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Vilnius (ELTA) – Vasario 16-osios
– Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
– proga už nuopelnus Lietuvai, Lie-
tuvos vardo garsinimą pasaulyje,
drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint
žūvančius žmones Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė įteikė valstybi-
nius apdovanojimus 53 Lietuvos ir
užsienio valstybių piliečiams. 

Prezidentė įteikė ir Nacionalines
kultūros bei meno premijas 6 šalies
menininkams, kurie, pasak D. Gry-
bauskaitės, papildė tautos kultūrinį
lobyną ir stojosi į vieną gretą su iški-
liausiais tautos žmonėmis, kurie vi-
sais laikais ugdė būti Lietuvos pat-

riotais, mokė mylėti savo šalį ir di-
džiuotis ja. Aukščiausios šalies pre-
mijos šiemet įteiktos kino režisieriui
Arūnui Žebriūnui, fotomenininkui
Algimantui Aleksandravičiui, muzi-
kologui Vytautui Landsbergiui, vi-
zualaus meno kūrėjui Kęstučiui Gri-
galiūnui, rašytojui Henrikui Algiui
Čigriejui ir dainininkei Astai Krikš-
čiūnaitei.

Tarp užsienio lietuvių, apdova-
notų Valstybės atkūrimo proga, yra
ir JAV atsargos kapitonas Andrius
Eiva. Jam už nuopelnus Lietuvos kraš-
to gynybai LR prezidentė įteikė Vy-
čio Kryžiaus ordino Riterio kryžių.

Vasario 16-ąją JAV sostinėje rinkosi Kongreso nariai,
svečiai iš Lietuvos
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Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Š. m. vasario 16 d. LR
ambasada surengė iškilmingą Vasa-
rio 16-osios minėjimą. Istoriniame
miesto centre įsikūrusiame viešbuty-
je „Mayflower” Lietuvos Nepriklau-
somybės dienos proga atvyko pasvei-
kinti daugiau kaip 400 svečių – JAV
Kongreso nariai, JAV Transporto
sekretorius, kiti aukšti šalies admi-
nistracijos pareigūnai, diplomatinio
korpuso ir žiniasklaidos atstovai,
JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lie-
tuvių Fondo vadovai, JAV žydų orga-
nizacijų atstovai. 

Renginyje dalyvavo darbo reika-
lais JAV viešintis Lietuvos ūkio mi-
nistras Rimantas Žylius. Kreipdama-
sis į šventės dalyvius, LR ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis sakė,
kad prieš 94-ius metus atkurta Lietu-
vos valstybė liudija Lietuvos valsty-
bingumo tradicijų gyvybingumą. Jis
padėkojo JAV už okupacijos ir anek-
sijos nepripažinimą bei šiandieninę
strateginę partnerystę, kurią praėju-

siais metais liudijo net du JAV Vals-
tybės sekretorės Hillary Clinton apsi-
lankymai Lietuvoje. 

Pagrindinę kalbą renginyje sa-
kęs JAV senatorius Richard Durbin
prisiminė savo       Nukelta į 11 psl.

Mirė buvęs 
PLB valdybos pirmininkas

dr. Juozas Sungaila

Apdovanoti Lietuvos ir užsienio lietuviai

Iš kairės: Senatorius R. Durbin, filmo režisierius Marius Markevičius, Kongreso narys John
Shimkus, LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, filmo prodiuseris Jon Weinback su
,,Grateful Dead” marškinėliais.                                                              Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Duok, Dieve, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir
meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė ir kariuomenės vadas generolas leitenan-
tas Arvydas Pocius sveikina JAV atsargos kapitoną Andrių Eivą (k.). G. Beržansko nuotr.

Čikaga (,,Draugo” info) – Š. m.
vasario 14 d. Toronto, Kanadoje, eida-
mas 92 metus, mirė dr. Juozas Sun-
gaila, pirmosios Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos ant-
rasis pirmininkas (1961–1963 m.),
aktyvus Kanados Lietuvių Bendruo-
menės narys.

Dr. J. Sungaila gimė 1919 m. kovo
19 d. Tauragės  apskrityje, Lietuvoje.
Baigė Švėkšnos Saulės gimnaziją,
studijavo mediciną Vytauto Didžiojo,
Vilniaus ir Innsbruck universitetuo-
se. 1948 m. atvyko į Kanadą, 1958 m.
įsigijo rentgenologo specialybę ir
dirbo rentgenologu. 1959 m. buvo pri-
imtas į University of  Toronto medi-
cinos fakultetą instruktoriumi. La-
bai daug atliko kurdamas ir stiprin-
damas PLB pirmais jos gyvavimo
metais, dirbdamas pirmoje (1958–
1963 m.) PLB valdyboje, vadovauda-
mas jai nuo 1961 iki 1963 metų. Daug
dirbo Kanados lietuvių visuomenėje
ir LB, nuo 1956 m. Kanados LB narys,
1956–1959 m. Krašto valdybos pirmi-
ninkas. Dalyvavo ateitininkų veiklo-
je. Kartu su žmona Angelika užaugi-
no tris sūnus  –  Morkų, Paulių ir Rai-
mundą. J. Sungailą draugai ir pažįs-
tami prisimena kaip didelį idealistą,
nuoširdų ir garbingą bendruomeni-
ninką, draugišką žmogų.  



Pasaulio Lietuvių  Bend-
ruome nės (toliau – PLB) valdy-
bos pirmininkės dr. Reginos
Narušienės pra ne šime, kurį ji
skaitė š. m. sausio 28 d. Poli-
tiniame savaitgalyje „Lietuva,
Tė vyne mūsų” (rengėjas – JAV
lietuvių visuomeninis komitetas už
dvigu bą pilietybę, toliau – Komite-
tas), pa skelbtame ,,Drauge” (2012 m.
vasario 9 d.) ir ,,Čikagos aide” (nr. 6),
nepami nė tas svarbus faktas – kaip
Lietuvos Respublikos Pilietybės įsta-
tyme atsirado pataisos dėl dvigubos
pilietybės LR pilietybę iš laikant tiems,
kurie emigravo po 1990 m. kovo 11 d.
ir po to priėmė svetimo krašto pilie-
tybę nuo 2003 m. sau sio 1 d. iki 2006 m.
lapkričio 16 d. (Be je, įstatymo patai-
sos neretai dar vadi namos  ,,Lydekos”
vardu, mat šio įs tatymo projektą pa-
teikė Sei mo na  rys Arminas Lydeka.) 

Ne pirmus metus dalyvaudama,
organizuodama ar rengdama kartu
su kitais Komiteto nariais įvairias
ak cijas, noriu papildyti minėtą dr.
Na  ru šienės pranešimą. 

Pilietybės įstatymo pataisos 
trečiabangiams – jų pačių 

pastangų vaisius 

Kai išeivija jau buvo ,,aprūpinta”

dviguba pilietybe, kitoje įstatymo
pusėje liko trečiabangiai. Paaiškėjus,
kokias galimybes turi JAV piliečiai,
kai ne vienam tautiečiui atėjo laikas
priimti JAV pilietybę (tai susiję su
vaikų ar jau nų žmonių mokslui skir-
tomis leng vatomis, darbo pasirinki-
mu), tre čiabangiai rimtai susirūpino
– kuo mes blogesni už antrabangius,
ypač ,,eko nominius” pirmosios ban-
gos lie tuvius, kurių didelė dalis susi-
liejo, ištirpo tautų katile – jie nebe-
kalba pro tėvių kalba, o patiekalus –
kugelį, cepelinus, kopūstus su dešra –
vadina ,,lietuviškais” ir jais neretai
vaišina si ypatingų lietuviškų tau-
tinių šven čių proga. 

Tautiečiai sujudo. Dvi mo te rys,
kurios tuo metu dirbo dienraš čio
,,Draugas” redakcijoje, Daiva Gu -
zelytė-Švabienė ir Dalia Badarienė
ėmė si veikti. Jau 2000 m. spalio mėn.
5 d. buvo išsiųstas kreipimasis į Lie-
tuvos Vy riausybę, Seimo narius, Pre-
zi den tūrą ir t. t. Atsakymo – jokio.
Mirtina tyla. 

2001 m. sausio 18 d. buvo
išsiųstas antras laiškas, į kurį
atsakė keli Seimo nariai. Štai
kelios ištraukos iš ant rojo laiško
LR Seimo nariams: ,,Su didele
viltimi ir nerimu lau kėme LR
Seimo rinkimų, tikėdami, jog

pagaliau prie mūsų Tėvynės vairo
stos jaunesni, ryžtingoms permai-
noms pasirengę, naujoviško mąsty-
mo politikai.(...) Džiaugiamės tuo ir
ti kime, jog Jūs padėsite Lietuvai pa -
sveikti nuo apgaulės, abejingumo,
skurdo ir nepriteklių. Tikime, jog
ateis diena, kai pagaliau atsigaus val-
stybės ekonomika, žemės ūkis, kai
ne begirdėsime savo artimųjų nusi -
skun dimų blogėjančiu gyvenimu, kai
neatsiras norinčių palikti savo gim -
tąjį kraštą ir vykti ieškoti duonos
svetur. 

Visa tai bus. Tačiau šiandien
mus, po pasaulį išsibarsčiusius Lie -
tuvos piliečius, neramina tai, kad ne -
tobulų įstatymų pasekoje mūsų vals -
tybėje gali ženkliai sumažėti lietu-
vių, nes, priėmus kitos valstybės pi-
lietybę, mes ir mūsų vaikai auto-
matiškai, nepaliekant apsisprendimo
teisės, prarandame Lietuvos piliety-
bę. Ar ne per lengvai Lietuva ‘nura-
šo’ savo žmo nes? Ar po kokių penke-
rių metų,                  Nukelta į 12 psl.

Evangelijoje yra
p a s a k o j i m a s
apie nelaimin-

gą, raupsais sergantį
žmogų. Mozės įstaty-
mas skelbė, kad raup-
suotieji yra nešvarūs
ir negali prisiartinti
prie sveikųjų. Jų dra-
bužiai privalo būti su-
plėšyti, kad sveikieji iš
tolo juos atpažintų. Kenčiantis žmo-
gus būdavo dvigubai nelaimingas. Jį
slėgdavo sunkus suvokimas, kad jau
niekas jam negalės padėti, ir ypač –
kad yra atskirtas net nuo pačių bran-
giausių žmonių. Kai nelaimingas
raupsuotasis išgirdo apie Jėzų, pagy-
dantį sunkius ligonius, jam atsirado
viltis pasveikti. Jis išdrįso prisiartin-
ti prie Jėzaus ir nuolankiai paprašy-
ti: „Mokytojau, jei panorėsi, gali ma-
ne padaryti švarų” (Mk 1, 40). Evan-
gelistas pastebi, kad Jėzui pagailo
šito žmogaus ir jis tarė: ,,Noriu, būk
švarus!” 

Ši raupsuotojo išgydymo istorija
leidžia mums įsigilinti į žmogaus ir
Dievo santykio slėpinį. Žmogus Die-
vo akivaizdoje yra tarsi anas Pales-
tinos raupsuotasis. Dažnai jis jaučia-
si esąs silpnas, sunkiai sergantis,
dažnai kenčia ir, svarbiausia, jį sle-
gia nepajėgumas ką nors pakeisti.
Tiesa, amžių būvyje žmogus bandė ir
toliau bando būti galingas ir pats, be
Dievo pagalbos, susikurti saugų ir
laimingą gyvenimą.

Senajame Testamente skaitome
apie žmogaus bandymą pasistatyti
dangų siekiantį bokštą. Tas bokštas
turėjo simbolizuoti žmogaus galią
pačiam tvarkyti savo gyvenimą.
Šventoji istorija pasakoja, jog ši sta-
tyba virto griuvėsiais, nes žmonės
pradėjo nesusikalbėti. Ar ne panašiai
nesusikalbama ir šiandien? XX a. Ba-
belio bokštai buvo statomi Vokieti-
joje, Rusijoje, Kinijoje, Šiaurės Korė-
joje ir kituose pasaulio kraštuose.
Turintieji galią nutardavo, kad Die-
vas yra nereikalingas, todėl reikia
sukurti laimingą visuomenę be jo.
Šie eksperimentai pražudydavo mili-
jonus nekaltų žmonių. 

Prieš kelias dienas turėjau progą
aplankyti vieną XX a. stačiatikių
kankinių ir išpažinėjų šventovę. Po
Spalio revoliucijos šioje vietovėje
NKVD aptvėrė septynis hektarus
žemės, iškasė keturių metrų gylio
ilgas duobes ir jose per dvejus metus
užkasė apie 20,000 sušaudytų žmonių.
Tarp jų buvo vyskupų, kunigų, vie-
nuolių, į Dievą tikinčių pasauliečių.
Keli šimtai šių kankinių jau yra ka-
nonizuoti ir gerbiami kaip šventieji. 

Istorija kalba, koks baisus gali
tapti žmogus, kai atmeta Kūrėją ir
pats pabando užimti jo vietą. Tuomet
dažnai žmoguje atbunda žvėris ir jis
pradeda kurti tvarką pagal savo iš-
kreiptą mąstymą. Mes, vyresnioji
karta, buvome liudininkai, ką šis
žvėris darė mūsų tėvynėje. Rainiuose
ir Tuskulėnuose nukankinti, o pas-
kui sušaudyti ir užkasti mūsų tau-
tiečiai buvo kalti tik tuo, kad mylėjo
tėvų žemę, bet sužvėrėjusiems oku-
pantams jie atrodė mirties verti prie-
šai. 

Tačiau žmogus nuo Dievo ne tik
bėga, bet dar dažniau jo ieško. Visa
Senojo ir Naujojo Testamento istorija
pasakoja apie žmogaus pastangas
ieškoti Dievo ir palaikyti su juo tvir-
tą santykį. Senajame Testamente
randame įspūdingą Jobo istoriją.
Jobas, praradęs turtą, šeimą ir susir-
gęs raupsais, ieško atsakymo, kodėl,
būdamas teisus, taip kenčia. Šis tei-
susis žmogus negali suprasti, kodėl
jam taip nutiko, ir jam kyla noras
maištauti. Bet ilgainiui jis susitaiko
su savo kančia, nes suvokia, kad žmo-
gus nėra pajėgus pažinti Dievo planų.
Kančia jam padėjo palipti laipteliu
arčiau prie Dievo. Jobas sakė: „[Die-
ve], buvau girdėjęs gandus apie tave,
bet dabar mano akys regi tave” (Job

42, 5). Šviesioji kan-
čios pusė – kad ji
gali artinti žmogų
prie Dievo.

Popiežius Bene-
diktas XVI kalba:
„Kančios metas, kai
galėtų kilti pagun-
da pasiduoti nusi-
vylimui ir nevil-
čiai, gali virsti ma-

lonės laiku grįžti į save patį ir, kaip
sūnui palaidūnui iš palyginimo, iš
naujo apgalvoti savo gyvenimą, pri-
pažįstant klaidas ir nesėkmes, pa-
justi troškimą būti apkabintam Tėvo
ir pasukti į Jo namus vedančiu keliu.
Jis, kupinas didelės meilės, visada ir
visur atidžiai stebi mūsų gyvenimą
laukdamas mūsų, kad kiekvienam
grįžtančiam savo vaikui pasiūlytų vi-
siško susitaikymo ir džiaugsmo do-
vaną.” Jėzaus elgesys su raupsuotuo-
ju yra garantija su Dievo antspaudu,
kad jis pasielgs su mumis taip, kaip
su anuo raupsuotuoju. Šio žmogaus
žingsnis Dievo link, nuolanki ir pasi-
tikinti jo malda buvo su kaupu vai-
nikuota – „tuojau pat raupsai prany-
ko, ir jis tapo švarus” (Mk 1, 42). 

Pati pavojingiausia padėtis yra
tada, kai žmogus būna apakintas sa-
vo puikybės ir tariasi esąs vos ne die-
vas, pats galintis susikurti sau lai-
mingą gyvenimą ar įveikti savo bė-
das. Neregėtai išaugęs savižudybių
skaičius Lietuvoje grėsmingai liudi-
ja, kuo gali pasibaigti žmogaus kan-
čia, kai jis nepajėgia matyti Dievo.
Nusikaltimai, silpnųjų skriaudimas
ir atviras nuodėmės kultas yra išdi-
daus ir Dievą atmetusio žmogaus aki-
vaizdžiai matomi gyvenimo paly-
dovai. 

Evangelijos raupsuotojo prašy-
mas: „Viešpatie, jei panorėsi, gali pa-
daryti mane švarų!” turėtų tapti
kiekvieno mūsų sielos šauksmu. Visi
esame silpni, klystantys ir dažnai
sunkiai iš nuodėmių prisikeliantys
žmonės. Vienintelis išsigelbėjimas –
tai nuolankus atsistojimas į Dievo
akivaizdą ir viltingas maldavimas:
„Viešpatie, jei nori, padaryk mane
švarų.”

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mėn.$110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIk ŠEŠTADIEnIO LAIDA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD) 

metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00

Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

2 2012 VASARIO 18, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

NUOMONės, KOMENTARAi

„Noriu, būk švarus!“
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Vasario 16 d., ketvirtadienį, lie-
tuviai, apsilankę internetinėje sve-
tainėje ,,Google”, buvo pamaloninti
ir nustebinti – svetainės ženklas bu-
vo ,,įaustas” į tautinę lietuvišką juos-
tą. Vargu ar kas prisimena, jog
su valstybės sukūrimo diena mus
,,Google” pasveikino 2008 ir 2009
metų liepos 6-ają. Nepamiršti ir
mūsų kaimynai – 2011 m. vasario
24-ąją ant ,,Google” ženklo ,,nutūpė”
estų nacionalinis paukštis kregždė,
o Latvijos 1918 m. nepriklausomy-
bės akto paskelbimo proga interne-
tinė svetainė pasipuošė nacionaliniu
latvių paukščiu kiele. ,,Tokie ‘doodle’
(‘braižinėjimai ar paišinėjimai’) daž-
niausiai skirti paminėti įvairias su-
kaktis, šventes, žymių kūrėjų, pir-
meivių ar mokslininkų datas”, – tink-
lalapiui Ekonomika.lt sakė Marta
Jozwiak, „Google” Lenkijos padalinio
komunikacijos vadovė. O mus – in-
terneto lankytojus – šie smagūs ir
netikėti ,,doodle” ne tik pamalonina,
bet ir kelia pasididžiavimą. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Papildant 
R. Narušienės straipsnį

LIGIJA TAUTKUVIENĖ



Nors kol kas žinia apie tai, kad
Lietuvoje kuriama Emigran-
tų partija, daugelio yra sutin-

kama su šypsena lūpose ir net pašai-
pa (tik pažiūrėk, kuriasi dar viena
nerimta, tralialiuškų partija, kuriai
užsimojo vadovauti Čikagoje limuzi-
nų bendrovę turėjęs lietuvis!), ji ver-
ta mūsų dėmesio vien jau todėl, kad
suteikia gerą progą pagalvoti, ar už-
sienyje gyvenantys lietuviai turėtų ir
norėtų dalyvauti Lietuvos politikoje,
jei taip, kokį vaidmenį joje vaidinti.
Svarbu pagalvoti ir ar išeiviams Sei-
me turėtų atstovauti viena konkreti
partija, pagaliau – ar visi, šiuo metu
už Lietuvos ribų gyvenantys, laikome
save ir norime būti vadinami emi-
grantais?

Lietuvos ,,Žinių radijo” kalbin-
tas politologas Lauras Bielinis yra
įsitikinęs, jog niša tokiai partijai yra,
nes Lietuva turi daug emigravusių
žmonių ir kažkas turi jiems atstovau-
ti Lietuvos valstybėje, kad jie galėtų
daryti įtaką šalies valdyme. Jo nuo-
mone, dabartinė Lietuvos valdžia,
kuri kartas nuo karto vis pakalba
apie emigraciją ir jos problemas,
neretai neskuba tų problemų spręsti,
o jeigu imasi – dažnai nesėkmingai.
Kaip pavyzdį jis nurodo dvigubos
pilietybės klausimą. 

Su Bielinio nuomone sutinka
Einaras Vildė, Didžiosios Britani-
jos lietuvių žiniasklaidos tarnybos
,,Tinklas” vadovas, kurio nuomone,
jėga, kuri atstovautų išeivijos atsto-
vams Lietuvoje, yra reikalinga. Ta-
čiau čia pat jis pastebi, jog didžioji
dalis išvykusių lietuvių nepasitiki
Lietuvoje kuriamomis naujomis or-
ganizacijomis, partijomis, todėl abe-
joja, ar Emigrantų partija bus sėk-
minga. ,,Sėkmingesnė partija būtų
ta, kuri susikurtų išeivijoje”, – mano
D. Britanijoje gyvenantis lietuvis. 

Į klausimą, kokia forma išeivijai

atstovaujanti politinė jėga galėtų ar
turėtų egzistuoti, Vildė nesiryžo at-
sakyti. Tik priminė, jog šiuo metu
tam tikras mechanizmas, pavyzdžiui,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
apjungianti užsienyje įsikūrusias lie-
tuvių bendruomenes, jau yra, deja, jo
galimybės nėra iki galo išnaudotos.
Gal, svarsto jis, užtektų išleisti keletą
įstatymų, pakeisti kai kuriuos Lietu-
vos Konstitucijos straipsnius ir mūsų
balsas būtų girdimas?

Vietoj kuriamos partijos tinka-
mesniam užsienyje gyvenančių lietu-
vių atstovavimui Lietuvos politikoje
D. Britanijos lietuvių žiniasklaidos
tarnybos ,,Tinklas” vadovas siūlo
išeivijai suteikti teisę rinkti žmogų į
Seimą iš savo gretų, o ne tą, kuris
kandidatuoja tik vienoje visiems išei-
viams paskirtoje rinkimų apylinkėje.
,,Esame viena tauta, – sako Vildė, – ir
norėtume, kad tai būtų išreikšta vi-
suose lygiuose. Dar ne vėlu papildyti
Lietuvos rinkimų įstatymą punktu,
kad partijos turėtų ir savo atstovą iš
išeivijos.” Jis taip pat pasiūlė di-
džiausiose lietuvių bendruomenėse
užsienyje įsteigti savo rinkimų apy-
gardą. 

Vildė suabejojo ir dėl kuriamos
Emigrantų partijos pavadinimo. Pa-
sak jo, pavadinimas – ,,Emigrantų” –
įžeistų daug lietuvių išeivių. ,,Dauge-
lis nevadina savęs emigrantais, jie
yra išeiviai. [Be to] Ne visi šiuo metu
užsienyje gyvenantys lietuviai mato
save emigracijoje”, – pastebi jis. 

Juozas Murauskas, Emigrantų
partijos sumanytojas ir organizato-
rius, patikslina, jog jo kuriamos
Emigrantų partijos užmojis yra kur
kas platesnis: norima apjungti ne tik
žmones, kurie grįžo, bet tuos, kurie
dar tik ruošiasi išvažiuoti iš Lietu-
vos. Ir priduria, jog Emigrantų parti-
jos siekiai tuo neapsiriboja. Muraus-
kias siūlo: jei į emigraciją kaip reiš-
kinį žiūrėsime lyg į šių dienų Lietu-
vos skaudulį, tokia partija galėtų ap-
jungti kur kas platesnę visuomenės
dalį, t. y. visus Lietuvos piliečius:
emigrantų šeimas, draugus, aplink-
inius, gyvenančius tiek svetur, tiek
Lietuvoje. Pasak jo, norint būti Emig-
rantų partijos nariu, nebūtina ragau-
ti emigranto duonos.

Tokiam partijos tikslui priešta-
rauja politologas Bielinis. Nors jis
sutinka, jog emigrantai nėra siaura
žmonių grupė (kaip, tarkime, kokia
nors alaus gėrimo partija), jo nuo-
mone, nauja partija realiai veiks tik
tada, jei ji savo pagrindiniu uždavi-
niu politinėje scenoje pasirinks emig-
rantų problemas, jų sąsajas su tė-
vyne, emigranto ryšių su tėvyne at-
kūrimą. Jis įspėja – jei Emigrantų
partija taps ideologine, ji tuojau pat
susiskaldys. Bielinis abejoja naujos
kuriamos partijos sėkme, jei nebus
suburta stipri komanda, pasitelkti
tokie ištekliai kaip žmonės, pinigai,
žiniasklaida ir t. t. ,,Jai sunku bus
įsiterpti į jau įsibėgėjusį politinį
gyvenimą”, – sako jis. Vis dėlto Bieli-

nis sveikina bet kokios partijos, net
ir nerimtos, atsiradimą – jo nuomo-
ne, žmonės, įsitraukę į politiką, il-
gainiui supranta, jog tai nėra tuščias
reikalas, pamato, kas yra politika,
tampa pilietiškesni. 

Seimo narė, Tėvynės sąjungos-
Krikščionių demokratų partijos ats-
tovė Agnė Bilotaitė naujos partijos
kūrimą sieja su priešrinkimine karšt-
lige ir tai vertina skeptiškai. Nors ji
ir pripažino, jog problemų, susijusių
su emigracija, yra, vis dėlto suabejo-
jo, ar jas padės spręsti nauja politinė
partija. Bielinio nuomone, būdama
politiniame lauke Emigrantų partija
užaštrintų tam tikras emigracines
problemas.

Minėtoje radijo laidoje kalbėję
klausytojai kuriamos Emigrantų par-
tijos reikalingumą vertino skirtin-
gai: vieni teigė, jog tokia partija rei-
kalinga, jei ji sumažintų emigracijos
srautus, kiti – jog Lietuvai anksčiau
ar vėliau teks keisti požiūrį tiek į
emigrantus, tiek į imigrantus. Kitas
klausytojas pastebėjo, jog kol kas
Emigrantų partijos siekiai pernelyg
primityvūs, jos atstovams stinga nau-
jų idėjų, kurios padėtų spręsti visos
valstybės, o ne visuomenės dalies,
problemas.  

Ar Emigrantų partija taip ir liks
pretenzija, nerimtu ir egzotišku pa-
reiškimu, ar taps viena iš gausaus
šiuo metu beveik 40 Lietuvoje regis-
truotų politinių partijų būrio narių,
parodys netolima ateitis, nes rinki-
mai į LR Seimą jau ne už kalnų – šių
metų spalio mėnesį. Apie tokios par-
tijos reikalingumą, gal net – būtiny-
bę, pats laikas būtų pasisakyti ir
išeiviams/emigrantams, kad vėliau
nedejuotume, jog mums atstovaujan-
ti partija ir jos nariai visų svetur
gyvenančių Lietuvos piliečių vardu
kalba žiniasklaidoje ir, ką gali žinoti,
gal ir Seime.
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Emigrantų partija ir 
mūsų vaidmuo joje
DALIA CIDZIKAITĖ

Šiomis dienomis įvairiai buvo
pri siminta 39 metų sukaktis,
kai 1973 m. sausio 23 d. JAV

Aukščiausiasis Teis mas (AT) nus-
prendė, jog abortas  turi būti leidžia-
mas, nes kitu atveju tai pažeistų mo-
ters teisę į savo kūną. Tuo sprendimu
į šoną buvo nustumtos negimusio
kūdikio ir jo tėvo tei sės. ,,National
Memorial for the Un born” duomeni-
mis, nuo to laiko vien Amerikoje
atlikta 50 mln. legalių abortų. Šiais
laikais viena iš keturių moterų pa-
sirenka abortą. Jau daug me tų per
šio sprendimo metines ruo šiamos
įvairios protesto demonstra ci jos. 

Šįmet tūkstančiai jaunimo žy gia -
vo prie JAV AT rūmų krašto sos ti -
nėje. Remiantis žiniasklaidos ir ap-
klausos biu rų pranešimais, vis didėja
pasisa kan čių prieš abortą skaičius,
ypač tarp jaunimo (18–34 metų am-
žiaus). Nors atei nančiuose JAV rin-
kimuose dėmesio centre yra krašto
ekonominė ge rovė, mažai daliai ga-
limų balsuotojų aborto klausimas
yra labai svarbus. Likusieji pirmumą
teikia darbams, uždarbiams, draudi-
mams, nepažabotai infliacijai ir
kitiems gyvenimiš kiems reika lams.

Tačiau diskusijos tarp gyvybės ir
mirties kultūrų tęsiasi. Jos nė ra sve-
timos ir lietuviams. Prieš keletą
metų kun. dr. Kęstutis Trimakas savo
raktinėje paskaitoje, skaitytoje Atei-
tininkų jubi liejinėje stovykloje, Dai-
navoje, išsa miai aptarė šias kultūras.
Būdamas šios srities žinovas, pasi-
sakydamas už prigimtinę  gyvybę, jis
teigė, kad žmogui yra duota būti –
būti gyvam. ,,Ne iš savęs jis turi gy-
vybę. Jam ne sant, ji yra dovanota. Ta

pačia gyvybės dovana jis yra. Ji tęsia-
si. Besitę sian ti gyvybės dovana tam-
pa gyvenimu”, – teigė kun. dr. Tri-
makas.  

Russell Shaw, OSV savaitraščio
bendradarbis, viename savo straips -
nyje aptarė gyvybės rėmėjų pastan-
gas, kad šis klausimas nebūtų nus-
tumtas į šalį. Pa sipriešinimas abor-
tui didėja, ir tai ne džiugina dabar-
tinio šalies prezidento, kuris yra di-
džiausias abortų rėmėjas iš visų bu-
vusių JAV prezidentų. Protesto eise-
noje į AT rūmus vienas plakatas,  spe-
cialiai taikytas krašto prezidentui,
ironizavo: ,,Oba ma, tavo mama pasi-
rinko gyvybę.” Prezidento priešinin-
kai, besigrumiantys dėl Res publiko-
nų partijos nominacijos, aiš kiai pa-
sisako už gyvybę ir prieš abortus.
Viena apklausa rodo, jog dabartinio
prezidento populiarumas yra nukri -
tęs iki 11 proc., žemiau negu savo lai -
ku buvo prez. Jimmy Carter (19
proc.) ar prez. George W. Bush (44
proc.). Bet Obama populiarumą rei-
kia at skir ti nuo pritarimo jo po -
žiūriui. Metų pabaigoje surengta
,,Washington Post/ABC News” ap -
klau sa rodo, kad beveik 50 proc. žmo -
nių palaiko prezidento poziciją. Pre-

zi dentu nepatenkinta JAV Katalikų
Baž nyčios  hierarchija,  nes naujuose
,,Obamacare” potvarkiuose  bažnyti -
nės organizacijos yra verčiamos pa -
taikauti abortų kultūrai ir laužyti sa -
vo įsitikinimus bei principus, ki taip
jos praras lėšas, reikalingas labdaros
darbams. 

Aborto šalininkams ramybės ne -
duoda įvairiose valstijose kylantis
pa siūlymas apkarpyti  abortų plėtrą.
Ra šoma, kad vien pernai metais 24
valstijose buvo priimti 52 apriboji-
mai, susiję su abortais. Gyvybės tei -
sių gynėjas Fred Barnes kalba apie
są jūdžio ,,Už gyvybę!” atgimimą. Jo
ma nymu, didele dalimi šis atgimi-
mas sietinas su technologine pažan-
ga, kuri leidžia aiškiau matyti, kad
ne gimęs kūdikis yra  realus sutvėri-
mas.  

Pastebimas jaunesnių žmonių
pa sisakymas už gyvybę. 1970 m. de -
šim tmetyje jau nesni nei 30 metų
žmonės pasisakydavo už abor tą. Vė-
lesniais dviem dešimtmečiais abor-
tus palaikantieji jaunesni žmo nės
buvo antroje vietoje. Tačiau da bar,
anot Barnes, ši jaunesniųjų gru pė
pasisako už gyvybę labiau nei bet
kokia kita amžiaus grupė. 

Viename žinių agentūros ,,Asso -
ciated Press” reportaže teigiama,
kad nors balsuotojų dėmesys yra nu -
kreiptas į ekonominius reikalus, so -
cialiniai ir vertybiniai klausimai, įs -
kaitant gyvybę-abortą, nėra visai už -
miršti. Net dvylikoje JAV valstijų gy -
vybės šalininkai stengiasi balsuoto-
jams duoti nuspręsti, kada prasideda
gyvybė. Jų teigimu, gyvybė praside-
da su apvaisinimu. Iki šiol dviejose
vals tijose  – Colorado ir Mississippi –
vykusiuose referendumuose norimų
rezultatų nesulaukta. Tačiau tai
neatbaido nuo pastangų padidinimo.
Gy vybės šalininkai renka parašus
dau ge lyje valstijų, kad jų keliami
klausimai būtų įtraukti balsavimui.
Tarp jų yra Colorado, Ohio, Montana,
Cali fornia valstijos. Panašiai akcijai
ruo šiamasi Kansas, Virginia, Okla -
ho ma, Wisconsin, Alabama ir Geor -
gia valstijose. Gyvybės rėmėjai pana -
šių pla nų turi Nevada, Arkansas ir
Florida valstijose. 

Negalėdami pakeisti esamo AT
sprendimo, gyvybės puoselėtojai
sten giasi turimas teises apkarpyti ar
kaip nors kitaip pabrėžti gyvybės
ver tę. Aišku, tai erzina aborto šali -
ninkus. Dr. Christopher Estes, aborto
šalininkas ir Medicinos mokyklos
dės tytojas Univesity of  Miami, su juo
nesutinkančius vadina ignorantais:
,,Jie yra ignorantai ir užsispyrę. Tai
blogas  derinys. Jie yra suklaidinti ir
užsiangažavę moralinei kovai, ku riai
galo nesimato.” 

Daug vilčių šioje gyvybės-abortų
kovoje teikia mintis dabartinį prezi-
dentą pakeisti žmogumi, kuris remia
gyvybę.                      Nukelta į 13 psl.

Gyvybės ir mirties 
kultūros grumiasi toliau
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Artėja JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai

– Kaip, kada ir kur vyks rinki-
mai į JAV LB XX Tarybą?

– JAV gyvenantys lietuviai, prik-
lausantys JAV Lietuvių Bendruome-
nei, yra padalinti į dešimt apygardų.
Gavusi prašymą iš Vyriausiosios rin-
kimų komisijos, kiekviena apygar-
dos valdyba susisiekia su tos apygar-
dos LB apylinkėmis. Kiekviena apy-
linkė bus prašoma sudaryti rinkimų
komisiją, kuri bus atsakinga už rin-
kimų vykdymą toje apylinkėje. Pvz.,
Ohio apygardoje veikia penkios apy-
linkės. Kiekviena tos apygardos apy-
linkė sudarys savo rinkimų komisiją.
Dešimt tos apylinkės narių gali siū-
lyti toje apygardoje gyvenančius kan-
didatus. Kandidatai turi raštiškai
sutikti kandidatuoti. Visose tos apy-
gardos apylinkėse pasiūlyti kandi-
datai bus įtraukti į bendrą tos apy-
gardos kandidatų sąrašą. Kandidatų
skaičius neribojamas, bet kiek jų bus
išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje
apygardoje balsavusiųjų skaičiaus,
nes pagal gautą balsų skaičių Tary-
bos nariai apygardoms paskirstomi
proporcingai nuo apygardoje ir viso-
se Jungtinėse Valstijose balsavusiųjų
skaičiaus.  

Trys apygardos apima apylinkes
ir lietuvius, gyvenančius daugiau
negu šešiose valstijose. Kad Taryboje
būtų atstovaujama kiek galima dau-
giau JAV LB apylinkių iš įvairių
vietovių, tos didelės apygardos yra
suskirstytos į rinkiminius rajonus.
Taip sudaromos geresnės galimybės
balsuoti už pažįstamus vietinius kan-
didatus. Rinkimai taip vykdomi jau
daugelį metų.

Rinkimams svarbios datos:
Registracijos vajus balsuoto-

jams:
Internetu: nuo kovo 1 d. iki ba-

landžio 7 d.
Apylinkėse asmeniškai arba paš-

tu: nuo kovo 1 d. iki gegužės 13 d.
Balsavimas paštu arba interne-

tu: gegužės 1–15 d.
Balsavimas asmeniškai apylin-

kių būstinėse (prie parapijų ar lietu-
viškų centrų) gegužės 5–6 d. ir ge-
gužės 12–13 d. (savaitgaliais)

Balsavimo vietas ir laiką pa-
skelbs kiekviena apylinkė. Jau dabar
prašome visų apylinkių plėsti LB na-
rių sąrašus – tai bus daroma per re-
gistracijos vajų. Kiekvienas 18 metų
amžiaus lietuvis ir sutuoktiniai ne-
lietuviai, pareiškę norą priklausyti
Lietuvių Bendruomenei, yra įtrau-
kiami į narių sąrašus. Oficialiai užsi-
registravusieji turės teisę savo apy-
linkėje balsuoti už kandidatus, kurie
bus pasiūlyti jų apygardoje. Labai
svarbu, kad kiekviena apylinkė tu-
rėtų tikslų savo narių sąrašą, t. y. iš-
brauktų mirusiųjų pavardes, įrašytų
naujus narius.

– Ar bus galima balsuoti inter-
netu?

– Internetu bus galima balsuoti,
tačiau pasirinkusieji tokį balsavimo
būdą turės iš anksto užsiregistruoti
internetu. Internetinio balsavimo
taisykles paskelbsime po kelių sa-
vaičių. Aš pati prieš trejus metus bal-

savau internetu. Iš rinkiminės komi-
sijos elektroniniu paštu gavau klau-
simą, ar noriu užsiregistruoti inter-
netiniam balsavimui. Atsakiau, kad
taip ir pateikiau prašomą informaci-
ją. Tada paskirtu laiku atėjo balsavi-
mo lapas, jame paženklinau savo
kandidatus ir lapą išsiunčiau. Buvo
labai nesudėtinga, be to, nereikėjo
nei voko, nei pašto ženklo. Būtų ge-
rai, jeigu visas rinkimų procesas
vyktų internetu, tačiau šiuo metu
tam dar nepribrendęs laikas.

– Ar būtina balsavimui regis-
truotis žmonėms, kurie jau yra
JAV LB nariai?

– Tiems žmonėms, kurie jau
priklauso vienai iš JAV LB apylinkių
ir planuoja balsuoti paštu arba as-

meniškai, registruotis prieš balsa-
vimą (oficialiai užsirašyti JAV LB
nariu) nereikia. Tai reikia atlikti tik
tiems, kurie iki šiol nebuvo JAV LB
nariais. Jeigu žmogus pageidauja,
kad būtų įtrauktas į JAV LB narių
sąrašus, apie tai jis turi pranešti
žodžiu arba raštu apylinkės rinkimų
komisijai ar apylinkės pirmininkui.
Nesuspėję to padaryti prieš rinkimus
galės tai atlikti atvykę balsuoti.
Tačiau tiems, kurie nori balsuoti in-
ternetu, būtina iš anksto užsiregis-
truoti internetu. Prieš prasidedant
rinkimams rinkimų komisijos gaus
sąrašus žmonių, kurie yra užsiregis-
travę balsuoti internetu. Jie turės
būti išbraukti iš balsavimo asmeniš-
kai ar paštu sąrašo, kad būtų išveng-
ta galimybės vienam asmeniui bal-
suoti du kartus.

– Kas gali būti renkamas Tary-
bos nariu?

– Kiekvienas LB narys, kuriam
svarbi lietuvybė ir kuris pasižymi
darbštumu bei pareigingumu, gali
kandidatuoti į Tarybą. Žinoma, kan-
didatai turi būti iš tų apygardų ar
rinkiminių rajonų, kuriuose jie gy-
vena.

– Priminkime, kas gali priklau-
syti JAV Lietuvių Bendruomenei?

– JAV Lietuvių Bendruomenės
nariais gali būti JAV gyvenantys lie-
tuviai, taip pat, jeigu nori, mišrių
šeimų, nelietuvių kilmės sutuokti-

niai ir tokių šeimų palikuonys, vai-
kai. Tačiau, kaip minėjau, Tarybos ir
vietiniuose rinkimuose balsuoti gali
tik sulaukę 18 metų. 

– Gal galite plačiau paaiškinti,
kokios pareigos ir darbai laukia
išrinktųjų Tarybos narių?

– Tarybos nariai renkami tre-
jiems metams ir privalo dalyvauti
metinėje Tarybos sesijoje, kuri vyks-
ta rugsėjo pabaigoje. Nuvykę į sesiją,
jie bus prašomi prisijungti prie vie-
nos iš aštuonių komisijų – švietimo,
kultūros, visuomeninių reikalų, or-
ganizacinių reikalų, finansų, socia-
linių reikalų, sporto ar religinių
reikalų. Susirinkę komisijose, Tary-
bos nariai pasirinktoje srityje svars-
to ir siūlo nutarimus Krašto valdy-
bos veiklai. Taip pat iš Tarybos narių
yra renkamas prezidiumas, kuris
tvarko Tarybos veiklą ir bendradar-
biauja su Krašto valdyba – JAV LB
veiklos vykdytoja. Taip pat iš Tary-
bos narių sudaromi įvairūs komite-
tai ir komisijos, kurios veikia pagal
įstatuose nurodytas gaires. Dalyva-

vimas metinėse sesijose kartais yra
susietas su kelionės ir apsistojimo iš-
laidomis. Tas išlaidas kiekvienas Ta-
rybos narys turi pats užsimokėti.

– Kiek bus renkama Tarybos
narių, ar jų skaičius priklauso
nuo apylinkių, apygardų gausu-
mo?

– Kas treji metai į Tarybą renka-
ma 60 narių. Pagal įstatus, į Tarybą
taip pat įeina 10 apygardų pirminin-
kų. Tad iš viso Taryboje būna 70 na-
rių. Siekiama, kad tarp tų šešiasde-
šimties išrinktų Tarybos narių kiek
galima gausiau būtų atstovaujama
visiems Jungtinėse Valstijose plačiai
išsibarsčiusiems lietuviams. Tai dau-
giausia priklausys nuo apylinkių
aktyvumo ir pastangų už savo kandi-
datus gausiai balsuoti.

– Kas sudaro Vyriausiąją rin-
kimų komisiją, kokie darbai lau-
kia Komisijos narių?

– Komisiją sudaro ,,detroitiš-
kiai”: Kastytis Giedraitis, Rasa Kar-
velienė, Laima Maziliauskienė, Val-
das Piestys ir aš, Janina Udrienė. Pir-
mas žingsnis bus užmegzti ryšį su
apygardų valdybomis, kad pradėtų
savo darbą – skatinti apylinkes nedel-
siant sudaryti rinkimų komisijas,
plėsti narių sąrašus, siūlyti kandida-
tus, paruošti rinkimams reikalingą
medžiagą. Vyriausioji rinkimų komi-
sija yra tas ,,variklis”, kuris prašys,
ragins, primins, kad nustatytomis

datomis būtų atlikti reikalingi dar-
bai. Nors šiose pareigose esame pir-
mą kartą, visi Komisijos nariai yra
be galo pareigingi, tad su jais yra
smagu kartu dirbti.

– Kur bus galima rasti infor-
maciją apie rinkimus? Kaip nu-
matoma raginti žmones dalyvauti
rinkimuose? 

– Informaciją apie rinkimus
lengviausia bus galima rasti tinkla-
lapyje www.javlb.org. Taip pat in-
formacijos galima teirautis el. paš-
to adresu: tarybosrinkimai2012@
gmail.com. Visa informacija ir nuo-
rodos paštu bus išsiųsta visiems apy-
gardų pirmininkams, tad visais rin-
kimų klausimais bus galima kreiptis
į juos. Prašysime, kad tos apylinkės,
kurios turi savo aplinkraščius ir in-
terneto informacijos galimybes, jau
dabar pradėtų skelbti rinkiminę in-
formaciją. Taip pat galima tiesiogiai
kreiptis į mane, Vyriausiosios rinki-
mų komisijos pirmininkę. 

Pastaraisiais metais Jungtinėse
Valstijose lietuvių gerokai padaugėjo
ir šiais metais norime padidinti bal-
suotojų skaičių. Tad prašysime apy-
gardas ir apylinkes prisidėti prie šio
darbo. Juk nuo mūsų pačių priklau-
so, ar lietuvybė išsilaikys šiame sve-
tingame krašte, ar po truputį išnyks.
Dalyvaudami rinkimuose mes paro-
dome, ar vertiname, ką turime ver-
tingo – šokių, dainų šventes, lietu-
viškas mokyklas, kultūrinius rengi-
nius, mokslo ir kūrybos simpoziu-
mus, įvairius archyvus, teatro festi-
valius, sporto varžybas ir t. t.  Jei vi-
sa tai branginame, svarbu prisijung-
ti, būti aktyviais LB nariais, kuriems
svarbi lietuvių bendruomenė ir tai,
kas jai atstovauja.

– Rinkimai į JAV LB Tarybą
vyksta nuo 1955 m., ar per tą laiką
vyko daug pasikeitimų rinkimų
organizavime?

– Turbūt pagrindinis pakeitimas
įvyko praėjusiuose rinkimuose, prieš
trejus metus, kada pirmą kartą buvo
sudaryta galimybė balsuoti interne-
tu. Kiekvienas pakeitimas sulaukia
pasipriešinimo, taip buvo ir su šiuo
pakeitimu. Tačiau mes negalime
grįžti atgal, bet turime žengti pir-
myn, tobulindami internetinį balsa-
vimą, o ne jį atmesdami.

Rinkimų komisija labai ragina
tas apylinkes, kur yra lietuviškos pa-
rapijos ar lietuviški centrai, prašyti
jaunimo (skautų, ateitininkų) pagal-
bos – kad jie savo nešiojamais kom-
piuteriais, pvz., po pamaldų ar kitų
suėjimų metu padėtų vyresniems
žmonėms užsiregistruoti internetu
ir nustatytu laiku padėtų jiems bal-
suoti internetu. Jeigu tai įmanoma
padaryti, būtų labai puiku – tai būtų
tarsi šuolis pirmyn. Jei ateityje būtų
galima Tarybos rinkimus pravesti
tik internetu, tai nepaprastai paleng-
vintų dabartinį darbą. Be to, ir rin-
kimų rezultatai būtų daug greičiau
apskaičiuojami ir paskelbiami.

JAV LB jungia visus šio krašto
lietuvius ir suteikia progą tiesiogiai
išrinkti savo atstovus. Tad dar kartą
raginu visus  LB narius aktyviai re-
gistruotis ir balsuoti ateinančiuose
rinkimuose, nes tai yra visų lietuvių
tautinė pareiga ir garbė. Lauksime ir
lietuviškos spaudos paramos ir nuo-
latinio priminimo bei skatinimo, kad
skaitytojai dalyvautų rinkimuose.

Kalbino Loreta Timukienė

Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro ,,detroitiškiai” (iš kairės): Valdas Piestys, Rasa Kar-
velienė, Laima Maziliauskienė, komisijos pirmininkė Janina Udrienė ir Kastytis Gied-
raitis.                                                                                                           Narimanto Udrio nuotr.

Mažiau ar daugiau besidomintys lietuvių gyvenimu šiapus Atlanto žino, kad čia gyve-
nančius aktyvius tautiečius bendrai prasmingai veiklai telkia JAV Lietuvių Bendruomenė. Jos
veiklos gaires numato Taryba, renkama kas treji metai. Šių metų gegužės mėnesį vyks rinki-
mai, kurių metu bus renkama 60 Tarybos narių.  Išsamiau apie rinkimus sutiko papasakoti
JAV LB Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Janina Udrienė. 
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JAV LB centro valdyba 1959 m.
pavedė Čikagos Švietimo komisijai
eiti Centrinės Švietimo tarybos pa -
reigas – rūpintis lituanistiniu švie-
timu visose JAV: aprūpinti litua nis-
tines mokyklas vadovėliais, mo ky mo
programomis, vaikų literatūra, mo-
kytojų paruošimu ir kt. Kažin, ar jie
pagalvojo, kad praėjus 53 metams, jų
įsteigta Švietimo taryba vis dar rū-
pinsis tuo pirminiu pavedimu. Juk 53
metai apima net dvi kartas! Švie timo
taryboje, taip pat ir lituanis tinėse
mokyklose, jau dirba pirmosios Ta-
rybos narių vaikai, anūkai ir buvę
mokiniai bei buvusių mokinių vai-
kai, o jų gretas papildo naujai at vykę
iš laisvę atgavusios (anais lai kais bu-
vusios vien tolima svajone) Lietuvos.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Švie  timo taryba ypač rūpinasi moky-
tojų tobulinimusi. Tam tikslui jau
daug metų ji skiria kasmetinę Lietu -
vių Fondo remiamą ,,Gintarinio
obuo liuko” premiją. Mokyklų vedėjai
pasiūlo kandidatus premijai gauti, o
kandidatai Švie timo tarybai pateikia
atsakymus į jiems užduotus klau-
simus, rekomendacijas, pavyzdines
pamokas bei savo požiūrį į mokymą.
Kadangi pa siūlyti kandidatai būna
patys geriau si ir išradingiausi moky-
tojai, veiklūs ne tik mokykloje, bet ir
plačioje vi suo menėje, mylimi tiek
vaikų, tiek tėvelių, Švietimo tarybos
užduotis renkant ,,Gintarinio obuo-
liuko” laimėtoją būna nepavydėtina.
Tačiau skirdama šią premiją Švieti-
mo taryba tikisi suteikianti mo ky-
tojams dar vieną progą tobulėti, vie-
nam kitą paskatinti, taip pat ir pas-
varstyti, kas dabartiniam litua nis ti-
niam švietimui JAV yra svarbiausia. 

2011 m. ,,Gintarinio obuoliuko”
premijos kandidatai

2011 m. ,,Gintarinio obuoliuko”
pre mijai gauti buvo svarstomi šie
lituanistinių mokyklų mokytojai: Re -
nata Armalaitė (Saulėto kranto litua -
nistinė mokykla, FL), Vėjūnė Baltru -
šaitytė (Šv. Kazimiero lituanisti-
nė mo kykla, CA), Taiyda Chiapetta
(Mai ronio lituanistinė mokykla, IL),
Nijolė Gierštikienė (Čikagos lituanis -
tinė mokykla (ČLM), IL), Lijana Juš -
kelytė (Gedimino lituanistinė mo -
kyk la, IL), Rita Klimavičienė (A. Ka -
zickienės lituanistinė mokykla, NY),
Loreta Lagūnavičienė (Maironio litu-
anistinė mokykla, IL), Vaiva Mielda-
žienė (Šv. Kazimiero lituanis tinė
mokykla, OH), Milda Chacar-Palu-
binskaitė (Maironio lituanistinė mo-
kykla, NY), Nijolė Pupienė (ČLM, IL),
Ausma Skublickienė (Vyturėlio litu-
anistinė mokykla, CO), Giedrė Sta-
rinskienė (ČLM, IL), Eridana Šležie-
nė (ČLM, IL), Rasa Valančiūtė (Mai-
ronio lituanistinė mokykla, IL) ir
Vitalija Virbukienė (Šv. Kazimiero
lituanis tinė mokykla, CA).

Kiekvienas kandidatas –
jau laimėtojas

Reikia pabrėžti, jog kiekvienas
kandidatas, savo mokyklos pasiūly-
tas, kaip vertas šios premijos, jau yra
laimėtojas. Svarstant kandidatų pri-
valumus, Švietimo tarybai paaiškėjo,
kuo kiekvienas kandidatas išsiski-
ria, kodėl jis yra vertas dėmesio.

Saulėto kranto mokytoja Renata
Armalaitė, iš Lietuvos atvykusi 2003
m., lituanistinę mokyklėlę su draugė -

mis įsteigė 2005 m. Iškart gal suabejo-
ję, ar verta tokį projektą remti, po še -
šerių metų tėveliai tapo entuziastin-
gais mokyklėlės rėmėjais. Rekomen -
dacijoje jie rašo: ,,Jos [mokytojos Ar -
ma laitės] dėka mūsų vaikai, nuvykę į
gimtąją Lietuvą, gali ne tik susikal -
bėti su seneliais ir proseneliais, bet ir
padainuoti lietuviškas daineles, pa -
deklamuoti eilėraščius, parašyti svei -
kinimus. Ir kaip mums tai malonu ir
džiugu matyti!” 

Maironio Lemont mokytoja Tai-
y dos Chiapettos užduotis – aukštes-
niųjų klasių mokinius supažindinti
su Lietuvos kultūra. Į programos pla -
ną mokytoja įtraukia Maironį, meni -
ninkus Vytautą Igną ir Stasį Eidrige -
vičių, herbus, saulės kryžius, mone-
tas, šiaudinukus, kraičio skrynią,
Vėlinių bei Užgavėnių šventes. Moki -
niai patys kuria monetas, šiaudinu -
kus, herbus ir pan. Malonu buvo su -
žinoti, jog mokyklą jau baigusios
mokinės apsilanko Chiapettos klasė-
je ir mielai atlieka pamokos už duotis.

ČLM mokytoja Nijolė Gieršti-
kie nė savo pamokose puikiai taiko
da bartinę technologiją. Naudodama
in ter neto tinklalapius, ,,YouTube’’,
Foto skrydis.lt, iPAD2, grafines sche -
mas ir pan., ji lietuviškai besi mo kan-
čius vaikus patraukliu būdu supažin-
dina su Lietuvos istorija,  kul tūra ir
lietuvišku paveldu, sudaro jiems pro-
gą išsireikšti lietuvių kalba.

Mokytoja Lijana Juškelytė, Kė -
dai nių gimnazijoje mokiusi 5–10 kla -
ses, jau trejus metus veda paruošia -
mąją klasę Gedimino lit. mokykloje.
Malonų įspūdį paliko jos rūpinimasis
visapusišku lietuvišku auklėjimu.
Vienos motinos žodžiais tariant,
,,Mo kytoja skiepija vaikams tautiš-
kumą, patriotiškumą ir tarpusavio
pagarbą.” 

Rita Klimavičienė jau penke-
rius metus moko darželinukus A. Ka-
zic kienės mokykloje, NY. Ji taip pat
pri sideda prie mokyklos veiklos, siū-
dama užuolaidas, kurdama dekoraci-
jas, kostiumus, komandinius marški -
nėlius. Ji atsiskleidė kaip organizuo-
ta, energinga ir rūpestinga mokytoja,
besirūpinanti ne tik lietuvišku auk-
lėjimu, bet ir drausmės bei mandagu-
mo diegimu.

Loreta Lagūnavičienė jau sep-
tintus metus Maironio mokykloje,
Le mont, moko ketvirtą klasę. Jos pa-
teiktas pavyzdinės pamokos planas
rodo ją esant gera pedagoge. Mokyda-

ma apie Vytautą Didįjį, ji davė progą
vai kams patiems kalbėti apie tai, ko
išmoko. Besidalindami žiniomis jie
ne tik vieni kitus švietė, bet ir patys
geriau įsiminė įgytas žinias. 

Cleveland Šv. Kazimiero mokyk-
los darželio mokytoja Vaiva Mielda -
žienė Švietimo tarybai sudarė profe-
sionalios pedagogės, padedančios ne
tik vaikams, bet ir tėveliams, vaizdą.
Ji nekuria išankstinių metų planų,
bet pritaiko per aštuonerius metus
sukauptą medžiagą mokinių su ge-
bėjimams ir interesams. Pvz., vienais
metais ji naudojosi daugiausiai žu-
vy čių vaizdais, kitais – dinozaurų.
Skau  tė ir ateitininkė, ji randa laiko
naujai atvykusioms šeimoms, nepa -
žįs tančioms JAV mokyklų, patarti
pedagoginiais klausimais.

Milda Chacar-Palubinskaitė mo-
 kyti NY Maironio mokykloje pradėjo
prieš dešimt metų. Šiais metais ji mo -
ko septintą klasę, papildomai veda
istorijos pamokas vyresnėms kla -
sėms. Švietimo tarybos narės ją pa -
žįs ta – žino, kad ji labai gabi, patrio -
tiška, kūrybinga ir organizuota jau -
na moteris. Jos pateiktas pavyzdinės
pamokos planas tai patvirtino – mo -
kiniams buvo užduota parašyti laiš-
ką Lietuvos Respublikos prezidentei
Daliai Grybaus kaitei. Švietimo tary-
ba džiaugiasi, kad Chacar-Palubins-
kaitė buvo pa siū lyta ,,Gintarinio
obuoliuko” premi jai gauti.

Nijolė Pupienė, ilgametė ČLM
tautinių šokių mokytoja, jau daugiau
nei 40 metų moko tautinius šokius. Ji
buvo ir dabartinės Švietimo tarybos
narių šokių mokytoja. Prieš kelis
metus už ilgametį pasišventimą lietu-
viškai veiklai jai buvo įteikta JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros
premija. Švietimo taryba džiaugiasi,
kad ČLM nusprendė ją parinkti, kaip
vieną sa vo ,,Gintarinio obuoliuko’’
premijos kandidačių.

Prieš susikuriant Colorado Vytu -
rėlio mokyklai, Ausma Skublickie-
nė mokydavo vaikus lietuvių kalbos
ir kultūros savo namuose. Dabar ji
dir ba Denver Vyturėlio mokykloje,
Re ginos Sabaliauskienės pastango-
mis įkurtoje 2007 metais. Švietimo ta-
ryba su malonumu skaitė apie Skub-
lickie nės pasišventimą, jos ener giją,
meilę Lietuvai. 

ČLM su pagrindu gali didžiuotis
turėdama Giedrę Starinskienę, pir-
mo skyriaus ir darželio mokytoją.
Jos pateikta pavyzdinė pamoka apie
dvibalsius pradžiugino savo aišku-
mu, vaizdingumu, išradingumu ir
tvar ka. Pamokas mokytoja paįvai-
rina pamokančiais žaidimais, pvz.,
,,Meškiuk, pabusk” arba ,,Milžinai –
nykštukai”. Ne vienerius metus dir -
bu si Montessori mokykloje, ji įgytas

žinias puikiai pritaiko ČLM pamo -
kose. 

Eridana Šležienė ne tik dėsto
geografiją 7–8 kl. vaikams, bet ir dir -
ba 7 klasės auklėtoja. Švietimo tary-
bai patiko tai, kad mokiniai noriai
lanko iš pirmo žvilgsnio ,,sausai”
skambančias geo grafijos pamokas ir
kad 7 kl. auklėtiniai, mokytojos pa-
dedami pastatę vaidinimą ,,Kaip gai-
delis Čikagos lituanistinę mokyklą
griovė’’, tėvelių ir žiūrovų akivaizdo-
je auklėtoją apspito, jai dėkodami.

Rasa Valančiūtė moko penktą
klasę Maironio mokykloje, Lemont.
Ji profesionali mokytoja, dirbusi
Montessori mokyklinėje sistemoje.
Švietimo taryba susidarė malonų
įspū dį apie jos mokymo metodą –
klasės ramios, drausmingos, tvarkin-
gos, todėl – veiksmingos ir darbingos.
Pateiktoje pavyzdinėje pamokoje mo -
kytoja vaikams pristato amatininko
luomo sąvoką, supažindina su lietu-
viškomis skryniomis, leisdama mo-
ki niams patiems papuošti medines
skry neles.

Vitalija Virbukienė yra Šv. Ka-
zi miero mokyklos, California, penk-
tos klasės auklėtoja ir lietuvių kalbos
mokytoja. Švietimo taryba buvo suža -
vėta jos išradingumu ir profesionalu-
mu. Štai ištrauka iš jos pateiktos pa -
vyzdinės pamokos apie mandagumo
žodžius: „Ant popieriaus lapo moki -
niai apipiešia vieną mokinį (Danie -
lę), iškerpa ir piešinį prisega lentoje.
Klausiu mokinių: kokius kartais pa -
sakome šiurkščius, negražius žo-
džius savo artimiesiems, draugams,
arba jums pasakė kas nors, o gal jūs
ne gražiai pasielgėte su draugu, šei-
mos nariais? Kai mokiniai pasako
žodžius, aš įplėšiu, suglamžau pieši-
nį. Moki nių paklausiu, kaip jie jau-
čiasi, kai taip atsitinka. Kaip galima
atsipra šyti, kokius žodžius sakome.
Moki niai vardina, aš suklijuoju įplėš-
tas vietas, vienas mokinys užrašo
lentoje tuos žodžius. Pakviečiu keletą
moki nių paliesti tas vietas, kurias
suklijavau. Mokiniai pasako, ką paju-
to, tarsi likusios žaizdos.’’

Virbukienė – profesionali moky-
toja, iš Lietuvos atvykusi prieš sep-
tynerius metus. Ji pati pasisiūlė dirb -
ti mokykloje. Jos meilė mokytojavi -
mui aiškiai atsispindėjo pateiktoje
medžiagoje. Šv. Kazimiero mokykla
gali džiaugtis, turėdama tokią puikią
mokytoją.

Lituanistinio švietimo vaisius

Tarp lituanistinių mokyklų mo -
ky tojų yra tokių, kurie neseniai at-
vyko iš Lietuvos, yra ir tokių, kurie
užaugo išeivijoje. 

Nukelta į 14 psl.

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

2011 metų JAV LB Švietimo tarybos ,,Gin-
tarinio obuoliuko” laimėtoja Vėjūnė Balt-
rušaitytė.

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos archyvų nuotr.

,,Gintarinis obuoliukas” ir kiti vaisiai

Šeštadienio diena Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje Los Angeles prasideda bendra
malda ir vėliavos pakėlimu.                                                           Laimos Apanavičienės nuotr.
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Š.
Amerikos ateitininkų tarybos 2011–2012 veiklos metais paskelb-
tu šūkiu ,,Švęskime gyvenimą Kristuje” persunkiame savo
gyvenimą ir veiklą. Bandymai jau yra pastebimi jaunučių veik-

loje, o taip pat – savitu keliu – moksleiviuose ir studentų gretose.

Jau kaip krikščionys – dėl priimto krikšto galvojame, gyvename
ir veikiame su Kristumi. Tuo labiau gyvename ir veikiame su
Kristumi kaip ateitininkai, įsijungę į viską Jame atnaujinti siekiančią
organizaciją, ypač davus ateitininkiškąjį įžodį. 

Tad dabar, prasidedant gavėniai, einame su Kristumi į dykumą, į
susikaupimą, į pokalbį su Jo Tėvu, kad, atmesdami blogio gundymus,
labiau įsijungtume į Jo karalystę, kuri konkrečiai yra Kristaus
Bendrija (Bažnyčia). Tai nėra tušti žodžiai. Kad tas ryžtas taptų mūsų
gyvenimu ir veikla, kiekvienas individualiai, o, kai galime, ir kartu,
persiimame Jo galvosena, kad mūsų veikla ir gyvenimas panašėtų į
Jo.

Specialiai tam tikslui buvo paruoštas ir išspausdintas leidinys,
prasmingai pavadintas ,,Tegaivina mus Kristus”. Jame išspausdinta
medžiaga pateikia minčių ir gairių, kaip individualiai bei kartu su
kitais galime pasisavinti Kristaus idėjas ir kaip jas įgyvendinti orga-
nizacijoje bei visuomeninėje veikloje (žr. ypač 22–39 psl.).

Susikaupimas ,,dykumoje” su Kristumi yra tik tam, kad su Juo
(nebe vieni) išeitume į viešą gyvenimą – į žmonių gyvenvietes, į
miestą — lietuvių išeivių ir gyvenamojo krašto veikloje (ypač šiais
metais, JAV prezidento rinkimuose).

Tegaivina mus Kristus!

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Leidinys ,,Tegaivina mus Kristus” yra platinamas dovanai ne tik va do -
vams, bet ir pavieniams ateitininkams. Kreiptis į SAAV pirmininkę Rasą
Kasniūnienę rasakas@aol.com 

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

1. Koks tikslas vadovavimo kursus ruošti?
Rasa Kasniūnienė – Pirmame š.  m. ŠAAV posė-

dyje visų ateitininkų sąjungų atstovai kartu su Š.
Amerikos ateitininkų valdyba diskutavo apie organi-
zacijos poreikius. Organizacijos sudėtis: nariai, vado-
vai ir programa. Nutarėme, kad svarbu suteikti pro-
gą susidomėjusiems daugiau išmokti apie vadovavi-
mą, o tiems, kurie jau vadovauja, giliau pažvelgti,
kaip jie vadovauja. Šių kursų tikslas yra nuodugniau
suprasti savo pasaulėžiūrą, gyvenimo tikslus ir sie-
kius, susipažinti su vadovavimo principais, jo būdais
ir vadovavimo kliūtimis, remiantis krikščioniškomis
idėjomis ir Šventuoju Raštu.  

2. Kas yra vadovavimo tarnystė?  
Laima Šalčiuvienė – Žodžiai ,,vadovavimas” ir

,,tarnystė” atrodo visiems suprantami, nors galima
manyti, kad visų žodžių pagrindas – žmogaus patirty-
je, tad skirtingų niuansų visados galima tikėtis.
Tikslumo dėlei...

Čikagoje 1962 metais išleistame ,,Dabartinės
lietuvių kalbos žodyne”  žodis ,,vadovauti” apibūdin-
tas ,,būti vadovu”. Žodis ,,vadovas” apibūdintas dve-
jopai, būtent ,,vedėjas” ir ,,kelio rodytojas”(904 psl.).
,,Tarnystė” apibrėžta kaip ,,tarnyba/tarnavimas”, o
,,tarnauti” reiškia ,,būti kam atsidavusiam”. Tarnas
– kuris ,,kam atsidavęs”, ,,vykdantis kieno valią žmo-
gus”  (840 psl.)

Jeigu vadovas yra vedėjas arba kelio rodytojas, jis kitiems tarnauja, ves-
damas juos link bendro tikslo. Vadovas ne pats vienas siekia tikslo, bet atsi-
davęs kitiems drauge veda juos. Vadovams dažnai uždedama atsakomybė tų,
kurie juos išrenka. Jaučiant tą atsakomybę visai natūraliai tarnystės jaus-
mas vystosi.

Mums, ateitininkams, kaip ir visiems krikščionims, tarnavimas yra
ypatinga mūsų gyvenimo dalis. Mato ir Morkaus rašytose Evangelijose
Kristaus žodžiai mums atskleidžia tarnavimo didybę  (Morkus 10, 42–45) ir
tai, kad vadovai yra tarnai (Matas 20, 25–28). 

3. Kas ves kursus?
R. K. – Laima Šalčiuvienė sutiko sudaryti vadovavimo kursų programą.

Turime kelis prelegentus: pagrindinė – Laima Šalčiuvienė, taip pat kalbės
brolis Lukas Laniauskas, SJ,  dr. Thomas Quinn ir kiti. 

4. Kaip vyks kursai?
R. K. – Paskaitos, pašnekesiai, diskusijų būreliai ir pratimai. Dalyviams

prieš kursus bus pasiųsta medžiaga, kad galėtų pasiruošti.

5. Kam tokie kursai labiausiai naudingi?
R. K. – Šie kursai yra skirti studentams ir suaugusiems. Kviečiame ir

ketvirtokus moksleivius.  Mes vienas iš kito galime daug ką išmokti. Tai, ką
jaunesnis patiria, gali skirtis nuo to, ką vyresnysis supranta. O šis pasi-
dalinimas tarpusavyje gali tik padėti ir vieniems, ir kitiems. 

6. Kodėl kursai ruošiami viešbutyje, o ne Ateitininkų namuose ar kitose lietu-
vių patalpose?

R. K. – Daug kas yra to klausę. Pirmoje vietoje šitokių kursų dalyviams
yra labai svarbu šeimyniškoje dvasioje susirinkti, suteikti progą jiems tar-

,,Švęskime gyvenimą Kristuje”

SU  KRISTUMI – DYKUMOJE  IR  MIESTESU  KRISTUMI – DYKUMOJE  IR  MIESTE

Gavėnios rekolekcijos
Ateitininkų namų valdyba kviečia visus dalyvauti Gavėnios susikaupimo
dienoje kovo 20 d., antradienį, Ateitininkų namuose, Lemont. Rekolekcijas
ves vysk. Rimantas Norvila.  Pradžia 9 val. r., baigsis apie 3 val. p. p. šv. Mi-
šiomis. Susitaikymo sakramentas bus suteikiamas (t. y. klausoma išpažin-
čių) 9 val. r.  ir  popiet prieš šv. Mišias. Programos detalės bus pas kelbtos vė-
liau. Būtina užsiregistruoti iš anksto pas Loretą Grybauskienę el. paštu
vlasr@aol.com arba tel.: 708-349-7426. 

Ateitininkų šalpos fondo susirinkimas ir vakarienė
Ateitininkų šalpos fondo (AŠF)  metinis narių su važiavimas ir vakarienė
vyks kovo 31 d., šeštadienį, Ateitininkų namuose, Lemont. Suvažiavimo metu
bus renkami trys AŠF tarybos nariai. Norintys kandidatuoti ir siūlyti kandi-
datus turėtų susisiekti su AŠF pirm. Gediminu Damašiumi tel.: 847-362-8675
arba el. paštu: gdamasius@comcast.net. Susirinkimo registracija prasideda
4 val. p. p., o vakarienė – 6 val. v. Vietas galima užsisakyti pas Pranutę Do-
manskienę tel.: 708-246-0049, el. pašto adresas FLD85@aol.com. Dalyvavimo
mokestis – auka.

pusavyje pasikalbėti, pasimokyti, padiskutuoti.  Šie kursai nėra tik paskaitų
klausymas, bet ir aktyvus bendravimas, ir vienas kito parėmimas.  Tie, kurie
dirbame organizacijoje, susiduriame su įvairiomis kliūtimis, semiamės stip-
rybės vienas iš kito. Apsistojimas viešbutyje ir kursai viešbučio salėse  padės
sukurti artimą bendradarbiavimo nuotaiką.

Ruošėjams rūpėjo, kad kursų mokestis ir išlaidos nebūtų per didelės da-
lyviams.  Pvz., skrydžių kainos iš Kanados, New York ir California į Čikagą
kovo mėnesį yra žemesnės, negu į kitus miestus, o Oakbrook miestas yra ne-
toli abiejų Čikagos oro uostų. Čikaga parinkta kaip tinkamiausias miestas
šito kiam įvykiui.

7. Kaip kursai padės ateitininkams?
R. K. – Asmenybės ugdymas ateitininkiškoje dvasioje yra Ateitininkų

organizacijos užduotis, tai yra ir šių kursų siekis, o temos kryptis – vadova-
vimas.  Tai gali tik teigiamai paveikti Ateitininkų veiklą. 

VADOVAVIMO TARNYSTĖ
Kursai suaugusiems, studentams ir 4-to kurso moksleiviams

Kovo 9 d., penkt. , 5 val. p. p., iki kovo 11 d., sekm.,  12 val. p. p.
Marriott Oakbrook 1401 W. 22nd St, Oakbrook, IL.

Su klausimais apie kursus ar dėl finansinės pagalbos kreipkitės į Rasą
Kasniūnienę tel. 708-403-4988 arba rasakas@aol.com

Registruotis el. paštu: saavregistracija@gmail.com (registracijos laikas jau
baigėsi, bet kursantai tebepriimami).

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

7 klausimai
apie Vadovavimo tarnystės kursus 

Pereitos savaitės ,,Iš Ateitininkų gyvenimo “ sky riuje skaitėte apie ŠAAV ruo-
šiamų Vadovavimo kursų programą.  Šiandieną kursų ruošėjos Laima Šalčiu-
vienė ir ŠAAV pirm. Rasa Kasniūnienė atsako į kelis klausimus apie šių kursų
tikslus ir siekius.

Laima Šalčiuvienė

Rasa Kasniūnienė
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Vis labiau artėjant gegužės 18–21
dienomis Čikagoje vyksiančiam
NATO viršūnių susitikimui, vis daž-
niau sulaukiame svečių – politikų,
diplomatų – iš Lietuvos, kurių pag-
rindinis apsilankymų tikslas yra tin-
kamai pasiruošti artėjančiam susi-
tikimui. Praėjusią savaitę Washing-
ton, DC ir Čikagoje lankėsi Lietuvos
Respublikos Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) Transatlantinio ben-
dradarbiavimo ir saugumo politikos
departamento vadovas Gediminas
Varvuolis. 

Į URM Transatlantinio bendra-
darbiavimo ir saugumo politikos
departamento akiratį patenka kele-
tas dalykų. Visų pirma tai – dvišaliai
Lietuvos ir JAV, Lietuvos ir Kanados
santykiai. Šalia to, Varvuolio vado-
vaujamas departamentas seka visus
tarptautinius saugumo reikalus, pra-
dedant NATO darbotvarke, Europos
Sąjungos saugumo ir gynybos politi-
ka, Europos Saugumo ir Bendradar-
biavimo organizacijos, kuriai praėju-
siais metais Lietuva pirmininkavo,
saugumo aspektus. Departamentui
svarbūs visi nusiginklavimo, ginklų
kontrolės, kovos su terorizmu, bran-
duolinio saugumo klausimai.

JAV sostinėje Varvuolis susitiko
su JAV Valstybės departamento ir
kitų institucijų atstovais, su kuriais
aptarė einamuosius NATO reikalus. Į
Čikagą Varvuolis atvyko labiau vi-
suomeninių paskatų vedamas – siek-
damas su Čikagoje vyksiančiu ne-
eiliniu renginiu supažindinti ir vie-
tos lietuvius. Pasak diplomato, rei-
kėjo ,,užsukti ir į miestą, kuriame
vyks pats renginys, ir jį pristatyti
lietuviams Čikagoje, nes tai unikali
proga, kai NATO ‘nusileis’ Amerikos
žemėje, kai bus galima daugiau
išgirsti apie Europą”.

– Neseniai JAV darbo reikalais
viešėjusi Lietuvos krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė
teigė, jog vienas svarbiausių daly-
kų, kurio Lietuva sieks NATO
suvažiavime Čikagoje, bus prašy-
mas pratęsti NATO oro policijos
misiją Baltijos šalyse. Praėjusią
savaitę Šiaurės Atlanto Taryba
priėmė sprendimą tęsti šią NATO
misiją Baltijos šalyse, tad šis klau-
simas tarsi jau atkrito?

– NATO oro policijos klausimas
Baltijos šalyse buvo ir išliks aktu-
alus. Praėjusią savaitę, trečiadienį,
Šiaurės Atlanto Taryba iš tiesų pri-
ėmė principinį politinį sprendimą

pratęsti šią misiją. Mums buvo ypač
malonu, kad pagaliau buvo pasiektas
toks sprendimas. Tačiau klausimas
tęsis, nes yra daug detalių, dėl kurių
reikės susitarti, pavyzdžiui, kiek atei-
tyje Baltijos šalys, kaip priimančios
valstybės, prisidės prie policijos mi-
sijos, kokios bus kitų valstybių oro
pajėgų rotacijos ir pan. Mes, kaip pri-
imanti šalis, darysime viską, kad
gerėtų jų buvimo Lietuvoje sąlygos. 

Šiame NATO viršūnių susitiki-
me bus siekiama ir kitų tikslų. Aps-
kritai, sakyčiau, kad mūsų dėmesio
centre yra viskas, kas susiję su
NATO kolektyvine gynyba – ar tai
būtų NATO pratybos mūsų regione,
ar nauji iššūkiai, kaip antai, energe-
tinis saugumas. Tai dar viena sritis,
kuriai Lietuva skiria didelį dėmesį.
Lietuva jau vaidina tam tikrą vaid-
menį energetinio saugumo srityje
Aljanse, bandysime artėjančio susi-
tikimo kontekste siekti principinio
sprendimo, kad Lietuvoje būtų akre-
dituotas NATO kompetencijos cen-
tras, skirtas būtent energetiniam
saugumui ir NATO vaidmeniui, ko-
vojant su šia grėsme. Tai bus ilgas
procesas, galbūt nesibaigsiantis Či-
kagoje, tačiau Lietuva šioje srityje
turi  aiškų tikslą ir jo sieks.

– Jau kuris laikas Lietuvoje
girdisi balsai, kad Lietuva turėtų
glaudžiau bendradarbiauti su Es-
tija ir Latvija. Kiek tokie teiginiai
yra svarbūs NATO kontekste? Ar
Lietuva NATO sudėtyje save mato
kaip vieną iš trijų Baltijos šalių
regiono narių, ar – kaip pavienę
valstybę?

– Bendradarbiavimas su kaimy-
nėmis labai svarbus. Yra įvairių są-
veikos formų. Taip, yra projektų, kur
mes glaudžiai bendradarbiaujame su
Latvija ir Estija, pavyzdžiui, kalbant
apie NATO oro policiją, turime de-
rinti veiksmus trise. Yra kitų projek-
tų, kur Lietuva viena deda pastangas
arba dirba su kitais partneriais, pa-
vyzdžiui, Afganistane, kur savo pro-
vincijos atstatymo grupę esame su-
kūrę su kitais partneriais. Bet saugu-
mo klausimais su Latvija ir Estija
visada vedėme ir vedame labai glau-
dų dialogą. 

– Prieš porą savaičių JAV
Krašto apsaugos departamento
vadovas Leon Panetta pareiškė,

jog JAV planuoja savo karinius
dalinius iš Afganistano išvesti
anksčiau – 2013 metų viduryje. Ar
toks JAV valdžios atstovo pareiš-
kimas keis Lietuvos planus Afga-
nistane?

– Sunku pasakyti. Šį pareiškimą,
kurį pateikė žiniasklaida, mes supra-
tome, jog amerikiečiai galvoja apie
aktyvios kovinės fazės pabaigimą Af-
ganistane 2013 metų antroje pusėje,
bet tai nereiškia, kad Amerikos ka-
rinės pajėgos iš Afganistano visiškai
pasitrauks. Todėl turbūt į tai reikėtų
žiūrėti niuansuotai. Lygiai taip pat ir
Lietuvos buvimas Afganistane yra
labai aiškiai apspręstas Seimo man-
dato, kuris galioja iki 2013 metų pa-
baigos. Tai suteikia tam tikro lanks-
tumo galimybę, kad jeigu įvyktų ko-
kie nors strateginiai pokyčiai NATO
mąstyme ir būtų nuspręsta anksčiau
pajudėti iš Afganistano, Lietuva, ma-
nau, galėtų prisitaikyti. Bet, mano
nuomone, didelių pasikeitimų čia
kažin ar įvyks. Be abejo, mūsų tiks-
las yra kuo greičiau sudaryti sąlygas,
kad patys afganistaniečiai, pačios
vietinės pajėgos galėtų pradėti rūpin-
tis savo saugumu.

– Nors už poros metų, 2014-
aisiais, sueis 10 metų, kai Lietuva
tapo NATO nare, bet vis dar pasi-
girsta abejonių, ar Lietuva žengė
gerą žingsnį. Kodėl, Jūsų nuomo-
ne, Lietuvai yra svarbi NATO na-
rystė?

– Žiūrėdamas iš savo pozicijų,
būsiu labai šališkas, esu įsitikinęs,
jog nauda Lietuvai yra didžiulė. Tai
galimybė būti stipriausio, pažangiau-
sio technologiškai, geriausias kari-
nes doktrinas išvysčiusio Aljanso da-
limi. Galimybė Lietuvos karinėms
pajėgoms įsilieti į labiausiai šiuo me-
tu išvystytas karines struktūras yra
neįkainojama. Manau, kad saugu-
mas vieniems būtų daug brangesnis
negu komandoje. Pasižiūrėjus į neu-
tralių šalių Europoje patirtį, matyti,
kad jų išlaidos, skirtos saugumui,
yra didesnės. Narystė NATO teikia ir
labai simbolinę naudą – tai solidaru-
mo principas, kurio negalima nie-
kaip įkainoti. Negali atspėti ateities,
bet kažkuria prasme priklausymas
NATO suteikia garantiją, kad jei
kažkas Lietuvai įvyks, aljanso šalys
ateis į pagalbą. Kalbu apie tą trijų
muškietininkų principą – vienas už

visus, visi už vieną, – kuris Lietuvos
visuomenei, jos valdžiai teikia ir tam
tikrą psichologinį komfortą, kad
esame ne vieni. 

– Neseniai „Drauge” paskel-
bėme URM ministro Ažubalio
straipsnį apie artėjantį NATO vir-
šūnių susitikimą Čikagoje, kurį
galima laikyti savotišku Lietuvos
Vyriausybės noru paraginti Čika-
gos lietuvius pasidomėti NATO
viršūnių susitikimu, gal prisidėti.
Kuo galėtumėme mes prisidėti?

– Manau, kad labai svarbus vaid-
muo, tenkantis vietinei lietuvių ben-
druomenei, būtų ,,nešti” tą Europos
ir Lietuvos vardą tarp amerikiečių,
pasakojant apie tai, kad už kelių mė-
nesių Europa savotiškai atvyks į Či-
kagą, kad kuo daugiau NATO bus
Amerikoje, tuo daugiau Amerikos
bus Europoje, tuo daugiau saugumo
bus Lietuvoje. Mums yra labai svar-
bu išlaikyti JAV dėmesį Europos
reikalams, svarbu tęsti Aljanso plėt-
ros procesą, kad ta stabilumo zona
būtų išplėsta ir į kitas šalis Europoje.
Gal Europos atėjimas į Čikagą labiau
išpopuliarins NATO tarp amerikie-
čių, kas mums iš tikrųjų būtų labai
svarbu – kad amerikiečiai daugiau
sužinotų apie NATO ir tą svarbų
vaidmenį, kurį ši organizacija vaidi-
na Europoje.

– Viešėdamas Čikagoje, apsi-
lankėte Maironio ir Čikagos litu-
anistinėse mokyklose, rytoj žada-
te dalyvauti šv. Mišiose Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijoje,
Amerikos lietuvių tarybos Vasa-
rio 16-osios minėjime. Kokie Jūsų
įspūdžiai?

– Įspūdis – nepakartojamas. Man,
pirmą kartą lankantis Čikagoje, yra
netikėta matyti tiek lietuviškos sim-
bolikos šalyje, taip toli geografiškai
nutolusioje nuo Lietuvos. Tik čia
būdamas suprantu, kokia stipri yra
ta tautinio patriotizmo dvasia, ta
lietuvybės dvasia. Tai jaudinančios
akimirkos. Akivaizdu, kad lietuvybė
yra gyva, kad mokyklos yra pilnos,
kad jos braška – gerąja šio žodžio
prasme. Linkiu visokeriopos sėkmės
lietuviškoms organizacijoms, švieti-
mo įstaigoms šiame krašte, susitelki-
mo, dirbant lietuvybės ir Lietuvos
labui.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Amerikos lietuvių tarybos Vasario 16-osios minėjime, kuris vyko š. m. vasario 12 d. Jaunimo centre, G. Varvuolis perskaitė užsienio
reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimą. Iš kairės: Milda Šatienė, Stanley Balzekas, Jn., LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, G. Varvuolis, fil. Jūratė Variakojienė, ALT’o pirm. Saulius Kuprys, Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos vicepirm. Giedrė
Kazlauskaitė, ALT’o direktorius Paulius Vertelka.                                                                                                                          Jono Kuprio nuotr.

JAV lankėsi URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo
politikos departamento vadovas

Gediminas Varvuolis.



Kas yra Ramūnas Vyšniauskas,
turbūt žino daugelis lietuvių sporto
mėgėjų. Tai – vienas geriausių Lietu -
vos sunkiaatlečių, sunkumų kilnoto-
jų, kuris Europos pirmenybėse yra
iškovojęs vieną sidabro ir tris bron-
zos medalius. 

Šis 1976 m. Klaipėdoje gimęs
spor tininkas Lietuvos garbę gynė 5
olimpiadose, bet, deja, ten prizinės
vietos nepasiekė. Arčiausiai jos Ra -
mūnas buvo 2004 m. olimpiadoje, kur
užėmė 5-ą vietą. Neblogai jis pasirodė
ir pasaulio pirmenybėse 2007-aisiais,
kai užėmė 6-ąją vietą. Gaila, kad 2008
m. olimpinėse žaidynėse mūsiškis
su sižeidė petį ir nebegalėjo var žybų
baigti. 

Dabar šis 35 m. amžiaus sporti -

ninkas daug laiko skiria ne tik treni -
ruotėms, bet ir šeimos reikalams. Jis
stengiasi pamiršti traumas, operaci-
jas, ligoninėse praleistą laiką ir gal -
voti apie smagesnius dalykus. 

Augina sūnų Ąžuolą

Nors Ramūnas susituokė tik pra-
ėjusių metų vasarį, tačiau jau ko vo
mėnesį žmona Inesė jam pado va nojo
sūnų, kuriam pora davė Ąžuolo var-
dą. „Aš dabar tikras šeimos žmogus’’,
– sako Ramūnas, pridurdamas, kad
dabar jo galvoje ne pramogos, o spor-
tas ir namai. 

Jis išdavė paslaptį, sakydamas,
kad šeima netrukus sulauks dar vie -
nos atžalos. 28-erių metų amžiaus Ra -
mūno žmona anksčiau buvo kalbė -
jusi, jog norėtų trijų vaikų: pirmųjų
dviejų vieną po kito, o trečio – gal po
trejų metų. „Smagu, kad mūsų planai
pildosi’’, – teigė Inesa. 

Neseniai Ramūnas su šeima iš
buto persikėlė gyventi į namą, kur
yra žy miai patogiau, ypač laukiant
šeimos pagausėjimo. 

Šį kartą žymus sportininkas tiki -
si, jog bus dukrytė, tačiau nenusi -
mins, jei ir vėl susilauks berniuko.
„Tada lauksime kito vaikelio, gal
Dievas padovanos mums mergaitę’’,
– sakė Inesė. 

Tikėkimės, kad Ramūno nebe -
kan kins traumos ir jis daugiau laiko
galės skirti sportui bei toliau džiu -
gins mus pergalėmis. 

sPORTAs
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B. Vanago pirmasis pasirodymas WRC

Praėjusią savaitę Švedijoje vyku-
siame antrajame šių metų WRC etape
pergalę šventė suomis Jari-Matti Lat -
vala, o lietuvis Benediktas Vanagas
pirmą kartą sėk mingai dalyvavo
stip riausiame lenktynių automobi-
liais čempionate.

Pirmą kartą tokio lygio varžybo -
se dalyvavęs Vanagas tarp 42 lenkty-
nes baigusių lenktynininkų užėmė 27

vietą. ,,Subaru Impreza’’ vairuojan -
tis lenktynininkas nuo nugalėtojo
atsiliko 31 minutę ir 30,1 sekundes.
Kitas Švedijoje dalyvavęs lietuvis Ro-
kas Kvarciejus užėmė 36 vietą.

Po dviejų etapų bendroje čempi-
onato įskaitoje pirmauja S. Loeb (39
taškai). Antras yra M. Hir vonen (32
tšk.), trečias – P. Solberg (29 tšk.), ket-
virtas – J-M. Latvala (26 tšk.), penk-
tas – E. Novikov (21 tšk.).

Sunkumų kilnotojo galvoje – 
sportas ir namai

Vasario 12 d. „Metropolitan Soc -
cer’’ salės pirmenybių aštuntame
rate „Green-White’’ komanda nepasi-
gai lėjo „Lituanicos’’ ir įveikė ją tokiu
pat rezultatu, kaip prieš savaitę „Soc-
kers’’ klubo žaidėjai – 8:0. Guodė tik
tai, kad „Wings’’ ko man da nuo „Eag-
les’’ gavo 13:1. Vis šiek tiek links-
miau, kad „Lituanicos’’ vyrai nėra
vieni tarp blogiausiųjų.

Kitų praėjusio sekmadienio rung-
 tynių rezultatai: „International’’–
„Zrinski’’ – 5:1, „Vikings’’–„Sockers’’
– 4:2, „Schwaben’’–„SC Serbska’’ –
9:3, „Kickers’’–„Fire’’ – 4:1, „United
Serbs’’–„Connections’’ – 4:3. Šiuo
metu pirmoje vietoje yra įsitvirti-
nusi „Eagles’’, po 8 rungtynių turinti
24 tšk. ir 58:10 įvarčių santykį. Po jos
eina „United Serbs” – 21 taškas
(44:19), o trečioje – „Kickers’’ su 19
taš kų (35:15). Paskutines tris vietas
pirmenybių lentelėje užima: 12.
„Wings’’ – 1 taš kas (14:56); 13. „Li-
tuanica’’ – 1 taš kas (11:81) ir 14. „Con-
nections’’ – 0 taškų (13:37).

Šias dvi komandas „Lituanica’’
dar turi galimybių pralenkti, nes tiek
su „Connections’’, tiek su „Wings’’
klubais mūsiškiai dar žais (su „Con -
nections’’ – vasario 26 d. 5:45 val. p. p.,

o su „Wings’’ – kovo 4 d. 4:15 val. p. p.).
Priešpaskutiniame tryliktame rate
„Litua ni ca’’ susitiks su antroje vieto-
je sto vin čia „United Serbs’’’, kur ir
vėl gali tikėtis skaudaus pralaimėji-
mo.

Kitą sekmadienį vyksiančiose
devinto rato varžybose mūsiškių lau-
kia nelengva kova su šeštoje vietoje
sto vin čia „International’’ komanda.
Rung ty nių pradžia – 4:15 val. p. p.

Beje, galutinėje lentelėje „Litua -
ni ca’’ gali aplenkti ir „Fire’’ futbo -
lininkus, kurie su 4 taškais stovi 11-
oje vietoje. Šios lygos lauko pirmeny-
bių rudens rate „Fire’’ I divizijoje sto -
vėjo pirmoje vietoje, turėdama 22 taš -
kus, o „Lituanica’’ su 11 taškų buvo
ketvirta (iš 7 komandų). Atrodo, jog
salės futbolas šioms abiem koman-
doms yra neįkandamas, ypač kai ten -
ka žaisti su „Major’’ divizijos koman-
domis. Be to, mū siš kiams trūksta
žaidėjų, tad dažnai reikia rungty-
niauti be pakeitimo.

„Lituanicai’’ dar yra likusios 5
rungtynės. Tikimės, kad vienose ar
dvejose mūsiškiai švęs pergales.
Nors, žiūrint į dabartinius rezulta-
tus, kyla abejonių, ar iš viso reikėjo
rungtyniauti šioje lygoje, kurioje
silpnų komandų (išsky rus vieną
kitą) nėra.

Septinta ,,Lituanicos’’ futbolininkų
nesėkmė

EDVARDAS ŠULAITIS EDVARDAS ŠULAITIS

Sunkumų kilnotojas R. Vyšniauskas Euro-
pos pirmenybėse.

Šių metų kovo 1–5 dienomis St. Petersburg, FL vyks XII Florida lie-
tuvių atviras golfo turnyras, kurį rengia LR garbės konsulas Florida vals-
tijoje Algimantas A. Karnavičius. Turnyro metu uždirbtos lėšos bus skiria-
mos JAV įsikūrusiai lietuvių organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”, šiuo me-
tu remiančiai 11 Lietuvos dienos centrų. Registracija jau prasidėjo. Daugiau
informacijos rasite internete adresu: www.ltconsulflorida.com arba jei ra-
šysite adresu: akarnavicius@LTConsulFlorida.com

PAUL TRIUKAS

J. Valančiūnas – geriausias Europos 
jaunasis krepšinin kas

Praėjusios savaitės pabaigoje
,,FIBA Europe’’ išrinko geriausią
2011 metų jaunąjį Europos krepši nin -
ką. Balsavime dalyvavo ir krepšinio
aistruoliai, ir žinovai. Krepšinio mė-
gėjai antrą vietą, o žinovai pirmą vie-
tą paskyrė nugalėtoju tapusiam 19-

mečiui lietuviui Jonui Va lančiūnui.
Vilniaus ,,Lietuvos ryto’’ bei Lietu-
vos vyrų krepšinio rinktinės centras
iš gerbėjų sulaukė 13,491 balsus, o iš
žinovų – 569. 

Antras liko Ispanijai atstovau-
jantis juodkalnietis Nikola Mirotic,
trečias – Enes Kanter.

PAUL TRIUKAS

Afrikos tautų taurę laimėjo Zambija

Praėjusios savaitės pabaigoje
pasibaigusiame Afrikos tautų taurės
futbolo turnyre čempionais tapo
Zambijos futbolininkai.

Jie baigiamosiose rungtynėse
su sitiko su Dramblio kaulo kranto
rink tine. Abi rinktinės nebuvo nė
vieno karto suklupusios, tiesa, Zam-
bijos futbolininkai dar pirmame var-
žybų etape išplėšė lygiąsias su Libija.

Tai istorinė – pirmoji Zambijos
pergalė šalies futbolo istorijoje.
Dramb lio kaulo kranto rinktinė šią
taurę laimėjo 1992 metais. Geriausiu
šių metų čempionato žaidėju pri-
pažintas Zambijos rinktinės puolėjas
Christopher Katongo.

PAUL TRIUKAS
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,,A. Mackus yra bevil tiš kos nakties ir žmogaus 
amžinosios mir ties skelbėjas”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Visiškai besibaigiant 1964-ie-
siems čikagiečius ir visus
knygos bei teatro mylėtojus,

santariečius, o ir lietuviškų laidų ra-
dijo klausytojus sukrėtė žinia –
gruodžio 8 d. vakarą tragiškai žuvo
,,Margučio” radijo darbuotojai Algi-
mantas Mackus ir Lilija Žilvitytė-Va-
nagaitienė.  „Kvie čia me pasiklausyti
‘Margučio’ rytoj vakare, o dabar vi-
siems klausytojams linkime labos
nakties”, – at si sveikino jie baigdami
to vakaro programą ,,Margutyje” ir
sėdo į L. Vana gai tienės vai ruojamą
automobilį. De ja, kelionė nebuvo toli-
ma.  

Šiemet, vasario 11 d.,  A. Mackui
būtų su kakę 80. Būtų..., bet gyveni-
mas jam at seikėjo tik 32. ,,Laiko pras-
mė mums nežinoma; mes jame —
kaip pasakos vaikai tamsioje ir pa s -
laptingoje girioje. Vienam iš mūsų
pa sitraukus iš būrio, lieka fatališka,
neaprėpiama tuštuma mumyse ir
mūsų tarpe. <...> Bet po kurio laiko
imame pastebėti, kad vienatvė su -
mažėjusi, kad jis vėl yra tarp mūsų,
kad jis gyvena mu myse ir kad laikas
yra bejėgis prieš likiminį mūsų ryšį
su išėjusiuoju. Ir taip pamažu prisi-
minimas tampa nenutrūkstamo ry -
šio su mirusiuoju patvirtinimu”, –
sa kė Alfonsas Nyka-Niliūnas A. Mac -
kui skirtame vakare Čikagoje. Ir jis
teisus. Algimantas Mackus — žmo-
gus, poetas, visuome ni ninkas gyvena
mumyse. Gyvena, tarsi tik trumpam
kažkur išvykęs. Jo buvimą šalia mū -
sų liudija ir jo prisiminimas Lietu -
voje, ir naujai leidžiamos jo knygos,
ir jo poezijos talpinimas antologijose. 

Algimantas Mackus (pasira ši nė -
jo A. Audrius, Algimantas Pagėgis) –
vienas tragiškiausių išeivijos rašyto-
jų – pasak „Visuotinės lietuvių encik-
lopedijos”, „debiutavo tradici nės ly -
rikos rinkiniu ‘Elegijos’ (1950 m.).
Kny goje gausu tėvynės ilgesio, trem -
ties skausmo motyvų. Rinkinyje ‘Jo
yra žemė’ (1959 m.) tremtis traktuoja-
ma kaip iššūkis Dievo, poetinės kal-
bos, tiesos supratimui. Rinki niams
‘Neornamentuotos kalbos ge ne racija
ir augintiniai’ (1962 m.), ‘Chapel B’
(1965 m.) būdinga nauja tremties ir
poezijos traktuotė.”   Už rinkinį ,,Ne -
or namentuotos kalbos generacija ir
augintiniai” autoriui buvo paskirta
literatūrinė premija. 

Nelengva dalia teko Algimantui.
Jam buvo vos dvylika, kai su šeima
atsidūrė Rytų Prūsijoje. 1949 m. pa -
vasarį kartu su šeima jis pradeda
kur tis JAV.  Septyniolikmečio, išau-
gusio ne savoje žemėje gyvenimas ne -
buvo lengvas. ,,Mes esame per jau ni,
kad būtume galėję su visomis šak ni -
mis įaugti ten, ir esame per mažai
jau ni, kad su visomis šaknimis galė-
tumėm įaugti čia”, – apie savo kartą,
gyvenančią šiapus Atlanto yra pasa -
kęs A. Mackus. 

Subrendęs, užaugęs svetimoje
žemėje, bet taip niekada į ją ir neįau -
gęs, jis savo skausmą ir ilgesį išliejo
poezijos ei lėse. ,,Pagrin diniai A. Mac-
kaus poezijos temati niai motyvai –
egzistencija, egzi lė, Die vas, mirtis ir
kalba. Sunku kalbėti apie jauno žmo-
gaus poeziją, kai joje tiek daug mir-
ties. Ji poeto kūryboje iškyla įvai -

riais pavidalais. Kartais ji būti rami,
paguodžianti, bet dažniausiai ji yra
mirtis dabarties pasaulyje – nuas-
meninta, ištin kan ti vienu metu dau-
gybę žmonių, prieš kurią žmogus
jaučiasi visiškai bejėgis, kuri yra
beprasmiška savo masiškumu. Bet
gal kūrybingas žmogus, giliai išgy -
vendamas tremtį ir būdamas nuolati-
nėje nesau gumo ir grėsmės bū se noje
ir negalėjo rašyti ki taip? A. Mac kaus
kartos poetus – ,,žemininkus” – kaž-
kas yra pavadi nęs ,,be žemių”, ,,neor-
namentuota” kar ta. Vi si jie jau nebe-
gali atsiremti nei į na mus, nei į gim-
tąją žemę, nes nebejau čia jų tikrumo,
mat per jauni bu vo iš vykę iš gimtųjų
namų. Tėvynės pra ra dimas labai
paveikė jų pasau lė jautą. A. Mackus
apie save ir savo kartos poetus, sakė:
,,Mes gali me di džiuotis lietuvių poe-
zijos tradicija ir viltis, kad kada nors
ir mes būsime tos tradicijos dalis.”

Iš vienos pusės, jis didžiavosi to -
mis tradicijomis, iš kitos – jo poezija
vengia retorinių puošmenų, grožio,
poetas nuosekliai ieško gru baus žo -
džio, nedailintos rašyse nos, kaip jis
pats sako ,,neornamentuotos” kalbos.
Jis atviras ir kitų tautų poezijai. Jo
poezija buvo meilės ir neapykantos,
desperacijos, ieškojimo ir praradimo
poezija.

Jau po A. Mackaus mirties iš -
leis tas paskutinis jo poezijos rin ki -
nys ,,Chapel B” (1965), skirtas tra -
giškai žuvusiam rašytojui Anta nui
Škėmai, yra lyg jo paties nekrologas.
Šis rinkinys yra sudėtinga laidotu-
vių giesmė, kurioje prasiveržia ir

paties poeto sielvartas dėl žuvusio
draugo, ir bendra lietuvio tremtinio
nedalia. ,,Taigi ir paskutiniuose kū ri -
 niuose A. Mackus yra bevil tiš kos
nakties ir žmogaus amžinosios mir -
ties skelbėjas, materialistinis eg -
zistencialistas, vienintelis toks mūsų
literatūroje” (www.antologija.lt).

Čika giečiai A. Mackų prisimena
ir kaip visuo me nės veikėją. Jis buvo
užgimęs organizatorius. Sambūrio
„Šviesa” pirmininkas, vėliau „San -
tara-Šviesa” valdybos narys, nuo 1958
m. knygų leidimo organizatorius.
1963 m. su kitais suorganizavo knygų
leidimo klubą. Po jo tragiškos žūties
šis klubas pavadintas A. Mac kaus
knygų leidimo fondu. Daug dėmesio
skyrė teatro reikalams.

Tačiau, kaip dažnai būna, vi suo -
meninis darbas lieka tarsi nema to -
mas, dirbamas be atlyginimo ir ilges-
niam laikui neiš lieka. 

Poeto 80-mečio proga būtų klaida
nepaminėti jo žurnalistinės veiklos.
Jo recenzijos, literatūros ir meno kri-
tikos straipsniai, esė buvo spausdina-
mi leidiniuose „Aidai”, „Dirva”,
„Draugas”, „Literatūros lankai”,
„Mar   gutis”, „Metmenys” ir kt. A.
Mac kus atgaivino žurnalą ,,Margu -
tis”, o 1962–1964 m. tapo jo redakto-
riumi. Gaila, kad šis įdomus žurna-
las jau seniai nutraukė savo veiklą. 

Pasidarbavo jis ir kaip vertėjas –
išvertė Rytų poezijos, Boris Paster -
nak eilių. 

Dar 1954 m. pradėjo bendradar-
biauti literatūrinėje radijo valan dė -
lėje ,,Pelkių žiburėlis”, vėliau tapo
jos redaktoriumi. 1957 m. A. Mackus
pra dėjo dirbti ,,Margučio” radiju-
je. 1961 m. A. Mackus tapo šio ra di jo
valandėlių  redaktoriumi.   

Reikia prisipažinti, kad ne tik
Lietuvoje, bet ir išeivijoje apie poeto
visuomeninį, o tuo labiau – asmeninį
– gyvenimą dar daug kas nežinoma,
neatpažįstama, daug kas pamiršta...
Laikas bėga, vis retėja poetą pažino-
jusių gretos. Jį supusieji, manau,
tikrai turėtų ką papasakoti...  Nese -
niai Lietuvos edukologijos universi -
teto Lituanistikos fakultete rastas fil-
mukas, kur nežinomo operatoriaus
juostoje įamžintos poeto A. Mackaus
ir Dalios Juknevičiūtės vestuvės. Tą
filmuką gali pasižiūrėti ir mūsų
skaitytojai, atsivertę  Bernardinai.lt
puslapį http://www.ber nardi nai.
lt/straip snis/2012-02-13-keletas-aki -
mir ku-is-poeto-algimanto-mac kaus-
ne matyto-gyvenimo/76903. Ir ne tik
pa sižiūrėti, bet ir padėti atpa žinti kai
kuriuos kitus toje juostoje įamžintus
žmones.

„Mūsų lyrinės poezijos tradicijo-
je jis buvo kaip kaktusas, išaugęs
rūtų darželyje”, – apie A. Mackaus
poeziją yra sakiusi Ilona Gražytė-Ma -
ziliauskienė. Gal daug kam ,,kaktu -
su” jis buvo ir visuomeninėje bei žur-
nalistinėje veikloje. Tačiau kita ver-
tus – be tokių ,,kaktusų”, vargu, ar
būtų įmanoma plačiašakė lietuvybės
veikla. Tokie ,,kaktusai”, net ir ne -
turėdami plačios ir stiprios šaknų
sistemos sugeba ne tik patys įsitvir -
tinti, bet tvirtai svečioje šalyje jaus -
tis ir šalia jų esančius. 

MIESTAS

Vieno daug keliavusio žmogaus aš kartą paklausiau: 
,,Kurie miestai yra didžiausi?“ 
Jis man atsakė: „Miestai, sutikti vaikystėje”.

Mes seniai išsiskyrėm,
tik mūsų nuotoly
kiekvieną nostalgišką vakarą
atsiveria tavo gyvos akys.
Tavo blakstienos paliečia mano prisiminimų lūpas,
ir aš kalbu žodžiais,
išsineštais vaikystės rankomis.
Aš grįžtu atgal į vaikystę,
į mirusį miestą,
kurį laikas apklojo anglim
ir žuvusių namų griaučiais.
Siauroj stiklo gatvelėj kaip aukso žvakidės
dega miesto akys, neužspaustos mirties nei laiko.
Kodėl mes negalėjome palikt susijungę tik akimis?
Kodėl mūsų sielos turėjo susijungti rankomis?
Kiekvieną vakarą, kai jaučiu savo likimo tikrovę,
tu ateini iš ūkanų,
iš tolimo laiko.
Tavo bokštuose skamba varpai,
tavo aikštėse renkas kuklūs miesto šventieji
ir tavo kiemų labirintuose vaikšto mano vaikystė.
Ne, mes niekada nebuvom išsiskyrę:
mes nesuskaitėm žvaigždžių, degusių virš miesto,
mes dar nepažinom savęs.
Į seną miestą tvinsta laikas,
Į seną miestą grįžta šmėklos,
Į seną miestą grįžta prisiminimų lūpos,
Į seną miestą tiesia rankas vaikystė.
Mes niekada neišsiskyrėm:
tik raudono aksomo uždangoj
verkia baltas laivas.

Mackus, Algimantas. ,,Ir mirtis nebus nugalėta”. – Vilnius:  Vaga, 1994.

Algimantas Mackus.
,,Draugo” archyvo nuotr.



apie galimą pelną Amerikos naftos ir
karinėms bendrovėms bei Vakarų
virtualiosios biržų ekonomikos funk-
cionierių praturtėjimo galimybes),
galimas dalykas, stumia JAV prie ka-
ro pasirinkimo – nepriklausomai
nuo neaiškių jo rezultatų. Tačiau ko-
dėl Jungtines Valstijas remia Euro-
pa, kuriai šiuo metu reikia galvoti ne
apie karinius konfliktus, o apie euro
zonos išsaugojimą?

Čia galima prisiminti garsų po-
sakį iš vienos sovietinės komedijos:
„Kas mums trukdo, tas mums pa-
dės.” Šiandien Vokietija kartu su

Prancūzija bando įtikinti kitus euro-
piečius dar stipriau jungtis (federali-
zuotis su Europos Komisija priešaky-
je), nes tik tai padėsią įveikti kilusias
problemas. Tačiau didesnio suprati-
mo Berlynas ir Paryžius kol kas ne-
sulaukia. Tikriausiai dėl to, jog ne
viskas dar yra taip blogai, kad ki-
toms ES valstybėms (tegul ir netur-
tingoms) reikėtų aukoti savo brangų
suverenitetą. Tačiau jeigu kils karas
Irane, padėtis gali gerokai pablogėti,
ir štai tada – arba vienijimasis, arba
pražūtis (euro zonos ar net ES žlugi-
mas).

Be to, galima prisiminti, kad Eu-
ropa ilgai ir nuobodžiai ieško dujų
šaltinio „Nabucco” dujotiekiui. Azer-
baidžano pajėgumų neužtenka, Turk-
mėnijos dujas gauti sunku, nes rei-

kia nutiesti Transkaspijos dujotiekį
(ką jau kalbėti apie tai, kad didesnę
pagrindinių šios šalies išteklių dalį
paima Rusija ir Kinija). Iranas ligi
šiol irgi buvo probleminis partneris –
bet perspektyvus. Jeigu ten pavyktų
„prasukti” Libijos scenarijų ir paso-
dinti į valdžią provakarietišką opozi-
ciją, jo vaidmuo „Nabucco” projekte
galėtų pasikeisti.

O kaip su Rusija? Jos pasirinki-
mas iš esmės yra sunkiausias. Vaka-
rai juda karo link, o Kinija jo bando
išvengti. Iranas tikisi Maskvos ir
Beijing pagalbos. Kaip elgtis Krem-
liui? Viena vertus, Teheranas yra
šioks ar toks, bet Rusijos sąjunginin-
kas regione. Be to, nors netolimoje
ateityje karas galėtų gerokai pakelti
naftos kainas (t. y. Rusijos pajamas),
ilgainiui gali pagilinti pasaulio eko-
nominę krizę, prie kurios slenksčio
jis stovi, o tai reiškia – sumažinti pa-
klausą energetiniams ištekliams. Ki-
ta vertus, labai jau vilioja galimybė
pamatyti, kaip Vakarai įsivels į dar
vieną avantiūrą ir susirems su Kini-
ja. Šaltojo karo metais jai pavyko pa-
sinaudoti Rytų ir Vakarų konfliktu ir
ramiai sustiprėti. Bet dabar jai artėja
laikas „kariauti”, o Rusija gali užim-
ti „parazito”, siekiančio pasipelnyti
iš JAV/Europos ir Kinijos priešprie-
šos, vietą. Maskva greičiausiai iki
galo bandys užkirsti kelią JAV ir Eu-
ropos karui su Iranu, bet jeigu jis vis
dėlto prasidės, tikriausiai aktyviai
nesikiš: tegul Beijing stengiasi, o jei-
gu prireiks naftos ar dujų – štai ji,
Rusija.

Pagaliau – arabų pasaulis. Jis
nieko nesakė, kai buvo užpultas Af-
ganistanas. Jis tylėjo, kai buvo „pa-
tvarkytas” Irakas. Jis priėmė Arabų
pavasarį. Tai reiškia, kad arabų šalių
vadovybė yra pasyvi – nori ramiai
pardavinėti naftą ir nesipykti su Va-
karais. Be to, bent jau laikinas šiitiš-
ko Irano pašalinimas iš politinės Ar-
timųjų ir Vidurio Rytų regiono are-
nos būtų tikra palaima tai pačiai
Saudo Arabijai ir kitoms sunitiš-
koms regiono šalims.

Gal nieko dar ir nebus – tik eili-
nis konjunktūrinis įtampos aplink
Iraną padidėjimas. Tačiau šiandieni-
nė padėtis yra kaip niekad aštri ir be-
lieka tikėtis, kad ją pavyks išspręsti
taikiai, pasikliaujant visų jos daly-
vių išmintimi.  

Geopolitika.lt

Vadim Volovoj – Geopolitinių stu-
dijų centro ekspertas

Pasaulio krizė – efektyviausia in-
vesticija į pasaulinį karą...

Artimuosiuose Rytuose bręsta
karas. Šį kartą – su Iranu. Įdo-
miausia yra tai, kad pasaulis

šiandien išgyvena vis sunkesnę eko-
nominę krizę, o Vakarai (JAV ir Eu-
ropa), ir taip turintys rimtų proble-
mų, dar labiau apsunkina padėtį savo
veiksmais prieš Teheraną. Šis spar-
čiai ginkluojasi ir grasina uždaryti
Ormūzo sąsiaurį, tai neišvengiamai
atsilieps pasaulinei naftos prekybai
(naftos kainų augimu) ir todėl gali
turėti nenuspėjamų pasekmių.

Tačiau jeigu didžiojoje politikoje
kas nors vyksta, kažkam tai yra nau-
dinga, nors tendencija prieštarauja
elementariai paviršutiniškai logikai.
Todėl verta pabandyti surasti giles-
nes padėties aplink Iraną raidos prie-
žastis.

Oficialiai Teheranas yra spau-
džiamas dėl savo branduolinės prog-
ramos. Dar daugiau įtampos įnešė
praėjusių metų lapkritį paskelbta
TATENA ataskaita, kurioje teigiama,
kad Iranas nuo 2003 m. užsiima bran-
duolinio ginklo kūrimu, tai jis, žino-
ma, griežtai neigia. Apskritai mulos
su atomine bomba yra kur kas blo-
giau negu mulos be jos, net nepaisant
to, jog ją turi Izraelis (jau seniai no-
rintis subombarduoti Irano branduo-
linius objektus). Nekontroliuojama
karinių branduolinių technologijų
sklaida pasaulio bendruomenei yra
nepriimtina. Kita vertus, karas yra
kraštutinė priemonė – ypač pasauli-
nės krizės aplinkybėmis. Tačiau jis
vis tiek artėja, ir artina jį Vakarai.
Vadinasi, jie turi savų priežasčių taip
elgtis.

Amerikoje artėja prezidento rin-
kimai. Todėl prezidentui B. Obama
reikia sėkmės užsienio politikoje, ir
ryžtingas įsisenėjusios Irano proble-
mos išsprendimas (su Iraku ir Afga-
nistanu kažkaip nesiseka) atrodo
kaip perspektyvus variantas. Tačiau
bėda ta, kad sėkmė šiuo atveju nega-
rantuota, o kruvina nesėkmė (vėl
Amerikos karių aukos nežinia var-
dan ko) tikrai sugriaus B. Obama
prezidentinę kampaniją. Taigi karui
reikia svaresnės priežasties. Ja galė-
tų tapti arba įtakinga ideologinė vizi-
ja, arba dideli pinigai, kurie krizės
aplinkybėmis labai praverstų.

Jeigu kalbėtume apie idėją, tai
pirmiausia į galvą ateina dar George
Bush sugalvota „blogio ašis”, kurioje
Iranas kartu su Šiaurės Korėja liko
neišspręstais klausimais. Kita ver-
tus, Afganistano ir Irako patirtis tu-
rėtų įtikinti amerikiečius, kad Arti-
mųjų ir Vidurio Rytų demokratizaci-
ja yra sunkiai įgyvendinama užduo-
tis. Tačiau gal esmė yra ne demokra-
tizacija ir tvarka, o ekstremizmas ir
sumaištis kaip Arabų pavasario tąsa,
apie tai kalba valdomos geopolitinės
sumaišties teorija. Islamistų pergalė
Egipto rinkimuose, kurią Amerika
sutiko visai ramiai, Libijos bombar-

davimas (destabilizavimas) be Jung-
tinių Tautų mandato ir kietas Sirijos
spaudimas šiuo atveju verčia dar la-
biau susimąstyti.

Dar vienas taikinys – Kinija. Bei-
jing su savo nepaliaujamu ekonomi-
niu augimu ir silpnu kontroliuojamu
juaniu jau seniai nervina Jungtines
Valstijas. Pirmą pasaulio ekonomi-
nės krizės bangą Kinija sugebėjo at-
laikyti, panaudodama savo turimas
finansines atsargas begaliniam vidi-
niam vartojimui skatinti. Tačiau,
reaguodamas į padėties aplink Iraną
raidą, Beijing rimtai nervinasi, ir tai

suprantama. Juk didelę importuoja-
mos naftos dalį Kinija gauna iš Irano
ir tiekimo nutraukimas dėl karo gali
skaudžiai atsiliepti jos ekonomikai.
Šiame kontekste grėsmingai nu-
skambėjo Hu Jintao žodžiai, skirti
šalies karinėms jūrų pajėgoms. 2011
m. gruodžio 6 d. jis liepė joms ruoštis
karui (kariniam susirėmimui). Gali
būti, kad Kinijos prezidentas buvo
klaidingai suprastas, bet Beijing ne-
rimas dėl galimo Vakarų puolimo
prieš Iraną bet kuriuo atveju yra la-
bai didelis. Kinai nujaučia rimtas
problemas.

Taigi geopolitinė  sumaištis Arti-
muosiuose ir Vidurio Rytuose, kuri
sukuria geras sąlygas žuviai gaudyti
drumstame vandenyje, ir apčiuopia-
mi nuostoliai Kinijai (ką jau kalbėti
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Įdomiausia yra tai, kad pasaulis šiandien išgyvena
vis sunkesnę ekonominę krizę, o Vakarai (JAV ir Euro-
pa), ir taip turintys rimtų problemų, dar labiau apsun-
kina padėtį savo veiksmais prieš Teheraną.
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Kam naudingas karas su Iranu? 
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Paryžius ir Londonas pasirašė 
gynybos susitarimą

Damaskas (BNS) – Sirijos armi-
ja, anot opozicijos, gerokai suaktyvi-
no sukilėlių bastiono Homso puoli-
mą. ,,Tai yra didžiausias puolimas
per pastarąsias dvi savaites. Tai ne-
suvokiama. Tai toks smurtas, kokio
dar nėra buvę”, – sakė Hadi Abdal-
lah, Sirijos revoliucijos generalinės
komisijos narys. Anot jo, vidutiniš-

kai kas minutę paleidžiama po ketu-
rias raketas.

Apšaudomi ne tik Baba Amro ir
Inšato kvartalai, bet ir Chaldijė bei
Bajada. Be to, virš miesto ratus suka
karinių oro pajėgų žvalgybiniai lėk-
tuvai. Per Homso puolimą, kuris tę-
siasi nuo vasario 4 d., aktyvistų duo-
menimis, jau žuvo šimtai žmonių.

Dėl Rusijos bombonešių skrydžių virš
Baltijos jūros pakelti NATO naikintuvai 

H. Clinton gali tapti Pasaulio banko prezidente

New York (BNS) – Jungtinės
Valstijos įvedė naujus apribojimus
Iranui, pranešė  JAV valstybės depar-
tamentas. ,,Jungtinių Valstijų Vy-
riausybė įvedė tris naujus apriboji-
mus Irano pagrindinei žvalgybos tar-
nybai – Žvalgybos ir saugumo minis-
terijai, – sakė Valstybės departamen-
to atstovė Victoria Nuland. – Žvalgy-
bos ir saugumo ministerija yra susi-
jusi su rimtais Irano žmonių teisių
pažeidimais bei teroristinių grupuo-
čių, tarp kurių ‘al Qaeda’, ‘Hezbo-

llah’ ir ‘Hamas’, parama. Ji taip pat
atsakinga už paramą Sirijos režimui,
kuris naudoja neleistinas priemones
prieš šios šalies žmones. Mes įvedė-
me vizų ir finansų apribojimus Žval-
gybos ir saugumo ministerijai.”

Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
ba taip pat yra įvedusi apribojimus
Iranui. Vakarų šalys įtaria, jog Ira-
nas siekia sukurti branduolinius gin-
klus, tačiau Teheranas tvirtina, jog
branduolinė energetika skirta tik ci-
viliniams tikslams.

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton
yra reali kandidatė į Pasaulio banko
prezidento pareigas. Tai pranešė
,,Bloomberg”, remdamasi neįvardytu
šaltiniu prezidento administracijoje.
Dar vienu galimu kandidatu į šias
pareigas laikomas buvęs Baltųjų
rūmų patarėjas ekonomikos klausi-

mais Lawrence Summers.
Dabartinis Pasaulio banko vado-

vas Robert Zoellick paskelbė palik-
siąs pareigas šių metų birželio 30 d.,
kai baigsis jo įgaliojimai. R. Zoellick
darbo užmokestis Pasaulio banko
prezidento pareigose sudarė 450,000
JAV dol. per metus. Jam priklausys
beveik 285,000 dol. pensija.

Atsistatydina Vokietijos prezidentas 

Vasario 16-ąją JAV sostinėje rinkosi 
Kongreso nariai, svečiai iš Lietuvos

JAV įvedė naujus apribojimus Iranui

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai rūpinsis
bendrais energetiniais projektais 

Berlynas (BNS) – Vokietijos pre-
zidentas Christian Wulff  paskelbė
apie atsistatydinimą po to, kai pro-
kurorai prašė panaikinti jo neliečia-
mybę teisminiam persekiojimui. K.
Wulff  įsivėlė į skandalą paaiškėjus,
jog 2010 m. vasarį jis paėmė paskolą
iš ,,BW-Bank”, kad padengtų kitą pa-
skolą, 2008 m. paimtą iš savo bičiulio
verslininko Egon Geerkens žmonos.
Tai sukėlė įtarimus dėl prezidento
korupcinių ryšių su verslininku.

Kanclerė Angela Merkel atšaukė
savo kelionę į Italiją dėl šios krizės.
Remiantis Vokietijos žiniasklaida,

šis įvykis pirmasis toks pokario Vo-
kietijoje. A. Merkel dėjo visas pastan-
gas, kad jos sąjungininkas centro de-
šiniojoje Krikščionių demokratų są-
jungoje taptų šalies prezidentu. K.
Wulff  prezidento pareigas ėjo ma-
žiau nei dvejus metus.

Pasak A. Merkel, K. Wulff  ,,nus-
prendė žengti žingsnį atgal ir į pirmą
vietą iškelti visuomenės norus”. Vo-
kietijos politinės partijos dabar ban-
dys susitarti dėl naujo kandidato į
prezidentus. Laikinai prezidento pa-
reigas eis Krikščionių socialinės są-
jungos vadovas Horst Zėhofer.

Sirijos armija suaktyvino Homso puolimą

Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė susitiko su
Vasario 16-osios proga į Vilnių jos
kvietimu atvykusiu Lenkijos prezi-
dentu Bronislaw Komorowski. Vals-
tybės atkūrimo dienos minėjime da-
lyvavusiam B. Komorowski šalies va-
dovė padėkojo už lenkų tautos svei-
kinimą Lietuvos žmonėms. Prezi-
dentai taip pat aptarė galimybes stip-
rinti dvišalį bendradarbiavimą, ypa-
tingai energetikos ir saugumo srityse.

„Dar pernai su Lenkijos prezi-
dentu sutarėme skirti daugiau dėme-
sio dvišaliam bendradarbiavimui.

Šiandien nusprendėme valstybių va-
dovų lygiu asmeniškai rūpintis dujų
ir elektros jungčių projektų įgyven-
dinimu”, – teigia prezidentė. Šalies
vadovė taip pat pasiūlė Lenkijai pri-
sijungti prie Lietuvoje įsteigto Ener-
getinio saugumo centro, kurio tiks-
las – prisidėti prie bendro NATO na-
rių energetinio saugumo ir išmanio-
sios gynybos užtikrinimo.

Lietuva ir Lenkija sutarė derinti
šalių nuostatas saugumo politikos ir
priešraketinės gynybos klausimais
rengiantis pavasarį vyksiančiam
NATO vadovų susitikimui Čikagoje.

Ryga (BNS) – Dėl Rusijos bombo-
nešių TU22M skrydžių virš Baltijos
jūros iš Šiaulių aviacijos bazės
vasario 17 d. buvo pakelti du NATO
naikintuvai. Pasak jos, apie šį skrydį
Krašto apsaugos ministerija infor-
maciją turėjo, Rusijos lėktuvų skry-
dis vyko pagal planą.

Savo ruožtu Latvijos gynybos mi-
nistras Artis Pabriks sakė, kad Lat-
vija gavo duomenų apie Rusijos su-
rengtas plataus masto karines praty-
bas. Jis neatmetė galimybės, kad tai
gali būti susiję su vasario 18 d. Latvi-
joje vykstančiu referendumu dėl ru-
sų kaip valstybinės kalbos statuso.

,,Ketiname pasiaiškinti diploma-
tiniais keliais, ar Rusija gali suteikti
papildomos ir detalesnės informaci-
jos NATO ir Rusijos bendradarbiavi-

mo rėmuose, kad būtų išvengta to-
lesnių nesusipratimų”, – kalbėjo A
Pabriks.

,,Negavus detalesnių paaiškini-
mų dėl šių pratybų tikslų, Latvijos
gyventojams gali susidaryti įspūdis,
kad yra sąsaja tarp Rusijos strategi-
nių karinių pratybų ir referendumo
Latvijoje”, – kalbėjo ministras.

Nuo šių metų pradžios Baltijos
šalių oro erdvę saugo keturi Vokieti-
jos naikintuvai F4 ,,Phantom”. Nei
Lietuva, nei Latvija, nei Estija neturi
pajėgumų užtikrinti savo oro erdvės
apsaugą, todėl juos pasikeisdamos
kas kelis mėnesius suteikia kitų or-
ganizacijos šalių pajėgos. NATO ne-
seniai nusprendė, kad oro policijos
misija bus vykdoma ir po 2014 metų,
pirma jos peržiūra numatyta 2018 m.

Atkelta iš 1 psl. praėjusių metų ke-
lionę į Lietuvą, minint 1991 m. sausio
13-osios dvidešimtmetį. Savo emocin-
goje kalboje senatorius ragino Lietu-
vos žmones džiaugtis gyvenimu ir sa-
vo pasiekimais. ,,Lietuvos pasieki-
mai atrodo kaip neįmanomas daly-
kas, o JAV visada palaikė ir palaikys
Lietuvos laisvės siekį”, – sakė R. Dur-
bin. Šventės metu R. Durbin už indėlį
plėtojant Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimą buvo įteiktas aukščiausias
Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklas – „Lietuvos diplomatijos

žvaigždė”.
Šventės svečiams buvo parody-

tas dokumentinis filmas „Kita svajo-
nių komanda”. Filmą pristatė reži-
sierius Marius Markevičius ir legen-
dinės Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nės žaidėjas Šarūnas Marčiulionis.
Svečius linksmino Boston mieste su-
sibūrusi lietuvių džiazo grupė su Si-
mona Jakubėnaite, Monika Liubi-
naite ir kitais Berklee College of  Mu-
sic studijuojančiais Lietuvos muzi-
kantais. Iškilmingą priėmimą parė-
mė JAV ir Lietuvos verslo įmonės.

Paryžius (BNS) – Didžiosios Bri-
tanijos premjeras David Cameron ir
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy atidėjo ginčus į šalį ir paskelbė,
jog susitarė dėl bendradarbiavimo
branduolinės energetikos srityje bei
atnaujino kartais trapia atrodančią
politinę sąjungą.

,,Pažvelgus į užsienio politiką,
taip pat ir į gynybos reikalus, ku-
riuos aptarėme, nemanau, kad pran-
cūzų ir britų bendradarbiavimas ka-
da nors buvo glaudesnis po Antrojo
pasaulinio karo”, – sakė D. Cameron.

Didžiosios Britanijos ir Prancū-
zijos pasirašytose sutartyse numaty-
ta kartu kurti nepilotuojamus lėktu-
vus, steigti jungtinį vadovavimo cen-
trą, statyti Britanijoje naujos kartos
atomines elektrines. Sandoriai bran-
duolinėje energetikoje vertinami
apie 75 mln. JAV dol. Atominių elekt-
rinių statyba Britanijoje leis sukurti
apie pusantro tūkstančio darbo vie-
tų.

Per susitikimą Paryžiuje šalių
vadovai susitarė paspartinti bendro
karinių operacijų kontrolės ir vado-
vavimo centro kūrimą. Didžiosios
Britanijos ministras pirmininkas sa-
kė, kad šis susitarimas yra ,,tikras
perversmas”, kuris ,,labai padidins
ir Didžiosios Britanijos, ir Prancūzi-
jos karinių operacijų galimybes”. 

Vilnius (ELTA) – ,,Žalieji savanoriai”, piktindamiesi, kad žaliosios energetikos
vystytojams neišmokama Europos Sąjungos parama, vasario 15 d. prie Vyriausy-
bės surengė pilietinę akciją ,,Nelaidokit žaliosios energetikos”. Akcijos dalyviai
Vyriausybės prieigas papuošė vėjo malūnėliais ir įteikė Vyriausybei pareiškimą dėl
žaliosios energetikos vystymo stabdymo.,,Žalieji savanoriai” pilietinę iniciatyvą
nusprendė surengti po to, kai sužinojo apie Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA) veiksmus stabdant sutartis su vėjo, saulės ir vandens jėgainių statytojais.
Taip suteikiama galimybė reikalauti grąžinti ES paramą iš ją jau gavusių žaliosios
energetikos šalininkų.                                                                   ELTA nuotr.

N. Sarkozy (k.) ir D. Cameron kalba
apie gerus šalių santykius.   EPA nuotr. 
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www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Atkelta iš 2 psl. atėjus naujai
valdžiai, nereikės tai syti įstatymų,
už mokesčių mokėtojų pi nigus steigti
naujų tarnybų, kurios dirbs Lietuvos
pilietybės atstatymo darbus? Lietu-
vai vis plačiau atveriant vartus į Va-
karus, rengiantis tapti Europos Są-
jungos bei NATO nare, mūsų tautie-
čių pasaulinis ‘maišymasis’ dar pa-
gyvės.

(...) Gimę ir augę melu ir skam-
biais žodžiais vainikuotame ‘raudona-
jame rojuje’, džiaugėmės, kai Lietuva
atgavo nepriklausomybę, didžiavo -
mės, kad esame laisvos valstybės pi -
liečiai, kaip ir mūsų senoliai, pasako-
jome savo vaikams, kas yra Tėvynė.
Deja, Lietuvos ekonominė situacija
privertė trauktis. Įsikūrus Ameri -
koje, nė akimirkai neapleido mintis,
kad grįšime, vis tiek kada nors grįši -
me... Tą žino ir mūsų vaikai, mielai
leidžiantys vasaras Lietuvoje ir sva-
jojantys, pabaigę mokslus, sugrįžti
(juk, išvykstant iš Lietuvos, jų ne -
klau sėme – nori jie to ar ne), kurian -
tys ateities planus, kuriuose Lietuva
– ne paskutinėje vietoje. Džiugu ir ne -
ramu dėl to. Kaip jiems turėsime pa -
aiškinti, kad tėvynė, kuria jie pa brėž -
tinai didžiavosi, jų nebenori? (...) Ką
daryti su mūsų atžalomis, kurioms
šventas žodis ‘Tėvynė’ gali virsti tik
žodžiu, ar jie ateityje nevadins savęs
‘prarastąja karta’, išduota ne tarybi -
nių ‘draugų’, o savų – lietuvių? Ar
jiems taip pat bus pasirinkimo lais -
vė?”

Švabienė, negalėjusi šių metų
sausio mėnesį Lemont, IL, vykusia-
me Politiniame savaitgalyje skai tyti
pranešimo, rašo: ,,Žiūrint iš vienuo-
likos metų perspektyvos, galiu tvir-
tai pasakyti, kad laikinai suteikti
pilietybę (prezidentui patvirtinus)
valdžia leido dėl to, jog vyko rinki-
mai į Seimą, artėjo derybos dėl stoji-
mo į NATO, Europo Sąjungą. Dabar
mes jiems nereikalingi!”

Buvo surinkti ir 2001 m. vasario
27 d. į LR Seimą išsiųsti 1,269 parašai,
pasisakantys už dvigubą pilietybę.
Dvie jų moterų pradėtą judėjimą pa -
lai kė dr. R. Narušienė. 2001 m. ba-
landžio 11 d. Švabienei buvo su teik -
tas žodis LR Seime. Kaip žinia, po
svarstymų ir balsavimų buvo priim-
tos dvigubos pilietybės įstatymo pa-
taisos ir trečiabangiams. 

Peticija ,,Už Lietuvos pilietybės
išlaikymą”, įgijus kitos valstybės

pilietybę

Deja, deja, jau 2006 m. lapkričio
16 d. LR Konstitucinis Teismas, va-
dovaujamas pir mi ninko Egidijaus
Kūrio, išėmė ir be referendumo (va-
dinasi, suklastotas) pakeitė LR Kons-

titucijos tekstą. Pilietybės įstatymas
buvo atšauktas, ilgiau nebegaliojo.

2006 m. susikūręs JAV lietuvių
visuomeninis komitetas (toliau – Ko -
mi tetas) prelato Mykolo Krupavi -
čiaus palaikų perlaidojimui Lietu-
voje, atlikęs garbingą misiją, savo
veiklą nutaria tęsti – kovoti už dvi-
gubą pilietybę. Straipsniai, pokalbiai
su Lietuvoje ir JAV gyvenančiais tau-
tiečiais, skelbiami JAV lietuvių laik-
raštyje in ter nete Biciulyste.com, tik
patvirtina, kad einame teisingu keliu
– kovojame už dvigubos pilietybės LR
piliečiams įteisinimą. 

2008 m. balan džio mėn. pradžioje
Komitetas surengė parašų rinkimo
akciją – ,,Pe ticija už Lietuvos Respub-
likos pilietybės išlaikymą, įgijus ki-
tos šalies pilie tybę”. Surinkti para-
šai, surišti į ke lias knygas, buvo dr.
Rimtauto Mar  cinkevičiaus perduoti
LR Seimui tų metų gegužės 14 d., LR
Prezidentui (Prezidento kanceliari-
jos registracijos Nr. 1 D–1875) – ge-
gužės 15 d., o Lietuvos Na cio naliniam
muziejui, kuris yra didžiausia šalyje
Lietuvos istorinio kultūros paveldo
saugykla, – ge gužės 12 d. Žmonės pe-
ticijoje pasirašinėjo ir toliau, nors
buvome paskelbę, kad  pa ra  šai jau
įteikti. Tokių ,,pavėla vu sių jų” susi-
darė mažiau nei 3,000.

Patikslindama PLB valdybos pir -
mi  nin kę dėl parašų rinkimo Lietu-
voje: ,,Mes dar nebandėme rinkti pa-
rašų Lietuvoje. Tačiau laikas sukelti
savo tautą, kad tie, kurie valdo, ir pa-
tys Lie tuvos žmonės suprastų tautos
žmonių galią”, pateikiu suvestinę,
kurioje pagal šalis ir valstijas api-
bendrinti surinkti pa rašai, kurią
2008 m. gegužės 8 d. sudarė Ko miteto
narė, istorikė, visuomeninin kė Rūta
Kuncienė. Viso internetu ir popieriu-
je buvo su rinkti 15,973 parašai iš:
JAV – 10,252; Lietuvos – 4,310 ir Illi-
nois valstijos 4,251. 

Beje, peticijoje pasirašė ir tuo -
metis Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Pet ras Vaitiekūnas po susi-
tikimo su JAV LB nariais Lemont, IL,
įrašydamas: ,,Dėkoju už svarbią pi-
lietinę iniciatyvą. 2008.06.29.” 

Viešėdama Lietuvoje mano tėvo
Adomo Gecevičiaus apdovanojimo
,,Pasaulio teisuolio” medaliu (2008 m.
gegužės 17 d.) proga, per tris dienas
popierinėse anketose surinkau apie
200 parašų.  Tad galima saky ti, kad
per šešias savaites pasira šė ir 4,510
Lietuvos žmonių, gyvenančių pačioje
Lietuvoje.

Lietuvos piliečiai pasirašė iš  43
pa saulio valstybių ir iš visų JAV
vals tijų.  Todėl teigti, kad ,,mes dar
ne bandėme rinkti parašų Lietuvoje”,
kaip rašo dr. Narušienė, yra netiks-
lu.  

Papildant R. Narušienės straipsnį

Kuo daugiau išdalinat kitiems, 
tuo labiau praturtėjat pati.

Kas Ji? Tai Jūsų geraširdė širdis.

Nuoširdus ačiū už Jūsų 
ne įkai nojamą begalinę pagalbą.

Regina Pilelienė

Padėka p. Aldonai Šmulkštienei



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

Sudoku Nr. 48

Atkelta iš 3 psl.     AT dabar yra pasi-
dalinęs lygiai – turi po keturius bal-
sus už ir prieš abortą. Teisėjui pa-
sitraukus, jis ar ji yra pa kei čiama(s)
JAV prezidento siūlomu as meniu,
kuriam reikia Senato pritarimo. Jei
nauju teisėju taptų gyvybės šali-
ninkas ir jei AT pasiektų byla, su si -
jusi su abortu, yra galimybė, kad is -
torinis Roe v. Wade sprendimas gali
būti panaikintas ir pakeistas spren -
dimu, pasisakančiu už gyvybės kul -
tūrą.

Tuo tarpu sausio mėnesį ,,Gal -
lup” surengtoje apklausoje 66 proc.

at sakovų teigė, jog jiems ekonomika
yra svarbiausia, ir tik vienam pro-
centui svarbiausi buvo gyvybės-abor-
tų reika lai. Iowa valstijoje, žinomoje
dėl savo konservatyvumo, renkant
kandidatą į prezidentus 13 proc. rin-
kėjų abor tų-gyvybės reikalai buvo
svarbiausi. 

Norėdami kiek atsitolinti nuo
įkai tusių diskusijų, kai kurie politi -
kos komentatoriai vykstančią kovą
vertina kaip tam tikrą pasirinkimą
tarp žmogiškų vertybių ir ekonomi -
nių realybių. Pagyvensime ir pama-
ty si  me, kaip yra iš tikrųjų. 

Gyvybės ir mirties kultūros grumiasi toliau
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Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

PARDUODA

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

VIRGIS 
TVASKUS, CPA

užpildo asmenines ir 
kompanijų mokesčių formas. 

Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

Limuzinų kompanijai 
reikalingas žmogus, 

galintis dažyti ir atlikti 
mechaninius darbus 

Tel.: 630-745-9412

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153

Atkelta iš 5 psl.
Pirmosios grupės ypa tin gas pri-

valumas – puikus lietuvių kalbos
pažinimas, antrosios – puikus JAV
vaikų psichologijos bei juos supan-
čios kultūros pažinimas. Džiu gu, kad
mokyklos naudojasi viskuo, ką mo-
kytojos gali duoti. JAV lituanistinio
švietimo sistema lyg ir įgyvendina
Lietuvos užsienio reikalų ministro
Audronio Ažubalio prašymą, išsaky -
tą jo sveikinime Jungtinės Karalys-
tės lietuvių jaunimo sąjungai: ,,savo
pa tirtį ir žinias skirkite Lietuvai, nes
jai to labai reikia.”

2011 metų ,,Gintarinio obuoliu-
ko” premija buvo paskirta vienbal-
siai. Ją laimėjo jauna moteris, profe-
sionali pe dagogė, gimusi, užaugusi ir
moks lus išėjusi JAV. Visu pajėgumu
prisijungusi prie mo kyklos veiklos,
ji yra paruošusi mo kyklos metraštį,
vedusi Motinos die nos minėjimus,
rengusi užklasines mokinių išvykas
bei labdaros projektus, sukūrusi lie-
tuvių literatūros kon s pektų knygą
aštuntai klasei. Šiuo metu ji yra 8 kla-
sės lietuvių kalbos mokytoja ir dėsto
tikybą vyresniems mokiniams. Tai
buvusi Los An geles Šv. Kazimiero
mokyklos mokinė, dabar šios mokyk-
los mokytoja – Vėjūnė Baltrušaitytė.
Šv. Kazi miero mokyklos vedėja Ma-
rytė New som taip apie Baltrušaitytę
rašo: ,,Vėjūnė yra mūsų mokyklos
buvusi mokinė, dar maža būdama pa-
sižymė jusi sklandžia lietuvių kalba
ir deklamavimu. (...) Ja ypatingai di-
džiuo juos, nes ji pati pasisiūlė dirbti
lietuviškoje mokykloje ir su dideliu
atsidavimu sąžiningai mokytojauja.’’

Daugumai komisijos narių įspū -
dį padarė ne tik Baltrušaitytės išra -
din gumas, bet ir tai, kaip ji puikiai
pažįsta lietuvišką kultūrą, JAV jauni-
mo psicho logiją bei juos supančią
kultūrą. Savo pavyzdinei pamokai
Baltrušaitytė pa rinko tikrai, rodos,
nedėkingą temą – Žemaitę ir jos raš-
tus. Juk Žemaitės se novinė kalba bei
jos aprašoma kul tūra atbaido daugelį
mokinių! Štai kaip Baltrušaitytė su-
sidoroja su šia nelengva tema. 

Pirma ji su mokiniais išsiaiški-
na, kas yra realizmas. Tam ji naudo-
ja vaizdinį metodą. Štai ištrauka iš
jaunos mokytojos pamokos pla no:
,,Kad vizualiai suprastų, kas yra rea-
lizmas, pasižiūrėjom į tris lietuvius
menininkus: Antaną Žmuidzi navi-
čių, Petrą Kalpoką ir Petrą Rim šą.
Mokiniai analizavo meną ir pa rašė,
ką jie matė. Analizuojant, pri mi niau,
kad yra svarbu įsidėmėti, kas paveik-
sle rodoma ir ką tai turi bendro su
realizmu, kuris parodo gyvenimo
kasdienybę. Mokiniai patys atsakė į
klausimus apie kiekvieną meninin -
ką. Po poros minučių paprašiau, kad
pasidalintų atsakymais, kad kiti mo -
kiniai pamatytų, ko jie gal patys
nepastebėjo.’’ 

Švietimo tarybos narę Daną Vai-
nauskienę sužavėjo, kaip mokytoja
gerai pažįsta lietuvišką kultūrą, kad
savo pasirinktai temai ji taip tinka-
mai parinko būtent šiuos lietuvius
dailininkus.

Antras žingsnis – skaityti Že mai-
tės tekstą. Pirma mokytoja duoda
mokiniams perskaityti jos paruoštą
žodynėlį. Išsiaiškinus įvairių žodžių
reikšmes, mokytoja paklausia, apie
ką mokiniai mano Žemaitės apsaky-
mas yra. Mokiniai pasidalina minti-
mis. Taip jie paruošiami skaityti patį
tekstą. Klasėje perskaito apsakymą
,,Suolas”. Komisijos nariai žavėjosi
mokytojos išradingumu, paruošiant
juos skaityti ir suprasti Žemaitės tek-

stą.
Trečias žingsnis – išnagrinėti

vei kalą. Švietimo tarybos pirminin -
kė Daiva Navickienė atkreipė dėme-
sį, jog tai darydama jauna mokytoja
pa rodė savo mokinių bei juos su-
pančios kultūros pažinimą. Ji kvietė
moki nius palyginti apsakymą ,,Suo-
las” su Shel Silverstein vaikų knyge-
le ,,The Giving Tree”, kurią visi mo-
kiniai yra skaitę. Pastarosios mintys
labai pa našios į Žemaitės.

Baltrušaitytė lanksti, ieško mo -
ki niui priimtino mokymosi metodo.
Štai kaip mokytoja rašo apie vieną
įveik tą kliūtį: ,,Prieš ke le rius metus
turėjau mokinę, kuriai sunkiai sekė-
si skaityti ir rašyti. Šalia to, dar buvo
ir kalbos trūkumų. Ir, aišku, ji var-
žėsi pamokų metu, kai klasiokai pa-
sinerdavo į darbą, o ji tie siog nesusi-
gaudydavo, nuo ko pradė ti. Vieną
dieną pastebėjau, kad ji nuostabiai
piešia. Taigi po vieno skai tinio pa-
prašiau jos atsakyti į klau simus per
savo piešinius. Mer gaitė pasinėrė į
užduotį ir puikiausiai paaiškino vis-
ką per savo piešinius. Staiga atsirado
mokinė! [Ji] Ne tik viską teisingai
paaiškino, bet, turėda ma šitą galimy-
bę, pasijuto įvertinta, pakilo jos savi-
vertė, suklestėjo pasiti kėjimas savi-
mi. Veide nušvito šypsena. Aktyviai
dalyvavo pamokos me tu.”

Baltrušaitytė puikiai supranta
esminį tikslą, mokant lituanistinėje
mokykloje JAV. Tai – padėti mokiniui
suprasti lietuvišką kultūrą, rasti joje
kažką artimo ir reikšmingo sau, kad
ji mokinio sąmonėje neliktų svetima
ar nereikšminga. Mokytojos žodžiais
tariant, ,,Praeityje, bemokinant 4-tą
klasę, turėjau paprastą tikslą: išmo-
kinti savo mokinius kiek galima dau-
giau apie Lietuvą. Nors stengdavaus
visada pritaikyti užduotis mokinių
sugebėjimams, rimtai neatsižvelg-
davau į tai, ką iš tikrųjų norėjau su
jais pasiekti. Tačiau šis klausimas
tapo aktualus, kada perėmiau 8-tą
klasę 2010-tais metais. Mokinių lietu-
vių kalbos lygis pastoviai silpnėja.
Konkuruoti su tė vais, kurie leidžia
anglų kalbai domi nuoti namuose,
neįmanoma. Tada ma no klausimas
išryškėjo: ‘Ką galė čiau per tas ketu-
rias valandas su mokiniais atlikti?’
Paaiškėjo ir atsakymas: pagalvojau,
kad gal man nepasiseks išmokinti
gramatinių taisyklių, kurias jie jau
seniai turėjo išmokti, ir gal man
nepasiseks išrei kalauti iš mokinių
literatūrinės ar filosofinės santrau-
kos, bet juk tikrai galiu juos supa-
žindinti su tuo, kas yra lietuviška per
lietuvius rašytojus ir menininkus.
Tikrai galiu pagilinti jų supratimą,
kad apart vien tik amerikoniškumo jų
gyvenime yra dar kažkas daugiau.”

JAV LB Švietimo taryba džiau-
giasi, kad 2011 m. ,,Gintarinio obuo -
liuko” kandidatai su tokia įvairia pa -
tirtimi, vieni iš Lietuvos, kiti užaugę
ir mokslus išėję JAV, taip darniai ir
svariai prisideda prie jaunimo lietu-
viško auklėjimo. Kaip puiku, kad vis
atsiranda puikiai lietuvių kal bą val-
dančių mokytojų. Kaip nuos tabu,
kad vis atsiranda ir profesionalių pe-
dagogių, ir pedagogėmis gimusių,
kurios supranta lietuviško auklėjimo
vertę ir savo laiką, energiją bei talen-
tus aukoja švietimo darbui. Visoms
mokytojoms, kaip ir Švie timo tary-
bos narėms, turi būti džiu gu, kad
2011 metų ,,Gintarinio obuoliu ko’’ pre-
miją laimėjo jų kolegių buvu si moki-
nė, jų savanoriško darbo vaisius. 

Dr. Mirga Girniuvienė – JAV LB
Švietimo tarybos narė.

,,Gintarinis obuoliukas” ir ...
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. (Gali dirbti
vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

Į meilės linkėjimų kraitelę nepamirškite įdėti ir sveikatos taurelę.
Tarptautinė Šveicarijos kompanija ZEPTER

sveikina visus su Šv. Valentino diena 
ir paruošė nuostabias dovanas.

Kompanijos atstovai: Aldona ir Gintautas. 

Tel.: 630-744-9626, el. paštas: rakita@mail.lt

PLC išnuomojama: 2 mieg. 1 vo-
nios butas – $800; 1 mieg. 1 vonios
butas – $700/mėn. Parduodamas
prieš PLC „Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, Linas tel.
630-674-5414

IŠnUOMOJA

Išnuomoju 2 mieg. butą 
su baldais netoli „Kunigaikščių

užeigos”. Kaina $800
Tel. 630-439-9962, arba 

630-257-2140

BIRUTĖ BIČkAUSkAITĖ 

Be Jūsų aukos

Nepriklausomybės kovų savanoriams ir Tėvui savanoriui,
Lietuvos kariuomenės karininkui

Aušo nemigo nakties išsvajotas rytas.
budo Lietuva su savanorio ir vieversėlio daina.
Krašte sklaidėsi tamsa –
Lietuviškam žodžiui atsirado pagarba.
Mano Tėve, Tavo meilė Tėvynei buvo brangesnė už viską.

Savanoriu ėjai,
kaimų jaunimą į būrius rinkai.
Motinos verkė ir šaukė,
kad Tu jų sūnus vedi į mirtį.
O Tu kartojai: „Į laisvę, į laisvę!”

Sugrįžo sūnūs namo ne visi.
Išdidžiai – su meile, Vyčiu ir trispalve nešini.
Juos sutiko tėviškės laukai,
Motinų rankose – bijūnų žiedai.
Merginos pynė vainikus, gėlėmis barstė  Didvyriams takus.

be jūsų, savanoriai, aukos
Nebūtumėm turėję nepriklausomybės džiaugsmo –

Laisvos Lietuvos!

1996 m.

Gražų, šaltoką, vaiskų, akinan-
čiai baltai spindintį Vasario 16-osios
rytą Nemunėlio Radviliškio kapinėse
prisimintas Nepriklausomybės Akto
signataras Jokūbas Šernas, pagerb-
tas jo atminimas.

Šių eilučių autorius priminė
susirinkusiems Jokūbo Šerno neei-
linę asmenybę, kupiną jaunatviškos
energijos, veiklos, sumanymų, jų
išpildymų, anksti užgesusį paties Va-
sario 16-osios Akto signataro gyve-
nimą.

Ant Šerno kapo padėtos Prezi-
dentūros, Biržų rajono savivaldybės,
Nemunėlio Radviliškio mokyklos
mokinių gėlės, uždegtos žvakutės.
Medeikių vaikų globos namų „Vaiko

užuovėja” direktorė Daiva Janonie-
nė, išvakarėse su palyda iš Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės paėmusi
signataro Šerno atminimui skirtą
gėlių puokštę, pasakojo įspūdžius iš
priėmimo Prezidentūroje, apie ten
vykusį koncertą. Biržiečių delegacija
apsilankė ir Signatarų namuose,
jiems buvo surengta ekskursija po
juos, savotiškai sugrįžta į XX a. pra-
džią.

Biržų rajono Savivaldybės merė
Stasė Eitavičienė kalbėjo, kad tik
dėka tokių žmonių kaip Šernas, išli-
ko lietuviai, išliko lietuviška kalba,
išliko pati Lietuva. Šerno giminaitė,
jo brolio Petro anūkė D. Šteinbergie-
nė dėkojo už pagarbą jos giminaičiui,
džiaugėsi jau susiklosčiusia tradicija
Vasario 16-ąją susirinkti prie jo kapo.

Pagerbtas signataras J. Šernas
ANTANAS SEIBUTIS

J. Šerno kapas pasipuošė gėlėmis ir žvakutėmis.                                      A. Seibučio nuotr.
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ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Pirksiu didelius gintaro gabalus.
Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.:

modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.O. box

E34, S. boston, MA 02127, USA

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Varne lio, P. Kalpoko,
K. Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus,
V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skle riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavi čiaus,
J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Ši leikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo,
A. Gustaičio, V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Sa muolio, J. Mackevičiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visai tės, A.
Motiejūno, K. Zapkaus, R. Jankausko, J. bagdono, J. Maciūno ir dau gelio kitų lietu-
vių dailininkų su kur tų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K. Jonyno ir kitų lie -
tuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančia Vasario 16-ąja
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. Tel.: 617-459-
9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com Adre sas: Modestas Rimkus P. O. box
E34, S. boston, MA 02127, USA

� Skelbtas žinomo išeivijos dailininko
Vytauto Igno (1924–2009) darbų paro-
dos atidarymas, turėjęs vykti vasario 19
d. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, dėl techninių kliūčių ne -
įvyks. Naują parodos atidarymo datą
pra nešime vėliau. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos (Marquette Park) komitetas sek-
madienį, vasario 19 d., po šv. Mišių vi-
sus  kviečia į parapijos salę pasivaišinti
Užgavėnių blynais ir spurgomis. Susi-
rinkusius linksmins folkloro grupė ,,Kū-
mužėliai”.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia vasario 21 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po  pietę. Bus ro  domas doku men tinio fil -
mo ,,Švėkšna” II dalis (iš ciklo ,,Mūsų
mies te liai”). Švėkšna XIX a. buvo vienas
žy  miau sių pietvakarių Žemaitijos tautinio
at gimimo ir knygnešių centrų. Po filmo –
vaišės.

� Vasario 26 d., sekmadienį, kviečiame
paslidinėti į Wilmot Mountain (11931
Fox River Rd., Twin Lakes, WI). Daugiau
informacijos gausite paskambinę tel.
847-362-8675.

� Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugija kviečia į savo metinį suvažiavi -
mą, kuris įvyks vasario 26 d., sekma -
die nį, 2 val. p. p. lietuvių liuteronų Tė -
viškės parapijos patalpose (5129 S.
Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). 

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės valdyba kovo 11 d., sekmadienį,
kviečia į Nepriklausomybės dienos mi -
nėjimą, kuris 1 val. p. p. vyks St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� ALT’o Lake apskrities skyrius ir JAV
LB East Chicago apylinkės, IN valdyba
kovo 11 d. 1 val. p. p. ruošia Lietuvos
Ne  priklausomybės mi nėjimą American

Legion Griffith Post 66 (132 N. Wiggs
Ave., Griffith, IN).  Paminėsime Vasario
16-tąją ir Kovo 11-ąją. Vaišinsimės lie -
tu viškais patiekalais. Meninę progra mą
atliks A. ir L. Barniškiai. Apie dalyvavimą
prašoma pranešti Joanai tel. 219-884-
2220 arba Birutei tel. 219-322-4533.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kovo 18 d. 12:15 val. p. p. kviečia į
,,Sriu  bos pietus”, kurie vyks Pasaulio
lie  tuvių centro pokylių salėje (14911
127th St. Lemont, IL 60439). Prašoma
už si registruoti iš anksto Misijos raštinė-
je tel. 630-257-5613. 

� Ateitininkų namų valdyba kviečia vi -
sus antradienį, kovo 20 d., dalyvauti
Ga   vėnios susikau pime, kurį ves vysku-
pas Rimantas Norvila. Susikaupimas
baig  sis 3 val. p. p. šv. Mišiomis. 9 val.
r. ir prieš 3 val. Mišias  bus klauso mos
iš pažintys. Būtina užsiregistruoti iš an k -
s to el. paštu vlasr@aol.com arba tel.
708-349-7426 (Loreta Grybauskienė).

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės metinis susirinkimas vyks kovo
25 d., sekmadienį, 2 val. p. p. St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis na -
rių suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo
31 d., šeštadienį, Ateitininkų na muose.
Suva žia vimo pradžia 4 val. p. p. (regis-
tracija). Va karienė – 6 val. v. Kvie ti mus
į  vakarienę galima užsisakyti pas Pra -
nutę Domanskienę tel: 708-246-0049
po 5 val. p. p. arba el. paštu FLD85
@aol. com

JAV LB Marquette Park apylinkės valdyba vasario 26 d. visus kviečia į
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimą. Minėjimas prasidės 10:30 val. r. šv.
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po Mišių para-
pijos salėje (6812 Washtenaw Ave., Chicago, IL) paskaitą skaitys Rimantas
Kunča. Meninę dalį atliks Marquette Park parapijos choras ir solistai Mar-
garita ir Vaclovas Momkai. Po programos – pietūs.

JAV LB Marquette Park apylinkės valdybos narės (iš kairės): Zita Bagdžiuvienė, Vi -
da Sa kevičiūtė,  Stasė Rudokienė,  Eiva Paulauskienė, Aušrelė Sa kalaitė (pirmi nin-
kė) ir Leonora-Laura Zaura su solistu Vaclovu Momkumi ir parapijos choro va do ve
Jūrate Lukminiene (pirma iš dešinės).   Marquette Park apylinkės archyvo nuotr.

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Vasario 12 d. jauniausios tau-
tinių šokių grupės ,,Lietuvos
Vyčiai”  šokėjos (vadovės Lidija
Ringienė ir choreografė Birutė
Matukonienė) dalyvavo tarp-
tautinio festivalio ,,Around the
Corner - Around the World” pro-
gramoje, North Central College,
Naperville mieste. Programoje
dalyvavo didesni ir mažesni šo-
kių būreliai. ,,Susipažinimo sto-
telės” kvietė žiūrovus ir dalyvius
susipažinti su įvairių tautų  šokiais.  
,,Lietuvos Vyčiai”  kviečia naujus
šokėjus įsijungti į jų būrį. Repe-
ticijos vyksta trečiadieniais 6
val. v.  Pasaulio lietuvių centro
žemutinėje salėje, šalia Lietuvių
dailės muziejaus, Lemonte!

Lidijos Ringienės nuotr. 

,,Rito’s Coffeehouse” (4116 W. Southwest Highway, Hometown, IL) 
trečiadienį, vasario 29 d., 1 val. p. p. dr. Vilija kerelytė kviečia pasiklausyti

paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą žmogaus organizmui. 
Vietų skaičius ribotas, tad kviečiame jas užsisakyti iš anksto tel. 708-424-1555.   

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
kovo 16 d. , penktadienį, 7:30 val. 

atidaroma lietuvių menininkių 
iš Atlanta, GA jungtinė tapybos, 

fotografijos, taikomojo meno paroda
,,SUSIPAŽInkIME”

Parodoje dalyvauja: Silvija Aniulienė,
Aiva Gabrielaitytė, Asta Phillips, Šarūnė
Stankevičienė ir Sandra Verbliugevičiūtė.

Atidaryme dalyvaus autorės. 
Šarūnė Stankevičienė. Melsvas kaklo pa-
puošalas.

Nomedos Lukoševičienės darbas

Gallery North, 508 Main Street, Edmonds, WA 98020
vasario 1 d. atidaryta lietuvaičių 

Jūratės  Harrison ir Nomedos Lukoševičienės tapybos 
ir Jeff Harrison fotografijos paroda. 

Paroda vyks iki vasario 29 d.
Galerija dirba kasdien nuo 11 val. r. iki 6 val. v. , 

sekmadieniais nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v. 


