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Kaunas (ELTA) – Sugiharos fon-
das ,,Diplomatai už gyvybę” metų To-
lerancijos žmogumi paskelbė drama-
turgę Daivą Čepauskaitę. Šis garbin-
gas vardas D. Čepauskaitei suteiktas
už veiklą, asmeninį pavyzdį ir atvirą
žodį prieš ksenofobijos, antisemitiz-
mo ir radikalizmo apraiškas, kita-
minčių, kitatikių ir kitataučių perse-
kiojimą. Tolerancijos žmogaus var-
dui šiemet taip pat buvo siūlyti psi-
chologas Dainius Pūras ir bendrovės
,,Volfas-Engelman” generalinis di-
rektorius Vytautas Meištas.

Vasario 4 d. Kaune Vytauto Di-
džiojo universitete vyko oficialios
metų Tolerancijos žmogaus apdova-
nojimo iškilmės. Iškilmėse dalyvavu-
si užsienio reikalų viceministrė Asta
Skaisgirytė Liauškienė pabrėžė atvi-
ro, sąžiningo ir drąsaus žodžio reikš-
mę kalbant apie holokaustą, kuriuo
pasižymi D. Čepauskaitės pjesė
,,Duobė”. Pagal ją Kauno kamerinia-
me teatre pastatytas režisieriaus Sta-
nislovo Rubinovo spektaklis ,,Diena
ir naktis” nepalieka abejingų žiūro-
vų, keldamas ne tik istorinei atmin-
čiai, bet ir dabarčiai aktualius mora-
linio apsisprendimo klausimus.

Tolerancijos žmogaus įvertinimą
taip pat yra pelnę teatrologė Irena
Veisaitė, žurnalistai Algimantas Če-
kuolis, Mykolas Drunga ir Andrius
Navickas, kino režisierius Saulius

Beržinis, kunigas, brolis pranciško-
nas Arūnas Peškaitis, psichologas
Robertas Povilaitis, dainininkė Jur-
ga Šeduikytė, poetas Tomas Venclo-
va. 

• Tema: NATO susitikimas Čika -
go je – 2 

• V. Adamkaus knyga – lietuviš -
kasis ,,WikiLeaks” – 3

• Cirkas ir kita – 3
• Sekmadienis St. Petersburg,

FL Lietuvių klube – 4
• Cicero lietuviai gražiai pa -

gerbė pal. Matulaitį – 4
• Pietų Amerikoje lankėsi sve -

čiai iš Lietuvos – 5
• Jaunimo tradicija, kuri nenu -

trūksta  – 5, 11
• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Paskutinė kadencija (1) – 9
• Dr. prof. Račkauskui – jau 70 –

10 

LR ambasada prisijungė prie ,,Žaliųjų ambasadų forumo”

Lietuvos metų Tolerancijos žmogus – 
dramaturgė D. Čepauskaitė 

Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė (d.) pasveikino Su-
giharos fondo „Diplomatai už gyvybę” paskelbtą metų Tolerancijos žmogų dramaturgę
Daivą Čepauskaitę.                                                                                                   URM nuotr.

Washington, DC (Lietuvos am-
basados JAV info) – Š. m. sausio 31 d.
Lietuvos Respublikos ambasada JAV
prisijungė prie Washington, DC mero
Vincent C. Gray sukurto ,,Žaliųjų
ambasadų forumo” (,,D. C. Greeing
Embassies Forum”). Nyderlandų
karalystės ambasados JAV patalpose
vykusioje Washington merijos ir JAV
Valstybės departamento surengtose

iškilmėse LR ambasadoriaus JAV
pavaduotojas Simonas Šatūnas pasi-
rašė prisijungimo prie ,,Žaliųjų am-
basadų forumo” deklaraciją. Prie
JAV sostinės mero siūlymo prisijun-
gė 40 diplomatinių atstovybių iš dau-
giau nei 200 ambasadų ir kitų diplo-
matinių atstovybių, įsikūrusių JAV
sostinėje. 

Prie JAV sostinės ,,Žaliųjų amba-

sadų forumo” prisijungusios Europos
Sąjungos, Lotynų Amerikos, Afrikos
ir Japonijos ambasados sieks tausoti
geriamą vandenį, itin taupiai naudoti
elektros energiją, dažniau naudoti vie-
šąjį transportą, remti ir rengti rengi-
nius ir konferencijas aplinkosaugos
temomis, naudoti ,,Energy Start”,
,,LEED” ir kitas ekologinius reikalavi-
mus atitinkančias medžiagas. Lietuvos mokyklos – 

Tautos fondo vaikai – 6 psl.

Čikaga (,,Draugo” info) – Vasa-
rio 4 d., šeštadienį, Lemont High
School Performing Arts Center, Le-
mont, IL, vyko teatralizuotas meno,
literatūros ir chorinės muzikos ren-
ginys ,,Turbūt ne dėl savęs esu”.
Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
drauge su Čikagos ir jos apylinkių
aktoriais ir menininkais, Psicholo-

ginės ir dvasinės pagalbos draugija
bei Lietuvos Respublikos generaliniu
konsulatu Čikagoje renginį skyrė
Lietuvos nepriklausomybės dienai ir
prieš metus mirusiam Lietuvos poe-
tui Justinui Marcinkevičiui pagerb-
ti. Koncerto metu nuskambėjo dviejų
kūrinių, specialiai sukurtų šiam va-
karui pagal J. Marcinkevičiaus eiles,

premjeros. Tai Nijolės Sinkevičiūtės
keturių dalių kūrinys ,,Tavo paukštis
ir šauksmas” ir Dariaus Polikaičio
,,Brolis”. Gimnazijos prieigose buvo
atidaryta lietuvių menininkų darbų,
sukurtų pagal J. Marcinkevičiaus ei-
les, paroda. Renginyje dalyvavo be-
veik 800 Čikagos ir net iš tolimesnių
vasltijų atvykę lietuviai.

Šių metų lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” (meno vadovas Darius Polikaitis, akompaniatorius R. Sokas) koncertas buvo skirtas
Lietuvos nepriklausomybės šventei paminėti ir poetui Justinui Marcinkevičiui atminti.                                                 Jono Kuprio nuotr.
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Įdomios� reakcijos� susilaukė� Lie-
tuvoje� leidžiamo� laikraščio� 15min.lt
svetainėje� paskelbta� žinia,� jog� pasta-
ruoju� metu� padaugėjo� į� Lietuvą� su-
grįžtančių� Lietuvos�Repsublikos�pilie-
čių.�Pasak�tinklalapio,�2011�m.�į�Lietu-
vą�sugrįžo�apie�14,000�lietuvių�–�maž-
daug�3�kartus�daugiau�nei�2010�m.�Di-
džioji�dauguma�komentarus�palikusių
skaitytojų� (sprendžiant� iš� paliktų� pa-
sisakymų,� jau� emigravusių)� tokius
duomenis� iš�karto�paneigė,�pavadino
užsakytu�melu.�vieno�komentarą�pali-
kusio�tautiečio�nuomone,�niekas�į�Lie-
tuvą�negrįžta,�tai�tėra�melaginga�infor-
macija,� paviešinta� tam,� kad� dar� dau-
giau�iš�Lietuvos�žmonių�neišvažiuotų.
Kito�nuomone,� į�Lietuvą�grįžta� tik� tie,
,,kam�nepasisekė,�o� tie,�kam�pasisekė
įsitvirtinti,�žino,�kaip�čia�[emigracijoje]
gerai”.� Trečias� dievagojasi,� jog� jo� ir
surišto�į�tą�,,durnių�laivą”�[Lietuvą]�ne-
sugrąžins.�Ir�tik�vienas�Lietuviu�pasiva-
dinęs� neslėpė:� ,,Džiugu,� kad� grįžta!
Galės� savo� gerą� patirtį,� įgytą� vakarų
valstybėse,�pritaikyti�Lietuvoje!�Ir�nes-
varbu,�ar�žmogus�iš�užmiesčio,�ar�kai-
mo,�ar�miestietis,�vis�vien�Lietuvis!”

vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: NaTO susiTikimas ČikagOje

NATO grįžta į Ameriką! –
taip ga lima įvardinti šiemet
gegužės 20–21 d. Čikagoje vyk-
siantį NATO šalių vado vų
susitikimą. Tai bus pirmasis
NATO viršūnių susitikimas,
vyksian tis Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose nuo 1999 metų,
kada stipriausias pasau lio gy-
nybinis Aljansas Washington,
DC paminėjo savo sukūrimo
50-ąsias metines. Džiugu, kad
tai bus pirmasis kartas ,,Vėjų
mieste”, kai šalia kitų NATO šalių-
narių vėliavų plevėsuos ir lietuviška
trispalvė.

Mums, lietuviams, ypač malo-
nu, kad svarbiausias 2012
metų transatlantinis susi-

tikimas Amerikoje vyks mieste, tu-
rinčiame ypač gausią tautiečių ben-
druomenę, kuri tęsia senas JAV ir
Lietuvos draugiškų santykių tradici-
jas. Šia proga turime unikalią gali-
mybę atkreipti dėmesį į tiek Lie tu-
vai, tiek JAV svarbius mūsų šalių
saugumo klausimus bei pristatyti
transatlantines aktualijas plačiai
Ame rikos lietuvių bei pačių ameri -
kie čių auditorijai. 

Praėjus dviem dešimtmečiams
nuo Europos išsivadavimo iš komu-
nizmo gniaužtų, pavojai valstybių
saugumui kartais pernelyg nuverti-
nami, juos užgožia išimtinai eko no -
mi nės problemos, o saugumas ir gy -
nyba neatsakingai įsivaizduojami
kaip savaime suprantami dalykai.
Todėl šiandien kaip niekad svarbu
atminti, kad NATO tarpusavio gyny-
bos įsipareigojimai ir sąjungininkų
pasi ren gimas juos toliau vykdyti te -
bėra vienas svarbiausių tarptautinės
tai kos ir stabilumo garantų. JAV
vaid muo yra lemiamas, kad toliau
vyktų NATO atliekama Baltijos šalių
oro policijos misija ir būtų ren-
giamos mū sų regiono gynybą stipri-
nančios pratybos. Tai yra nepapras-
tai reikš mingi NATO veiklos bruo-
žai, sie kiant, kad laisva ir vieninga
Europa nebūtų vėl prarasta konflik-
tuose su diktatūriniais režimais, ke-
liančiais galvas Euroatlantinės erd-
vės pakraš čiuose. Lietuvai svarbu,
kad ši žinia pasiektų visus, kuriems
rūpi Euro pos ateitis, ir paskatintų
amerikie čius toliau domėtis transat-
lantinėmis aktualijomis. Juk kuo
daugiau NATO Jungtinėse Amerikos
Valstijo se, tuo daugiau Amerikos –
Europoje ir saugumo – Lietuvoje.

Transatlantinė bendruomenė,
ku ri Lietuvos atveju įkūnijama abie -
jose Atlanto pusėse gyvenančių tau-
tiečių, yra unikalus naujųjų laikų
isto  rijos bruožas. Jis reiškia, kad
Europos ir Amerikos likimas yra
bendras ir turi būti kuriamas išvien.
Aktyvus JAV vaidmuo Europoje,
Aljanso plėtra ir tolesnė transatlanti-
nių vertybių sklaida pasaulyje išlie -
ka pagrindinis ir pačios Amerikos
saugumo garantas. Labai svarbu, kad
mūsų partneriai amerikiečiai to nie -
kad neužmirštų.

JAV lietuvių bendruomenė turi
puikiai išvystytą organizacinę struk-
tūrą, pasižymi gyvybinga žiniasklai-
da ir gajomis visuomenės informavi-
mo tradicijomis. Dar visai neseniai
mūsų išeivija JAV atliko išskirtinį
vaid menį Lietuvai įtvirtinant savo
valstybingumą ir siekiant narystės
Šiaurės Atlanto Aljanse. Dabar, ver -
tindami ligšiolinę amerikiečių pagal-
bą mūsų valstybei, turime kuo aiš -
kiau papasakoti savo strateginei
partnerei ir jos piliečiams apie tai,

kas mums yra NATO, kaip narystė
šioje organizacijoje sustiprino Lie-
tuvos valstybės saugumą, ką narystė
reiš kia lietuvių bendruomenei, pri-
sidė ju siai prie „amerikietiškos sva-
jonės” kūrimo čia, už Atlanto, bei
kantriai laukusiai ir dirbusiai, kad
Lietuva vėl sugrįžtų į laisvų ir de-
mokratinių valstybių šeimą. Šią iš-
sipildžiusią nepriklausomybės sva-
jonę 2004 m. vainikavo Lietuvos na-
rystė Šiaurės Aljanse. Ji leidžia
veiksmingai tęsti nacionalinio sau-
gumo įtvirtinimo darbus, gesinant
dar neužgesintas ir naujas grėsmes
mūsų valstybei.      

Lietuvos indėlis ir interesai

Saugumas yra ir turi būti kuria-
mas bendromis visos transatlantinės
bendruomenės pastangomis. Lietu-
va, būdama NATO nare, kasmet įne-
ša sa vą indėlį į šį procesą.

NATO nėra statiška organizaci-
ja, Aljanso misijos ir užduotys turi
plės tis ir kisti, kad nuolat atitiktų
kintantį grėsmių saugumui pobūdį.
Todėl Lietuva aktyviai dalyvauja
Aljanso vykdomose operacijose, pri-
sideda prie NATO keitimosi, plečia
partne rystes su kitomis šalimis įvai -
riuo se regionuose. Šiandieniniai iš-
šūkiai NATO sutampa su bendrais
saugumo iššūkiais visai tarptautinei
bendruo menei. Susiduriame su to-
kiomis  glo balaus masto grėsmėmis
kaip tarptautinis terorizmas, masi-
nio naikinimo ginklo, jo dalių ir ga-
mybos technologijų platinimas, be to,
privalome užtikrinti šalių energetinį
saugumą, saugios energetikos reika-
lavimų lai ky mąsi, informacinių tin-
klų apsaugą nuo kibernetinio puo-
limo ir kt. 

Aljansas sprendžia problemas
ten, kur jos iškyla, ir nelei-
džia joms išplisti bei priartėti

prie mūsų namų. Dėl šių tikslų ypač
didelę reikšmę įgyja tarptautinės
misijos, skirtos slo pinti konfliktus ir
užtikrinti jų prevenciją.

Dalyvavimas NATO vadovauja -
mo je operacijoje Afganistane yra vie -
nas iš Lietuvos Respublikos Vy riau -
sy bės programoje įtvirtintų ša lies
užsienio, saugumo ir gynybos politi -
kos uždavinių. Lietuva, vado vau da -
ma Goro provincijos atkūrimo gru-
pei, kelia sau tikslą padėti šios pro -
vincijos policijai, kariuomenei, ad -
ministracijai ir žmonėms laipsniš kai
perimti visą atsakomybę už savo
provinciją. Tuo tarpu Lietuvos Spe -
cialiųjų pajėgų kariai kartu su savo
kolegomis iš JAV kasdien atlieka su -
dėtingiausias kovines užduotis Afga -
nistano pietuose.

Reikia paminėti, kad Lietuva,
bū dama Šiaurės Atlanto sutarties
organizacijoje, pasiekė, kad narystės
tei kiamas saugumo užtikrinimas bū -
tų užpildytas konkrečiu turiniu gy -
ny bos planavimo, tolygios NATO in -
frastruktūros plėtros, pratybų, mo-
ky mų srityse. Lietuvos gynybos pla-
nai tapo realybe.

Lietuva taip pat prisidėjo
prie NATO krizių valdymo
pratybų, kurių metu pirmą
kartą buvo tikrinamos kolek-
tyvinės gynybos procedūros
pa gal Šiaurės Atlanto sutartį,
suren gimo ir sėkmingo įgy-
vendinimo.

Diplomatinėmis pastan-
gomis kryp tingai siekiame
palankių spren dimų artėjan-
čiame NATO viršūnių susi-
tikime Čikagoje, užtikrinsian-

čių nuolatinę Baltijos šalių oro erd-
vės ap saugą ir priimtiną priešrake-
tinės gy nybos sistemos pobūdį.

NATO plėtra – svarbus Lietuvos ir
JAV saugumo užtikrinimo veiks nys

NATO plėtra buvo kritinis veiks -
nys, stiprinant Lietuvos, Baltijos ir
Centrinės Europos regiono bei visų
Aljanso šalių saugumą, todėl svarbu,
kad Washington sutarties šalių vi -
suo menės išlaikytų tvirtą paramą šio
proceso tęsiniui. Lietuva, kaip ir JAV,
pasisako už NATO bendradarbia vi -
mo su Ukraina, Moldova ir Gru zija
stiprinimą. Ypač pastaroji paskuti -
niais metais yra padariusi didelę pa -
žangą bei ne kartą pabrėžusi savo
ryž tą prisiimti įsipareigojimus tarp-
tautinei bendruomenei. Geriausias
Gruzijos solidarumo ir pasirengimo
narystei NATO įrodymas – aktyvus
gruzinų dalyvavimas ISAF misijoje
Afganistane, gerinant vietos saugu-
mo padėtį bei užtikrinant, kad nei
vie noje pasaulio šalyje nepasikartotų
tragiški, tūkstančius amerikiečių gy -
vybių nusinešę 2001m. rugsėjo 11 d.
įvykiai.

Dvišalis bendradarbiavimas
ir nacionalinio saugumo

užtikrinimas

JAV išlieka pagrindinė Lietuvos
saugumo atrama, kurią praėjusiais
me tais dar labiau sutvirtinome: Lie -
tu voje du kartus lankėsi JAV  Vals -
 tybės sekretorė H. Clinton, trys JAV
Kongreso narių delegacijos (tarp jų –
Čikagai atstovaujantis Kongreso na-
rys John Shimkus), surengta pirmoji
sertifikuota JAV prekybos misija
Lietuvoje. Užsitikrinome aiškią JAV
paramą Lietuvos energetinio sau -
gumo strategijai ir šiandienės Vy-
riausybės įgyvendinamiems projek-
tams. Suaktyvinome dialogą su ame-
rikiečiais branduolinio saugumo
klausimais. Konkretizuojame bendrą
su JAV regioninės branduolinės sau-
gos projektą.

JAV saugumo užtikrinimu ir
NATO plėtra, kuria įtvirtinamas sta-
bilumas ir taika mūsų regione ir kai -
mynystėje, suinteresuota ne tik Lie -
tuva, bet ir visos Šiaurės-Baltijos ša -
lys. 2012 metais mūsų valstybė pirmi -
ninkaus Sustiprintos partnerystės
Šiaurės Europoje (E-PINE) susitiki-
mams ir darys viską, kad Baltoskan -
dijos valstybių ir JAV bendradar-
biavimas taptų dar glaudesnis. 

Baigdamas norėčiau pasidžiaug -
ti 8-omis narystės NATO metinėmis
ir 21-aisiais atkurtos mūsų valstybės
laisvės metais. Įprasminkime šias
džiugias sukaktis Čikagoje, puoselė-
dami vienybę su savo svarbiausiais
sąjungininkais.

Audronius Ažubalis – Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minis-
tras.

Svarbiausias metų
renginys 

,,Vėjų mieste”
AUDRONIUS AŽUBALIS
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Sausio 4 d.  ,,Tauragės žinių”  in -
ter  netiniame puslapyje skelbia-
ma, kad lietuviškuoju ,,Wiki-

Leaks” vadina ma prezidento Valdo
Adamkaus knyga ,,Paskutinė kaden-
cija. Prezi dento dienoraščiai” sumu-
šė visus po puliarumo rekordus: ,,Ir
pirmasis, ir ant rasis knygos tiražas
knygų lenty nose ištirpo per kelias
dienas.” Pre zi dento atsiminimai bu-
vo išgraibstyti net ir Tauragės kny-
gynuose.

Turbūt daug kas žino, kad pra-
ėjusiais metais 85 me tų jubiliejų šven-
tęs V. Adam kus knygą parašė su lite-
ratūriniu bendraautoriumi Valdu
Bartasevičiumi. Su ma niau bent glaus-
tai parašyti apie praėjusių metų  lap-
kričio mėnesį ,,Tyto alba” išleistos
knygos atsiliepimus Lietu vo je. Vien
internete apie šią Adamkaus knygą
ra dau per 300 šaltinių. Iš jų  galėtų
su si daryti rim ta studija, bet aš pasi-
ten kinsiu, pa minėdamas tik labai
mažą dalį ma no užtiktos medžiagos. 

Balsas.lt  naujienose rašoma, kad
,,Vagos” knygynų vadovė Asta Mie-
lio ny  tė patvirtino žinias apie didelį
susido mė jimą šia knyga. Paklausta,
kokiam skaitytojui knyga yra įdomi,
ji atsakė, kad pirkėjų įvairovė yra
plati, ir pri dūrė, kad šią knygą pirko
ir politi kai, gal net paminėti Adam -
kaus knygoje. ,,Vagos” knygynuose,
įsi kūrusiuose Vilniaus Gedimino
prospekte, netoli Seimo, knygos buvo
išpirktos greičiausiai. Internetinis
dienraštis Delfi.lt rašo, kad trečda lis
Lietuvoje Adam kaus knygų buvo par-
duotos Gedi mi no prospekte. Jame
cituojama ,,Vagos” darbuotoja Aušra
Vinkevi čie nė teigė, jog knyga tapo
tikru bestseleriu – nebuvo kitos poli-
tinės knygos, kuri būtų buvusi taip
greitai iš graibstyta.  Šalia Adamkaus
knygos, minimos dvi  kulinarinės
knygos, irgi greitai parsi davusius.   

Tik knygai pasirodžius, Lietuvos
Generalinė prokuratūra dėl jos krei-
pėsi į Valstybės saugumo departa -
mentą (VSD), norėdama išaiškinti, ar
prezidentas neatskleidė valstybės
paslapčių. Delfi.lt pastebėjo, kad jei
VSD nutartų, kad taip ga lėjo būti,
Adamkui gali grėsti bau džiamoji
atsakomybė. Apie tokius gandus

knygą išleidusios leidyklos ,,Tyto
alba” direktorė Lolita Varnavičienė
yra gir dėjusi, tačiau į tai nekreipė dė-
mesio ir užsakė naujos laidos spaus-
dinimą, kuri, atrodo, taip pat jau iš-
parduota. Kaip praneša Balsas.lt, il-
gai nelaukęs VSD generalinis direk-
torius Gedimi nas Grina pranešė, kad
Adamkaus kny goje jokių valstybės
paslapčių nebuvo at skleista. 

Nespėjusiems knygos gauti, Bir -
žų rajono laikraštis ,,Šiaurės rytai”
sugavojo būdą, kaip tokius žmones
nuramin ti. Laikraštis siūlo knygą
paskolinti dešimčiai dienų už dešimt
litų. Ta čiau norintys išsinuomoti
knygą turi su savim turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Matyt, taip norima ap si drausti nuo
vagių. 

Blogas.lt kalba apie dėl Adam-
kaus knygos kilusį sąmy šį tarp poli-
tikų elito. ,,Vieni svarsto galimybę
kreiptis į teismą dėl jų garbės ir oru-
mo teisių pažeidimo, gali mo šmeižto,
kiti kelia klausimą, ar ne bus Prezi-
dentas atskleidęs valstybės paslap-
ties… Iš kur toks šurmu lys? Galbūt
tiesa, jog tai yra dėl to, kad ši knyga
nemažai grupei žmonių yra tiesiog
‘nepatogi ir per atvira?’”  Straipsnio
autorius stebisi, kad kai kurie knygo-
je minimi asme nys susilaiko nuo ko-
mentarų, neatsa ko į žurnalistų klau-
si mus, grąsindami vien tyrimais ir
teismais.

Ilgametis prezidento bendražy-
gis Lauras Bielinis knygą pa vadino
subjektyviu aprašymu to, kas vyko
Lietuvoje. ,,Aš pats dalyva vau istori-
joje, kuri aprašoma šioje kny goje.
Dabar mes linkę greitai pa miršti, kas
buvo, o atsivertęs šią kny gą pajunti,
kad dulkės nupūstos, – dėstė jis.  –
Perskaitę šią knygą rasi me ir atsa-
kymą, kodėl V. Adamkus vėl tapo Pre-

zidentu, o svarbiausia taps aišku,
kaip Lietuva buvo išvesta iš tos duo-
bės, kurioje ji buvo atsi dūrus.” Čia
galvoje turimas Rolando Pakso skan-
dalas ir jo pašalinimas iš Lietuvos
prezidento pareigų.

Kasdien.lt  pakalbino patį knygos
autorių prezidentą Valdą Adamkų.
,,Kaip vertinti šią mano knygą?, –
klausė prezidentas ir čia pat atsakė –
Sakyti, kad tai metraštis – būtų per
sunku. Save pavadinčiau rašeiva, ku -
ris fiksavo įvykius. Viliuosi, kad atei -
tyje ši knyga istorikams ir studen-
tams taps atramos tašku vertinant
tai, kas vyko. Kitoks požiūrio taš -
kas.” Paklaustas, ar greitai turėsime
dar vieną prezidento parašytą knygą,
jis atsakė, kad mintyse brandina vie -
ną idėją. ,,Galvoje kirba mintis, kad
reikėtų parašyti gyvenimiškesnę,
linksmesnę knygą apie tai, kokia yra
svarbių sprendimų priešistorė. Nu-
vy kęs į tarptautinius susitikimus
susi dur davau su įvairiais žmonėmis.
Kitokių kultūrų, pažiūrų, religijų, o
bendrus sprendimus vis tiek reikėda-
vo rasti. Galvoje dar daug ko liko, tad
ma nau, kad jei ryšiuosi tokią knygą
rašyti, ji pasaulį gali išvysti gana grei -
tai”, – su šypsena svarstė buvęs Lie-
tuvos prezidentas.

Ką tik čia mano minėtame inter-
neto puslapyje cituojamas istorikas
Egidijus Aleksandravičius sako: ,,Gal
kas ir paklaus, kiek ši knyga objek-
tyvi. Ir aš atsakysiu… Objektyvumas
kvepia naf  talinu. Svarbiausia nuošir-
dumas ir patikimumas. Vertindamas
Prezi den tą ir jo veiklą būtent taip
galiu pa sakyti.  Prezi den tas, parašęs
šią knygą, metė iš šū kį istorikams.
Istorikai linkę rašyti apie tai, kas mi-
rę. Rašyti apie tai, kas gyva, sunku.
Kaip rašyti, kad neužgau tum? Ką
paminėti, o ko ne? Tai sunkus darbas.

Knyga galėtų padėti šiandieniniam
politikui pristabdyti sa vo ‘ego’.
Pamiršti save ir dirbti vi suomenei”, –
mano istorikas.

Buvo ir kitų, Bernardinai.lt žo -
džiais, mažiau liaupsinančių atsilie -
pi mų. ,,Lietuvos žinių” svetainėje
Saulius Spurga rašo, kad  nežinia ka-
da turė si me kitą prezidentą, galintį
pasigirti tokiu tarptautiniu autorite-
tu, nes Adam kus – daugelio preziden-
tų ir premjerų, karalių ir herzogų, vi -
suo menės veikėjų ir menininkų drau-
gas ir bičiulis (išskyrus Vladimir
Putin). ,,Prezidentas sakosi Lietuvoje
pasigendąs pagarbos žmogui, tačiau
ši kny ga, deja, – blogo tono, dažnai
ne pagrįstų įžeidinėjimų, etikečių
klija vimo pavyzdys… Vienoje vietoje
die noraščiuose Adamkus rašo, kad
pasibaisėjo interneto portaluose skel-
biamų komentarų kultūra. Deja, pats
‘Paskutines kadencijos’ autorius
tam pa nauju drabstymosi purvais ly -
deriu.”

Aptardama Adamkaus knygą
Rita Grumadaitė pri siminė preziden-
to žmoną Almą Adam kienę, kuri
,,buvo ta uola, į kurią Prezidentas
visada galėdavo at siremti… Dažnai
mes rengdavome Prezidentui prane-
šimus, o jo ekscelen cija juos per-
skaitydavo ir grįžęs kitą rytą į darbą
sakydavo, kad ‘na, mes čia su Alma
pasitarėme, tai bus taip ir taip”, – pa-
garbiai apie Pre zidento žmoną Kas-
dien.lt atsiliepė buvusi jo atstovė
spaudai. Vilniaus universi teto Tarp-
tautinių santykių ir politikos institu-
to direktorius Ramūnas Vilišauskas
taip pat pabrėžė knygoje juntamą A.
Adamkienės buvimą. 

Aš pats, ,,Drauge” aptardamas
pre zidento knygą, gundžiausi prezi-
dentienę pavadinti Adamkaus ange lu
sargu, bet, nenorėdamas būti blogai
suprastas, susivaldžiau, tad dabar be -
lieka tik gailėtis. Tuo tarpu su tam
tikra doze kantrybės pradedu laukti
prezidento kitos, jau lyg ir pažadėtos
knygos.

Valdo Adamkaus knygos ,,Paskutinė
kadencija. Prezidento dienoraščiai” ištrauką
skaitykite šios dienos numeryje, 9 psl.

I

Neseniai Užupio gimnazijoje su
šeštokais kūrėme trumpametražio
filmo scenarijų. Jie susigalvojo temą
„Seimas kaip cirkas” ir prasidėjo
kūryba: 

Seimo narys Albinas Kiškevičius
labai mėgsta troleibusais važinėti
zuikiu. Kartą jį pagauna kontrolie-
rius, bet Kiškevičius tuoj kiša jo pa-
nosėn savąjį Seimo nario pažymė-
jimą, aiškina ir grasina:

– Ar nežinai, kas aš? Aš tave iš
darbo išmesiu... 

Kontrolierius, netekęs kantry-
bės, pasako:

– Jeigu taip elgsies ir toliau, vie-
ną gražią dieną pavirsi zuikiu! 

Kitą dieną per Seimo posėdį bal-
suodamas Kiškevičius pastebi, kad jo
ranka jau apžėlusi pilku kailiuku.
Skubiai slepia ją kišenėn, balsuoja su
kita ranka. Kaimynystėje sėdintis
Valinskas staiga atsisuka į jį, žiūri
išsproginęs akis ir klausia:

– Albinai, kas atsitiko tavo au-
sims? 

Kitą dieną į Seimą Kiškevičius
ateina apsirišęs galvą turbanu. Ta-
čiau tądien jam sparčiai ima dygti
priekiniai dantys, ir jis nebegali su-
sičiaupti. Visi galvoja, kad Kiškevi-
čius juokiasi iš sunkaus Seimo nario

darbo, jį svarsto Etikos komisija. 
Taip Kiškevičius vis zuikėja ir

zuikėja, kol vieną dieną jį – pusiau
žmogų, pusiau kiškį – žmona išmeta
iš namų. Vargšelis knaisiojasi šiukš-
lių konteineriuose, ieško morkų, bet
čia jį pastebi mafijozai ir nutaria, jog
šitą sukiškėjusį tipelį galima neblo-
gai „išsukti” ir užsidirbti – gal kaip
cirko artistą, gal tiesiog kaip šokinė-
jantį per virvutę kiškį? Arba dar
geriau – leisti į TV pramoginę laidą
„Mano kiškis gali”. O po to pasiųsti į
Seimą.

II

Kartą mokykloje vaikai paklau-
sė, kuo skiriasi Dievas nuo šėtono.
Paskubomis atsakiau, kad viso labo
vienu jungtuku. Dievas sako „ir...
ir...”, o šėtonas – „arba... arba...”
Dievas jungia, o šėtonas išskiria, at-
skiria. Abu dirba savo darbus.

Ar gali Lietuvoje prasidėti jung-
tuvės – elito ir runkelių, žiniask-
laidos ir etikos, kultūros ir pagar-
bos, istorijos ir meilės?.. Nes šiuo
metu Lietuvoje vyksta ilgos ir skau-
džios jos piliečių skyrybos su Lie-
tuva. Nes dažniausiai vis dar mąs-
toma paprastuoju būdu – arba/arba...
Arba ji (Lietuva) mums duoda, nes
mes nusipelnėme gyventi geriau,
arba eina ji... kur nors paskui palec-
kiuką...

III

Viename pokalbyje lenkų kino
režisierius Krzyzstofs Kieslowski
sakė: ,,Su giliu įsitikinimu sakau,
kad jei kas nors yra verta pastangų
kultūros labui, tai tik palietimas to-
kių prasmių ir dalykų, kurie sieja
žmones, o ne juos skiria. Yra per
daug dalykų pasaulyje, kurie skiria
žmones: religija, politika, istorija ir
nacionalizmas. Jei kultūra kažkam
reikalinga, tai tam, kad rastume, kas
mus vienija. O vienijančių dalykų
yra tiek daug. Nesvarbu, kas tu ar
kas esu aš, jei skauda tavo dantis ar
mano, skausmas juk tas pats. Jaus-
mai sieja žmones. Mes visi bijom taip
pat ir tų pačių dalykų. Mes visi my-
lim taip pat. Todėl aš ir šneku apie
tai, nes visuose kituose dalykuose aš
tuoj pat randu skirtį.” 

V. Adamkaus knyga – 
lietuviškasis ,,WikiLeaks”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Cirkas ir kita
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Klaidos atitaisymas
Mano straipsnyje ,,’Žavingiausia

indėnų gėlė’ skelbiama šventąja”
(,,Draugas”, 2012 m. sausio 24 d.) įsi-
vėlė pora klaidelių. Dėl pirmosios
kalti mano pirštai, kurie parašė, kad
būsima šventoji  skaistybės įžadus da-
vė 1979 m., metai prieš mirtį. Turėjo
būti 1679 m.

Pačioje rašinio pabaigoje rašau,

kad kun. Damien mirė nuo raupų,
bet jo darbus perėmusi Marianne
Cope raupais neužsikrėtė, nors vė-
liau vis tiek mirė.  Savo rankraštyje
abiem atvejais miniu ne raupus, bet
raupsus. Tai – skirtingos ligos. Tiesa,
kad aprašoma Keteri vaikystėje sirgo
raupais. Rankraštis ir išspausdin-
tas tekstas dėl to sutinka.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI
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TeLkiNiai

Cicero,�IL

Cicero lietuvių Šv. Antano baž-
ny čia – vienintelė Amerikos
lietuvių šven tovė, kurią pa-

šventino arkivys ku pas Jurgis Matu-
laitis (anksčiau vadintas Matulevi-
čiumi) ir kurios vie nas altorius yra
skirtas palaimin tuoju paskelbtam
dvasiškiui. Kadangi šiemet sukanka
85 me tai nuo jo mirties ir 25 metai
nuo jo pakėlimo į Altoriaus garbę,
daugelyje lietuvių parapijų šia reta
proga vyksta atitinkamos apeigos.

Cicero ši neeilinė sukaktis buvo
paminėta sausio 29 d. po šv. Mišių,
ku rias Šv. Antano bažnyčioje laikė
kun. dr. Kęstutis Trimakas (jis pasa -
kė ir tai progai paruoštą pamokslą).
Po to būrys tikinčiųjų susirinko į ka -
vutės kambarį, kur buvo surengta
mi nėjimui skirta programa.

Čia, pasivaišinus kava ir užkan -
džiais, į susirinkusiuosius kreipėsi
JAV LB Cicero apylinkės pirmininkė
Ma rija Remienė, pakvietusi invoka-
ciją paskaityti kun. dr. Trimaką. Jo

prasmingos mintys giliai palietė
kiek  vieno parapijiečio širdis.

Pagrindinį referatą apie pa -
laimin tąjį Matulaitį perskaitė Remie-
nė, o Virginija Mauručienė ir Liuba
Šniu revičienė pasidalijo mintimis
apie pa laimintąjį, apie kurio nuolan-
kią tarnystę Dievui ir pasišventimą
Jo valiai per daugelį metų mūsų
tautie čiai turėjo daug progų sužinoti.
Jo mintys yra gyvos tikinčių tautie-
čių atmintyje.

Iš išdalytų lapelių garsiai buvo
per skaityta trumpa maldelė, sakanti:
„Palaimintasis Jurgi, kilnusis gany-
tojau vienuoli, švieski mus, užstok
mus.’’

Arkivyskupo apsilankymas
Cicero 1926 m.

Mano bibliotekoje yra didoka dr.
An tano Kučo kny ga „Arkivyskupas
Jurgis Matu lai tis Matulevičius’’,
išleista 1979 m. Joje ga na išsamiai ra-
šoma apie dvasiškio ap  silankymą
Amerikoje. Mane la biau  siai domina

Gražiai pagerbėme pal. J. Matulaitį
EDVARDAS ŠULAITIS

Šv. Mišiose – broliai pranciškonai
iš Lietuvos

Sekmadienis, sausio 15 diena, St.
Petersburg lietuviams tikrai
išaušo gražus, prasidėjęs su šv.

Mišiomis Šv. Jėzaus Vardo bažnyčio-
je. Mišiose dalyvavo ne tik Šv. Kazi-
miero misijos klebonas kan. Bernar-
das Talaišis ir kun. dr. Matas Čyvas,
bet ir svečiai iš Lie tuvos. Įspūdinga
buvo matyti tiek brolių kunigų prie
altoriaus. Kaip bažnytiniame laik-
raš tėlyje buvo parašyta, Mišias kon -
ce leb ravo Lietuvos Šv. Kazimiero
pro vincijos ministras br. kun. Asti-
jus Kun gys, OFM, Kretingos parapi-
jos kle bonas, pranciškonų gimnazi-
jos direktoriaus pavaduotojas, pro-
vincijos viceministras br. kun. Linas
Vo dopianovas OFM, Vilniaus Šv.
Pran ciškaus namų ir parapijos vika-
ras, pro vincijos sekretorius br. kun.
And rius Nenėnas,  OFM. Prie alto-

riaus vietas užėmė defi nitoriai: Vil-
niaus Šv. Pranciškaus vienuolyno
gvardijonas ir parapijos vikaras, pro-
vincijos ekonomas br. kun. Algirdas
Malakauskis, OFM, Kre tingos vie-
nuolyno gvardijonas ir parapijos vi-
karas br. kun. Andrius Dobrovolskis,
OFM, Kryžių kalno vie  nuolyno gvar-
dijonas, novicų ma gistras ir Nuolati-
nės formacijos mo  deratorius br. kun.
Ramūnas Misgiris, OFM. 

Mišioms patarnavo Soteros Kun -
gytės Maksvytienės vyras ir jų vai-
kučiai. Sekmadienio skaitinius per -
skaitė Loreta Kynienė. Šio sekmadie-
nio Evangelijai pritaikytą pamokslą
pasakė br. kun. Nenėnas. Vargonais
grojo Vilija Tu rūtaitė, subtiliai gie-
dant svečiui iš Kanados V. Mašalui,
prie bendrų giesmų prisijungė visi
maldinin kai. Visą bažnyčią gaubė
Dievo meilė. Po Mišių svečiai išs-
kubėjo į Fort Myers laikyti Mi šių.
Gaila, kad jie negalėjo atvykti į Lie-
tuvių klubą papietauti ir pabendrau-
ti.  

ELVYRA VODOPALIENĖ

tos vietos, kuriose kalbama apie jo
svečiavimąsi Čika goje ir Cicero. 

Daugiau nei puslapis knygoje pa -
švęstas jo viešnagei Cicero. Kadangi

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkė Marija Remienė (antra iš k.) skaito apie palai-
mintąjį Jurgį Matu laitį. Šalia jos – skaitovė Virginija Mauručienė. Sėdi – invo kaciją
perskaitęs kun. dr. Kęstutis Trimakas.                                       Edvardo Šulaičio nuotr.

Lietuvių klubo svečias –
P. Karoblis

Po pietų Lietuvių klubo pirmi -
nin kė Vida Meiluvienė supažindino
susirinkusius  su  svečiu  iš Lietu-
vos – profesoriumi Povilu Ka rob liu.
Pirmininkės perskaitytoje sve  čio
biografijoje išryškėjo nepapras tas
šio asmens darbštumas. Prof. Ka -
roblis yra habilituotas mokslų dak -
taras, Lietuvos kūno kultūros garbės
profesorius, Lietuvos edukolo gijos
universiteto Sporto ir sveikatos fa-
kulteto ir sporto metodikos kated ros
profesorius, universiteto senato na-
rys, žurnalo ,,Sporto mokslas’’ vy r.
redaktorius, Lietuvos olim pinės aka-
demijos akademikas ir prezidentas,
taip pat Europos sporto mokslo tary-
bos, Tarptautinės sveika tos kūno
kultūros redakcijos tarybos ir Tarp-
tautinės olimpinės akademijos na-
rys. Šiuo metu prof. Karoblis studen -
tams dėsto sporto treniruotės teo riją,
olim pinio sporto istoriją, olim pi nio
švietimo ir kilnaus elgesio filoso fiją,
akty viai dalyvauja rengiant naujos
kartos mokslininkus. Yra parašęs
per 300 straipsnių, 44 knygas.

Prof. Ka roblis, prieš pradėdamas
savo kalbą, prašė visų atsistoti ir
pagerbti didvyrius, žuvusius už Tė-
vynę. Savo kal boje jis pabrėžė olim-
pinę spor to reikšmę – per sportą ga-
lima siekti žmo  gaus dvasios ir kūno
tobulumo. Prelegentas supažindino
susirinkusius su savo paskutine kny-
ga ,,Lietu vos olimpinės akademijos
raida (1989–2010): mokslas, žmonės,
dar bai”, gražiai išleista Vilniaus pe-
dago ginio universiteto leidyklos 2011
m. Parodė viename  knygos puslapy-
je labai gražiai išspausdintą Olim-
pinės akademijos garbės nario spe-
cialų ženk lą – medalį. Paminėjo, kad
ir Lie tu vos buvusiam prezidentui
Valdui Adamkui buvo suteiktas olim-
pinio akademiko vardas ir įteiktas
žymuo už jo sportinę veiklą. 

Po savo kalbos prof. Karoblis tokį
pat žymenį įteikė Lie tuvių klubo pir-
mininkei Vidai Meilu vienei.  Pirmi-
ninkė padėkojo profesoriui už tokį
gražų žymenį, už supažindinimą su
Lietuvos olim pi nės akademijos veik-
la ir savo knyga. Visų var du pasveiki-
no gerb. profesorių su jo 80 metų gim-
tadieniu.  

Žavu, kad yra žmonių, kurie
aktyviai dirba sportinėje veikloje,
ugdo kilnius idealus dėl žmonių
gerovės. Nes, kaip profesorius sakė,
,,Lietuvos olimpinė akademija jungia
dėstytojus, mokytojus, vadovus, tre-
nerius, olimpie čius, sportininkus,
kurių pašaukimas skleisti tiesą ir gė-
rį, viltį ir ti kė jimą žmogaus kūrybi-
ne prigimtimi.”

Elvyra Vodopalienė – pedagogė,
sportininkė, ŠALFASS narė. Aktyvi
JAV LB, ALT’o (Cleveland skyrius)
narė, dalyvavo BALF’o veikloje. Tau-
todailės instituto narė.

St.�Petersburg,�FL

Sekmadienis St. Petersburg lietuvių telkinyje

Povilo Karoblio knygos „Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989–2010): mokslas,
žmonės, darbai” pristatymas. V. Adamkus (k.) sveikina P. Karoblį su išleista knyga.

www.media.vpu.lt 

Povilas Karoblis savo knygos pristatyme
Lietuvoje.
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Berisso,�Argentina

Praėjusių metų gruodžio 29 d.
Berisso mieste lietuvių draugijos
,,Nemu nas” valdyba kartu su lietu-
vių drau gija ,,Mindaugas” šiltai pri-
ėmė lietuvių grupę ,,Tamsta”. Grupė
,,Tams ta”, važiavusi 6 motociklais,
aplankė gražiausias Argentinos vie-
tas, taip pat lietuvių bendruomenes.
Pagrindinis jų viešnagės Pietų Ame-
rikoje tikslas – palaikyti Lietuvos
motokomandą Dakaro lenktynėse bei
jo dalyvį, Lietuvos motociklininką
44-erių metų kretingiškį Gin tau tą
Igarį, kuris lenktynes pradėjo 2012
m. sausio 1 d. Mar del Plata mieste.
Grupės vadovas ir sumanymo auto-
rius – buvęs Vilniaus miesto me ras
Vilius Navickas ir jo žmona.

Svečių iš Lietuvos apsilankymas
prasidėjo prie lietuviško paminklo
,,Rūpintojėlis”, vėliau buvo aplanky-
ta lietuvių draugija ,,Mindaugas”, o
vakarienė su 40 bendruomenės val-
dybos nariais vyko lietuvių draugi-
jos ,,Nemunas” patalpose.

Susirinkime dalyvavo: Berisso
miesto Užsienio bendruomenių są -

jun gos atstovas Alfredo Dulkė, lietu-
vių draugijos „Nemunas’’ pirminin -
kas Esteban Dulkė, lietuvių draugi-
jos „Mindaugas” pirmininkas Raúl
Pet ro nis ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruo menės valdybos Pietų Amerikos
rei kalų komisijos pirmininkas, Pa-
sau lio Lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos Pietų Amerikos atstovas
Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Lietuvių draugijos ,,Nemu nas”
info

Pietų Amerikoje lankėsi
svečiai iš Lietuvos

niekur kitur neteko matyti šio teksto,
pateikiu jį visą.

Cicero, Illinois, yra pietvakarinis
Čikagos priemiestis, kuria me lietuviai
pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje. Su
laiku atsirado ryžtas kur ti savo para-
piją. 1911 m. kun. An ta nas Ežerskis
(1880–1968) pastatė mūro namus, ku-
riuose tilpo bažnyčia ir mokykla. Gal
ir buvo pasitenkinimas, kad lietuviai
turi savo bažnyčią, bet ji buvo kukli ir
net nepanaši į baž nyčią, tuo tarpu kai
pašonėje esan čios čikagiškės savo
bokštais stiebėsi į padanges.

Parapijiečių savigarba ėmė ku -
ten ti širdį – reikia naujos bažnyčios,
tikros bažnyčios, su bokštu. Ir prasi -
dėjo planai, architektai, dydžio ir
aukš čio matavimai, statybinės me -
džia  gos telkimas, meisteriai ir pats
svarbiausias rūpestis – pinigo sukau -
pimas. Viską sudėjus krūvon, bažny -
čios statyba artėjo prie pabaigos 1926
m. pavasarį. Jos statytojas buvo kun.
Jeronimas Vaičiūnas. Kai jis sužino-
jo, kad į Ameriką atvažiuoja arkiv.
Ma tulevičius, jis netvėrė džiaugsmu –
jo bažnyčią pašventins lietuvis arki -
vyskupas!

Bažnyčios šventinimo iškilmės
vyko jos patrono šv. Antano dieną,
sekmadienį, birželio 13 d. Nustatytu
laiku parapijos procesija išvyko su -
tikti iš marijonų vienuolyno automo-
biliu važiuojantį arkivyskupą. Jis
tuo jau išlipo iš automobilio ir pėsčias
žygiavo su grįžtančia procesija į Šv.
Antano bažnyčią. Procesiją lydėjo po -
licijos motociklistai. Šaligatviuose
buvo pilna stovinčių žmonių, kuriuos
į abi puses laimino kunigų palydos
apsuptas arkivyskupas.

Prie bažnyčios laukė mokyklos

vaikučiai su savo mokytojomis, sese -
lėmis kazimierietėmis. Bažnyčios
fron toną puošė didelis žalias vaini kas
su įrašu: ‘Šv. Antano mokykla. Svei-
kiname Jus’. Įrašo raidės buvo seselių
išsiuvinėtos rožėmis.

Arkivyskupas pašventino bažny -
čią, joje atlaikė pirmąsias pontifika-
lines šv. Mišias, pasakė pritaikytą pa -
mokslą ir suteikė apaštališką palai-
minimą. Visos apeigos užtruko ilgai.
Laimė, kad diena buvo nekaršta. Pa -
dangę nuolatos dengė slenkantieji de -
besys, tarsi grėsmingai tykodami, kol
pasibaigs pamaldos. Vos žmonės spė jo
išsiskirstyti, dangus prapliupo di -
deliais lašais, virstančiais čiurkšle, ir
per porą valandų gatvės virto srau-
niomis upėmis. Ciceriečiai lietuviai
didžiavosi, kad pats dangus pakrikš -
tijo jų bažnyčią.

Tos dienos darbai arkivyskupui
dar nesibaigė: 5 val. popiet jis vizitavo
Dievo Apvaizdos parapiją, kur kle-
bonavo kun. Ignas Albavičius (vėliau
atsikėlęs klebonauti į Cicero – E. Š.)
Prisirinko daugybė žmonių. Po iškil -
mingų sutiktuvių arkivyskupas pa-sa -
kė pamokslą, pasigėrėjo žmonių pa -
maldumu ir suteikė palaiminimą su
Švenčiausiuoju Sakramentu ir atlai -
dais.

Sausio 29 d. surengta šventė Ci-
ce ro nebuvo ilga, bet nuotaikinga, o
ir žmonių sutraukė daugiau, nei pa -
pras tai ateina eiliniais sekmadie -
niais.

Dabar ciceriečiai laukia net dvie -
jų Lietuvos Nepriklausomybės šven-
čių minėjimų: vasario 16 ir 19 die-
nomis.

Montevideo,�Urugvajus

Šių metų sausio 11–15 dienomis
Urugvajaus sostinėje Montevideo vy -
ko svarbiausias Pietų Amerikos lie -
tuvių jaunimo susitikimas – XV su-
va žia vimas, kuriame dalyvavo apie
50 ats tovų iš Argentinos, Brazilijos,
Urug vajaus ir Kanados.

Dalyvavo svečiai iš Kanados

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) bend -
ras projektas, kurį šiais metais rengė
Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjun-
ga (ULJS) kartu su PLJS ir PLB
valdybos nariais. Suvažiavime daly-
vavo jo įkūrėjas ir globėjas, PLB
Sielovados reikalų komisijos pirmi-
ninkas, Lie tuvos vyskupų konferen-
cijos užsie nio lietuvių sielovados
reikalams atstovas, prelatas Edmun-
das Putri mas. PLJS atstovavo Juan
Ignacio Fourment Kalvelis ir Nicolás
Velo. Sulaukta svečių ir iš Kanados –
Da niel Šarūno, KLJS valdybos pirmi -
nin ko, ir Dariaus Pažneko.

Pirma diena, 
susipažinimas

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių
registracija trečiadienį, sausio 11 d.,
Lietuvių kultūros draugijos patal-
pose, Montevideo mieste, Cerro rajo -
ne. Suvažiavimo atidaryme dalyvius
pa sveikino Urugvajaus Lietuvių
Bend ruomenės pirmininkas Daniel
Modena Aleksejunas ir ULJS atsto-
vai, dėkodami svečiams už apsilan -
kymą, pabrėždami šio suvažiavimo
reikšmę lietuviams, gyvenan tiems
šiame krašte. Vakare įvyko susipaži -
nimo vakaras, kurio metu suvažiavi-
mo dalyviai iš skirtingų pasaulio
kraš tų  galėjo daugiau sužinoti vieni
apie kitus. Po formalaus pristatymo
Kanados lietuvių jaunimas pasiūlė
bendrą žaidimą.

,,Lietuvos diena”

Kitą dieną, pavadintą ,,Lietuvos
diena”, prisimenant Europos krep-
šinio čempionatą, kuris pernai vyko
Lietuvoje, buvo surengtos krepšinio
rungtynės. Po skanių pietų aplanky-
ta Cerro pilis (Fortaleza General Ar-
tigas). Pas kui, vadovaujant Ša rūnui
ir Pažnekui, dalyviai mokėsi įvairių
tra dici nių lietuviškų stovyklinių žai-
dimų ir dainų. KLJS atstovai pasiūlė
užduotis, kurios leido dalyviams ge-
riau pažinti Lietuvos istoriją, geog-
rafiją ir papročius, dabartines Lie -
tuvos naujienas. 

Prisimintos Sausio 13-osios aukos

Minint Sausio 13-ąją prel. Putri -
mas su vietiniu kunigu An tonio
Ocaña aukojo šv. Mišias Nuest ra
Señora de Fátima lietuvių parapijoje.
Mišiose dalyvavo suvažiavimo daly-
viai, vie tiniai parapijiečiai. Maldose
pri siminėme Sausio 13-osios aukas,
sovietiniams kariniams daliniams
puolant Vilniaus televizi jos bokštą
bei Radijo ir televizijos komiteto pas-
tatą.

Po šv. Mišių XV suvažiavimo or -
ganizatoriai ir atstovai prisidėjo prie
Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų die -
nos – minėjimo visuotine pilietine
ak cija „Atmintis gyva, nes liudija”,
ku rią surengė Tarptautinė komisija
nacių ir sovietinio okupacinių reži -
mų nusikaltimams Lietuvoje atmin-
ti. Visi dalyviai padėjo žvakučių ant
Lie tuvių draugijos palangės, sukal-
bėjo maldą. 

Kraštų pranešimai, diskusijos

Kitos dienos rytą vyko talentų
vakaro ruošos darbai. Po pietų pra si -
dėjo diskusijos ir kraštų pranešimai.
Žodį taręs prel. Putrimas supa žin di-
no jaunimą su PLB, papasakojo apie
da bartinę naujų imigrantų padėtį,
taip pat pranešė apie ateinantį XIV
PLB  ir PLJS Seimą, kuris vyks Vil-
niuje lie pos 6–9 dienomis.

PLJS Pietų Amerikos atstovas
Juan Ignacio Fourment Kalvelis pa -
pa sakojo apie PLJS, jos tikslus, ren-
gi nius, pristatė aukščiausią sąjungos
or ganą – Pasaulio     Nukelta į 11 psl.

Jaunimo tradicija, 
kuri nenutrūksta

Xv�Pietų�Amerikos�lietuvių�jaunimo�suvažiavimas
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Lietuvos mokyklos – Tautos fondo vaikai

– Gerb. Laima, esate žinoma
kaip aktyvi JAV LB narė, dirbusi
įvairiausiuose baruose, o kiek me -
tų atidavėte Tautos fondui (TF) ir
kas Jus į jį atvedė?

– Pradėjau dirbti su Tautos fon -
du 2005 m. gegužės mėnesį. Tuo me -
tinė valdybos pirmininkė dr. Gied rė
Kum pikaitė pakvietė mane tapti val -
dybos nare ir įsijungti į Tautos fondo
darbus. 

– Gal galite skaitytojams pla -
čiau papasakoti apie Tau tos fondo
veiklą?

– TF įkūrė Vyriausiasis Lietu vos
išlaisvinimo komitetas  (VLIK) kaip
pagrindinį aukų telkėją ir rėmėją in -
formacinei veiklai – ELTA ir radijo
valandėlėms į Lietuvą. TF persitvar -
kius, 1992 metais buvo nutarta telk-
ti lėšas Lietuvos informaciniams ir
švietimo poreikiams ir tęsti nepo li ti -
nę, nepri klausomą, vien savo na rių
tvar komą organizacijos veiklą.

TF siekia, kad Lietuva išlaikytų
gyvą tautos charakterį, įvertintų sa -
vo istoriją, kad būtų demokratiška ir
pajaustų savo svarbą pasaulyje.  Tau -
tos fondo vykdomas ,,Mokyklų įduk -
rini mo” projektas – ryškus liudiji-
mas, jog išeivija nuoširdžiai ir jaut -
riai rūpinasi jaunimo ugdymu.

– Praėjusiais metais Jums pa -
tikėtos TF valdybos pirminin kės
pareigos. Ką žada nuveikti nau  joji
pirmininkė ir jos valdybos nariai?

– Kai 2011 m. vasarą perėmiau
TF valdybos pirmininkės pareigas
su  pra tau, kad į valdybą  būtina pak -
viesti jaunesnius žmones, ypatingai
naujai atvykusius. Juos stengiamės
supažin dinti su TF darbais ir projek-
tais, kviečiame dalyvauti įvairiau-
siuose projektuose.

Žinome, neužmirštame ir anks-
čiau pradėtų darbų, ypatingai stip ri -
nant paramą Ry tų Lietuvos mokyk-
loms. TF jau eilę metų rugsėjo mėn.
pradinukams do vanoja kuprines su
rašymo prie mo nė mis. Stengiamės
pa rūpinti prieš piečius tų mokyklų
mo kinukams. Ne paslaptis, į mo kyk -
lą jie dažnai atei na  alkani.

Vilnijos mokyklose mokosi daug
vaikų iš mišrių šeimų. Namuose jie
daugiausia kalba lenkų ar rusų
kalba, tomis kalbomis klausosi radi-
jo, žiūri TV programas. Tad pade -
dame mokykloms įsigyti grožinės lit-
eratūros knygų, ypatingai pasakų,
eilėraščių lietuvių kalba.

– TF daug metų vykdo ,,Mo -
kyklų įdukrinimo” projektą. Kas
tai per projektas ir kaip jis veikia?

– Lietuvos ,,Mokyklų įdukrini-
mo” projektas gimė 2000-aisiais vasa -
rio 16 d., pažymint 10-tąją Lietuvos
Ne pri klau somybės atkūrimo sukak-
tį. Šis projektas yra vienas svar-
biausių Tautos fondo vykdomų užda -
vi nių. Jis suteikia galimybę užsienio
lietuviams tiesiogiai padėti mo kyk -
loms ir bendradarbiauti su jaunimu.

Buvo sudaryta mokyklų „Įdukri -
nimo” ir paramos komisija, nustaty-
tos gairės, kurių pagrindinė mintis  –
įdukrinime dalyvaujantys asme nys
palaiko artimus ry šius su mokyklų
va dovybe, tas ry šys turi būti parem-

tas abipuse pagarba ir pasitikėjimu.
Gairėse buvo iškelta, kad skirta para-
ma būtų naudojama pagarbos savo
kraštui ir jo praeičiai ugdymui, lais -
vės kovų isto rijos paži ni mui, tauti -
nių tradicijų puoselėji mui, visuome -
niš kumo ir de mokratijos supratimui
bei asmeni nės kultūros ir dorovės
kė limui.

,,Mokyklų įdukrinimo” projek-
tas buvo vykdomas ieškant rėmėjų,
no rinčių padėti mokykloms, kuriose
mokėsi patys, jų tėvai ar seneliai.
,,Įsidukrinant” mokyklas pagerbia-
mas išėjusių Anapilin atminimas.
Taip pat atsiranda rėmėjų, kurie ,,įsi-
duk rina savo krašto mokyklas”.

Mokyklų ,,įduk rintojai” ir TF
ats tovai, lankydamiesi Lietuvoje,
stengiasi nuvykti į ,,įduk rin tas” mo -
kyklas ir palaiko su jomis asme ni -
nius ry šius. Per vienuoliką metų TF
pastangomis buvo ,,įdukrintos” 287
mokyklos.

Šalia to, TF visas Lietuvos mok-
slo institucijas (1250) aprūpino neiš -
kraipyta pokario istorija, kurioje  ap -
rašytos partizanų kovos už laisvę ir
Sibiro tremties Golgotos keliai. Mo -
kyklų vadovams papasakojus, kad į
mokyklų bibliotekas dar nesugrąžin-
tos sovietiniais laikais iš mokyklų
bib liotekų pašalintos netinkančios
komunistiniam auklėjimui knygos,
TF ėmėsi pastangų mokyklų biblio -
tekas praturtinti knygomis bręs tan -
čio jaunimo auklėjimo klausimais.
Kiekviena mokykla gavo po 20 kny -
gų. Tai buvo galima padaryti tik  su -
pratingų žmonių, tarp kurių ir Jūsų
laikraščio skaitytojai, finan si nės pa -
ramos dėka.

– Kaip pasirenkate mokyklas ?
Dažnai apie norimą ,,įdukrinti”

mo kyklą mums pasako patys ,,įduk -
rin  tojai”. Be to, mes artimai bendrau-
jame su Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministerija (LŠMM). Šios ministeri-
jos Re gio ninių mokyklų skyriaus
vedėjas Jonas Vasiliauskas atsiunčia
mokyklų pirmumo sąra šus. Mokyk -
lų, priklausančių krašto savivaldy-
bėms, sąrašus gauname iš dr. Ka -
zimiero Garšvos, „Vilnijos” drau gi -
jos pirmininko. Apie jas mums pra -
neša ir ,,Valstiečių laikraščio” prie -
das ,,Tėviškės šviesos”, čia skelbiami

mokyklų są rašai ir veiklos aprašai. 
Prie aukos, skirtos mokyklos

„įdukrinimui” Tautos fondas pride-
da dar 25 proc. Jeigu „įdukrinimas”
skiriamas žmogaus atminimui, šei -
mos narių paprašome, kad atsiųstų
to asmens nuotrau ką ir trumpą  biog -
rafiją.  Visus duomenis nusiunčiame
į mokyklą ir jie garbingai iškabina-
mi mokyklos patalpose.

– Vilniaus krašte ,,Mokyklų
įdukrinimo” projektą įgyvendinti
pradėjote dar 2001-aisiais. Tačiau
veikla šia me krašte buvo kiek ap -
rimusi. Ko dėl TF šiuo metu vėl su -
sidomėjo Vilniaus krašto mokyk-
lomis?

– Šio krašto mokyklomis TF
domisi jau seniai. Tačiau šiuo metu,
paaštrėjus lenkų išsišokimams prieš
Rytų Lietuvos lietuviškas mo kyklas,
mes prašome plačią išeivijos lietuvių
visuomenę atkreipti didesnį dėmesį į
lietuviškų mokyklų padėti Vilnijoje
ir savo auka prisidėti prie Tautos
fondo darbo. Kviečiame prisidėti ir
žmones ne taip seniai gyvenančius
JAV. 

– Kuo šio krašto mokyklų
„įduk rinimas” skiriasi nuo „įduk -
ri nimo” kitose Lietuvos vietose?

– Tautos fondo ,,Mokyklų įduk -
rinimo” gairėse parašyta, kad auka
yra skiriama tautiniam ir dori niam
mokinių auklėjimui. ,,Įdukrinimo”
auka negali būti naudojama patalpų
ar pastato remontui ar vadovėlių įsi -
gijimui. Tačiau ,,Mokyklų įduk ri -
nimo” programoje Vilniaus krašto
mokykloms esame pa darę tam tikrų
išimčių. Pvz., atsižvelgiant į kiek vie -
nos mokyklos padėtį, joms leidžiame

,,įdukrinimo” pinigėlius pa naudoti
mok slo priemo nių įsigijimui. Ne -
turtingi to krašto mokinių tėvai ne -
tu ri  užtenkamai lėšų vaikams pa rū -
pinti mokslui reikalingų priemo nių:
są siuvinėlių ar rašymo reikme nų.
Daž nai šią  padėtį bando gelbėti mo -
kytojai, iš savo kuklaus atlyginimo
patys nupirkdami reikalingų prie   -
monių.

– Iš kur sužinote, ko būtent tai
ar kitai mokyklai reikia? Ar sten-
giatės į šiuos norus atsižvelgti, ar
tiesiog vykdote užsibrėžtą prog -
ramą?

– Kai TF gauna mokyklų sąra -
šus, sus isiekiame su mokyklos vedė-
jais, kurie mums pasako, ko jų mo -

kyklai labiausiai trūksta, o mes sten-
giamės, kiek tik galime, jų prašymus
patenkinti. Vienai mokyklai reikia
ra šymo priemonių, kitai – tautinių
kostiumų, o dar kitai – lėšų mokinių
priešpiečiams. 

– Kaip atsiliepia apie Jūsų dar-
bus pačios „įdukrintos” mokyk-
los?

– „Įdukrintų” mokyklų vadovybė
labai teigiamai atsiliepia apie  Tau -
tos fondo darbus.

– Gal galite pasidalinti LF
ateities planais?

– Rytų Lietuvoje yra 83 lietuviš-
kos mokyklos. Jų ,,įdukrinta” per 50,
vien nuo 2011 metų ,,įdukrinome” 28
mokyklas. Mūsų tikslas šiais me tais
,,įdukrinti” visas šio krašto mokyk-
las. Tai sunkus uždavinys, bet, jei at-
siras rėmėjų ir TF padedant, tai pa-
daryti įmanoma. Tad, kaip matote,
visų žmo nių dėmesys ir finansinė pa-
galba šitam projektui yra labai rei-
kalinga.

Be ,,Mokyklų įdurinimo” pro-
gramos Fondas yra numatęs ir kitus
projektus ar vykdo kitus darbus –
remia spau dą, suteikia stipendijas
mokslei viams ir studentams, skiria
lėšų vasaros užimtumo sto vyklai ne-
turtingų tė vų vai kams. Norime, kad
Rytų Lietuvos moksleiviai daž niau
galėtų išvykti į ekskursijas po isto-
rines Lie tuvos vietas bei galėtų nu-
vykti į bendras Lietuvoje vykstan -
čias vasa ros stovyklas. Tai vis  atei -
ties planai, kurie be aukotojų pa -
ramos neįvykdomi.

Mūsų atstovybė Vilniuje prižiū -
ri, kad TF projektams sunkiai su -
rinktos lėšos būtų sąži ningai naudo-

jamos, kad būtų paskirtos tiems, kam
labiausiai jų reikia. 

Artėja Vasario 16-oji ir Kovo 11-
oji. Aukokime Tautos fondui, kad bū -
tų galima paremti Rytų Lietuvos lie -
tuviškas mokyklas. 

Maloniai pra šo me siųsti čekius
Lithuanian Na tional Foundation
ar ba Tautos fondas: 307 West 30th
St., New York, NY 10001, pažymint,
kad au ka skiriama Rytų Lietuvos
mokykloms.

Tik Jūsų visų aukų dėka mes pa -
jėgsime šituos projektus įveikti. Nuo -
širdžiai dėkojame iš anksto.

– Ačiū už pokalbį. Linkiu, kad
Jūsų visi planai būtų įvykdyti.

Kalbino Laima Apanavičienė

Sunku trumpai apžvelgti, kiek nuveikta tautinio ir demokratinio ug dymo
baruose Lietuvos mokyklose. Di džiulį darbą šiame bare nuveikė JAV gyvuo-
jantis Tautos fondas. Tautinės sąmo nės skatinimas yra vienas svarbiausių šio
labdaringo fondo užda vinių. Apie tai ir kalbamės su Tautos fondo valdybos
pirmininke Laima Šileikyte-Hood.

Tautos fondo valdybos pirmininkė
Laima Šileikytė-Hood                                                           

Asmeninio albumo nuotr.

Tautos fondo tarybos narės: ,,Mokyklų įdukrinimo” ir paramos komisijos pirmi-
ninkė dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto (kairėje) ir dr. Rožė Šomkaitė aplankė Tautos
fondo ,,dukrą” – Lavoriškių mokyklą Vilniaus rajone.     Asmeninio archyvo nuotr.
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Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis vasario 4 d. Miunchene Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklu
„Lietuvos diplomatijos žvaigždė” ap-
dovanojo žmogaus teisių gynėją, vie-
ną iš Helsinkio grupės Lietuvoje stei-
gėjų Eitan Finkelstein ir pirmąjį Vo-
kietijos ambasadorių Lietuvoje Gott-
fried Albrecht. 

Įteikdamas apdovanojimą G. Al-
brecht, kuris Lietuvoje dirbo 1991–
1992 m., ministras pabrėžė, kad tuo
metu Europos šalių ambasadorių pa-
skyrimas Lietuvai buvo itin svarbus
faktas siekiant įsitvirtinti tarptauti-
nėje arenoje. Pasak A. Ažubalio, Vo-
kietija, priskiriama didžiosioms Eu-
ropos valstybėms, buvo viena pirmų-
jų atlikusi šį žingsnį. Sveikindamas
E. Finkelštein, ministras pastebėjo,
kad jo veikla anuomet buvo labai
svarbi ne tik Lietuvai, bet ir skati-
nant demokratines jėgas pačioje Ru-
sijoje. E. Finkelštein vardas ir ryšiai
padėjo kitiems žmogaus teisių gynė-
jams susilaukti paramos ir užmegzti
ryšius su bendražygiais Rusijoje.

A. Ažubalis vasario 3–4 d. daly-
vavo 48-ojoje Miuncheno saugumo
konferencijoje, kurios metu disku-
tuota apie naujus saugumo reikala-
vimus energetikoje, saugumo bend-
rijos kūrimą Europoje, finansų krizę
ir jos poveikį tarptautiniam saugu-
mui, branduolinį nusiginklavimą,
Europos Sąjungos ir NATO ateitį, pa-
dėtį Artimuosiuose Rytuose. Kaunas (15min.lt) – Kaune stei-

giama Emigrantų partija, kurios
sumanytojas – Kauno savivaldybėje
vairuotoju dirbantis 60 metų Juozas
Murauskas, 8 metus gyvenęs Čikago-
je. „Kraujas šaukia grįžti į Tėvynę,
nes, atėjus vyresniam amžiui, pagal-
voji – ne pinigai svarbiausia, – sako
J. Murauskas. Tačiau grįžti – sudė-
tinga, nes Lietuvoje emigrantams
sunku susirasti darbą. Todėl reikia
patiems už save pakovoti”.

Grįžęs į Lietuvą jis įkūrė savo
verslą „Juozo limuzinai”, tačiau pas-
taruoju metu automobilių nuomos
užsakymų – ne pyragai. Limuzinų

verslu kaunietis vertėsi ir Jungtinė-
se Valstijose.

Iniciatyvinė naujos partijos stei-
gimo grupė iki vasario 18 d. tikisi su-
rinkti ne mažiau kaip 1,000 gyvento-
jų parašų, kurių reikia, norint įkurti
partiją. „Emigrantai” neslepia noro
gerai pasirodyti Seimo rinkimuose.

Tuo tarpu trys jau veikiančios
partijos – Lietuvos centro partija,
Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir
Tautininkų sąjunga – kuria susivie-
nijimą ,,Už Lietuvą Lietuvoje”. Jo už-
davinys – sustabdyti Lietuvos politi-
nę, teisinę bei socialinę griūtį ir at-
kurti nacionalinę politiką. 

Kaune steigiama Emigrantų partija

Antroji lietuvių pamaina pradėjo tarnybą Afganistane

Paskelbti Lietuvos mokslo premijų laureatai

M. Romney pasiekė pergalę Nevada valstijoje

Vilnius (BNS) – Lietuvos mokslų
akademijoje paskelbti septyni 2011
metų Lietuvos mokslo premijų nusi-
pelnę darbai. Humanitarinių ir so-
cialinių mokslų srityje laureatais ta-
po du mokslininkai. Apdovanojimai
skirti  Rūtai Janonienei už darbų cik-
lą ,,Lietuvos bernardinų meninis pa-
veldas. Vilniaus konvento architek-
tūros ir dailės tyrimai (1996–2010)” ir
Mykolui Michelbertui už darbų ciklą
,,Senojo geležies amžiaus (I–IV a.)
baltų genčių materialinė ir dvasinė
kultūra. Lietuvos gyventojų prekybi-
niai ryšiai”. Fizinių mokslų srityje
apdovanoti taip pat du darbai: pir-
mas – Dariaus Čeburnio, Vidmanto
Ulevičiaus ir Kęstučio Kvietkaus dar-
bų ciklas ,,Atmosferos aerozolio dale-
lės: fizinės-cheminės savybės ir įtaka
klimato kaitai, oro taršai ir sveikatai

(1996–2010)”, antras – Ričardo Ma-
kuškos ir Algirdo Žemaitaičio darbų
ciklas ,,Gamtinės kilmės ir sinteti-
niai polielektrolitai aukštosioms
technologijoms (1996–2010)”. Biome-
dicinos mokslų srityje premijos ski-
riamos Zitai Aušrelei Kučinskienei
už darbų ciklą ,,Aterosklerozės pato-
genezės mechanizmai: molekulinių
žymenų paieška ir tyrimas (1996–
2010), bei Osvaldui Rukšėnui ir Aidui
Alaburdai už darbų ciklą ,,Nervų sis-
temos veiklos ir patologijos mecha-
nizmų tyrimas (1996–2010)”. Techno-
logijos mokslų srityje premija skirta
Pruteniui Petrui Januliui (po mir-
ties), Violetai Makarevičienei ir Eg-
lei Sendžikienei už darbų ciklą ,,Nau-
jos žaliavos ir metodai biodyzelino
gamybai (1999–2010).

„Lietuvos diplomatijos žvaigždė” įteikta
Lietuvai nusipelniusiems žmonėms

Indianapolis (ELTA) – Nacionalinės amerikietiškojo futbolo lygos (NFL) čem-
pione tapo ,,New York Giants” komanda. Ji 46-ajame ,,Super Bowl” žaidinyje va-
sario 5 d. 21:17 įveikė ,,New England Patriots” komandą. Naudingiausiu rungty-
nių žaidėju išrinktas 31 metų Eli Manning iš ,,Giants” komandos. Indianapolis
mieste vykusias varžybas stebėjo per 68,000 žiūrovų. ,,New York Giants” koman-
da ,,Super Bowl” žaidinį laimėjo ketvirtą kartą. Iki šiol ji finalines rungtynes buvo
laimėjusi 1987, 1991 ir 2008 metais. ELTA nuotr.

Las Vegas (BNS) – JAV respubli-
konų kandidatas į Baltųjų rūmų šei-
mininkus Mitt Romney vasario 4 d.
pasiekė užtikrintą pergalę partijos
aktyvistų sueigose Nevada valstijoje
ir įtvirtino savo, kaip pirmaujančio-
jo padėtį kovoje už galimybę lapkritį
prezidento rinkimuose varžytis su
Barack Obama. 

Tačiau jo pagrindinis varžovas,
buvęs Atstovų rūmų pirmininkas
Newt Gingrich, kuris Nevada valsti-
joje liko antroje vietoje, žadėjo kovoti
iki pat rugpjūčio ir tvirtina, kad vis
dar gali tapti partijos kandidatu į
prezidentus. Šią savaitę kandidatų
laukia balsavimai dar trijose valsti-
jose, ir žinovai tvirtina, kad M. Rom-
ney ir N. Gingrich tikriausiai varžy-
sis vienas su kitu iki pat vasarą įvyk-
siančio partijos suvažiavimo Florida
valstijoje.

Suskaičiavus 42,9 proc. Nevada
valstijos balsų buvo paskelbta, kad
už M. Romney balsavo 42,5 proc. par-
tijos rinkėjų – tai aiški persvara,
nors šis balsų skaičius ir yra mažes-
nis už 50 proc., jo gautus per 2008 m.
pirminius rinkimus šioje valstijoje.
Už N. Gingrich vasario 4 d. Nevada
valstijoje balsavo 26,2 proc. partijos
rinkėjų. Atstovų rūmų narys iš Te-
xas Ron Paul liko trečias – jis gavo
18,4 proc. balsų. Religingas konserva-
torius, buvęs senatorius iš Pennsyl-
vania valstijos Rick Santorum gavo
13 proc. balsų.

Respublikonų kandidatai dabar
kovoja už tai, kad jų stovykloje atsi-
durtų dauguma iš būsimų 1,144 su-
važiavimo Tampa mieste delegatų.
Kol kas M. Romney turi užsitikrinęs
95 deputatų balsus, N. Gingrich – 30,
R. Paul – 13, o R. Santorum – 10. 

sPORTas

Vilnius (BNS) – Vasario pradžioje
Afganistane tarnybą pradėjo motori-
zuotosios pėstininkų brigados ,,Gele-
žinis vilkas” Romualdo Giedraičio ar-
tilerijos bataliono antroji oro atakos
valdymo grupė (OAVG). Lietuviai Da-
nijos karių kontingento sudėtyje pus-
metį tarnaus Afganistano pietuose
esančioje Helmando provincijoje.

Lietuvos OAVG užduotis – remti
Danijos kariuomenės kovinės grupės
vienetus ugnies parama iš oro, planuo-
jant, užsakant ir valdant puolimo

sraigtasparnius, bepiločius skraidan-
čius aparatus ir lėktuvus. Pirmoji
OAVG Danijos karių kontingento sudė-
tyje operacijoje Afganistane dalyvavo
2008 m. OAVG – ugnies paramos pada-
linys, skirtas paremti bataliono arba
brigados dydžio kovinį vienetą ugnimi
iš oro. Oro parama yra viena iš veiks-
mingiausių ugnies paramos priemo-
nių kovos lauke. Grupę sudaro keli
specialų ir sudėtingą paruošimą baigę
kariai.

Dusetos (ELTA) – Vasario 4 d. Dusetų hipodrome vykusiose tradicinėse tarp-
tautinėse žirgų lenktynėse ,,Sartai 2012” pagrindinę rungtį laimėjo Stanislovas
Kėrys, antra vieta atiteko Tomui Lukošiūnui, trečia – Žydrūnui Vasilionkai. Viena
didesnių šių lenktynių naujovių – pirmą kartą Dusetų hipodrome surengtos stam-
biųjų žemaitukų veislės žirgų lenktynės. Dar viena šių metų lenktynių naujovė –
ilgiausia, 3,200 metrų atkarpa, kurioje suaugusiais ristūnais buvo kovojama dėl
,,Žiemos stajerių” apdovanojimo. Lenktynėse, kurių prizų fondą sudarė 57,000
litų, dalyvavo 56 sportiniai žirgai. Varžybas, spaudžiant 18 laipsnių šalčiui, stebėjo
daugiau kaip 15,000 žiūrovų.                                                         ELTA nuotr.

URM nuotr.



Jis netgi netyrosioms dvasioms
įsakinėja ir tos jo klauso. Mk 1, 21–28

Netyroji dvasia, kurią šv. Igna-
cas vadina sielos priešu, tik-
rai labai aktyviai veikia kiek-

vieno žmogaus gyvenime. Dažniau-
siai mes nematome jos tiesioginio
veikimo. Tačiau į ją negalime ne-
kreipti dėmesio. Kartais sielos prie-
šas bando valdyti mūsų gyvenimus.
Pirmiausia jis puola mūsų mintis,
bandydamas paveikti mąstyseną. Jis
veda mus į nusivylimą, liūdesį, neri-
mą, baimes. Jis moko mus susitai-
kyti su patirtomis nesėkmėmis, ati-
ma jėgas, džiaugsmą, entuziazmą, už-
sidegimą ir optimizmą.

Dievas nuolat sėja naujas savo
gerumo ir galios sėklas. Tačiau tos
sėklos neauga, kai mes priešinamės
tam, ką Dievas daro. Dažnai karto-
jame: „Nieko nesugebu, esu per se-
nas, neturiu pinigų, talentų, galimy-
bių, nieko nepasieksiu...” Tai sielos
priešo sėjamos piktžolės, kurias mes
lengvai įsileidžiame į savo mąstyse-
ną. Todėl nuolat turime atlikti gyve-
nimo peržvalgą ir patikrinti savo
mintis, klausdami savęs: „Apie ką
nuolat mąstau? Ar leidžiu sau sva-
joti? Ar turiu didelę viziją, įkvepian-
čių tikslų? Ar žinau savo stipriąsias
savybes? Ar kovodamas su liga nuo-
lat mąstau, jog Dievas gydo ir kad
tikrai galiu pasveikti? Ar tikiu, jog
galiu surasti geresnį darbą?...” Jei
norime nugalėti sielos priešo pagun-
das, turime išvalyti jo siūlomas min-
tis iš savo mąstysenos. 

Niekada nevėlu atsikratyti pikto-
jo mums siūlomų minčių, atsiversti
ir toliau būti Dievo vaiku, pilnu sva-
jonių, idėjų, pasitikėjimo. Visi mes
patiriame sudėtingų atvejų, esame
gundomi susitaikyti su ligomis, ne-
mėgstamu darbu, nesutarimais šei-
moje, skolomis, priklausomybėmis.
Tačiau Dievas kiekvieną nori išlais-
vinti. Dievas sukūrė mus, kad mes
kažką pakeistume. Todėl atskirkime
mintis, kurios trukdo mums gyventi,
vykdyti jo pašaukimą.

Turėjau draugą, kuris, valyda-
masis ausis, per stipriai paspaudęs
pažeidė ausies būgnelį. Tai buvo
skausminga. Jis nukrito ant žemės, o
kai skausmas atlėgo, bandė atsistoti,
bet negalėjo. Ausies būgnelis yra
labai mažas, bet jei jį pažeidžiame,
prarandame pusiausvyrą. Taigi toks
mažas dalykas valdo mūsų visą kū-
no. Galiu būti stiprus, tvirtas, svei-
kas, bet šis mažas būgnelis gali viską
pakeisti. Taip ir mūsų mintys. Mes
visi turime Dievo dovanas, malonę,
galimybes. Bet maža mintis keičia
mus, atitraukia mus nuo to, kuo turė-
tume būti, kuo galime būti. Tik viena
maža mintis, kad kažko neturime,
kažko nesugebame, panaikina pu-
siausvyrą, atitraukia mus nuo Dievo
paruošto gyvenimo, puikių galimy-
bių, neįtikėtinų laimėjimų. Jei ma-
nome, kad nerasime geresnio darbo,

taip ir bus. Jei manome, jog nepa-
sveiksime, taip ir bus. Turime suras-
ti tokias mintis, ištrinti jas ir kartoti:
„Aš galiu, aš moku, esu stiprus, pa-
laimintas. Dievas nepyksta ant ma-
nęs, jis labai myli mane.” Viena maža
teigiama mintis gali viską pakeisti
gera kryptimi.

Prisimenu pasakojimą apie vie-
ną kalytę, kuri laukėsi šuniukų. Kar-
tą, jai bėgant per gatvę, ji buvo par-
trenkta automobilio, abi jos užpakali-
nės kojos buvo sulaužytos. Ji parš-
liaužė namo ir po truputį sveiko, bet
jos kojos liko pažeistos – ji galėjo tik
šliaužti užpakalinėmis kojomis. Po
kiek laiko jai gimė šuniukai, sveiki,
vikrūs. Tik po trijų savaičių visi pa-
stebėjo, kad mažyliai šuniukai taip
pat šliaužia užpakalinėmis kojomis
taip, kaip jų mama. Visi manė, kad
nelaimė pakenkė ir jiems. Šuniukai
buvo nuvežti pas veterinarą, kuris
pasakė, jog nieko blogo nėra jų ko-
joms. Jie paprasčiausiai kopijavo
savo mamos elgseną. Jie suprato, kad
būtent taip turi vaikščioti.

Ir mes dažnai mąstome ir elgia-
mės taip, kaip mūsų tėvai, mokytojai,
draugai, vadovai. Turime tam tikrą
elgesio modelį, kurį sukurti mums
padėjo kiti. Žinoma, labai svarbu mo-
kytis išminties iš kitų patirties, bet
turime nuolat prisiminti, kad Dievas
mus sukūrė unikalius, nepakartoja-
mus, pagal savo paveikslą. Mes esa-
me jo kūrybos šedevrai. Jis suteikė
mums palaimą ir galimybes, aprūpi-
no talentais ir kitais ištekliais. Todėl
negalime gyventi „vilkdami kojas”,
turėdami mažas svajones, žalingus
polinkius, žemą savigarbą. Nusikra-
tykime tuo, kas mes nesame. Maldoje
kartokime: „Neturiu pinigų, bet Die-
vas mane aprūpina viskuo, ko man
reikia... Neturiu tinkamo išsilavini-
mo, bet Dievas atidaro vis naujas
duris... Neturiu įtakingų artimųjų,
bet jis siunčia man reikiamų žmo-
nių... Nors ir sunki ekonominė pa-
dėtis, bet aš pasieksiu savo troški-
mus.” Taip mąstydami ir melsda-
miesi žmonės pakeitė ne tik savo sa-
vijautą, sveikatą, bet ir šeimos san-
tykius bei savo verslą ar organizaciją
pakylėjo į naują veiklos lygmenį.

Jėzus parodė, kad galime valdyti
netyrąsias dvasias, kurios mus gun-
do per mūsų mąstymą. Šiandien atsi-
sakykime sielos priešo mums siūlo-
mų minčių. Tikėkime, kad Dievas
darbuojasi, jog jis kažką nuostabaus
yra mums parengęs. Tikėkime, kad
viskas gali keistis į gera, jog jis mus
veda į naujas galimybes, naujus lai-
mėjimus. Jei atsisakysime kasdien
bent vienos blogos minties, atgausi-
me pusiausvyrą. Tuomet galėsime
įgyvendinti Dievo pašaukimą ir
mums skirtą misiją. Pasieksime savo
svajones, būsime, kuo norime būti,
gyvensime tą, gyvenimą, kuriam esa-
me pašaukti. Jis tikrai nori parodyti
savo garbę ir galią tikinčio žmogaus
gyvenime.

Bernardinai.lt
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5 Eilinis sekmadienis
Minties galia

ŠVeNTaDieNis

RYTIS GURKŠNYS, SJ

sVeikaTa

Mentolo tepalas 

Tepti grybelio pakenktus nagus
mentolo tepalu ,,Vick VapoRub’’ yra
gana saugu ir dažnai veiks mingiau,
nei naudojant bereceptinius tepalus,
skirtus nagų grybelio gydymui.
Tyrimais nustatyta, kad tepant šiuo

tepalu pakenktus nagus kasdien, 15
iš 18 besigydančių suaugusių asme -
nų buvo pastebėtas pasveikimas arba
ryškus pagerėjimas. Siūloma, prieš
tepant ,,VapoRub’’, nuvalyti na gą va-
tos gabalėliu, suvilgytu baltame acte.

Imbieras 

Imbieras (angl. ginger) gali pa-
dėti esant py ki nimui, jis taip pat su-
mažina pykini mą kelionių metu.
Studijos įrodė, kad išgėrus 1 gramą
imbiero valandą prieš operaciją, su-
mažėja pykinimas ir vėmimas pir-
mas 24 val. po operacijos. The Natio-
nal Cancer Institute nustatė, kad
asmenys, kurie yra gy domi chemo-
terapijos būdu, išgėrę vieną ketvirtį
šaukštelio imbiero 3 dienas iš eilės
prieš gydymą, sumažina pykinimą

net 40 proc. Taip pat nustatyta, kad,
vartojant imbierą kar tu su vėmimą
slopinančiais vaistais, sustiprina-
mas šių vaistų po veikis. Kelionių me-
tu, jei pykina, patariama išgerti 1–2
gabalėlius kris talizuoto imbiero, ku-
rio galima įsigyti maisto parduotu-
vėse.

Vanduo

Kasdieninis burnos skalavimas
vandeniu gali apsaugoti nuo slogos ir
ūmių kvėpavimo infekcijų, o susir-
gus sumažinti požymius ir pagerinti
sveikatą. Japonijoje 2005 m. atlikti
tyrimai parodė, kad asmenys, kurie
gripo epidemijos ir viršutinių kvė-

pavimo takų susirgimų metu skalavo
burną bei gerklę 3 kartus per dieną,
net 40 proc. mažiau sirgo šiais susir-
gimais. Taip pat patariama ska lauti
šiltu sūriu vandeniu bei vandeniu su
citrina ir medumi, tai sumažina
bronchų sudirginimą, suminkština
bei išvalo gerklę.

Magnio pienas 

Šis produktas gali sumažinti
skausmą ir pagerinti savijautą esant
burnos opoms (canker sores). Mag -
nio pienas (angl. milk of  magnesia)
opų negydo, bet užtepus jos ant opų,
jaučiamas palengvėjimas ir skausmo
sumažėjimas. The Natio nal Institute
of  Health siūlo praplauti opas vande-
nilio peroksidu pusiau sumaišytu su
vandeniu, o po to sutepti magnio pie-
nu. Burnos opos gali at sirasti gydan-
tis kai kuriais vaistais, ypač chemo-
terapinio gydymo metu, o taip pat
naudojant dantų pastas, tu  rinčias

savo sudėtyje sodium lauryl sulfate.
Patariama rinktis gydymo pastas,
kurios neturi šios cheminės medžia-
gos kaip ,,Biotene’’ ar ,,Tom’s of  Mai-
ne’’.

Spanguolės

Jei dažnai kamuoja šlapimo pūs-
lės uždegimai, jums gali pagelbėti
spanguolių sultys. Jos neišgydys už-
degimo, bet padės jo išvengti. Būkite
atsargūs, jei vartojate vaistus, skysti-
nančius kraują kaip ,,Warfarin’’
(Coumadin), ,,Plavix’’ ar ,,Aspirin’’,
nes spanguo lių sultys gali sustiprinti
vaistų vei kimą ir prasidėti kraujavi-
mai. Varto jant 2 kartus per dieną po
500 mg spanguolių tablečių galima
išvengti šlapimo takų infekcijos.
Panašiai kaip antibiotikai, kurie už-
muša bakterijas, spanguolės nelei-
džia bakterijoms prisikabinti prie
šlapimo pūslės sienelių ir taip ap-
saugo nuo uždegi mų.

Būkite sveiki ir nepamirškite na-
minių gydymo priemonių!

Paruošta pagal žurnalą  
,,AARP Bulletin”

Naminės�gydymo�priemonės (2)
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Klemensas Kucenas, gyvenantis Orange, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Tęsinys�iš�sausio�31�d.

Ona Rakauskas, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Patricia Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su me tinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
vIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencijakadencija
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 1

Jūsų dėmesiui siūlome didelio at -
garsio susilaukusios, praėjusiais me -
tais leidyklos ,,Tyto alba” (Vilnius) iš -
leistos buvusio Lietuvos Respublikos
pre zidento Valdo Adamkaus knygos
,,Pas kutinė kadencija. Prezidento die -
no raščiai” (literatūrinis bendraauto -
ris Valdas Bartasevičius) ištraukas. 

Dešimt metų (1998–2003 ir 2004–
2009 m.) šaliai vadovavusio preziden-
to V. Adamkaus knygoje skelbiami jo
die no raščiai, atspindintys laikotarpį
po 2003 m. prezidento rinkimų ir jo
antrosios kadencijos įvykius. 

Prezidento dienoraščiuose gausu
net politologams nežinomų faktų. Šie
už rašai leidžia žvilgtelėti į politinių
de batų užkulisius ir kartu su Lietuvos
pre zidentu tarsi dalyvauti pasitari -
muose, kuriuose buvo sprendžiamos
Lie tuvos ir pasaulio politikos proble-
mos. V. Adamkus ne vien detaliai ap -
rašo įvykius, bet ir juos atvirai verti-
na, komentuoja, pateikia politikų por -
tretų. Dienoraščių puslapiams jis
patiki net ir savo išgyvenimus.

Knygoje dienoraščiai papildyti V.
Adamkaus pastabomis ir mintimis,
ki lu siomis jam sklaidant savo pasku -
tinės kadencijos užrašus. Taip iš as -
me ninių prezidento įžvalgų ir minčių
su si dėlioja Lietuvos politinio gyveni-
mo panorama. 

Apie tai, kaip knyga buvo sutikta
Lie tuvoje, skaitykite šia me ,,Drauge”,
3 puslapyje, skelbiama me Romualdo
Kriaučiūno straipsnyje ,,V. Adamkaus
knyga – lietuviškasis ‘WikiLeaks’”.

Susidomėję šia knyga ją gali įsi-
gyti internete adresu: www.patogu-
pirkti.lt

Knyga prasideda nuo V. Adam-
kaus žodžio.

* * *
Laikas greitai užžeria įvykius

užmaršties dulkėmis. Ne kartą man
pačiam teko įsitikinti, kad jau kitą
dieną gali būti pasakojama visiškai
kitaip, nei buvo iš tikrųjų. Ką jau kal -
bėti, kai atsigręžiama į tai, kas nuti -
ko prieš metus, dvejus ar penkerius?
Noras padėti atminčiai išsaugoti gy -
vą praeities vaizdą ir skatino mane
daug metų nuolat rašyti dienoraštį.

Paauglystės, jaunystės metais
daug žmonių savo mintis ir jausmus
patiki dienoraščiui. Man šis įprotis
susiformavo sulaukus brandos, kai

jau buvau JAV federalinės valdžios
pareigūnas, vadovavau už šešių vals -
ti jų gamtosaugą atsakingai regioni -
nei JAV aplinkos apsaugos agen-
tūrai, bet kartu likau pasinėręs į
išeivijos politinę bei visuomeninę
veiklą.

Ypač stropiai ėmiau rašyti dieno -
raštį, kai Lietuvos žmonės man su -
teikė didžiulę garbę ir atsakomybę
dešimt metų būti šalies prezidentu.
Tai nemenka jaunos Lietuvos valsty-
bės brendimo, įsitvirtinimo tarptau -
tinėje bendruomenėje istorijos dalis.
Jutau pareigą sąžiningai fiksuoti
įvykius, procesus, kuriuose pats
dalyvavau ar kuriuos stebėjau. Viena
vertus, tai dariau norėdamas sau
išsau goti tikslesnį kintančio poli-
tinio gy venimo vaizdą, nes prabėgus
ir ke lioms dienoms daug kas apsi-
blausia, prisimiršta svarbios detalės,
o juk kiekvienam žmogui pravartu
kartais atsigręžti į praeitį. Kita ver-
tus, su vokiau, kad mano užrašai gali
būti naudingi istorijos studijoms.

Kone kasdien vakare stengda -
vausi užfiksuoti svarbesnius įvy-
kius. Jei kokios aplinkybės sutruk-
dydavo, tai darydavau kitą dieną.
Tiesa, pasi taikydavo, kad dėl labai
intensyvios dienotvarkės užmesda-
vau dienoraštį net ir kelioms savai-
tėms, bet tokių „baltų dėmių” nėra
daug, ir rengda mas knygą, pasisten-
giau šias spragas užkamšyti vėles-
nių laikų prisiminimais ir komen-
tarais.

Žinoma, dienoraštyje neįmano -
ma išvengti subjektyvumo, jame vi -
suomet atsispindi asmeninis rašan -
čiojo požiūris. Fiksuodamas įvykius,
nevengiau jų vertinti, išsakyti savo
nuomonės, kartais išliedavau ir jaus-
mus. Mat pasitaikydavo, kad spaudo-
je perskaitydavau pastabų, spėlionių,
politologų tariamų įžvalgų, neturin -
čių nieko bendra su tikrove. Būdavo
ir melo, niekuo nepagrįstų įtarinėji -
mų, net įžeidinėjimų. Susilaikyda-
vau nuo viešo atkirčio, bet vakare už-
rašydavau, kas guli ant širdies. Ra-
šymas man padėdavo nusiraminti.
Kilus su manymui dienoraščius sudė-
ti į kny gą, nusprendžiau išsaugoti jų
atvirumo dvasią, todėl necenzūruo-
damas skelbiu ir emocinius išgyve-
nimus, pa tirtus diena iš dienos ra-
šant apie tuo metu mane jaudinusius
dalykus.

Manau, dienoraščiai gali praver-
sti mūsų šalies politinius procesus
norintiems geriau suvokti žmonėms
ne vien dėl juose išguldytų faktų, de -
ta lių, bet ir dėl mano autentiškų ver-
tinimų, paaiškinančių, kodėl aš pri -
ėmiau vienokį ar kitokį sprendi-
mą.

Šioje knygoje skelbiami dieno-
raš čiai aprėpia šešerių su puse metų
laikotarpį – tarpsnį nuo pirmosios
iki antrosios kadencijos ir visą jos
laiką. Ankstesnių metų dienoraščių
nebuvo prasmės publikuoti, nes iš
dalies jais remiantis parašyta mano
pirmosios kadencijos atsiminimų
kny ga „Be nutylėjimų”.

Be abejo, į knygą nebuvo įmano -
ma netrumpinant, mechaniškai per-
kelti visų dienoraščių. Pirmiausia –
ji būtų dvigubai storesnė. 

Bus daugiau.

Visai neseniai atšvenčiau savo
80-tąjį gimtadienį. Vis dėlto
tai – labai ilgai nugyventas

amžius ir ne visi net šiais laikais to-
kio amžiaus sulau kia.

Reikia pripažinti, kad šių laikų
medicininė priežiūra yra labai pa-
žengusi, o medicininė diagnostikos
apa ra tūra visiems prieinama ir be -
veik stebuklinga. Šiais laikais gydy-
tojams daug lengviau rasti ligos
priežastis ir tiks liau nustatyti, kuo
sergama ir, žinoma, nuspėti pasveiki-
mo galimybes. Statistiniai lobiai apie
ligas yra dideli ir lengvai prieinami
visiems  gy dytojams pasauliniu mas-
tu. Inter netas yra stebuklingas žmo-
nijos iš radimas, atsakantis į visus
klausi mus, jeigu moki juo naudotis.

Labai daug reiškia kiekvieno
skausmo ar jaučiamo negerumo įver-
tinimas. Skausmas yra geriausias
ženklas, pranešantis mums, kad rei-
kia nedelsiant ieškoti gydytojo pagal-
bos. Ankstyvas gydymas dauge liui
išgelbsti gyvybę. Vyrai dažnai mažai
kreipia dė me sio į skausmą ir laukia
savaiminio pagerėjimo. Todėl čia
dažnai įsikiša tos galestingosios se-
serys, mūsų žmonos, kaip ir mano
Dalia.  

Kartais būna, kad skausmo be-
veik nėra, bet vis tiek jauti, kad kaž-
kas yra ne taip. Pats esu tai išgyve-
nęs – gydytojas nepastebėjo pasikeiti-
mų ir laukė metus, kol mano sveika-
ta pablogėjo. Po operacijos laukė che-
moterapija, po to – labai nemalonus
gijimas ir gydymas. Dėkui Dievui,
kad turėjau žmoną, savo gailestin-
gąją seserį. Iš sikrapščiau iš ligos.

Kita ilgo gyvenimo nelaimė – iš-
dilusi kelio kremzlė. Ir vėl – operaci-
ja. Atsibu dau, lyg niekur nieko ne-
būtų buvę, nors pats kelias atsigavo
ne iš karto. Kai Dalia lankstė kelią
namie, buvo beveik malonumas, o te-
rapijoje „gailestingosios” seserys
nebuvo tokios gailestingos. Vis dėlto
pagijau gana greitai, pats labai sten-

giausi, nes jeigu gyventi, tai gyventi
normaliai.

Trečias ir paskutinis „nuotykis”
buvo baisiausias – namie ištikęs šir-
dies smūgis. Šį kartą į ligoninę važia-
vau ne su Dalia, bet su ugniagesių
greitąja. Dalia greitai paskambino
911!

Operacija pasisekė. Ka lėdas ir
Naujuosius metus praleidau ligo-
ninėje. Gana ilgai jaučiausi kaip viš -
čiu kas, išlindęs iš kiaušinio. Prie
lovos sėdėjo Dalia, ir vėl pasveikau.
Bet da bar vėl lipu ant stogo nukasti
sniegą ir nugrėbti lapus rudenį, bet
tik tada, kai žmona išvažiuoja į
krautuves. Noras gyventi labai prik-
lauso nuo kiekvieno šeimos nario,
nuo „gailes tingosios sesers” – žmo-
nos, kuri tavimi rūpinasi, skaniai
verda, yra geriausia tavo drau gė.
Dau gelis ligonių nemėgsta ligoninės
pa ruošto maisto ir laukia kuo grei-
čiau grįžti namo. Taip buvo ir man,
kiek vieną kartą gulint ligoninėje!

Nukelta į 11 psl.

Mūsų gailestingosios seserys
DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Dalia Povilaitienė.



(1964 m.), o po 4 metų apsigynė ma-
gistro laipsnį ir pradėjo dirbti peda-
goginį darbą aukštojoje mokykloje.
1977 m. Ottawa University (Kana-
doje) jam buvo su teiktas filosofijos
daktaro diplomas. 1981 m. Račkaus-
kas tapo ką tik įsteig to Lituanistikos
tyrimų ir studijų centro valdybos
pirmininku. 1995 m.  Vilniaus peda-
goginis universitetas jam suteikė
garbės daktaro vardą. Tais pačiais
metais jis išrinktas Amerikos lietu-
vių tarybos (ALT) pirmininku, o 1981
m.  suteiktas Chi cago State Universi-
ty ordinariumo profesoriaus titulas.

Gavo ir majoro laipsnį

Apie dr. prof. Račkauską būtų ga -
lima daug rašyti, daug įdomių da -
lykų apie sukaktuvininko veiklą pa-
pasakoti. Tačiau šį straipsnį norisi
baigti įdomia istorija, kuri kai kam
gali pasirodyti ir humoristiška. 

„Kai aš 1966 m. tarnavau JAV ka-
riuomenėje, – pasakoja Račkaus-
kas, – tada vyko Vietnamo karas. No-
rėjai tu ar ne, vis tiek turėjai eiti į
kariuomenę. Jeigu pats norėjai tar-
nauti, prašom, o jei nenorėjai, tai tu-
rėjai laukti, kol pašauks. O pa šauk-
tas, žinok, papulsi į pėstininkų dalinį

ir būtinai išvyksi kariauti į Vietna-
mą. Aš truputį pagudravau, atvirai
sakant, išsisukau. Buvau pa skirtas į
belaisvių tardytojų dalinį. Kadangi
aš buvau gerai išlaikęs lietuvių kal-
bos egzaminą, todėl man ne reikėjo
laukti eilės, aš iš karto pa tekau į to
dalinio rezervą. Tardytoju tapau pe-
rėjęs visas būtinas privalomas ka-
riuomenės mokyklas bei iš laikęs ati-
tinkamus egzaminus. Ir paskui apie
šešerius metus kartkar tėmis vis
reikėjo būti šiame dalinyje. Gal ir
keista, per tą visą laikotarpį man ne-
teko tardyti nė vieno kalinio, nes mes
su Lietuva nekariavome, – juokauja
profesorius, – ir nė vienas ‘blogas’
lietuvis nepakliuvo į JAV armijos
akiratį.

Per tuos penkerius metus man
pabodo būti eiliniu ir panorau tapti
karininku. Paruošiau visus būtinus
dokumentus ir pateikiau karinei va -
dovybei prašymą, kad mane pakeltų į
karininkus. Iš pradžių apie porą me -
tų karinė vadovybė mano dokumen-
tus vis atmesdavo, motyvuodama,
kad esu gimęs ne Amerikoje ir galiu
būti nepatikimas. Tada aš JAV va -
dovybei parašiau griežtą laišką, ku-
riame, pasirėmęs 1964 m. civiliniu
teisiniu įstatymu, kaltinau juos, kad
jie ne tik pažeidžia mano, kaip Ame -
rikoje piliečio, teises, bet taip pat
pažeidžia visus demokratinius prin-
cipus. Mano motyvų, matyt, jie buvo
priremti prie sienos ir po poros mė -
nesių man karininko laipsnį suteikė:
pradžioje leitenanto, vėliau kapitono,
o po 20 metų ir majoro. Dabar aš jau
išėjęs į atsargą. Kariuomenės reika -
lais man teko apvažiuoti bemaž visą
Ameriką, Korėją, Vokietiją, aš buvau
generalinio štabo majoras. Apmoky -
mo metu man nemažai teko susipa -
žinti su JAV karinių pajėgų naudoja-
mais ginklais ir kita amunicija, pa -
čiam teko miklinti rankos ir akies
taiklumą su įvairiais šaunamaisiais
ginklais, pasimokyti taktinių karo
gud rybių.”

Šio gana paviršutiniško rašinio
pabaigai – gražus palinkėjimas: ,,Il-
giausių metų, profesoriau, šios neei-
linės sukakties proga.’’

10 2012�vASARIO�7,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Švėkšnoje, Tauragės apskrityje,
gimęs dr. profesorius Jonas
Antanas Račkauskas, daugiau-

sia savo gyvenimo metų praleidęs Či-
kagoje ir Bever ly Shores, IN, turbūt
yra vienas iš la biausiai žinomų šių
vietovių lietuvių, plačiai pasižymė-
jęs ne tik moks linėje, bet ir visuo-
meninėje veikloje.

Šių metų sausio 20 d. profesorius
atšventė savo 70-ąją amžiaus sukaktį. 

Apie šį žymų tautietį bene išsa -
miausią biografiją parašė Čikagoje
vie šėjęs Vilniaus universiteto docen-
tas, socialinių mokslų daktaras, rašy-
tojas Remigijus Naužemys, kurio
kny gos „Beverly Shores lietuviai prie
Mičigano’’ medžiaga naudotasi ra -
šant šį straipsnį. J. Račkauskui šia-
me leidinyje skirti net 22 puslapiai.

Apie profesoriaus kilmę

Štai pirmoji trumpa ištrauka,
verta dėmesio, ypač kai sukaktuvi -
ninkas sugeba išsamiai ir vaizdžiai
pasakoti. „Šeimoje augome trys vai -
kai: dvi sesutės – vyriausioji Janina,
vidurinė Irena ir aš, Jonukas pagran -
dukas. Mano tėvas Jonas ir motina
Janina – abu gimę Švėkšnoje. Tėvas
buvo kilęs iš didelės šeimos, o brolis,
mano dėdė, taip pat turėjo gausią šei -
mą – 13 vaikų.

Mano senelis iš motinos pusės –
daktaras Juozapas Rugys buvo kilęs
kažkur nuo Suvalkijos, iš Rūgių kai -
mo. Jis augo ir gyveno užpraeitame
šimtmetyje, studijavo Rusijoje. Medi -
cinos mokslus krimto kartu su gar -
siuoju rusų rašytoju Antonu Čecho-
vu. Kadangi Čechovas gerai pažinojo
di duomenę, tai jis Juozapui Rugiui
išrū pino paskyrimą į tuometinį
Sankt Peterburgą. Rugys nesutiko su
šiuo pasiūlymu. Jis paėmė Lietuvos
žemė lapį, pirštu į jį dūrė ir pataikė į
ato kiausią Žemaitijos miestelį, ku-
riame nebuvo gydytojo. Tai buvo
Švėkšna. Joje tuo metu gyveno gra-
fas Pliateris, turėjęs grafiuką Alek-
sandrą Pliate riuką. Iš Lenkijos atvy-
kusi būsimoji senelė ne tik prižiūrėjo
grafiuką, bet ir buvo jo mokytoja. Se-
nelis daktaras Rugys susipažino su
mano senele Irena Skalska, ir netru-
kus jie Švėkš noje atšventė vestuves.
Mano senelis dirbo gydytoju Švėkš-
noje iki pat mirties. Jie turėjo tris
vaikus: Aliciją, Janiną ir Joną.”

Antras etapas – Amerika

Karo metus, kaip ir daugelis pa -
bėgėlių iš Lietuvos, teko praleisti

Vokietijoje. Surado jau anksčiau
Ame rikoje gyvenusį tėvo brolį Juo za -
pą, kuris padėjo sutvarkyti iškvieti-
mo į JAV dokumentus, atsiuntė rei-
kiamus popierius.

„Ilgai nelaukę išvykome ir 1949
m. birželio 23 d. Amerikos kariniu
laivu atplaukėme į Čikagą. Apsigyve -
nome pas mano dėdę – tėvo brolį Juo -
zapą. Po poros mėnesių mūsų bran -
gie ji giminaičiai, norėdami mūsų at-

sikratyti, visus mus (du vaikus ir du
suaugusius, išskyrus mane, nes dar
buvau per mažas) įdarbino. Pra džioje
buvo lyg ir neblogai. Apsisto jome pas
tokius gydytojus žydus daktarus,
tikrai puikūs žmonės. Žydų šeima
mane leido net į katalikišką mokyk-
lą. Šioje šeimoje gyventi tikrai buvo
gera ir malonu, bet tai tęsėsi neilgai,
apie pusmetį, nes mūsų glo bėjo žmo-
na mirė, ir jam nebeliko jokios pras-
mės toliau laikyti pulką aptarnau-
jančio personalo. Jis surado mums
kitą darbą ir kitą gyvenamąją vietą
pas tokius „airišius” (airius), kurie
buvo labai pikti ir šykštūs. Jie mums
net neleido gyventi name, tu rėjome
gyventi garaže. Kaip atsime nu, gara-
že nebuvo centrinio šildymo, ir
mums davė elektrinę krosnelę, kuri
mus šildė tik naktimis, o rytais tėvas
turėdavo ją grąžinti šeiminin kei. Pas
juos gyventi buvo tiesiog košmaras.
Mama jiems plovė drabužius, virė
valgį, o tėvas pjovė žolę, prižiū rėjo
visą gyvenamosios vietos aplin ką.
Jis buvo tarsi jų liokajus – tarnas.
Atlyginimas buvo menkas: abu tėvai
gaudavo tik 13 dolerių per savaitę.”

Račkauskas aukštojo mokslo
diplomą gavo De Paul University

Dr. prof. J. Račkauskui – jau 70
EDVARDAS ŠULAITIS

Prof. dr. J. Račkauskas.                                              A. G. Plačo nuotr.   ,,Draugo” archyvas

Catherine Bertuzis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsdama me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Nuoširdus Jums ačiū.

Gediminas Damašius, gyvenantis Libertyville, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.

Aldona Mazeika, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Daina J. Smith, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę „Draugo”
prenumeratą atsiuntė ir 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Dėkojame Rasai Baužai, gyvenančiai Tarzana CA, už 100 dol.  „Drau-
gui”, kaip kalėdinę Reginos Juškaitės-Švobienės dovaną. Labai Jums ačiū.

Vytautas Rašytinis, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už paramą.

Stasė Olšauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus remiate.

John Tamulis, gyvenantis Joliet, IL, kartu su metinės „Draugo” pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Labai Jums ačiū, kad mus skaitote
ir dosniai remiate.

Vytauto Petrulio monografiją pasitinka leidėjas prof. dr. Jonas Račkauskas ir sūnus
Vytautas Petrulis. 2003 m.                                                                   ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Atkelta iš 5 psl.     lietuvių jaunimo
kongresą bei PLJS valdybos sudėtį
(www. PLJS.org). 

Renginyje taip pat kalbėjo Ar-
gen tinos, Brazilijos, Urugvajaus ir
Kana dos atstovai, pristatę svarbiau-
sius pra ėjusius renginius, proble-
mas, sie kius ir būdus, kaip paskatin-
ti jauni mą dalyvauti lietuviškoje
veikloje ir išlaikyti lietuvišką dvasią.
Buvo pa teiktas pasiūlymas, kaip pa-
gerinti LJS veiklą. Taip pat buvo kal-
bama apie XVI Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks
Brazilijoje 2013 m. kartu su ,,Pa sau-
lio jaunimo dienomis”.

Susitikimas su buvusiais 
Vasario 16-osios mokiniais

Po įtempų diskusijų, kurios už -
truko visą pavakarį ir vakarą, vyko
susitikimas su buvusiais Vasario 16-
osios gimnazijos mokiniais. Progra -
mą vedė buvęs PLB valdybos narys,
dabartinis ULB draugijos narys Ro -
berto Ibarra Vėta. Visi buvę moki-
niai papasakojo apie Va sario  16-osios
gimnazijos svarbą jų asmeniniuose
gyvenimuose,  apie savo dalyvavimą
bendruomeninėje veikloje. Buvę
Urugvajaus mokiniai papasakojo ir
parodė nuotraukas apie savo mokslo
metus Vokietijoje, išsakė ypa tingą
padėką Lietuvių Fondui už ilgametę
paramą, taip pat buvusiam gimnazi-
jos direktoriui Andriui Šmitui ir
visam gimnazijos kolektyvui, padėju -
siems ne vienam Pietų Amerikos lie -
tuviui išmokti senelių kalbą, susipa -
žinti su kultūra ir papročiais.    

Talentų vakaras, pabaiga

Šeštadienį nuo ryto visa dele-
gacija lankėsi Urugvajaus sos tinės
senamiestyje ir Uosto turguje (,,Mer-
cado del Puerto”). Po Mišių vyko ta-
lentų vakaras, kuriame  smagiai pa-
si rodė kiekvienas LJS kraštas, visi
dainavo, šoko. Ren gi nio gale koncer-

tavo Urugvajaus šokių an samblis
„Ąžuolynas”, kuriam vado vau ja
Gustavo Martínez. 

Sekmadienį visi susirinko pa-
pietauti Urugvajaus lietuvių draugi-
joje. Žodį tarė Urugvajaus lietuvių
kul tūros draugijos valdybos pirmi-
nin kas  Aleksejunas, prel. Putrimas
padėkojo visiems suvažiavimo orga-
nizatoriams ir dalyviams bei palai-
mino maistą. Baigdami suva žiavimą
visi sudainavo ,,Ilgiau sių metų”,
linkėdami, kad suvažiavimo tradicija
dar tęstųsi ilgus metus.

Suvažiavimo nutarimai

• Prašyti Lietuvių Fondo, kad ga -
lėtų pilnai paremti bent vieną
atstovą iš kiekvieno Pietų Amerikos
krašto (kur yra įkurtos oficialios
Lietuvių Bendruomenės ir sąjungos),
kad šie galėtų lankyti Va sario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje arba Vy-
tauto Didžiojo, arba Vilniaus univer-
sitetus Lietuvoje.

• Kitas XVI Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimas vyks 2013
m. liepos mėn. Sao Paulo, Brazilijoje,
savaitę prieš tarptautinį katalikiško
jaunimo susitikimą „Pasaulio jauni-
mo dienas” Rio de Ja neiro  2013 m.
liepos 13–28 d., kuria me dalyvaus
popiežius Benediktas XVI.

Už finansinę paramą dėkojame
JAV Lietuvių Fondui. Už gautus
sveikinimus: Lietuvos Respubli kos
Seimo pirmininkei Irenai Degu -
tienei, LR užsienio reikalų ministrui
Audroniui Ažubaliui; LR ambasadai
Argentinoje, ypač ambasadoriui Vac -
lovui Šalkauskui; PLB valdybai ir jos
pirmininkei Reginai Narušienei; PL -
JS valdybai ir pirmininkui Kęstui Pi -
kūnui; Vasario 16-osios gimnazijos
mo kytojoms  Marijai Dambriūnaitei-
Šmitienei ir Bronei Lipšienei.

Parengė 
Juan I. Fourment Kalvelis

Xv�Pietų�Amerikos�lietuvių�jaunimo
suvažiavimas

Amerikos Lietuvių  Tautinės sąjungos pirminin-
kui PETRUI ir žmonai BIRUTEI BUCHAMS, jų sūnui

A † A
ANDRIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą.

ALTS LA skyrius
Jonas Talandis, pirmininkas

Vladė Siliūnas, gyvenanti Lisle, IL, pratęsdama metinę „Draugo”
prenumeratą atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už
paramą.

Atkelta iš 9 psl.
Mylintys vaikai, žmona yra labai

svarbūs, kiekvienam ligoniui gyjant
ir pažadinant jame norą gyventi.
Visa tai sergantį nuteikia optimis-
tiškai ir yra itin svarbu gyjant, kaip
tai skelbia daugelis gydytojų ir psi-
chologų. Kas gali labiau džiuginti, jei
ne mylimiausi žmonės, vaikai ir

draugai, kurie laukia tavo sugrįži-
mo?

Sakoma, kiekvienas vyras turi
tu  rėti žmoną, nes ne visada gali kal -
tinti valdžią, kai kas nors yra ne-
gerai... Neteisybė! Nori gyventi, savo
na muose turėk „gailestingąją sese-
rį”. Ačiū Tau, Dalia!

Mūsų gailestingosios seserys

Roma M. Zilionis, gyvenanti Baltimore, MD, užsisakė „Draugą” dar
vieniems metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Janina Babecky, gyvenanti Woodstock, IL, pratęsė metinę
„Draugą” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Tariame nuoširdų ačiū.

Eugenijus Radžiūnas, gyvenantis Omaha, NE, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Labai dėkojame, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Adam Jocas, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Dr. Grace B. Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, atsiuntė „Draugui”
64 dol.  Labai ačiū, kad mus remiate.

Algis  P. Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.
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SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

� Penktadienį, vasario 10 d., 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje trem-
tinė Irena Valaitis skaitys savo eiles ir pasi-
dalins prisiminimais. Aktorė Audrė Budryte
skaitys iki šiol neskelbtus tremtinių eilė-
raščius.

� Amerikos lietuvių taryba maloniai
kviečia į Lietuvos ir tarptautinių kon kur -
sų laureačių, Manhattan School of Mu -
sic (New York) studenčių pianistės Ag -
nės Radzevičiūtės ir smuikininkės Bar -
bo ros Valiukevičiūtės koncertą vasario
11 d., šeštadie nį, 6:30 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, PLC. 

� Vasario 12 d., sekmadienį, 11:30
val. r. pamaldos ir Vasario 16 d. minėji-
mas lietuvių evangelikų liuteronų Tė viš -
kės parapijoje (5129 S. Wolf Rd. Wes -
tern Springs, IL 60558). Kviečiame vi -
sus į lin k s mą lietuvišką popietę su gar -
džiais ce pelinais, lietuviška muzika ir
dai  nomis. Apie dalyvavimą prašoma iš
anksto pranešti Astridai Pauperas tel.
708-499-5383 arba el. paštu astrida-
pauperas@yahoo.com

�  Į Vasario 16-osios minėjimą, kuris
vyks vasario 12 d. 1 val. p. p. Jaunimo
cen tro didžiojoje salėje (5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636) kvie -
čia Ame rikos lietuvių taryba, LR genera -
linis konsulatas Či ka  goje ir Šiaurės Ame -
rikos lietuvių studentų są junga. Minėji -
me dalyvaus Lietuvos URM Transatlan -
tinio bendradar bia vimo ir saugumo poli-
tikos departa men to vadovas  Gediminas
Varvuolis bei aktyvus visuomenininkas
Andrius Anu žis. Meninę programą atliks
muzikės Bar bora Valiukevičiūtė ir Agnė
Radzevi čiūtė. Minėjimą ves Lietuvių stu-
dentų są jungos atstovai.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL), sekmadienį, vasario 12 d.,
10:30 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
dr. Kęstutis Trimakas. Po pamaldų  ka -
vu tė parapijos salėje. Ištisus metus prieš
sekmadienio Mišias bus kalbama Pa lai -
mintojo Jurgio Matulaičio litanija, mal da
už ligonius ir jo kano ni zaciją. Ketvirta-
dieniais 8 val. r. šv. Mišias lietuviškai
atnašauja kun. Jaunius Kelpšas. Po pa-
maldų klausomos išpažintys.

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-jame metiniame narių su -
 važiavime, vyksiančiame balandžio 14

d. PLC. Kandi da tų siūlymai priimami iki
vasario 15 d.  Daugiau informacijos ga -
li te rasti mūsų internetinėje svetainėje:
www.lithuanianfoundation.org

� Vasario 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje salėje (Lemont) įvyks  PLC metinis
su  sirinkimas. Registracija prasidės 11
val. r. Kviečiame visus dalyvauti.

� Vasario 19 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. lietuvių Rotary klubas kviečia į Lie tu -
viškos bibliotekos atidarymą Pasaulio
lie tuvių centre. Renginys bus jungtinis,
skirtas Vasario 16-osios ir bibliotekos
atidarymo progoms.  

� Vasario 21 d., antradienį, PLC Mote -
rų renginių komitetas kviečia pasivaišin-
ti Užgavėnių blynais. Laukiame jūsų Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje,
Le mont, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v.

�  Kovo 25 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. įvyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Lemont apylinkės metinis-visuotinis susi -
rin kimas. Kviečiame gausiai dalyvauti.

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tus ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� Vasario 26 d., sekmadienį, Eliza -
beth, NJ bus minima Lietuvos Nepri k -
lau so mybės diena. Šventę pradėsime
11 val. r. šv. Mišiomis St. Peter and Paul
bažnyčioje (211 Ripley Pl., Elizabeth,
NJ 07206). Po Mišių salėje (216 Ripley
Pl.) vyks šventinė programa, kurioje pa -
si rodys vaikų choras ,,Varpelis”, tautinių
šokių grupė ,,Viesulas” bei Dr. V. Ku dir -
kos lituanistinės mokyklos mokiniai. Mi -
nėjime dalyvaus LR generalinis kon su -
las New York Valdemaras Sarapinas.
Informacija – tel. 732-317-9195.

� New York skautų Neringos/Tauro tun -
to organizuojama Kaziuko mugė įvyks
sek madienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt.
Car mel salėje (275 North 8th St.,
Broo k lyn, NY 11211) tuoj po 10 val. r.
šv. Mišių Apreiškimo parapijos bažny -
čio je. Kviečiame apsilankyti ir prekiauti!
Stalus prekiavimui užsisakyti ir daugiau
informacijos gauti galite el. paštu dau -
giau tlora@optonline.net

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis narių
suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo 31 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose. Suva žia -
vimas prasidės 4 val. p. p. (registracija).
Va karienė – 6 val. v. Kvietimus į  vakarienę
galima užsakyti pas Pranutę Domanskienę
tel: 708-246-0049 po 5 val. p. p.

� 2012 m. ŠALFASS Jaunučių krep ši -
nio pirmenybės įvyks gegužės 19–20 d.
Geneva, Ohio (www.spire.org). Iš anks ti -
nė komandų registracija – iki kovo 20 d.
adresu: vtataru nas @gmail.com. Ga lu-
tinė registracija – iki balandžio 23 d.
Ren  gia Cleveland LSK ,,Žaibas”. Pir mi -
 nin kas ir pirmenybių vadovas – Vidas
Tata rūnas.

IŠ ARTI IR TOLI...

Gediminas Varvuolis.

ieško giminių

Ieškau savo močiutės ir jos se -
sers giminių. Žinių turiu ne daug.
Mano močiutė Salomėja Rada vičiūtė
gimė 1914 m. Kaune. Su tuoktinis –
Fe liksas Vengrevičius (susituokė ne
Lietuvoje). Pagal mano tėvelio pa sa -
kojimus, močiutė emig ravo iš Lie tu-
vos per Vokietiją. Mano ma, kad ga -
lėjo gyventi Kana doje, o vė liau Čika -
goje. Mirė 1965 m., pa laidota Čikagos
Šv. Kazimiero kapinėse.

Močiutės sesuo Bonaventūra Ra -
davičiūtė gimė 1924 m. Kaune. JAV
gyveno miestelyje (pavadinimo ne -
žinome) netoli New York. Kiekviena
žinutė apie mano gi mi naites man bus
labai brangi ir svar bi. Ką nors
žinančius, prašau pa rašyti el. pašto
adresu 

jola_za@yahoo.co.uk 

Jolanta Zacharkienė

Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 

LIETUVIŲ OPEROS METINIS PO KY LIS-KONCERTAS 
6 val. v. koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v. va  ka rienė. 

Veiks baras, susirinkusiųjų laukia įvairios staigmenos, šokiai ir loterija. 

Daugiau in for ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi lieto kaina – 50 dol.

Lietuvių Operos dalyviai ir rengėjai po 2011 metų premjeros, Franz Lehar operetės
,,Grafas Liuksemburgas”.                                                                    ,,Draugo” archyvo nuotr.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Tel.: 773-776-4600

Vasario 19 d. – po 10:30 val. r. šv. Mišių parapijos salėje vaišinsimės Užga vė -
nių blynais

Vasario 26 d. – JAV LB Marquette Park apylinkės valdyba po 10:30 val. r. šv.
Mišių parapijos salėje rengia Nepriklausomybės minėjimą

Kovo 17–18 dienomis – parapijoje svečiuosis vyskupas Rimantas Norvila iš
Lie tuvos

Balandžio 8 d. – Velykos

Gegužės 27 d. – 3 val. p. p. iškilmingos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matu -
lai čio 25-osioms beatifikacijos metinėms paminėti. Po Mišių – iškilmingi pietūs.

Sausio 29 d. Los Angeles vyko JAV LB Švietimo tarybos Vakarinio pakraščio litua -
nistinių mokyklų mokytojų konfe rencija. Nuotraukoje grupė konferencijos dalyvių
po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje su parapijos klebonu Tomu Karanausku.

Laimos Apanavičienės nuotr.


