žmonijos
kūrėjas, šviesos ir gyvybės dievas,
likimų valdovas. Tačiau tikroji šio
festivalio mintis – žiemos saulėgrįža.
Pagal scenarijų, karalius metų pa bai -
goje turėjo mirti ir prisikelti tam,
kad su Marduku stotų į kovą su
žiema. Po to prasidėdavo nauji metai. 

Romos imperijos laikais dabarti -
nių Kalėdų dieną, gruodžio 25 dieną,

Kalėdų kilmė
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-

HUNTER

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

PERkA
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Paminėtas�trečiojo�Lietuvos�
prezidento�K.�Griniaus�jubiliejus

Gruodžio 17-ąją sukako 145-eri
metai nuo tos dienos, kai gimė trečia-
sis Lietuvos prezidentas Kazys Gri -
nius (1866–1950). Vienas pirmųjų Lie -
tuvos demokratų, varpininkas, gydy-
tojas, publicistas, Steigiamojo, I, II ir
III Seimų narys, šeštasis Lietuvos
premjeras nugyveno ilgą, turiningą
gyvenimą ir paliko šalies istorijoje
neišdildomą žymę. Apie tai neseniai
buvo kalbama Marijampolėje, kur
bu vo paminėta šios asmenybės gimi-
mo sukaktis.

Vidutinio Sūduvos krašto ūki -
nin ko šeimoje gimęs būsimasis prezi-
dentas baigė Marijampolės gimnazi-
ją, po to išvyko į Maskvą ir įsigijo
me dicinos gydytojo specialybę. Gero-
kai vėliau, tais pačiais lemtingais
1926 me tais, už nuopelnus medicinos
srityje Kauno universitetas jam su-
teikė medicinos daktaro laipsnį.

Minint 145-ąjį prezidento gimta-
dienį, dar kartą buvo prisiminta 1926
m. gruodžio 17-oji, kai, ruošiantis
švęs ti jo 60-metį, buvo surengtas val-
stybinis perversmas, ir vos pusmetį
prezidentu pabuvęs Grinius buvo
priverstas atsistatydinti. 

„Ir pats prezidentas, ir jo aplinka
turėjo žinių, kad toks perversmas
rengiamas ir gali įvykti. Gaila, bet
Gri nius neįvertino pavojaus, jam bu -
vo neįsivaizduojama, kad tautinin -
kai, kurie buvo patekę į III Seimą, ga -
lėtų eiti prieš teisėtai išrinktą Vy -
riausybę. Prezidentas sutiko atsista -
tydinti tik tada, kai pas jį atėjęs Vol -
demaras pažadėjo, kad demokratinės
vertybės nebus pamintos. Pasitrauk -
damas pats, Grinius nesutiko paleisti
Seimo ir šis dar dirbo iki 1927-ųjų
balandžio”, – priminė Marijampolėje
surengto minėjimo metu Seimo pir -
mininkės pavaduotojas Česlovas Jur -
šėnas.

Juršėnas pabrėžė, kad preziden-
tu išrinktas Grinius labai greitai pa -
naikino karinę padėtį, spaudos cen-
zūrą, buvo paskelbta amnestija kali -
niams. Kai dar 1920 metais Grinius
buvo paskirtas ministru pirmininku,
jam vadovaujant buvo pasirašyta tai -
kos sutartis su sovietų Rusija, kuri
amžiams atsisakė suverenių teisių į
Lietuvą, pripažino jos nepriklauso -
my bę su sostine Vilniumi. Grinius
paklojo pamatus žemės reformai ir
paruošė Konstitucijos projektą. Ne
vienas jo amžininkas teigė, kad pre-
zidentas savo demokratijos samprata
buvo aplenkęs laiką.

Minint Griniaus jubiliejų, Mari -
jampolės dramos teatre parodytas
 dokumentinis filmas apie preziden-
tą. Jame vėl atgimė prezidento bal-
sas, prisiminti ir jo paskutinieji me-
tai, praleisti emigracijoje. Prezidento
jau niausios dukters dukra Irena Ši -
manauskienė filme pasakoja, kad bū -
damas prezidentu Grinius į savo tė -
viškę netoli Sasnavos, Selemos Būdos
kaime parvažiuodavo autobusu ir
nuo plento pareidavo pėsčias. Taip jis
taupė valstybės pinigus ir atsisakė
asme ninio automobilio, taip pat susi-
mažino savo kaip prezidento algą.
Pasak Juršėno, tai galėtų būti pavyz -
dys šiandienos politikams. 

Minint jubiliejų, prisiminta, jog
Grinius visada buvo aktyvus, turėjo
savo poziciją, mėgo polemizuoti ir
gin ti savo nuomonę, nuolat pasisakė
už demokratines vertybes. Lietuva
jam visada buvo svarbiau už asmeni -
nius ar partinius interesus.   

Renginio dramos teatre metu
taip pat buvo pristatytas leidinys
„Karo klystkeliuos’’, kurio autorius –
Bronius Bacevičius taip pat susijęs
su Griniumi. Iškilmes užbaigė Česlo -
vo Sasnausko kamerinio choro kon-
certas. Minint prezidento gimimo su -
kaktį, vyko ir sporto renginiai – šach-
matų turnyras, taip pat tarptautinis
futbolo turnyras Prezidento taurei
laimėti.

Jau prieš dvidešimt metų, kai
bu vo minimos prezidento 125-osios
gi mi mo metinės, nutarta įvykdyti jo
priešmirtinę valią ir perlaidoti jo
palaikus laisvoje Lietuvoje, taip pat
jo gimtinėje įrengti muziejų, išleisti
jo raštų „Atsiminimai ir mintys” du
tomus. Į gimtinę jo palaikai amžinojo
poilsio iš Čikagos sugrįžo 1994 metų
spalį. Netoli Selemos Būdos kaimo,
Mondžgirėje, iškilo skulptoriaus Kęs -
tučio Balčiūno sukurtas paminklas,
o jo postamente buvo įmūryta urna
su prezidento pelenais. 

Dar po trejų metų name, kur Gri -
nių šeima 1904–1914 metais gyveno,
buvo įkurtas prezidento memoriali -
nis muziejus. Šiomis dienomis atnau-
jinta jo paroda, pateikta daugiau ro -
dinių, įdomių fotografijų. Muziejų
nuolat lanko moksleivių grupės, čia
vyksta įvairūs kultūros renginiai,
su sitikimai, rengiamos parodos.

Prieš penkerius metus Marijam -
polėje pakartotinai išleisti jau bib-
liografine retenybe tapę prezidento
raš tai „Atsiminimai ir mintys”. Pir -
masis raštų tomas 1947 metais buvo
išleistas Vokietijoje, Tiubingene, ant -
rasis – tik 1962 metais JAV, kur prezi-

ALGIS VAŠKEVIČIUS

A † A
ALGIRDUI NORKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį VYTAUTĄ ir vi -
sus artimuosius.

Algirdas Birutis
Vytautas Grybauskas

Aleksas Lauraitis
(Buvę „Kovo” krepšininkai)

A † A
STASIUI KIRŠINUI

mirus, jo sesutei BIRUTEI VILUTIENEI su šeima,
bro liui VYTAUTUI ČEKUI bei giminėms ir artimie -
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J. ir J. Neverauskai
K. ir R. Sidabrai

V. ir A. Markevičiai

dentas gyveno nuo 1947-ųjų iki savo
mirties 1950 metais. 

Pirmasis Griniaus raštų tomas
palydėtas Hanau mieste sukurtu pre -
zidento įrašu, kuris baigiamas to -
kiais žodžiais: „Norėčiau, kad mes
tvir čiau eitume mūsų tautos apaš-

talų – Valančiaus, Basanavičiaus, V.
Kudir kos, P. Kriaučiūno pėdomis.
Gailėki mės lietuvių tautos, dar la-
biau pamil kime Lietuvos žemelę. Dar
daugiau rūpinkimės jų išlaisvini-
mu.’’  

Memorialinis prezidento muzie jus Marijampolėje ir atnaujinta jo ekspozicija.                                                                                                                                                   A. Vaškevičiaus nuotr.

A † A
VYTAS MILAITIS

Mirė 2011 m. gruodžio 26 d. Oak Lawn, IL.
Gimė 1931 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: duktė Vickie Milaitis, sūnus Rimas su žmona

Karen, anūkai Grace, Mitchell, Michael ir Max; buvusi žmona
Laima; sesuo Danguolė Vitkus su vyru Aleksu; sūnėnai Paul ir
Ray Vitkai su šeimomis.

A. a. Vytas buvo pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 29 d. nuo
4 val. p. p. iki 8 val. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th
St. (87th ir Richmond gatvė), Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 30 d. 10 val. r. Brady-
Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytas bus palydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGoje 
IR

ApYLINKĖSe

Steponas Stonys, gyvenantis
Burbank, IL, tapo „Draugo” garbės
prenumeratoriumi. Šį skaitytoją
„Draugas” lankys dar vienerius me -
tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad
mus skaitote ir sveikiname tapus gar-
bės prenumeratoriumi.

Šventiniai sveikinimai
Elena karaliūnienė linki� giminėms,� draugams� ir� pažįstamiems

laimingų�ir�sėkmingų�Naujųjų�metų.

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Sutikime Naujus metus su Brighton Park choru 
Švč. Mergelės Marijos Ne kal tojo Pra sidėjimo parapijos 

mokyklos salėje gruodžio 31 d. 8 val. v. 
Gros mu zi ko Algi manto Bar niškio ansamblis, jū sų laukia gardus maistas, 

staigmenos ir gera nuotaika. Stalus ir vietas užsisakyti galite 
tel. 708-703-7114 (Vilija) arba tel. 773-627-2137 (Algimantas).  

Reklamuokite savo verslą XIV Šokių šventėje Boston 2012

Priimami skelbimai ir sveikinimai į 2012 m. šokių šventės leidinį (1 psl. –
1,000 dol.). Šokių šventės programoje (visas psl. – 400 dol., pusė psl. 225 dol.,
ketvirtis psl. – 175 dol.). 

Prašome skelbimo ar sveikinimo juodai-baltą tekstą jpg formatu (ne mažiau
kaip 300 d.p.i.) persiųsti el. paštu ritastuopis@gmail.com ne vėliau kaip 2012 m.
balandžio 1 d. 

Ranka rašytą pasveikinima/skelbimą prašoma atsiųsti paštu Ritai Stuopienei
adresu 19 Longmeadow Str., Canton, MA 02021.

Fotomenininkas Algimantas Kezys (pirmas iš dešinės) kalbasi su žiūrovais, atvyku-
siais į jo Jaunimo centro mažojoje salėje 2011 m. gruodžio 18 d. suruoštą vienos
dienos fotografijos parodą ,,Pensilvanijos angliakasių Lietuva”. Parodoje žiūrovai
galėjo pamatyti Vlado Butėno, Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės ir Algimanto
Kezio kelionės po Pennsylvania  metu (1972–1973) darytas nuotraukas.  

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Kalėdų senelis,
sutinkant 2011
metus, įteikė
dovanėlę
Brighton Park
choro vadovui
Algimantui
Barniškiui
(dešinėje).

Brighton Park
choro archyvo
nuotr.

� Gruodžio 31 d. 7:30 val. v. Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, organi zuojamas
Nau jųjų metų sutikimas. Vakarą ves Ge -
no vai tė Bigenytė, šoks pramoginių šokių
šo kė jai Aušra ir Lukas, skambės Eglės
Ta  relos atliekamos dainos, gros Kipras
Ta re la, diskoteką ves Arminas. Vakaras
skir tas JAV LB ir PLC paremti. Tel. infor -
ma cijai 708-349-4736; tel. 630-257-
8787 arba tel. 630-673-3384.     

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Mar -
que tte Park) parapijos salėje gruodžio
31 d. ruošiamas Naujųjų metų sutiki-
mas. Muzi ki nę programą atliks Ričardas
ir Giedrė So kai. Daugiau informacijos
suteiks Audra tel. 773-776-4600.

� Sausio 15 d. po 10:30 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekal tojo Prasidėjimo bažnyčioje para-
pijos sa lėje vyks JAV LB Brighton Park
apy lin kės na rių metinis susirinkimas.

� Sausio 15 d., sekmadienį, jūrų šau -
lių kuopa ,,Klaipėda” organizuoja Klai -
pė  dos krašto išlaisvinimo metinį pami -
nėjimą. Kartu bus prisiminti ir Sausio
13-osios dienos įvykiai. Šv. Mišios – 9
val. r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804). Po šv.
Mišių pa rapijos salėje įvyks paskaita,
programa ir pietūs. 

� Sausio 22 d., sekmadienį, Jaunimo
centro Moterų klubas po 10:30 val. r.
šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia
į JC kavinę pasivaišinti skaniais blynais.

� JAV LB Cicero apylinkė sausio 29 d.
po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių Šv. An -
tano parapijos kavinėje organizuoja Jur -
gio Matulaičio paskelbimo Palai min tuo -
ju 25-ąsias metines. Bus programėlė ir
vaišės. Visi kviečiami.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, JAV LB
Cen trinė NJ apylinkė kviečia kartu sutik-
ti Naujuosius metus Brielle Fire Com -
pany patalpose (509 Longstreet Ave. &
Cardeza Ave., Brielle, NJ 08730). Pra -
džia 7 val. v. Tel. informacijai 732-674-
7556 arba 848-992-4222. 

� LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pa vilionis ir LR gynybos atašė pulkinin -
kas Antanas Jurgaitis kviečia pami nėti
Laisvės gynėjų dieną, dalyvaujant LR
Krašto apsaugos ministrei Rasai Juk ne -
vi čienei, LR ambasa doje (2622 16th
St., NW, Washington,  DC, 20009) pen -
k ta dienį, 2012 m. sausio 6 d. 6 val. v.
Vyks dokumentinio filmo „Sausio 13-
oji” peržiūra. Dalyvius prašome užsire -
gistruoti tel. 202-234-5860 arba el.
paštu liana.vazbiene@urm.lt

� Sausio 29 d. Los Angeles įvyks JAV
LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio
lituanistinių mokyklų mokytojų konfe -
rencija. Pagrindinė prelegentė – dr. Mir -
ga Girniuvienė, JAV LB Švietimo tarybos
narė.

IŠ ARTI IR TOLI...

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (BLKM) susirinkę organizacijos ,,Chamber of
Commerce” nariai aptarė praėjusiųjų metų įvykius ir planavo, ką veiks Naujaisiais
metais. Organizacija sveikina visus šven tų Kalėdų proga ir linki laimingų Naujųjų
metų.                                                                                                       BLKM archyvo nuotr.

LR gynybos atašė pulkinin kas Antanas
Jurgaitis. 


