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Vilnius, vasario 2 d. (ELTA) –
Susidomėjimas investavimo galimy-
bėmis Lietuvoje yra, tačiau reikia dar
daug dirbti, kad jis virstų tikrais pini-

gais, įsiliejančiais į Lietuvos ekono-
miką, apibendrindamas viešnagės
JAV pirmosios dienos rezultatus sako
premjeras Andrius Kubilius.

Ministras pirmininkas pažymėjo,
kad didžiosios Silicio slėnio informa-
cinių technologijų (IT), rizikos kapi-
talo bendrovės ir investuotojai akty-
viai domisi įvairiomis galimybėmis
plėsti savo veiklą Lietuvoje, tačiau
Lietuvai reikia dar daug nuveikti aiš-
kinant savo pranašumus.

,,JAV investicijos pačios neateis,
jas reikia atvesti. Tam būtina palai-
kyti nuolatinius ryšius su galimais in-
vestuotojais ir apsilankymas Silicio
slėnyje California valstijoje tėra dide-
lio darbo pradžia. Tačiau pradžia bu-
vo sėkminga”, – sakė A. Kubilius.

Premjero nuomone, investicijos į
IT sritį ypač svarbios Lietuvai dabar,
kai šalis pradeda atsigauti nuo krizės
ir galima bei reikia planuoti ilgalaikę
Lietuvos strategiją.

Vasario 1 d. A. Kubilius susitiko
su IT srityje pirmaujančių bendrovių
,,Oracle”, ,,Cisco”, HP vadovais ir įta-
kingos rizikos kapitalo grupės ,,Accel
Partners” nariais. Nukelta į 6 psl.

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.48 LT
1 EUR — 3.45 LT

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius (k.), „Accel Partners” partneris, inves-
tuotojų komandos narys Richard Wong, „GetJar” įkūrėjas ir vadovas Ilja Laurs.

LR Vyriausybės nuotr.

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) –
Prezidentūroje galimo Guantanamo
kalinių priėmimo Lietuvoje klausi-
mas nėra svarstomas. Tai pranešė
prezidentės atstovas spaudai Linas
Balsys. Galimybės, kad prie šio klau-
simo galėtų būti grįžtama ateityje,
nėra realistinės.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
dar praėjusių metų spalį pareiškė,
kad Lietuva nepriims asmenų iš
Jungtinių Valstijų Guantanamo ba-

zės, kol virš Lietuvos kabės šešėlis dėl
galimai veikusio Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) kalėjimo.

,,Labai viešai atsakau – kol virš
Lietuvos kabės šešėlis dėl galimų
CŽV kalėjimų, tol aš tikrai nesutiksiu
su tokio kalinio atsiradimu, nes tai
būtų padidinta ir papildoma Lietuvai
rizika tarptautinėje erdvėje”, – tuo-
met sakė D. Grybauskaitė.

Paskirtasis užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis praėjusią

savaitę kalbėdamas Guantanamo ka-
linių priėmimo į Lietuvą tema sakė,
kad prokuratūrai atlikus galutinį ty-
rimą dėl galimų CŽV kalėjimų Seimo
vadovybė, premjeras, prezidentė tu-
rės ,,susirinkti ir tartis”.

Jungtinės Valstijos buvo papra-
šiusios Lietuvos, kad valstybė priim-
tų du asmenis iš liūdnai pagarsėjusio
sulaikymo centro. Vėliau, anot diplo-
matų, kalbėta apie vieno asmens pri-
ėmimą.

•Skautybės kelias. Lietuvos
skautai renka medžiagą
apie skautiškas vietas (p. 2)
•Pokalbis su Tolerancijos
žmogumi – prof. T. Venclo-
va (p. 3, 9)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•Haiti: tironų replėse, JAV
marinų rankose, vū-dū dak-
taro naguose (b. d.) (p. 4)
•Paskirta ,,Gintarinio
obuoliuko” premija (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Partizanų bunkeryje –
Londono lietuviai (p. 8)
•Atsiminimai (159) (p. 9)
•Vasario 16–oji JAV lietuvių
telkiniuose (p. 10)

A. Kubilius kvieçia investuoti Lietuvoje

Lietuva nesiekia b∆ti îtraukta î Ukrainos rinkimû kampanijâ

Nebesvarstoma galimyb∂ priimti Guantanamo kalinius
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Prokurorai susipažins su parlamentinio tyrimo medžiaga
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TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vilnius, vasario 2 d. (ELTA) –
Generalinė prokuratūra, pradėjusi
ikiteisminį tyrimą patikrinti Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) atlikto parlamentinio
tyrimo aplinkybes dėl galimo JAV
CŽV kalėjimo buvimo Lietuvoje, gavo
leidimą susipažinti su šia medžiaga.

Tyrimą atlikęs NSGK pasiūlė
Generalinei prokuratūrai ištirti, ar
tuometinių Valstybės saugumo de-
partamento pareigūnų generalinių
direktorių Mečio Laurinkaus ir Ar-
vydo Pociaus, generalinio direkto-
riaus pavaduotojo Dainiaus Dabašins-

ko veiksmuose nebuvo piktnaudžiavi-
mo tarnybine padėtimi ar įgaliojimų
viršijimo požymių.

Nors parlamentiniame tyrime
dėl galimo CŽV kalėjimo buvimo Lie-
tuvoje padėtas taškas, buvo ar nebu-
vo toks kalėjimas Seimo NSGK savo
išvadose konkrečiai neatsakė.

Sausio 19 d., svarstęs NSGK tyri-
mo išvadas, pritarė ,,darbietės” Lo-
retos Graužinienės pasiūlymui pa-
vesti Valstybės kontrolei iki šių metų
birželio 1 d. atlikti VSD 2003–2009
metų valstybinį finansinį teisėtumo
patikrinimą. Jo metu bus įvertintas

žvalgybinėje ir operatyvinėje veiklose
naudojamų lėšų ir turto valdymo, pa-
naudojimo atitikimas Lietuvos teisės
aktams.

NSGK nustatė, kad sąlygos at-
vežti ar išvežti per Lietuvos teritoriją
CŽV sulaikytus asmenis buvo, tačiau
nenustatyta, ar tokie asmenys buvo
pervežami.

Komiteto duomenimis, VSD buvo
gavęs partnerių prašymą įrengti pa-
talpas Lietuvoje, tinkamas laikyti su-
laikytajam asmeniui, tačiau įrengtos
patalpos nebuvo tam panaudotos.

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) –
Lietuvos ambasadorius Ukrainoje
Petras Vaitiekūnas teigia, kad Lietu-
va nesiekia būti įtraukta į Ukrainos
vykstančią rinkimų kampaniją.

Tai Lietuvos diplomatas sakė pa-
sirodžius pranešimams, jog vienas iš
kandidatų Ukrainos prezidento rin-
kimuose Viktor Janukovyč pareiškė,
esą jo varžovės, dabartinės premjerės
Julija Tymošenko blokas per antrąjį

prezidento rinkimų ratą ketina pasi-
naudoti ,,kovotojais” iš Gruzijos, Len-
kijos ir Lietuvos, kad destabilizuotų
padėtį.

P. Vaitiekūnas teigė susisiekęs su
V. Janukovyč rinkimų štabu. ,,Jo at-
stovė sakė, kad šie pranešimai yra
provokacija. Į atsakingas Ukrainos
tarnybas niekas nesikreipė”, – teigė
Lietuvos ambasadorius.

P. Vaitiekūnas sakė, kad pirmasis

rinkimų ratas buvo demokratiškas ir
tai, anot jo, reiškia, jog tarptautiniai
stebėtojai yra geras institutas. Jis
taip pat pabrėžė, kad Vilnius tikisi,
jog strateginė Lietuvos ir Ukrainos
partnerystė plėtosis nepriklausomai
nuo to, kas laimės šios šalies prezi-
dento rinkimus.

Pasak naujienų agentūros ,,In-
terfax”, pareiškimais apie telkiamus
smogikus apsikeitė abu kandidatai į

Ukrainos prezidento rinkimus – V.
Janukovyč ir J. Tymošenko.

,,Pasirodė informacija, kad iš Lie-
tuvos ir Lenkijos rengiasi atvykti va-
dinamieji stebėtojai. Turime duome-
nų, kad į Odesą iš Gruzijos turi at-
plaukti keli laivai su keleiviais. Su-
prantama, tai kovotojai ir važiuoja jie
tam, kad ateitų į pagalbą Tymo-šen-
ko”, – V. Janukovyč žodžius citavo
,,Interfax”.
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Dėmesio FSS Čikagos
skyriaus filisterės

ir ASD narės!
Naujos kandidatės

apklausinėjimas ir temos
skaitymas įvyks š. m.

vasario 5 d., penktadienį,
7 val. v. pas sesę Viliją

(13429 S. Oakwood Court,
Homer Glen, IL).

Apie dalyvavimą prašome
pranešti iki vasario 4 d.,

ketvirtadienio,
tel.: 708-567-9611

Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą rasite internete adresu:
www.skautai.net
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LR premjerui A. Kubiliui šiuo
metu darbo reikalais viešint JAV,
susitikinėjant su šios šalies mok-
slo ir technologijos srityje pir-
maujančio Silicio slėnio (Silicon
Valley) vadovais, sausio 1 d. prie
kompiuterio ekrano sėdo JAV
prezidentas Barack Obama. Nau-
dodamasis internetiniu „YouTu-
be”, jis atsakė į daugiau nei 10
eilinių amerikiečių klausimų,
kuriuose – susirūpinimas įstrigu-
sia sveikatos apsaugos reforma,
pašlijusia ekonomika, padidėju-
siu nedarbu, švietimu, aplinkos
tarša bei šalies saugumu ir už-
sienio politika. Klausimai ne
nauji, seniai JAV žiniasklaidoje
gvildenami, kaip nenauji ir Pre-
zidento atsakymai į juos. Vis dėl-
to tokia klausimų-atsakymų se-
sija, kaip ir klausimas ,,Kodėl?”,
turėtų suteikti papildomo peno
abiem pusėms: išryškinti nuo-
monių skirtumus ir panašumus,
nurodyti įsitikinimų klaidas ir
trūkumus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Lietuvos skautai renka
medžiagą apie skautiškas

vietas
Apie Skautų slėnį Palangoje ir

ten esantį skautų įkūrėjo lordo Ro-
bert Baden-Powell akmenį sužino-
jome lankydamiesi vienoje iš stovyklų
prie jūros. Daugeliui tai buvo jubi-
liejinė stovykla „Lituanica 1993”.
Susižavėję klausėmės vadovų pasako-
jimų apie skautų vado viešnagę skau-
tų stovykloje 1933 m., po to pripuolę
prie akmens bandėme surasti ir įskai-
tyti R. Baden-Powell ir tuometinio
prezidento Antano Smetonos inicia-
lus.

Ta vieta paliko tokį didelį įspūdį,
kad ir vėliau, jau neskautiškais reika-
lais lankydamiesi Palangoje, visada
užsukdavome į šį slėnį prie Birutės
kalno prisiminti smagias aktyvaus
skautavimo akimirkas, ne kartą teko
sutikti ir daugiau skautų, dalyvau-
jančių čia įvairiuose renginiuose.

Prisimindami Skautų slėnį pra-
dėjome galvoti, ar nėra daugiau Lie-
tuvoje panašių skautams svarbių, bet
kiek užmirštų vietų, kurias vasarą
keliaudami, eidami į žygius galėtų
aplankyti tiek skautai, tiek jų vado-
vai. Pradėjome vartyti knygas, nar-
šyti internete, klausinėti. Taip suži-
nojome apie Skautų kalną ir akmenį
Zarasuose, laivo „Budys” žūties vietą
Klaipėdoje, buvusią R. Baden-Pauelio
gatvę Palangoje, pirmosios Lietuvos
nepriklausomybės laikų tautinių sto-
vyklų vietas, skautų pasodintus ąžuo-
liukus, paminklines lentas skautams
visuomenės veikėjams, jų laidojimo
vietas, skautų kryžius, pastatytus
Kryžių kalne... Kad visos šios vietos
ir įvykiai nenugrimztų užmarštin,
kad mums patiems keliaujant būtų
lengviau apie juos sužinoti ir juos ap-

lankyti, nutarėme surinkti šias vietas
į vieną knygą ir pateikti jų aprašy-
mus, žemėlapius bei fotografijas.

Taip pat supratome, kad dėl įvai-
rių priežasčių ne visos vietos ir įvy-
kiai buvo paminėti pirmosios Lietu-
vos nepriklausomybės spaudoje ir jau
atgavus nepriklausomybę, tačiau ma-
nome, kad daug kas dar gali būti gyva
žmonių atmintyje, įamžinta nuotrau-
kose. Todėl kreipiamės į išeivijoje gy-
venančius senuosius skautus, taip
pat naujuosius skautus imigrantus ir
kviečiame prisidėti prie projekto, pa-
dėti išsaugoti ir skleisti skautišką
istoriją!

Medžiaga renkama:

I. Apie pirmąją nepriklau-
somą Lietuvą

Ką galite padaryti?
– peržiūrėti senas savo nuotrau-

kas, užrašus, archyvą; pakalbėti apie
tokias vietas su bendraamžiais, bičiu-
liais, draugais. Sužinoję, radę nau-
dingos ar įdomios informacijos, siųs-
kite el. pašto adresu: 30vietu@
gmail.com.

II. Per paskutiniuosius 20
metų paliktus skautiškos veiklos
ženklus

Ką galite padaryti?
– prisiminkite, kokie reikšmingi

įvykiai nutiko jums skautaujant, per-
žiūrėkite nuotraukas, užrašus. Suži-
noję, radę naudingos ar įdomios in-
formacijos, siųskite el. pašto adresu:
30vietu@gmail.com.

III. Artimasis užsienis

Į knygą nutarėme įtraukti keletą
kaimyninių šalių skautams svarbių
vietų, į kurias keliaujant būtų galima
užsukti, tarp jų ir 1948 m. tauti-
nių stovyklų vietos Timmendorfer
Strand prie Baltijos jūros ir Isar
Horn vietovėje Alpėse prie Isar upės.
Prabėgus tiek metų sunku nustatyti
tikslias vietas, ypač stovyklos prie
Timmendorfer Strand. Gal Jūs ką
nors apie tai žinote, turite žemėlapių,
nuotraukų?

Ką galite padaryti?
– jei pats buvote vienoje iš šių

stovyklų, peržiūrėkite savo archyvą,
nuotraukų albumus; jei nebuvote, pa-
kalbinkite ten buvusius savo kolegas,
bičiulius. Sužinoję, radę naudingos
ar įdomios informacijos siųskite el.
pašto adresu: 30vietu@gmail.com.

Planuojame, kad apie kiekvieną
knygoje pristatomą vietovę, objektą
bus pateiktas aprašymas, žemėlapis,
nuotraukos (istorinės bei dabarti-
nės), GPS duomenys. Šias vietas lan-
kantys galės į tam tikrą pažymėtą
vietą įklijuoti kokį nors vietą menan-
čią ir pabuvojimą joje įrodančią
smulkmenėlę – žiedlapį, lapą, spyg-
liuką, nuotraukos iškarpą...

Taigi, jei žinote tokią skautišką
vietą, turite klausimų, pasiūlymų,
pastabų arba tiesiog turite ką pasa-
kyti, rašykite mums el. pašto adresu:
30vietu@gmail.com.

Taip pat kviečiame siųsti nuskai-
tytas (scanned) savo (ar tėvų, sene-
lių, draugų) skautiško gyvenimo nuo-
traukas iš pirmosios nepriklausomos
Lietuvos laikų. Net jei ir nepanaudo-
sime mūsų leidinyje, jas visas per-
siųsime į Nacionalinį M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejų, kur šio muziejaus
darbuotojos skautės Rita Škiudienė
ir Vaida Sirvydaitė-Rakutienė kaupia
skautiškų nuotraukų archyvą. Nepa-
mirškite nuotraukas aprašyti: kokie
joje žmonės, kokia vieta, data, kas
nuotraukos autorius (skenuokite tif
arba jpg formatu, ne mažiau nei 300
dpi).

Knygos leidimą remia Ilgalaikė
pilietinio ir tautinio ugdymo progra-
ma (Lietuvos Respublikos Švietimo
ir mokslo ministerija) ir Akademinio
skautų sąjūdžio Vydūno fondas.

Laukiame Jūsų laiškų!

Knygos kūrėjai – akademikai
sk. v. Giedrius Židonis,

vyr. sk. Nomeda Bepirštytė
ir komanda

Aukuras su skautų ženklu, stovintis ant Skautų kalno Zarasuose, sovietmečiu
buvo nuverstas ir užkastas, atgavus Nepriklausomybę vėl atstatytas.

Giedriaus Židonio nuotr.
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JAV vyskupai pasisako
už imigracijos įstatymo

pertvarkymą
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Metų pradžioje JAV vyskupai paskelbė vajų ,,Esame viena šeima
Dievo akyse”, už kurio slepiasi noras būti išgirstiems JAV kon-
grese, kur ruošiamasi pertvarkyti imigracijos įstatymus, sie-

kiant įgalinti taip vadinamus nedokumentuotus imigrantus tapti JAV pi-
liečiais. Tokių ,,nelegalių” priskaičiuojama apie 11 milijonų. Vyskupai ra-
gina katalikus įsijungti į pradėtą agitacinę kompaniją ir susisiekti su savo
senatoriais. ,,Justice for Immigrants” tinklalapyje galima rasti medžiagos
pamokslams, straipsnių parapijų savaitraščiams. Jau išspausdinta pusant-
ro milijono atvirlaiškių, kuriuos parapijiečiai raginami pasiųsti savo atsto-
vams JAV sostinėje.

OSV katalikų savaitraščio žiniomis, vienoje apklausoje rasta, kad 60
proc. krašto katalikų pritaria pokyčiams, kurie nelegaliems asmenims ati-
darytų duris į JAV pilietybę. 2008 metų apklausa, surengta ,,Rasmussen”,
rado, kad 79 proc. galimų balsuotojų yra įsitikinę, kad JAV valdžia nededa
pakankamai pastangų apsaugoti JAV sienas ir norėtų padidintų pastangų
tokiam saugumui. CNN apklausa, daryta pernai metų spalio mėnesį, rado,
kad 73 proc. amerikiečių norėtų matyti nelegalių imigrantų sumažėjimą.

Katalikai irgi neatsilieka. Zogby apklausos rezultatai, paskelbti pernai
metų gruodžio mėnesį, rodo, kad 64 proc. katalikų nori, kad teisėtvarkos
priemonės būtų naudojamos skatinant nelegalius žmones grįžti į savo
kraštus. Tik 23 proc. remia pastangas tokiems žmonėms sudaryti galimy-
bę JAV likti. Tačiau kitoje apklausoje, atliktoje University of Michigan,
matome, kad 56 proc. katalikų pritaria pastangoms nelegaliems žmonėms
suteikti JAV pilietybę. Kaip ten bebūtų, didelė dauguma amerikiečių norė-
tų atidaus imigracijos įstatymo peržiūrėjimo.

JAV vyskupai paskelbė daugybę siektinų pertvarkymų. Jie pabrėžia šei-
mų susijungimo svarbą, teisines garantijas belaukiantiems deportacijos,
didesnių galių imigracijos bylas sprendžiantiems teisėjams ir padidintų ga-
limybių gauti sezoninio darbo leidimą. Vyskupo John Wester iš Salt Lake
City teigimu, ,,Mes neprašome amnestijos. Mes nesakome – ‘Sulaužei įsta-
tymą, bet tai nieko blogo.’ Mes tokiems sakytume, kad jums reikia susi-
mokėti pabaudą ir kad po to gali tekti eiti į eilės galą. Būtų tam tikros pabau-
dos, bet, jas sutvarkius, jie būtų pastatyti ant kelio, vedančio į pilietybę.”

Kevin Appleby, JAV Vyskupų konferencijos Migracijos ir pabėgėlių biu-
ro pirmininko, teigimu, reikia įsigilinti į esamos padėties priežastis. Jo ma-
nymu, Amerika yra galinga jėga pasaulyje ir savo prekybos sutartimis tie-
siog verčia žmones čia emigruoti, nes Amerika iš jų paveržė darbo rinką. Į
šią diskusiją įsijungė ir popiežius Benediktas XVI. 2010 m. sausio 10 d. kal-
bėdamas apie vykstančią Italijos piliečių ir imigrantų trintį, jis sakė:
,,Kiekvienas išeivis yra žmogus – skirtingas savo kilme, kultūra, dėl susi-
klosčiusių aplinkybių, tačiau žmogus, kuris vertas pagarbos ir teisių, ypač
darbo, kur pagunda išnaudoti yra didelė… Kviečiu kiekvieną įsižiūrėti į ki-
to veidą ir rasti ten esančią sielą, istoriją, gyvenimą, žmogų, kurį Dievas
myli tiek pat, kaip ir mane.”

Savaitraščio OSV sausio 24 d. vedamasis, pavadintas ,,Kito veidas”,
skatina visus prisidėti prie atvirlaiškių rašymo vajaus. Cituojamas vienas
vyskupas, kuris savo pamoksle klausė: ,,Kai Viešpats Jėzus mūsų teismo
dieną mūsų klaus, ar mes priglaudėme nepažįstamąjį, mūsų atsakymas tu-
rėtų būti teigiamas.”

Man atrodo, kad šiame vyskupų vajuje pabrėžiama tik viena medalio
pusė. Buvęs Colorado atstovas Tom Tancredo ironizuoja, kad Bažnyčia ska-
tina imigraciją, nes JAV katalikų skaičius mažėja, o imigrantai tą skaičių
didina. Didelė jų dauguma yra katalikai. Vyskupas Westger tokias pastabas
laiko nepagrįstu Bažnyčios užpuolimu. Jo teigimu, Bažnyčia darytų tą dėl
musulmonų ar žydų ar bet kokį kitą tikėjimą išpažįstančių, ar ir be jokio
tikėjimo žmonių, nes tai yra teisingas sprendimas. Kokia būtų Vatikano
reakcija, jeigu prie jo vartų, sureaguojant į popiežiaus viltingus žodžius,
prigužėtų keletas tūkstančių bedarbių? Bažnyčios įsivaizduojamas pasaulis
be sienų gal ir yra utopinė mintis, nors ji to tiesiogiai neskatina. Skatina
tik priimti valstybių sienas legaliai ir nelegaliai kirtusius žmones ir juose
matyti Dievo veidą. Neteko matyti, kad Meksikos vyskupai aiškiai ir pakar-
totinai savo krašto valdžią ir tikinčiuosius skatintų panaikinti korupciją,
darbininkų išnaudojimą ir daryti viską, kad šeimos liktų kartu Meksikoje.

Mintyse perėjau visus dešimtį Dievo įsakymų, bandydamas juose rasti
gairių susidariusiai padėčiai geriau suprasti. Pirmas įsakymas, turįs šiokį
tokį ryšį su imigracija, yra ,,Gerbk savo tėvą ir motiną.” Iš to lyg išplaukia
pareiga gerbti ne tik tėvus, bet ir kitus vyresniuosius, kurie turi įtakos ir
galios mūsų gyvenime. Demokratiškai išrinktus mūsų atstovus galima
laikyti kaip tėvų pratęsimą. Jų priimti įstatymai mūsų vardu taip pat gerb-
tini. Aišku, yra atvejų, kur įstatymai nėra pateisinami, bet ir jų pakeitimui
yra numatytas kaitos procesas. Sienų kirtimas ar užsilikimas šalyje ilgiau
negu buvo leista, mano manymu, yra nusižengimas. Gal atleistinas, gal už-
mirštinas, bet vis tiek nusikaltimas. Kitas Dievo įsakymas – ,,Nekalbėk ne-
tiesos” – irgi tinka šiai temai. Nemeluok sau, savo artimiesiems, savo kraš-
tui. Nemeluok ir svetimam, nors ir svetingam kraštui bei jo pareigūnams.

Yra labai madinga viską sanitizuoti ir sterilizuoti, kad būtų ,,politiš-
kai teisinga”. Tuo galima kaltinti ir nelegalų ,,perkrikštijimą” į nedoku-
mentuotus atvykėlius. Prieš keletą metų kažkur išgirdau ir užrašų knygu-
tėje užsirašiau posakį: ,,Nelegalų atvykėlį vadinti nedokumentuotu imig-
rantu yra tas pat, kaip narkotikų pardavėją vadinti leidimo neturinčiu
vaistininku.”

AGNÈ KAIRIÙNAITÈ

Poetas, publicistas, vertėjas, Yale
University profesorius Tomas Venc-
lova prisipažįsta neįleidęs šaknų nei
JAV, nei Europoje, nei Lietuvoje.
Daug keliaujančio rašytojo požiūriu,
šiais laikais norint būti lietuviu ne-
būtina gyventi Lietuvoje. Šių metų
Tolerancijos žmogumi paskelbtas
poetas priduria, kad vienas iš di-
džiausių Lietuvos trūkumų – žmonių
nenoras suprasti kito nuomonę.

– Kas šįkart Jus atvedė į Lie-
tuvą?

– Aš daugiau nei pusę savo laiko
praleidžiu Europoje: pradedu išeiti į
pensiją, keičiasi mano padėtis univer-
sitete. Pagal Amerikos taisykles,
prieš išeidamas į pensiją, gali 2 metus
dėstyti tik vieną semestrą. Pasirin-
kau rudens semestrą, tad pavasarį ir
vasarą iki pat rugpjūčio mėnesio
turiu laisvą. Tai ilgas laisvalaikis,
kurį praleidžiu Europoje. Būdamas
Varšuvoje, neišvengiamai turiu ap-
lankyti ir Lietuvą. Lietuvoje lankausi
bent jau porą kartų per metus.

– Prieš dvi dešimtis metų pa-
rašėte knygą „Lietuva pasauly-
je”. Kokia ji būtų, jei knygą rašy-
tumėte šiandien?

– Šiandien jau gal ir nesiryžčiau
rašyti tokios knygos (,,Lietuva pa-
saulyje: Publicistika”, Chicago: Aka-
deminės Skautijos leidykla, 1981) –
nesu per daug gerai informuotas apie
Lietuvos padėtį. Kai lankaisi tik porą
kartų per metus ir trumpam – ne taip
jau daug gali nusimanyti apie Lietu-
vą. Vis dėlto čia reikia gyventi: kūnu
ir kaulais patirti, kas gi čia vyksta.
Atrodo, dabar vadinamasis sunkme-
tis, daugelis žmonių galbūt patiria
problemų. Pats nepatirdamas tokių
problemų, apie jas negali spręsti ar
daug apie tai kalbėti.

– Nejau visai nesidomite, kas
vyksta Lietuvoje?

– Be abejo, domiuosi. Jei paste-
biu, kas mane piktina ir niekas apie
tai nekalba, paprastai apie tai pasi-
sakau. Jeigu paklaustumėte, ką gal-
voju apie pedofilijos bylą, nieko ne-
galvoju, kadangi nieko nežinau. Jeigu
būčiau informuotas, tikriausiai irgi
susilaikyčiau nuo sprendimo, kadan-
gi šį klausimą turi spręsti teismas.

– Tačiau pedofilijos byla su-
laukia labai daug visuomenės
reakcijų. Kaip Jums atrodo, ką
jos reiškia?

– Aš nemanau, kad būtų teisinga
taktika stengtis iš anksto paveikti
teismo ir prokuratūros veiksmus.
Nemanau, kad tai rodo ir didelį vi-
suomenės brandumą. Teisinėje visuo-
menėje įstatymai veikia ir jų laiko-
masi. Tokioje visuomenėje daugelis
klausimų paliekama specialistams.
Tačiau nesiimu nieko sakyti – Lie-
tuvoje negyvenu, tokie dalykai manęs
taip jau baisiai nejaudina. Nežinau,
kiek toje byloje teisybės, kiek neteisy-
bės. Tiek, kiek ją seku laikraščiuose
ir internete, atrodo, kad ten labai
daug visko pripainiota.

– Sakykite, kuo gyvenate, kas
Jus jaudina?

– Aš gyvenu savo asmeninį gyve-
nimą, šeimos gyvenimą. Pastaruoju

metu mane turbūt labiausiai jaudina
mano anūkai, kurių turiu jau keturis.
Visai neseniai vienas gimė Rusijoje,
Sankt Peterburge. Galvoju, kad ten
reiktų nukeliauti, bet ten reikia vizų,
kurios nėra taip jau lengvai gauna-
mos.

– Jūs daug keliaujate. Ką
Jums reiškia kirsti valstybės
sieną?

– Man tai pats natūraliausias pa-
saulyje dalykas, nes tai man atsitinka
tikrai labai dažnai. Nemėgstu sėdėti
kažkur vienoje vietoje, kažkur įleisti
šaknis. Tų šaknų niekur kaip reikia
nesu suleidęs: nei Amerikoje, nei
Europoje, nei galų gale Lietuvoje.
Manau, kad tai sveikas reiškinys:
žmogus turi būti truputį nepriklauso-
mas nuo aplinkybių, gyvenamosios
vietos ir gal neturėti tokios aiškios
gyvenamosios vietos. Nepaprastai
įdomu stebėti pasaulio įvairovę.

Dabar dažnai kalbama apie glo-
balizaciją, apie tai, kad visur vienoda.
Manau, kad tai labai perdėta, o pa-
saulio įvairovė lieka, kartais net stip-
rėja. Artimiausioje ateityje įvairovė
išliks. Matyti skirtingus pasaulius, be
vargo persikelti iš vieno į kitą – man
yra vienas iš pačių maloniausių pa-
saulyje dalykų. Gal net ir pats malo-
niausias.

– Paskutiniu metu Lietuva
labai susirūpinusi emigracijos
mastais. Rengiamos specialios
programos, kaip susigrąžinti nu-
tekėjusius protus. Ar Jūs grįžtu-
mėte gyventi į Lietuvą?

– Sunku pasakyti. Kažkuria
prasme esu grįžęs į Lietuvą, nes daly-
vauju Lietuvos gyvenime. Štai, kad ir
kalbuosi su Jumis, pasisakau spaudo-
je, leidžiu Lietuvoje knygas. Jeigu esi
susijęs su Lietuva, galbūt ir nelabai
svarbu, kokiame Žemės rutulio taške
gyveni. Manau, kad dauguma išva-
žiavusiųjų negrįš – Lietuvoje algos
yra žymiai mažesnės nei Vakaruose.
Labai daug kas čia susiję su pinigais.
Nors aiškinama, kad ne su pinigais:
čia piktesni viršininkai, jie nehuma-
niški. Tačiau nieko panašaus, Ang-
lijoje viršininkai irgi labai dažnai ne-
simpatingi, bet žmonės su tuo tai-
kosi. Gal bendras gyvenimo stilius la-
biau civilizuotas, bet ir tai ne visada.

Šis dalykas pirmiausia susijęs su
finansine-ekonomine puse. Kol padė-
tis Lietuvoje nepasikeis, o artimiau-
sią dešimtmetį nepasikeis, žmonių
atgal nepritrauksime. Galbūt svarbu
kas kita – žmonės gali gyventi Vaka-
ruose ir dalyvauti Lietuvos gyvenime.
Šiais laikais tai labai nesunku. Tikrai
galima pasiekti, kad dauguma žmo-
nių, gyvenančių užsienyje, dalyvautų
Lietuvos gyvenime. Tada jau nesvar-
bu, kur gyveni, vis tiek gali likti lietu-
viu.

Galbūt reikia žiūrėti truputėlį
tolerantiškiau – suprasti ir tą kito
nuomonę, nors šiek tiek į ją atsižvel-
gti. Lietuvoje tokių požiūrių trūksta.
Tai, mano manymu, vienas iš di-
džiausių Lietuvos trūkumų.

* * *
Primename, kad T. Venclova šie-

met išrinktas Tolerancijos žmogumi.
Nukelta į 9 psl.

„ŽMOGUS TURI BŪTI TRUPUTĮ
NEPRIKLAUSOMAS NUO

GYVENAMOSIOS VIETOS”
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Baisusis žemės drebėjimas, su-
naikinęs Haiti sostinę Port-au-Prince
ir apylinkes sausio 12 dieną, buvo tik
vėliausia tragedija šios vargo šalies
daugiau nei 200 metų istorijoje.

Bet kokios valstybės nepriklau-
somybė dažnai pareikalauja kraujo,
tačiau Haiti gimė kraujo upėms te-
kant. Po karo Vokietijoje, lietuvių sto-
vyklose, mes skautai kartais užtrauk-
davom gan kraupią dainą:

Sukilimas negrų buvo Kubos
tamsioje naktyje,

O pavėsyj seno medžio stovi poste
negras Džim (Jim).

Umba-umbarasa, umba
umbarasa...

Upėj plaukioja lavonai su
paleistais viduriais,

Džiunglėse daugiau jų yra,
keršto šaukiasi dangaus.

Umba-umbarasa,
umba-umbarasa...

(Sekė dar keli posmai)

Taip sukilimas negrų buvo, tik
ne Kuboje, o vakarinėje Hispaniola
salos pusėje, Sainte Domingue, kaip
tada Haiti vadinosi. Ir vardas to neg-
ro, stovinčio poste, buvo greičiausiai
ne Džim, bet Žak (Jacques).

Apie pusė milijono Afrikos vergų,
vedamų Toussaint L’Ouverture, su-
kilo 1791 metais prieš prancūzus ko-
lonistus. Tūkstančiai buvo išskersta,
įskaitant moteris ir vaikus. Vienas iš
sukilėlių vadų, Jean-Jacques Dessa-
lines, paskelbė išlikusiems amnestiją.
Bet kada šie išlindo iš slaptaviečių
kalnuose, Dessalines juos išpjovė iki
vieno.

Sekė 13 metų pilietinis karas. Tam-
siaodžiai negrai (kaip Dessalines) pra-
dėjo žudyti šviesiaodžius mulatus. Bet
prieš tai abi pusės sumušė Napoleono
atsiųstą 30,000 karių armiją.

Ruošiantis nepriklausomybei,
beraščio Dessalines sekretorius sako-
ma taręs: „Mes parašysime šį neprik-
lausomybės aktą, naudodami balto
žmogaus kaukuolę kaip rašalinę: jo
odą – kaip pergamentą; jo kraują –
kaip rašalą ir durklą – kaip plunks-
ną.”

Pirmoji negrų respublika

Dessalines paskelbė nepriklau-
somybę 1804 metais Naujųjų metų
dieną. Gimusią valstybę pavadino
Haiti, kas išnaikintų arawakų indėnų
kalboje reiškia „kalnuota šalis”. Vė-
liavą sudarė dvi plačios juostos: juoda
viršuje, raudona apačioje.

Haiti tapo po JAV antrąja neprik-
lausoma valstybe Amerikos žemyne
ir pirmąja negrų respublika pasauly-
je. Kraugeriškas Dessalines pasiskel-
bė imperatoriumi, bet po dvejų metų
buvo nužudytas.

Nuo 1806 iki 1915 metų kruvinos
revoliucijos nuvertė 17 iš 24 prezi-
dentų ir diktatorių. O nuo 1888 iki
1915 metų nė vienas neužbaigė savo
septynerių metų kadencijos. Dešimt
iš jų buvo nužudyti: septyni vien tik
per ketverius metus.

Amerika buvo atsiuntusi į Haiti
karo laivus ir išlaipinusi marinus
(U.S. Marine Corps) net 19 kartų tarp
1857 ir 1913 metų, siekiant „apsau-
goti Amerikos piliečius ir jų turtą”
įvairių biznių pavidale.

Haiti buvo prasiskolinusi milijo-
nais Amerikos bankams, kurie reika-
lavo grąžinti pinigus. Be to, 1914 me-
tais kilus karui, Amerika bijojo, kad
vokiečiai, kurių čia buvo apie 300,
įsteigs povandeninių laivų bazę. Am-
žinas politinis smurtas irgi kenkė
Haiti pastovumui. Amerika tik ir
laukė tinkamos progos.

Prezidentas sukapotas

Ta proga pasitaikė Port-au-Prin-
ce 1915 metų liepos 28 dieną. Haiti
prezidentas Guillaume Sam, pabuvęs
vos keturis mėnesius valdžioje, buvo
neva prisidėjęs prie 167 politinių
kalinių nužudymo. Dėl to buvo nu-
verstas. Sam siekė prieglobsčio pran-
cūzų pasiuntinybėje, bet įtūžusi mi-
nia jį iš ten ištempė ir visų akivaizdo-
je su mačetėmis sukapojo. Paskui su
šokiais ir dainomis ėjo po miestą, ro-
dydami jo kūno dalis.

Tuo momentu 330 Amerikos jū-
rininkų ir marinų lipo į krantą Port-
au-Prince prieplaukoje. Vėliau atvyko
ir daugiau. Amerika, atrodo, ruošėsi
pasilikti Haiti ilgesniam laikui.

Pirmas žingsnis – atstatymas
tvarkos. Buvo įvesta karo padėtis ir
komendanto valandos (curfew). Ma-
rinų naktiniai patruliai eidavo vidu-
ryje gatvės, nes iš antro aukšto hai-
tiečiai ant jų ištuštindavo naktinius
puodus. Kiti haitiečiai, patriotizmo
vedami, patraukė į kalnus, bet prie
jų prisišliejo daug paprastų krimina-
listų. Jie sudarė taip vadinamus kako
(caco) sukilėlių būrius.

Marinų pagrindinis uždavinys
buvo juos sunaikinti. Bet nebuvo taip
lengva. Viena, negalėjai kako banditų
atskirti nuo kitų žmonių. Antra, jie
turėjo būstines sunkiai prieinamuose
kalnuose. Ir trečia, jie veikdavo ma-
žais būriais, pasirinkdami, ką pulti,
kada pulti ir kaip pulti.

Marinai ir žmogėdra

Pagrindinės kovos prieš tuos ka-
kus įvyko tarp 1918 ir 1920 metų. Jų
vadas, „neperšaunamas” Charlemag-
ne Peralte, buvo jo paties būrio negro
išduotas ir marinų nušautas. „Nepa-
imamą” tvirtovę vieno kalno viršūnė-
je – Fort Riviere – saujelė marinų
paėmė per keturias valandas, nukau-
dami apie 70 gynėjų.

Kitas banditų vadas, Benoit Bat-
raville, iškepė vieno nukauto marinų
leitenanto širdį ir kepenis ir rituališ-
kai suėdė. Šis juodosios magijos triu-
kas turėjo jam atnešti nemirtingumą.
Bet nepavyko. Marinai ypatingai uoliai
jo ieškojo ir po trijų savaičių nudėjo.

Haiti: tironų replėse, Amerikos marinų
rankose ir vūdū daktaro naguose

Iš viso kovose žuvo apie 2,300
kako banditų ir 16 marinų. Penki
marinai pelnė aukščiausią ir labai re-
tą karo apdovanojimą – Medal of Ho-
nor. Dviems iš jų – legendiniams ma-
rinams – majorui Smedley Butler ir
seržantui Dan Daly – ta garbė teko
antrą kartą.

Haiti žandarmerija

Po to okupacija perėjo į ramesnes
vėžes. Valdė marionetinė vyriausybė.
Haiti parlamentas išrinkdavo prezi-
dentą, kuris turėjo būti amerikiečių
patvirtintas. Marinų komendantai
išmokėdavo Haiti prezidentams al-
gas, bet nacionalinis bankas buvo
amerikiečių civilių rankose.

Marinai įkūrė žandarmeriją
(Gendarmerie d’Haiti), susidedančią
iš maždaug 2,500 parinktų haitiečių.
Marinų savanoriai, kurie dirbo žan-
darmerijoje, prilaikė savo vyresnišku-
mo laipsnį, bet gaudavo karininko
laipsnį ir papildomos algos iš Haiti
valdžios. Taip, kad, pavyzdžiui, mari-
nų seržantas tapdavo leitenantu žan-
darmerijoje.

Marinų daliniai laikėsi Port-au-
Prince ir šiaurės Cap Haitien mieste.
Bet marinai, kurie dirbo su žandar-
merija, buvo išbarstyti po visą kraštą,
dažnai tolimuose postuose. Jie ten
eidavo karo komendanto, mokesčių
rinkėjo ir teisėjo pareigas. Jų auto-
ritetas buvo beveik absoliutus.

Marinas – salos karalius

Vienas tokių marinų buvo Faus-
tin E. Wirkus, paskirtas komendantu
į La Gonave salą Port-au-Prince
įlankoje. Wirkus atvyko į Haiti 1915
metais, pats būdamas 21-erių. Po
trejų metų buvo pakeltas į seržantus,
tuo pačiu tapo leitenantu Haiti žan-
darmerijoje. Jis neniekino negrų, juos
gerbė ir širdingai mėgo. Negrai, iš
kitos pusės, juo visiškai pasitikėjo ir
taip pat gerbė. Wirkus mokėjo, kaip
pastatyti trobą su dūmtraukiu, šau-
dyti, jodinėti, žuvauti ir net kiaules
užveisti – daug geriau už vietinius.
Negrai tiesiog dievino Wirkų už jo
sugebėjimus ir toleranciją.

Kai salos karalienė sužinojo, jog
Wirkaus vardas yra Faustin, ji vos ne-
apstulbo. Pasirodo, Haiti yra anks-
čiau turėjusi karalių Faustin, ir buvo
pranašaujama, kad vieną dieną at-
vyks kitas Faustin karaliauti. Bema-
tant, 1925 metais, Wirkus buvo vai-
nikuotas kaip karalius Faustin II.

Wirkus – lietuvis?

Apie savo karaliavimą ir kitus
nuotykius Haiti su pertraukomis nuo
1915 iki 1929 metų Wirkus yra pla-
čiai aprašęs savo knygoje „The White

King of La Gonave”, išleistoje 1931
metais. Jis niekur nerašo, kad yra lie-
tuvių kilmės. Tačiau buvo gimęs 1894
metais Pittston, PA, angliakasių ra-
jone, kur gyveno daug lietuvių. Ir iš-
vaizda jo buvo „lietuviška”. Paga-
liau, Wirkus (Virkus) – tikra lietuviš-
ka pavardė. Vis dėlto negaliu 100 pro-
centų teigti, kad jis buvo lietuvis.

Keistas sutapimas: tėvai negalėjo
apsispręsti dėl sūnaus vardo, todėl
paprašė kunigo, kad parinktų vardą.
Šis dėl nežinomos priežasties pa-
krikštijo kūdikį Faustinu. Ir taip vie-
ną dieną angliakasių sūnus tapo ka-
raliumi tolimoje tropikų saloje.

Wirkus kurį laiką gyveno New
York mieste, rašydamas ir skaityda-
mas paskaitas apie Haiti ir vūdū
(voodoo) ceremonijas. Užėjus Antra-
jam pasauliniam karui, jis vėl įstojo į
marinus. Mirė nuo vėžio 1948 metais.

Vyksta sparti statyba

Marinai baigė okupaciją 1934
metais. Per 19 metų marinams pade-
dant buvo nutiesta kelių, pastatyta
ligoninių, klinikų, mokyklų. Įvesta
kanalizacija, elektra ir vandens re-
zervuarai. Negrams ypač nepatiko
priverstiniai darbai prie kelių staty-
bos. Jiems tas priminė vergų laikus.
Atsimenu vieną tų laikų nuotrauką:
virtinė negrų eina darban, nešdami
apverstus karučius ant galvos...

Marinų okupaciją šiek tiek ap-
temdė ne tik jų, bet ir daugumos tuo-
laikinių amerikiečių rasizmas. Jie
neskyrė išsilavinusio elito su prancū-
zų kultūra nuo tamsiaodžių beraščių.
Visus vadino nigeriais. Tas, žinoma,
elitui (mulatams) labai apėjo.

Iš dalies nėra ko stebėtis, jei ir
pats JAV valstybės sekretorius, gar-
susis William Jennings Bryan, kartą
sarkastiškai lepterėjo: „Žiūrėk, tu
man, tik pagalvokit – nigeriai pran-
cūziškai kalba!” Bus daugiau.

Faustin E. Wirkus.

Jean-Jacques Dessalines.



DRAUGAS, 2010 m. vasario 3 d., treçiadienis 5

Romualdas Kriaučiūnas paskiria
pusę savo straipsnio, ieškodamas,
kaip išversti Sarah Palin knygos
,,Going Rogue” pavadinimą (,,Drau-
gas”, 2010 m. sausio 27 d.). Atrodo,

paprasčiausias vertimas būtų ,,plau-
kiant prieš srovę”.

Petras Pundys
East Greenwich, RI

,,Draugo” 2010 m. nr. 11 skaity-
tojas turi pasiruošti blogoms žinioms
iš Lietuvos (straipsnis ,,Lietuvoje pa-
daugėjo vagysčių ir sukčiavimų”).

Tačiau pradžioje – vien geros ži-
nios. Blogi spėjimai nepasitvirtino.
Nusikaltimų sumažėjo 9,4 proc., o
gatvėse net 21,7 proc. Nusižengimų
teismo taisyklėms nesumažėjo, o pa-
didėjo 0,5 proc. Eismo saugumo tai-
syklių pažeidimų irgi sumažėjo – 30,7
proc. Laukiu blogų žinių. O tu žinių
kaip nėra, taip nėra.

Vagysčių sumažėjo nuo 49,21
proc. (2008 m.) iki 47,6 proc. (2009
m.) Liūdnieji spėjimai apie nevaldo-
mą nusikalstamumo augimą nepasi-
tvirtino. Nusikalstamumas viešose
vietose sumažėjo net 9,4 proc. O nu-
sikaltimai padaryti gatvėse sumažėjo
net 21,9 proc. Nepasitvirtino ir nuo-
gąstavimai, kad sunkmečiu sumaži-
nus finansavimą policijai bus sunkiau
dirbti. 2008 m. nusikaltimų išaiškini-
mas ne tik sumažėjo, bet ir padidėjo
0,5 proc.

Tie, kurie laukia blogų žinių, turi
nusivilti. (Vagysčių sumažėjo nuo
49,2 proc (2008 m.) iki 47,6 proc.
(2009 m.), o automobilių vagysčių
sumažėjo netgi 28,1 proc.). Vienintelė
bloga žinia yra namų gamybos stiprių
alkoholinių gėrimų atvejų padidėji-
mas. Ar tai yra pasiekta policijos,
nepaaiškinta.

Koks ,,Draugo” žurnalistas nesu-
laukęs blogų, Lietuvą žeminančių ži-
nių imasi klastotės? Laukiu paaiš-
kinimo ir atsiprašymo.

Rimvydas Sidrys, M.D.
Albuquerque, NM

Gerb. dr. Rimvydas Sidrys ne iki
galo pacitavo ir turbūt neatidžiai per-
skaitė 2010 m. sausio 16 d. ,,Drauge”
pasirodžiusiame straipsnyje ,,Lietu-
voje padaugėjo vagysčių ir sukčiavi-
mo” pateiktus naujausius duomenis
apie nusikaltimus Lietuvoje.

Straipsnyje rašoma, jog ,,didžiau-
sią visų užregistruotų nusikaltimų
dalį 2009 m., kaip ir kasmet, sudarė
vagystės – 47,6 proc. (2008 m. – 49,2
proc., 2007 m. – 46 proc., 2006 m. –
46,8 proc.), jų užregistruota vos 3
proc. daugiau negu 2008 m.

Taigi, 2009 m. vagysčių buvo 3
proc. daugiau nei 2008 m. Paskai-
čiavus gauname ne dr. Sidrio minimą
47,6 proc. (tai procentas arba dalis
visų nusikaltimų, o ne tik vagysčių),
bet 52,2 proc. Vadinasi, 2009 m. va-
gysčių Lietuvoje buvo daugiau nei
ankstesniais metais.

Ši išvada, kartu su padažnėjusiu
sukčiavimu (kuriam aukščiau minė-
tame straipsnyje paskirta paskutinė
pastraipa), ir atsispindi straipsnio
pavadinime.

Redakcija

LAUKIU PAAIŠKINIMO IR ATSIPRAŠYMO

Perskaitęs Jeronimo Tamkutonio
komentarą „Pokalbis su Santaros–
Šviesos veikėjais” (2010 m. sausio 28
d., 5 psl.), prisiminiau seną anekdotą.
(Tų, kurie jį jau buvo girdėję, atsi-
prašau.)

Nusivedė močiutė du savo vai-
kaičius, šešerių ir aštuonerių metų, į
zoologijos sodą. „Va, vaikučiai, čia liū-
tas, žvėrių karalius,” rodo močiutė.
„O čia žirafa, žvėris, kuris turi il-
giausią kaklą,” toliau paaiškina mo-

čiutė. Abu berniukai linksi galvom.
Prieina prie didelio paukščių narvo,
kuriam, aukštai susuktam lizde, ant
vienos kojos stovi gandras. „O ten,
vaikučiai, tai paukštis, kuris jus ma-
mytei atnešė.” Tada jaunesnis pa-
sižiūri į vyresnįjį brolį ir tyliai, kad
močiutė negirdėtų, klausia: „Ar pa-
sakykim bobutei, ar tegul ji miršta
nesužinojus?”

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

MAÑAI VILTIES, KAD KAS PASIKEISTÛ

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

,,GOING ROGUE” – ,,PLAUKIANT PRIEÕ SROVÊ”

Algimantas S. Gečys pakvietė
lietuvių profesionalus, specialistus
pasisakyti dėl JAV prezidento kelia-
mų sveikatos draudimo pakeitimų (S.
Gečys ,,Būtina svarstyti ir JAV opius
klausimus”, „Draugas”, š. m. sausio
mėn. 22 d.).

Šiuo metu Amerikoje įtemptai
keičiamasi nuomonėmis dėl norimo
įvesti sveikatos draudimo. ,,Draugo”
skaitytojai norėtų turėti galimybę
išklausyti įvairių sveikatos specialis-

tų nuomones. Gal jų pasisakymai su-
keltų didesnį kraujo spaudimą kai
kuriems dienraščio skaitytojams, ku-
rie sako, kad neranda nieko įdomaus
,,Drauge”. Daktarų, advokatų, įvairių
socialinių reikalų žinovų pasisakymai
gal nepasiektų Amerikos Kongreso
narių, bet būtų gerai išgvildenti lie-
tuvių visuomenėje. Yra sakoma:
„Kalk geležį, kol ji karšta.”

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL

ATÈJO LAIKAS ÎVAIRIÛ SPECIALISTÛ
PASISAKYMAMS

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Paskirta „Gintarinio
obuoliuko” premija

DANA VAINAUSKIENÈ
JAV LB Švietimo tarybos narè

2009-ųjų metų JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo tarybos
„Gintarinio obuoliuko” premija skir-
ta mokytojai Rasai Kašėtienei (Lietu-
vos Respublikos ambasados darbuo-
tojo diplomato Andriaus Kašėtos
žmonai), kuri mokytojauja Washing-
ton, DC Kristijono Donelaičio litua-
nistinės mokyklos 2-oje klasėje. Mo-
kytoja R. Kašėtienė pateikė ypač
reikliai ir apgalvotai parengtą pamo-
kos planą, ją puikiai vertina kole-
gos bei mokinių tėvai, ji taip pat ak-
tyviai dalyvauja bendruomeninėje
veikloje. 

Jau daug metų „Gintarinio obuo-
liuko” premija skiriama ypatingu en-
tuziazmu ir darbu pasižymėjusiam/-
iai JAV lituanistinių mokyklų moky-
tojui/-ai. Premijos skyrimo tikslas –
atkreipti dėmesį į geriausius mūsų
mokytojus/-as ir puoselėti veiksmin-
gus dėstymo būdu. Šiuo metu „Gin-
tarinio obuoliuko” premijos mecena-
tas – JAV LB Švietimo taryba.

Kandidatus šiai premijai siūlo
Amerikos lietuvių mokyklų vadovai.
Patariamuoju balsu gali būti visi kiti
darbuotojai, mokyklas lankančiųjų
mokinių tėvai arba netgi patys moki-
niai. Kaip ir kiekvienais metais, su-
laukta daug pasiūlymų už gerą darbą
apdovanoti vieną ar kitą mokytoją.
Pasiūlytieji pedagogai premijos atrin-
kimo komisijai turi atsakyti į klausi-

mus ir pateikti rašytines rekomenda-
cijas. Galima taip pat pristatyti pa-
vyzdinės pamokos planą. 

2009 m. „Gintarinio obuoliuko”
premijai buvo pasiūlytos šios mokyto-
jos: Kristina Bandžiulienė (Los Ange-
les, CA Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla), Sonata Jakučionienė (In-
dianapolis, IN lituanistinė mokykla),
Rasa Kay (St. Petersburg, FL litua-
nistinė mokykla), Vanesa Kašeliony-
tė („Genio” lituanistinė mokykla,
San Francisco, CA), Rasa Kašėtienė
(Kristijono Donelaičio mokykla, Wa-
shington, D.C.), Dr. Kristina Kazlaus-
kienė (Los Angeles, CA Šv. Kazimiero
lituanistinė mokykla), Lilija Lazeb-
nik (New Jersey Dr. V. Kudirkos li-
tuanistinė mokykla) ir Asta Štarienė
(Čikagos Gedimino lituanistinė mo-
kykla, IL).

Švietimo tarybos pirmininkė
Daiva Navickienė džiaugėsi, kad vi-
sos pasiūlytos mokytojos yra ne tik
puikios specialistės, turinčios didelę
patirtį, bet ir žino, kaip mokyti bei
įdomiai perduoti dėstomą medžiagą
mūsų vaikams. Visos jos – puikios ir
aktyvios vietinių lietuvių bendruo-
menių narės.

Švietimo tarybos nariai pagrindi-
nį dėmesį kreipė į mokytojų keliamus
tikslus savo mokiniams, į metodikos
įvairovę, į ryžtą lengviau bei įdomiau
perduoti medžiagą, į problemų spren-
dimo būdus ir į tai, kaip palaikomi ry-
šiai su auklėtinių tėvais. Komisijai
rūpėjo susipažinti su pavyzdinės pa-
mokos planais ir suprasti pedagogo
pamokos metodinę kryptį, keliamus
tikslus bei jų įgyvendinimo būdus. 

Kokie mūsų mokytojai išradingi,
kūrybingi ir metodiški! Ypatingą dė-
mesį patraukė viena mokytoja, kuri
savo klasei sukūrė net trims amžių
grupėms bei trims kalbos supratimo
lygiams skirtą programą. Komisija
džiaugėsi įvairiais kūrybingais kalbos
mokymosi motyvacijos metodais. Ne
viena mokytoja sutelkė savo klasei
įdomių metodinių priemonių pluoštą
visiems metams: vadovėlių, žaidimų,
pagalbinės medžiagos ir t.t.  

Sveikiname mokytoją R. Kašėtie-
nę, taip pat ir visas „Gintarinio obuo-
liuko” premijos kandidates! Supran-
tama, Švietimo tarybai buvo pateikta
tik maža saujelė pasišventusių moky-
tojų pavardžių. Ačiū visiems lituanis-
tinių mokyklų mokytojams bei admi-
nistratoriams už nuoširdų bei puikų
darbą vedant mūsų vaikus lietuvybės
keliu.

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
Daiva Navickienė rodo gintarinį
obuoliuką, kuris buvo nupirktas Lie-
tuvoje ir bus šios premijos simbolis. 

Gailos Narkevičienės nuotr.

Mokytoja Rasa Kašėtienė su mokinukais.
Nuotrauka iš asmeninio mokytojos archyvo
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A. Kubilius kvieçia investuoti Lietuvoje

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) – Dėl
Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės saugumo didinamos Valstybės
saugumo departamento (VAD) parei-
gūnų pajėgos Turniškėse.

Dėl to esą VAD pareigūnai nebe-
saugos Seimo garažų. Netekę valsty-
binių sargybinių Seimo valdininkai
už dešimtis tūkstančių litų samdys
privačią saugos bendrovę, kuri pakeis
VAD vyrus.

Stiprinti Turniškių saugumą D.
Grybauskaitė pradėjo vos tik įžengusi
į prezidento rezidenciją. Pirmiausia
buvo iškirstos sargybinių žvilgsniams
trukdančios pušys ir sutvirtintos tvo-
ros. Teigiama, kad rezidenciją turės
saugoti ir daugiau VAD pareigūnų
nei iki šiol – kad jie kuo dažniau
vaikščiotų aplink saugomą teritoriją.

Dalis sargybinių į Turniškes bus
perkeliama iš kitų iki šiol saugotų
vietų. Viena jų – Seimo automobilių
ūkis, kuriame, pasak dienraščio, ne-
trukus VAD pareigūnų čia neliks.

Seimo vicepirmininkė Virginija
Baltraitienė, atsakinga už kancelia-
rijos darbą, patvirtino, kad VAD pa-
reigūnų pasitraukimo viena priežas-
čių – prezidentės saugumas.

,,Žinoma, tai – ne visai oficiali
priežastis, o kalbant visai oficialiai,
paaiškinama trumpai: ‘Dėl lėšų ir pa-
reigūnų trūkumo’”, – kalbėjo Darbo
partijos atstovė.

VAD direktorius Raimundas Kai-
rys vengė tiesiai atsakyti į klausimą,
ar jo pavaldiniai nuo Seimo pasitrau-
kia dėl vis labiau stiprinamos prezi-
dentės apsaugos.

Î Jungtin∂s Karalyst∂s universitetus
nepateks tùkstançiai norinçiû�

Prancùzû kunigas parlamentarus
supažindino su jaunimo kultùra

Vilnius, vasario 2 d. (Alfa.lt) –
Pagal pasitenkinimą savo gyvenimu
lietuviams dar toloka iki danų, tačiau
jie stovi greta italų ir jaučiasi tvirčiau
už vengrus, bulgarus ar rumunus, ro-
do „Eurobarometro” tyrimas apie
krizės poveikį žemyno žmonėms. Tuo
metu pagal nuosavybės formą įsigy-
jant savo būstą lietuviai apskritai yra
nepralenkiami.

Pagal ataskaitą skurdu ir socia-
line atskirtimi daugmaž vienodai bai-
sisi visi europiečiai, labiausiai – Lat-
vijos ir Vengrijos gyventojai.

Tuo metu Lietuvos gyventojų pa-
dėtis yra geriausia pagal būsto nuo-
savybės duomenis. Lietuvoje savo
būstą, net jei dažnai dar senuose dau-

giabučiuose, turi daugiausia žmonių:
nuomoja ar jį už kreditą įsigijusiųjų
gyventojų yra tik apie dešimtadalis.

Savo būstų savininkais daugiau-
sia žmonių be Lietuvos dar yra Latvi-
joje, Estijoje, Vengrijoje, Slovakijoje.
Olandijoje nuosavą būstą be įsiparei-
gojimų bankui turi tik tiek žmonių,
kiek Lietuvoje jį nuomoja – dauguma
olandų vis dėlto yra priklausomi nuo
paskolų. Antai Vokietijoje beveik 40
proc. žmonių nuomojasi butus, kai Lie-
tuvoje tokių yra vos keli procentai.

„Eurobarometro” apklausa buvo
atlikta 2009 m. gegužę ir birželį, kai
ekonominės krizės poveikis jau buvo
žymus.

Uñ vaikâ pareikalauta 400,000 litû�  

Lietuviai turi daugiausiai nuosav¨ bùst¨

Studentai galès rinktis naujâ universitetâ�

Vilnius, vasario 2 d. (Lietu-
viams.com) – Anglijos universitetai
įspėja, kad tūkstančiai abiturientų
negalės įgyvendini savo svajonės ir įs-
toti į norimą universitetą dėl apkar-
pyto finansavimo.

Hefce (Higher education funding
body) – universitetų finansavimu be-
sirūpinanti Vyriausybinė organizaci-
ja paskelbė, kad kitais mokslo metais
bus sumažintas išmokų kiekis moky-
mui ir tyrimams.

Anksčiau planuota, kad 2010–
2011 mokslo metams bus skirta 180
mln. svarų sterlingų mažiau, tačiau
2009 m. pabaigoje nuspręsta, kad
finansavimą būtina sumažinti dar
135 mln. svarų.

Valdžios atstovai teigia, kad uni-
versitetų reakcija į tokius sprendi-
mus yra perdėta, o „lėšas aukštosios
mokyklos galėtų paskirstyti taip, kad
nenukentėtų mokymas ir studentai”.
Specialistai teigia, kad lėšų mažini-
mas lems didesnę konkurenciją, ir į
universitetus įstos tik geriausieji.

Pasak aukštojo mokslo ministro
David Lammy, pastaraisiais metais
Jungtinės Karalystės Vyriausybė ir
taip universitetams skyrė didžiules
lėšas.

Stiprinama prezidentès apsauga

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) – Va-
sario 2 d. rytą Klaipėdoje, prie mo-
kyklos Naujakiemio gatvėje, buvo pa-
grobtas 32 metų verslininkės sep-
tynmetis sūnus.

Už vaiką pagrobėjai pareikalavo
400,000 litų išpirkos. Tą pačią dieną
antiteroristinių operacijų rinktinės
,,Aras” pareigūnai vaiką išvadavo ir su-
laikė du įtariamuosius: vyrą ir moterį.

Pagrobimą tirti ėmėsi Klaipėdos
policijos Organizuoto nusikalstamu-
mo tyrimo valdybos pareigūnai.

,,Atsižvelgdami į šio sunkaus nu-
sikaltimo pavojingumo visuomenei
lygį, pareigūnai panaudojo visas įma-
nomas priemones, kad berniukas bū-

tų kuo greičiau surastas, o įtariamieji
sulaikyti”, – rašoma Policijos depar-
tamento pranešime.

Iš pradžių viename bute sulaiky-
tas įtariamasis vyras, vėliau kitame
bute užklupta moteris, saugojusi pa-
grobtą vaiką. Per sulaikymo operaciją
berniukas nenukentėjo. Įtariant
įvykdžius šį nusikaltimą, sulaikyti
dar keli vyrai.

Pirminiais duomenimis, įtariami
grobikai yra klaipėdiečiai, anksčiau
teisti, dabar niekur nedirba. Jie pa-
reigūnams teigė auką pasirinkę atsi-
tiktinai, iš anksto nesidomėję vaiko
tėvų materialine padėtimi. 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) –
Nuo š. m. rugsėjo Kauno medicinos
universitetas (KMU), susijungęs su
Lietuvos veterinarijos akademija
(LVA), ketina tapti Sveikatos mokslų
universitetu.

Pasak Švietimo ir mokslo minis-
terijos, KMU ir LVA pradeda jungi-
mąsi. Naujas Sveikatos mokslų uni-
versitetas didžiausią dėmesį skirs
biomedicinos mokslo srities studi-
joms.

Iš Europos Sąjungos paramos

fondų universitetų pertvarkai bus
skiriama iki 50 mln. litų. Lėšas keti-
nama panaudoti šiuolaikinei labora-
torinei įrangai pirkti, auditorijoms ir
patalpoms atnaujinti bei Visuomenės
sveikatos fakulteto pastatui statyti.

Sveikatos mokslų universiteto
studijų programas ketinama papil-
dyti socialinių ir humanitarinių
mokslų kryptimis, parengti naujas
tarpdisciplinines studijų programas.
Taip pat ketinama pertvarkyti val-
dymą ir bendrai kurti katedras.

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) –
Dviejų Seimo komitetų nariai susiti-
ko su garsiu teologijos mokslų dakta-
ru kunigu Benoit Domergue  iš Pran-
cūzijos.

Švietimo, mokslo ir kultūros bei
Užsienio reikalų komitetų nariai su
svečiu aptarė jaunimo subkultūrų
sampratą, atsiradimo priežastis ir jų
įtaką jaunimui.

Demonologu vadinamas B. Do-
mergue, remdamasis religijos, muzi-
kos, vaizdo priemonių įtakos tyri-
mais, nagrinėja, kas kelia jaunimo
nepasitenkinimą, kaip vyksta jauno
žmogaus tapatumo paieškos.

B. Domergue (g. 1956) yra diece-
zinis Katalikų Bažnyčios kunigas.
Baigęs religijos mokslų aukštąsias
studijas Paryžiuje, jis apsigynė teolo-
gijos daktaro laipsnį Popiežiškajame
Grigaliaus universitete Romoje.

Jis yra daugybės straipsnių apie
naujuosius religinius judėjimus ir
magijos sroves autorius, taip pat
nuolat susitinka su žmonėmis, skaito
paskaitas moksleiviams bei jų tėvams.

B. Domergue mokymas remiasi 6
metus vykusiais tradicinių ezoterikos
ir magijos, muzikos ir literatūros sro-
vių tyrinėjimais bei jo paties bendra-
vimo su jaunimu patirtimi.

Dvasininkas Vilniuje dar susitiks
su visuomene, taip pat lankysis Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė-
žyje ir Utenoje.

Kunigas ir teologas B. Domergue.
ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Šios grupės nariai ir jai artimi in-

vestuotojai valdo ne vieną garsią IT
bendrovę – tarp jų „MySpace”, „Wal-
mart.com”, „Macromedia”. Susitiki-
me dalyvavo ir Henri Mossinac, kuris
investavo į „Facebook”, kai šis buvo
dar nežinoma, pradedanti bendrovė.

Premjeras A. Kubilius investuo-
tojus pakvietė atkreipti dėmesį į Lie-
tuvą – kvalifikuotų ir daugiakalbių
žmonių šalį su viena geriausių IT in-
frastruktūrų Europoje ir pasaulyje.
Pasak premjero, Lietuva yra puiki
vieta investuoti rizikos kapitalui, nes
tai yra „investicijos į drąsą, o Lietu-
vos IT srityje drąsių idėjų netrūksta”.

„Accel Partners” investuotojai
susidomėjo Lietuvos Vyriausybės pa-
teiktu pradedančių, bet perspektyvių
lietuviškų IT įmonių sąrašu ir džiau-
gėsi, kad bus iš ko rinktis.

Tarp susitikimo dalyvių buvo ir
vienintelės lietuviško kapitalo įmo-
nės, turinčios savo biurą JAV mokslo
ir technologijų lopšyje – Silicio slėny-
je, „GetJar” įkūrėjas ir vadovas Ilja
Laurs. Mobilių telefonų žaidimus kū-
rusi maža bendrovė „GetJar” iškilo
po to, kai į ją investavo rizikos kapi-
talo investuotojas Richard Wong, pri-
klausantis „Accel Partners” grupei.

„Premjero A. Kubiliaus apsilan-
kymas yra labai svarbus Lietuvos

įvaizdžio stiprinimui. Apie mūsų šalį
JAV bendrovės žino mažai, todėl jas
reikia šviesti, informuoti apie inves-
tavimo galimybes Lietuvoje ir siūlyti
savo lankstumą bei galimą pagalbą. Ti-
kiu, kad premjero susitikimai turės ap-
čiuopiamų rezultatų”, – sakė I. Laurs.

Pristatydamas Lietuvos smulkių
aukštųjų technologijų, alternatyvios
energijos, informacinių technologijų
įmonių gausą, pasiekimus ir gali-
mybes, ministras pirmininkas A.
Kubilius pastebėjo, kad „GetJar” yra
geras pavyzdys, jog skatinant inova-
cijas informacinių ir aukštųjų techno-
logijų srityje, reikia aktyviau įsi-
traukti į tarptautines programas, ku-
rios atveria šaliai galimybes parduoti
savo idėjas ir padeda sukurti pavyzdi-
nius tarptautinius verslus.

Investuotojai pastebėjo, kad Lie-
tuvos IT galimybės dar per mažai ži-
nomos, todėl reikia nemažai nuveikti
siekiant plačiau paskleisti investuo-
tojus dominančią informaciją. Kartu
investuotojai pasidžiaugė, kad Lietu-
vos premjero apsilankymo metu bū-
tent tai ir daroma.

Susitikimo metu aptartos ir gali-
mybės steigti Lietuvos atstovybę Si-
licio slėnyje, kuri padėtų skleisti in-
formaciją ir pritraukti investicijas į
IT sritį.

SCANPIX nuotr.
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RYGA
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

ler atsakė į JAV prašymą ir leido per-
kelti į jo šalį vieną Kubos Guanta-
namo įlankos karinėje bazėje vei-
kiančiame ,,karo su teroru” kalėjime
laikytą asmenį. Šią žinią Latvijos už-
sienio reikalų ministras paskelbė po
uždaro ministrų kabineto posėdžio.

KIJEVAS
Kandidatė į Ukrainos preziden-

tus, ministrė pirmininkė Julija Ty-
mošenko viena kalbėjo pusantros va-
landos trukusiose rinkimų diskusijo-
je per televiziją, nes jos varžovas bū-
simuose rinkimuose Viktor Januko-
vyč neatėjo į televizijos studiją. J.
Tymošenko savo kalbos pirmąsias 40
minučių skyrė V. Janukovyč ir jo ko-
mandos darbo kritikai. Varžovo ne-
atvykimą į diskusijas jį įvertino kaip
jo silpnumo apraišką. 

TBILISIS
Amerikos politinių technologijų

specialistas Daniel Kunin paliko
Gruzijos prezidento Michail Saa-
kašvili patarėjo pareigas, praneša
Gruzijos laikraštis ,,Rezonansi”. Lei-
dinio šaltinių duomenimis, ,,pas-
taruoju laiku patarėjas buvo linkęs
nesikišti į Gruzijos prezidento rei-
kalus”. D. Kunin buvo pagrindinis M.
Saakašvili patarėjas ir jungiamoji
grandis su JAV valdžia.

MINSKAS
Baltarusijos žurnalistai ir opozi-

cijos veikėjai pasmerkė prezidento
Aleksandr Lukašenka pasirašytą
įsaką stebėti interneto naudojimą,
pavadinę jį mirtinu smūgiu paskuti-
nei nepriklausomai šalies žiniask-
laidai. Remiantis įsaku, kurį A. Lu-
kašenka pasirašė, visi interneto ryšio
paslaugų tiekėjai turės kaupti duo-
menis apie vartotojus ir tinklalapius,
kuriuose jie lankosi, bei perduoti šią
informaciją teisėsaugos įstaigoms
šioms paprašius. A. Lukašenka nese-
niai įkūrė ,,analizės centrą” skirstyti
domenų vardus Baltarusijoje ir api-
brėžti, kokia informacija gali būti
prieinama internete.

MASKVA
Rusijos kova su neonaciais pa-

siekė viršūnę, kai paaiškėjo, kad pra-
ėjusiais metais jie nužudė 71 žmogų.
Viena grupuotė neseniai internete

paskelbė vaizdo medžiagą, kurioje
matyti, kaip neonaciai švenčia gruo-
džio mėnesį įvykdytą vyro iš Ganos
nužudymą. Tačiau labiausiai žino-
mos šalyje ultranacionalistų gru-
puotės nariai teigia, kad jų strategija
nėra smurtinė.

BEIJING
Kinija įspėjo JAV prezidentą

Barack Obama nesusitikti su Tibeto
dvasiniu vadovu Dalai Lama, nuro-
dydama, kad toks susitikimas ,,rim-
tai pakenktų” Beijing ir Washington
ryšiams. Beijing taip pat pranešė,
kad per pastarąsias Kinijos pareigū-
nų ir Dalai Lamos pasiuntinių dery-
bas nebuvo pasiekta jokios pažangos
ir kad abiejų pusių nuomonės dėl
Tibeto ateities išliko ,,griežtai skir-
tingos”.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento Barack Obama

pateiktame biudžeto projekte siūlo-
ma nutraukti brangią Mėnulio tyri-
mų programą. Be to, per 5 metus pla-
nuojama skirti 6 mlrd. dolerių, kad
kosminių skrydžių sritis būtų per-
duota komercinėms bendrovėms. Kai
kurie JAV Kongreso nariai iš karto
pažadėjo priešintis tokiems planams,
o vienas įstatymų leidėjas šį planą
pavadino ,,mirties maršu” pilotuo-
jamų kosminių skrydžių programai. 

* * *
JAV prezidentas B. Obama siūlo

skirti 2011 metais daugiau kaip 230
mln. dolerių paruošti kalėjimui
Illinois valstijoje, į kurį bus perkelti
kaliniai iš sulaikymo centro Ame-
rikos karinėje bazėje Guantaname
(Kuba), praneša CNN. Pagal 2011
finansinių metų biudžeto projektą
federalinė valdžia ketina skirti maž-
daug 172 mln. dolerių kalėjimui
Tomson mieste Illinois valstijoje nu-
pirkti ir suremontuoti. Be to, numa-
toma skirti dar 66 mln. dolerių įren-
giniams įrengti ir kalėjimo darbuoto-
jams pasamdyti. 

* * *
Islandijos ir Nyderlandų bei

Didžiosios Britanijos nesutarimai dėl
žalos atlyginimo bankrutavusio Is-
landijos internetinio banko ,,Icesave”
indėlininkams britams ir olandams
privedė prie to, kad Tarptautinis va-
liutos fondas (TVF) atsisakė Islandi-
jai pervesti antrą paskolos dalį, pra-
neša CNN. Islandijai tai reiškia šalies
finansų sistemos gelbėjimo planų
žlugimą. Šalyje auga gyventojų nepa-
sitenkinimas: islandai nenori taik-
stytis su mintimi, kad jiems reikės
mokėti už bankų, kurių nuostoliai
siekia dešimtis milijardų dolerių,
klaidas.

NATO ragina kuo skubiau
mokyti Afganistano pajègas

NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen.                  AP nuotr.

Briuselis, vasario 1 d. (Reu-
ters/ELTA) – NATO beveik pasiekė
savo tikslą į Afganistaną pritraukti
papildomas užsienio karių pajėgas,
tačiau šią savaitę sąjungininkams
darys spaudimą dėl trūkumo žmonių,
galinčių mokyti Afganistano saugu-
mo pajėgas, pareiškė NATO genera-
linis sekretorius Anders Fogh Ras-
mussen.

NATO generalinio sekretoriaus
teigimu, šiuo metu mokymams trūks-
ta maždaug 2,400 saugumo ir gyny-
bos specialistų.

A. F. Rasmussen sakė, kad beveik
70 valstybių sutiko padidinti ar bent
jau nemažinti karių skaičiaus Afga-
nistane. Beveik 40 iš 44 prie NATO
vadovaujamų Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų prisidedančių vals-
tybių pažadėjo pasiųsti daugiau karių
į Afganistaną. Organizacija beveik
pasiekė tikslą į Afganistaną papildo-
mai pasiųsti 40,000 karių.

Anot A. F. Rasmussen, NATO
šiuo metu trūksta 21 gynybos ir sau-
gumo specialistų komandos, kurios
galėtų apmokyti Afganistano karei-
vius ir daugiau nei 100 komandų, pa-
dėsiančių tinkamai darbui pasirengti
šalies policijos pajėgoms. Jei iki 2011
metų Afganistano saugumo pajė-
gos, kaip ir planuojama, išaugs iki
300,000 pareigūnų, joms apmokyti
prireiks dar daugiau specialistų.

A. F. Rasmussen pareiškė, kad
valstybių sąjungininkių gynybos mi-
nistrus labiau prisidėti prie Afga-
nistano pajėgų parengimo darbui
ragins per susitikimą Stambule, ku-
ris vyks šią savaitę.

,,Organizacijos partneriai ir są-
jungininkai jau padarė labai daug dėl
Afganistano, tačiau, deja, to nepa-
kanka. Darysiu spaudimą tol, kol Af-
ganistano pajėgos galės pačios rūpin-
tis šalies saugumu”, – sakė NATO
generalinis sekretorius. 

Vilnius, vasario 2 d. (Bernardi-
nai.lt) – Haičio sostinę Port o Pren-
są, kurį sausio 12 dieną nuniokojo
stiprus žemės drebėjimas, paliko
beveik pusė milijono žmonių, kurie
pasitraukė į kaimo vietoves, pranešė
Jungtinės Tautos (JT).

JT Humanitarinių reikalų koor-
dinavimo biuras (OCHA) duomeni-
mis, 90 proc. iš sostinės į kaimo vie-
toves iškeliavusių žmonių apsistojo
pas gimines, todėl šiuo metu labai
svarbu suteikti pagalbą pabėgėlius

priglaudusioms šeimoms.
Pasak JT, dėl žmonių antplūdžio

kai kuriuose Haičio regionuose
brangsta būtiniausios prekės, tokios
kaip ryžiai ir cukrus, o medicinos
centrams trūksta atsargų ir įrangos.

,,Vyriausybė patikslino iš Port o
Prenso į atokesnes vietoves išvykusių
žmonių skaičių – sausio 31 dieną
tokių buvo 482,349”, – nurodė OCHA.

Haičio įstaigos, kurios skyrė
autobusų žmonėms iš sostinės iš-
vežti, anksčiau buvo nurodžiusios,
kad į kaimo vietoves pasitraukė
235,000 žmonių.

Sausio 12 d. Haičiui smogęs že-
mės drebėjimas smarkiai sugrio-
vė Port o Prensą ir nusinešė apie
170,000 žmonių gyvybių.

Tuo tarpu Jungtinių Tautų (JT)
pareigūnai pranešė, kad buvęs JAV
prezidentas Bill Clinton, kuris šiuo
metu yra JT specialusis pasiuntinys
Haičiui, bus paskirtas tarptautiniu
vadovu, atsakingu už pastangas pa-
dėti šiai žemės drebėjimo nuniokotai
šaliai. JT diplomatai ir pareigūnai
sakė, kad labai tikėtina, jog JT ge-
neralinis sekretorius Ban Ki-moon
oficialiai paskirs B. Clinton, kuris
,,strateginiu lygiu atstovaus JT” ir
tvarkys pagalbos bei finansinės pa-
ramos teikimą ir atstatymą.

Iš Haiçio sostinès pasitraukè beveik
pusè milijono žmoniû

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV

EUROPA

RUSIJA

AZIJA
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Partizanų bunkeryje – Londono lietuviai
STASYS DOVYDAITIS

Aukštaitijos miškuose takelius
pramynė ir Londono lietuviai. Dar
praėjusių metų gegužės mėnesį Lon-
dono lietuvių jaunimo grupė, susi-
būrusi dainuoti ir šokti, vietinių
pavadinta tiesiog „partizanais”, su-
mąstė pasikviesti į Londoną Lietuvos
partizanus. 

Lietuvos partizanų viešnagė
Londone

Tarpininkaujant LPKTS pirmi-
ninkui dim. kpt. A. Lukšai ir švedų
žurnalistui Jonui Ohmanui, į Lon-
doną nuvyko atkurtos Algimanto
partizanų apygardos vadas dim. kpt.
Jonas Kadžionis-Bėda, Tauro apygar-
dos partizanas, LLKS štabo narys
dim. vyr. ltn. Stasys Dovydaitis-Vai-
dila ir Žemaičių apygardos partizanų
ryšininkė Leonora Rubin-Grigala-
vičiūtė-Vida. Šv. Kazimiero lietuvių
bažnyčioje po šv. Mišių „partizanai”
gausiai susirinkusiems dainavo pui-
kias partizaniškas dainas. Bažnyčios
svetainėje bendravome su tautiečiais.
Čia buvo ir visi Lietuvos atstovybės
darbuotojai su jos vadovė Jane Hanel,
atostogaujantys Lietuvos šaulių są-
jungos vadas plk. Juozas Širvinskas,
inž. Marius Baltūsis (žuvusio Tauro
apygardos vado Baltūsio-Žvejo vai-
kaitis). Atstovybėje surengtas priėmi-
mas-susitikimas su Londone gyve-
nančiais lietuviais ir grupe užsienie-
čių.

J. Ohmanas, kuriantis naują fil-
mą apie legendinį partizaną Juozą
Lukšą-Skirmantą, Daumantą susi-
rinkusiems papasakojo apie partiza-
nų kovas Lietuvoje, ekrane rodė se-
nas nuotraukas, pasakojo apie J.
Lukšos išvykimą į Vakarus užmegzti
ryšių.

S. Dovydaitis, kurio namuose
esančiame bunkeryje apsistojo J.
Lukša, buvo įkurta Birutės rinktinė
(šeštoji Tauro apygardos rinktinė),
buvo prisiminta, kaip Vakarų pusėn
buvo išlydėtas J. Lukša. Norėdamas
neprarasti daugybės dokumentų,
žvalgybinių žinių ir nuotraukų, parti-
zanų vadas su dviem apsauginiais
išvežtas dienos metu paprasto ūki-
ninko vežimu, užmetus vos porą glė-
bių šieno. Dokumentai buvo supa-
kuoti po vežimu, dviguboje dugninė-
je.

Susipažinę su Londonu vakarojo-
me pas puikius, nuoširdžius tau-
tiečius. Tuomet partizanas Jonas ir

pasakė, kad kai atstatys savo buvusį
bunkerį, pasikvies ir juos į svečius.

Senuosius palydėjome 
bunkeryje

Iš Londono lietuviai atskrido
prieš Kalėdas. Kauno karininkų Ra-
movėje apžiūrėję atkurtos LLKS –
partizanų štabo patalpas, atsigėrėme
kavos ir sutarėme, kad pas partizaną
Joną užgriūsime gruodžio 29 d., paly-
dėdami senuosius metus.

Ir štai, palikę savo mašinas, ne-
pravažiuojamu, snieguotu, mišriu
Dabužių mišku už Kavarsko sparčiai
žygiuoja vorelė žmonių. Kaip ir prieš
60 metų, šlama pušys ir beržai, nuo
šakų staigiais gūsiais gąsdindamas
krenta sniegas. Bet tuometiniai me-
džiai jau ne tie, ir žmonės jau kiti... Ir
ginklai – tik signaliniai pistoletai,
benzopjūklas, kino kameros. Tiltelis
per upelį irgi naujas, nes anas seniai
supuvo.

Būrį veda atkurtas Algimanto
partizanų apygardos vadas dim. kpt.
Jonas Kadžionis-Bėda. Kažkur čia jis
1950 metų gegužę skubiai įsiren-
gė puikiai paslėptą bunkerį ir jame
apsigyveno su Broniumi Paulausku-
Varpu ir žmona – partizane Malvi-
na-Sesute. Tų metų gruodžio 22 d.
čia gimė ir jų sūnus Antanas. Bun-
keris vėliau buvo paliktas ir sunyko
pats, bet okupantų nebuvo atras-
tas.

Pernai liepos pabaigoje parti-
zanas Jonas bunkerį atstatė tokį,
koks jis buvo tuomet – 3 metrų ilgio,
2,2 m pločio ir tik 1,3 m aukščio.
Aišku, ir su slapta įėjimo anga – liu-
ku, ir anga vėdinimui. Atstatant bun-

kerį gausiai talkininkavo anykštėnai,
kretingiškiai, jaunieji šauliai, inž.
Marius Baltūsis, švedai ir net ame-
rikiečiai.

J. Ohmanas, žurnalistas ir vertė-
jas, nenuilstantis partizanų kovų ty-
rinėtojas, sakė, kad padeda Jonui
kaip bendravardžiui. Jie abu buvo
nuvykę ir į Permės srityje (Rusijoje)

esantį muziejų – sovietinį ypatingojo
režimo konclagerį, kur partizanas Jo-
nas praleido savo 25 katorgos metus.
Ten buvo įkalinta daug įžymių žmo-
nių, tarp jų ir arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, Rusijos disidentas Ko-
valiov.

Bunkerį atstatant ir atkasant
rasta daug muziejinių daiktų – mais-
to gaminimui naudoto žibalinio pri-
muso, vokiško kulkosvaidžio, rusiško
šautuvo liekanų, adata, šukos, stiklo
buteliukas su žibalu. Partizanas Jo-
nas jį visada nešiojosi, norėdamas su-
klaidinti čekistų šunis.

Šūviai už tuos, kurie čia 
niekada neateis

– Čia apsistosim! – komanduoja
Jonas. – Ir skelbiu konkursą: kas pir-
mas suras bunkerį. Jis čia pat! Ieš-
kokite penkių metrų spinduliu.

Neraginami vyrai ir moterys
pjauna sausuolius, kuria laužą, ruo-
šia šašlykus. O Londono lietuviai
Aidas ir Darius sniege atkakliai ieško
bunkerio. Kauniškiai Povilas ir Ne-
rijus iš organizacijos „Jaunieji Lietu-
vos patriotai” taip pat ieško, kaip ir
visi kiti. Spėliodami, judindami net

medžius. O laužas jau įsiliepsnojo,
galima ir pradžiovinti šlapius rūbus.

– Laužas – tai kaip per Jonines, –
sako Rezistencijos muziejaus direkto-
rius Darius Juodis.

Pagaliau, padedant Jonui, bun-
keris atrastas – atidengtas paslėptas
liukas. Kas tik įlenda, neskuba išlipti
– ten šilta, nors ir ankšta. Fotogra-
fuojamės, filmuojame.

Vėliau rikiuojamės prie laužo.
– Partizanai ne tik gynė Tėvynę

ginklu, bet ir savuosius dvasios tur-
tus dalino, kad augtų, nebūtų sunai-
kintas mūsų kraštas. Partizanų pa-
vyzdžiu daug jaunimo išaugo ąžuo-
lais, kuris neša žinių sėjėjo naštą, –
sako Laimutė ir pasiūlo uždegti 25
žvakeles už tuos 25,000 žuvusiųjų.
Tylos minutė. Susikaupimas. Aldas
užtaisinėja pistoletą. Šauna raketos. 
Šūviai už tuos, kurie čia niekada
neateis. Už praėjusius metus, už atei-
nančiuosius. Visi pašaudė.

Bunkerį aplankė 
daug mokinių ir mokytojų

Partizanas Jonas – ne tik rašyto-
jas, bet ir poetas. Jis deklamuoja sa-
vo eiles – laišką motinai iš lagerio,
apie kaimynų motiną, jau nebegalin-
čią verkti, nes žuvo penktasis jos sū-
nus.

Net sniegas virsta nuo medžių
viršūnių, kai skamba partizaniškos
dainos. Anykščių televizija išvažiuo-
ja, o mes jau pramintais takais žy-
giuojame ir važiuojame pas šeimi-
ninką Joną į jaukius, šiltus namus.
Čia dar ilgai skambėjo dainos, o Re-
zistencijos muziejaus vadovas Darius
vis sakė: „O gal dar šitą padainuo-
kim?”

Jonas pasakoja apie gyvenimą,
kalėjimus, kur jis kalėjo visus 25-
erius metus, nors didžiausia bausmė
tuomet buvo tik 15 metų. Apie vargą,
persekiojimą ir patyčias sugrįžus. Jis
turi Dievo dovaną iškalbai. Tokiai su-
prantamai, be patoso.

Pas partizaną Joną ir jo atstaty-
tame bunkeryje jau apsilankė ir jo pa-
sakojimų klausėsi jau daug mokinių
ir mokytojų. Net iš Kauno ir kitų vie-
tų.

Dabar, kai ypač suaktyvėjo anti-
patriotinė propaganda ir priešvalsty-
binės jėgos, tai labai svarbu ir jau-
nimui, ir mums visiems.

Prie bunkerio L. Dovydaitienė, D. Kalibatas, A. Kazlauskas ir J. Kadžionis.

Bunkeryje S. Dovydaitis, D. Juodis, A. Kazlauskas ir J. Kadžionis.

Lietuviai Londone 2009 m. gegužės  9–11 d. (sėdi iš k.) M. Baltūsis, Leonora
Rubin, J. Kadžionis ir A. Kazlauskas.                 Stasio Dovydaičio nuotraukos
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
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IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 159

Tik ne visi. Porą ar trejetą kali-
nių grąžino atgal. Pirmiausia pa-
klausę ,,Suki jestj?” (Ar yra ,,suku”?),
,,Vory jestj?” (Ar yra vagių?), pri-
ėmėjai – režimo viršininkas su kitais
prižiūrėtojais, patikrino bylas. At-
radę, kad tarp mūsų yra ir ,,sukų”,
jų į zoną neįsileido, norėdami iš-
vengti nereikalingų pjautynių. Iš to
buvo aišku, kad šį lagerį valdo ,,ur-
kos”.

Zonoje stoviniuojančių žioplių
nesimatė, nes visi dirbo. Kai pagal są-
rašus sutikrino pavardes ir išsiaiški-
no tautybę, man buvo pasakyta, kad
čia rasiu daug tautiečių, kurie šiuo
metu yra darbuose. Keli kaliniai dir-
bo zonoje, barakuose. Netrukus du jų
atėjo mūsų pasitikti.

– Ar yra kas iš lietuvių?, – pa-
klausė vienas iš pasitinkančiųjų, že-
mo ūgio, pailgo veido žmogus.

– Esu!, – su džiugesiu širdyje
atsakiau.

Senyvas, simpatiškas žmogus
priėjo arčiau ir, padavęs man savo
minkštą baltą ranką, prisistatė:

– Pranas Korizna.
– Leonas Čerškus, – atsakiau.
Tuomet jis pasiūlė užeiti į bara-

ką-valgyklą, kurioje dirbo indų plo-
vėju. Čia aš buvau maloniai pavaišin-
tas sriuba bei koše, o man bevalgant
Pranas man trumpai papasakojo apie
Suksukano lagerį bei kitus čia ka-
linčius lietuvius.

Taip sužinojau, kad šiame lagery-
je pagrindinis kalinių darbas buvo
išgauti sunkųjį metalą – ,,kasterit”.
Paviršinėje kasykloje šis metalas
galingais buldozeriais buvo kasamas
atviruoju kasimu.

Pavalgius jis mane nuvedė į mažą
baraką, kuris stovėjo atskirai nuo ki-
tų, ant kalnelio, netoli vartų (,,vach-
tos”). Šio barako gale buvo įrengta
siuvykla bei avalynės taisykla. Susi-
pažinau dar su dviem lietuviais, kurie
čia dirbo. Petras Bekeris buvo dirbtu-
vės vedėjas ir siuvėjas, o Vytautas
Garunkštis – siuvėjas. Dar buvo ir
vienas ukrainietis – batsiuvys. P. Ko-
rizna mane paliko naujų draugų
globai, o pats grįžo prie savo darbų.
Buvau priimtas kaip garbingiausias
svečias ir privaišintas įvairiais ska-
numynais, kuriuos anksčiau lagerio
sąlygomis galėjau tik sapne ragauti.
Kol vienas kitam pasipasakojome
apie savo praeitį bei patirtus pergy-
venimus, atėjo vakaras.

Vakare, po darbo, vienas per kitą
sužinoję apie mano atvykimą čia
pradėjo rinktis visi lietuviai, ir aš su
kiekvienu asmeniškai susipažinau,
trumpai papasakodamas apie savo
kelionę iki jų lagerio. Pastebėję ant
mano vatinių rūbų numerių vietose
tamsesnius, neišblukusius, stačia-
kampius lopinėlius, vyrai klausinėjo
apie jų reikšmę. Visi nuoširdžiai
kvietė mane pasisvečiuoti ir pas juos.
Jaučiausi apsuptas tikrų brolių, ku-
rie negailėjo gerų žodžių ir vertingų
patarimų.

Kitos dienos rytą, skirstant į dar-
bus, ,,nariadčik” Eugenijus Petrovas
man liepė pasilikti zonoje. Visiems
išėjus, Petrovas tiesiai nuo vartų ma-
ne nuvedė į remonto dirbtuvę ir
paprašė ten dirbusių trijų ,,specia-
listų”, kad mane priimtų ,,mokiniu” į
savo grupę. Pasirodo, kad Petras Be-
keris su Vytautu Garunkščiu jau bu-
vo iš anksto su Petrovu susitarę, kad

mane paliktų siuvykloje iki tol, kol
sustiprėsiu fiziškai.

Čia aš gavau darbo – lopyti su-
plėšytas bei besišildant prie laužo
pradegintas kalinių darbo pirštines,
vatinukus ir bušlatus. Be to, dar
turėjau atlikti visus valytojo darbus.
Prieš tai tik kariuomenėje kažkiek
teko rankose laikyti adatą, bet rimtai
to darbo anksčiau niekada nebuvau
dirbęs. Norėdamas šiltai gyventi ir
gerai maitintis, greitai įsisavinau ir
šią naują profesiją, ir jau po dviejų
savaičių buvau inauguruotas į ,,Lopo
meistro” pareigas.

Kaip minėjau, šiame barake buvo
ir batsiuvys. Jis taisė kalinių batus, o
žiemą – veltinius. Batsiuviu dirbo
jaunas, guvus, neaukšto ūgio, gan
geros širdies ukrainietis. Jis šalia siu-
vėjų turėjo atskirą kambarėlį, kurio
durys visada būdavo praviros. Ukrai-
nietis visuomet aktyviai dalyvaudavo
mūsų pokalbiuose ir jau gana neblo-
gai kalbėjo lietuviškai.

Petras ir Vytautas nerūkė. Jie ir
mane įkalbinėjo mesti šį kenksmingą
įprotį. Kaip prizą net žadėjo pasiūti
gražų kostiumą. Bet aš to kostiumo
taip ir neužsitarnavau.

Beveik keturis mėnesius mane
mokino, maitino bei įvairiais skanu-
mynais lepino šie trys geradariai.
Nedirbdamas sunkaus fizinio darbo
ir sočiai besimaitindamas aš jau pa-
siekiau svorį, kuris buvo iki suėmimo
– 86 kg.

* * *
Po kelių mėnesių jau tiek su-

stiprėjau, kad ir pats norėjau išeiti
dirbti atvirame ore. Vyrai kalbino pa-
silikti dirbti nuolatos, bet aš pasiil-
gau ,,tikro” darbo, nes siuvėjo amatas
man nepatiko.

Suksukane buvo tik dieninio
darbo pamaina. Norėjau ,,tikro” dar-
bo, tai ir gavau. Man teko vienas iš
sunkiausių darbų. Dirbau atviroje
kasykloje, kuri buvo visai šalia lage-
rio (apie 1 km). Pradžioje, dirbdamas
ant grotų, su kokiu 8 kg kūju pradė-
jau skaldyti akmenis, kuriuos buldo-
zeris užstumdavo kartu su žeme. Šie
akmenys turėjo būti taip susmulkin-
ti, kad galėtų pralysti pro grotas į
,,bunkerį’’. Labai didelius ir kietus
akmenis, kurie nepralysdavo pro gro-
tas, buldozeris vėliau nustumdavo
toliau nuo jų. Pralindęs gruntas kar-
tu su skalda iš ,,bunkerio’’ patekdavo
ant juostos, kuri juos 45 laipsnių
kampu kėlė į ,,skruberį’’. Skruberis –
tai tokia didelė, apie 10 metrų ilgio
metalinė statinė, paguldyta horizon-
taliai. Šis bubno formos mechaniz-
mas elektros variklių visą laiką buvo
sukamas. Bubno vidus buvo danty-
tas. Iš vieno galo į skruberį buvo lei-
džiama stipri vandens srovė, kuri
plaudavo gruntą, o transporteriu bu-
vo pilamas gruntas su skalda. Kitame
skruberio gale ant pastolių (maždaug
15 metrų aukštyje) buvo pastatytas
medinis lovys (apie 30 metrų ilgio),
kurio dugnas pagal lovio plotį buvo
išklotas gofruotais guminiais kili-
mėliais (1x1,5 m). O ant tų kilimėlių
viršaus buvo prislegiamos sunkios
plieno grotelės (lyg laipteliai aukštyn
kojom), kurių skersinukai buvo (apie
5 cm aukščio) privirinti prie rėmelių,
kad vandens srovė kartu su gruntu
nenusineštų sunkiojo metalo. 

Bus daugiau.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis auto-
mobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Tel.
773-715-5364.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* 27 m. mergina ieško senelių ar
vaikų priežiūros darbo. Anglų kalba,
vairuoja. Tel. 773-627-8011.

* 35 metų moteris ieško darbo nuo
birželio mėn. Gali prižiūrėti vaikus,

turi pedagoginį, muzikinį išsilavi-
nimą. Tel. Lietuvoje +370-61557058
arba el. p. ausra.g4@gmail.com, Auš-
ra.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

IEÍKO DARBO

Atkelta iš 3 psl.

„Sugiharos fondo – Diplomatai
už gyvybę” tolerancijos apdovanoji-
mas suteikiamas už aktyviai reiš-
kiamą vertybinę ir pilietinę laikyseną
prieš ksenofobijos bei antisemitizmo,
smurto, prievartos ir radikalizmo
apraiškas visuomeniniame Lietuvos
gyvenime. 

Fondo valdybos vicepirmininko
Lino Venclausko teigimu, Toleranci-
jos žmogumi T. Venclova paskelbtas
už viso gyvenimo kūrybą, taip pat už
kritinius pasisakymus dėl kultūros

spaudoje praėjusiais metais pasiro-
džiusių antisemitinių, nesantaiką ir
prieštaravimus kurstančių straip-
snių. 

Anksčiau šis apdovanojimas buvo
suteikta evangelikų reformatų kuni-
gui Tomui Šernui, teatrologei Irenai
Veisaitei, žurnalistui Algimantui Če-
kuoliui, režisieriui Sauliui Beržiniui,
pranciškonų vienuoliui, kunigui Arū-
nui Peškaičiui, psichologui Robertui
Povilaičiui, dainininkei Jurgai Šedui-
kytei bei žurnalistui Mykolui Drun-
gai.                                          

Lrt.lt

„ŽMOGUS TURI BŪTI TRUPUTĮ...

Vida Kuprys, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Vytenis T. Grybauskas, gyvenantis Orland Park, IL, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų
ačiū.

Vaclava Polikaitis, gyvenanti Lemont, IL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė  ir 50 dol.
auką. Labai ačiū.
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VASARIO 6 D.

Vasario 6 d., šeštadienį, 4:30 val. p. p. Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mas Latvian Hall, 10710 3rd Ave. NE, Seattle, WA. 

VASARIO 14 D.

Lietuvos Nepriklausomybės šven  tinis minėjimas ir koncertas Phi la delphia
įvyks sekmadienį, vasario 14 d., 2 val. p. p. Lietuvių namuose (Li thuanian
Music Hall, 2715 E. All e gheny Ave., Philadelphia, PA 19134).  Pagrindinis
kalbėtojas – JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybos pirmi ninkas dr. Jonas
Prunskis. Jis kalbės tema ,,Lietuva gyva Amerikoje”. Me ninę programą atliks
Lietuvos prima balerina Eglė Špokaitė, baleto šokėjas Martynas Rimeikis ir
smuiki nin kas Martynas Švėgžda von Bekker. Prog ramoje dalyvaus Vinco
Krėvės mo   kyklos mokinukai. Jus linksmins Lynne Cox vadovaujamas
muzikos an samblis ,,Varpelis”. 

Pagrindinis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas įvyks sek-
madienį, vasario 14 d. 2 val. p. p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje, 5620
S. Cla remont Ave., Chicago, IL 60636. Šis minėjimas yra seniausias Čikago-
je ir yra tradicinis bendras lietuvių organizacijų ruošiamas renginys.
Pagrindiniu kalbėtoju bus lietuvių kultūros komentatorius, žurnalistas
Stasys Goštautas iš Boston. Meninę programą atliks Lietuvių Operos Čikago-
je choras. Pa rodykime savo tautinį solidarumą ir dalyvaukime šiame
minėjime. Minėjimą koordinuoja ir visus kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir
ją suda rančios organizacijos.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas vasario 14 d., sekmadienį, pra si dės 9
val. r. šv. Mišiomis Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje, 53 Capitol Ave.,
Hartford, CT. Po Mišių visi renkasi parapijos salėje. Pagrindinis kalbėtojas
kun. dr. Arvydas Žygas. Po minėjimo – užkandžiai. Bus renkamos aukos bend -
ruomenės reikalams. Informacija tel.: 860-657-9067 (D. Gra jaus kienė). 

VASARIO 16 D.

Cicero LB apylinkės valdyba Vasario 16-osios minėjimą pradės vėlia-
vos pakėlimu vasario 16 d., antradienį, 11 val. r. Cicero miesto „Community
Center” patalpose (2250 S. 49th  Ave.). Vėliavą pakels Cicero Jū ros šaulių
kuopa, vadovaujant Juozui Mikuliui. Vėliavos pakėlimo šventėje dalyvaus
miesto prezidentas Larry Dominick ir kiti miesto pareigūnai, Šv. Antano para-
pijos klebonas Sergio Solis, LR generalinė kon sulė  Skaistė Aniulienė. Iš-
kilmes ves buvęs miesto mokesčių specialistas, geras lietuvių bičiulis John
Kociolko.

Dallas, TX Lietuvių Bendruomenės Vasario 16-osios minėjimas vyks
vasario 16 d. 7:30 val. v. Hillcrest Banke, 2811 McKinney Ave., Dallas, TX.
Skambės lietuviška muzika, bus rodomos skaidrės, patiekti užkandžiai ir
kugelis. Visus kviečia LACD valdyba. Daugiau informacijos tinklalapyje:
www.teksaslt.com arba tel.: 469-362-2663 (Kęstutis).

Madison–Vilnius susigiminiavusių miestų komitetas vasario 16 d. 6:30
val. v. ruošia Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris vyks Concourse
Hotel (1 West Dayton Street, Madison, WI 53703). Pagrindinis kalbėtojas –
UW prof. emeritus Alfred E. Senn.

VASARIO 21 D.

JAV LB Brighton Park apylinkės Lietuvos Neprik lauso  mybės paskelbimo
minėjimas vyks vasario 21 d., sekmadienį. 10 val. r. iškilmingos šv. Mišios Švč.
Mergelės Marijos Ne kaltojo Prasidėjimo  parapijos  bažny čioje. Gie -
dos Algimanto Barniškio vadovaujamas choras. Akademinė ir meninė progra-
ma vyks  parapijos salėje (4420 S. Fairfield Ave., Chicago). Kalbą sakys buvęs
garbės generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. Meninę programą atliks
tautinių šokių grupės ,,Grandis” jaunimas. Po koncerto – šventiniai pietūs.
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių bažnyčios prieangy-
je arba užsisakyti tel.: 773-847-4855 (Salomėja Daulienė). 

Pasaulio lietuvių centre (PLC), 14911 127th St, Lemont, IL vyks Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimas, kurį ruošia JAV LB Lemonto apylinkė,
LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir PLC. Pradžia 12:30 val. p. p.

New York jungtinis Lietuvos Nepriklausomybės šventės komitetas (Ra -
mutė Žukaitė,  NY LB apygarda, komiteto pirmininkė, dr. Giedrė Kumpikaitė,
Tautos fondas, Salvijus Kungys, NY ALT’o skyrius) kviečia į Lietuvos Ne pri -
klausomybės šventės minėjimą. Vasario  21 d., sekmadienį, minėjimas  pra -
sidės 11:30 val. r. iškilmingomis šv. Mišiomis Viešpaties Atsimainymo
parapijos bažnyčioje, 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY 11378. 12:30 val. p.
p. – šilti pietūs parapijos salėje. 2 val. p. p. – šventinis minėjimas Viešpaties
Atsi mai nymo parapijos bažnyčioje. Prelegentas – LR generalinis konsulas
New York  am basadorius Jonas Paslauskas. Po minėjimo vargonuos Virginijus
Bar kauskas.

Vasario 21 d., sekmadienį, 9 val. r. šv. Mišios Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Cicero (50th Ave. ir 15-os gatvės san kirtoje). Po Mišių 10 val. r.
parapijos salėje vyks Vasario 16-osios minėjimas. Pagrindinis kalbėtojas – Er -
nes tas Lukoševičius. Bus rodomas filmas apie Lietuvos partizanus. Vi sus
kvie čiame gausiai dalyvauti ir sa vo auka paremti lietuvybės ugdymą išeivijo-
je. Tel. pasiteiravimui: 708-863-9849 (Mindaugas Baukus). 

Vasario 16-tosios minėjimas Los Angeles, įvyks vasario 21 d. Šv. Ka -
zimiero parapijos patalpose, 2718 St. George St., Los Angeles, CA.
Programoje:  10:15 val. r. – vėliavų pa kėlimas parapijos kieme;  10:30 val. r. –
iš kilmingos šv. Mišios; 12 val. p. p. – iškilmingas minėjimas ir me ninė progra-
ma. Pagrindinė kalbėtoja – „Draugo” vyriausioji redaktorė Da lia Cidzikaitė.
Meninę programą at liks ansamblio „Spindulys” šokėjai, Moterų kvartetas ir
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mo kiniai. 

Merrimack Valley ALT’o skyrius vasario 21 d. kviečia visus į Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą. 11 val. r. – iškilmingos šv. Mišios lietuvių ir ang -
lų kalbomis Christi Church, Essex and Union gatvių sankryža, Lawrence,
MA. 12:30 val. p. p. parapijos salėje minėjimas, bus rodomas filmas, patiektas
lietuviškas maistas. Pietūs – 10 dol. suaugusiems, vaikams – 5 dol. Tel. pasi -
teiravimui: 978-685-4478 (Jonas Stundžia) arba 603-893-0585 (David Bou -
cher).

Lietuvos nepriklausomybės šven  tės padėkos šv. Mišios bus atnašauja mos
sekmadienį, vasario 21 d., 10:30 val. r. Šv. Andriejaus parapijos baž ny -
čioje (19-ta ir Wallace St. san k ryža), Philadelphia, PA 19130.

Vasario 21 d. 1:30 val. p. p. Bos ton Lietuvių piliečių klube, So. Bos-
ton, 368 W. Broadway, vyks Lie tuvos Nepriklausomybės minėjimas. Prog-
ramos I dalis: Nepriklausomybės Aktų skaitymas ir pranešimas ,,Stu dentų ir
moksleivių stažuotės Lie tuvoje” (pranešėja – JAV LB KV vice pirmininkė
Birutė Bublienė). II dalis: koncertuoja žymūs Lietuvos atlikėjai balerina Eglė
Špokaitė, Fulbright stipendininkas  smuiki nin kas Marty nas Švėgžda von
Bekker, baleto šokėjas Martynas Rimeikis ir bostonietė pianistė Ginta Bistras. 

St. Petersburg (Florida) Lietu vių klubas š. m. vasario mėn. 21 d.
minės Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pagrindinis kalbėtojas –
visuomenininkas Juozas Gaila. Pa maldos už Lietuvą vyks Šv. Vardo bažnyčio-
je 1:15 val. p. p. Į Lie tuvių klubo patalpas rinksimės 2:30  val. p. p., kur bus
pietūs. Po pietų – mi nė jimas.

VASARIO 28 D.

Libertyville Civic Center, (135 W Church Street, Libertyville, IL
60048) vyks Lietuvos Nepriklausomybės šventė ,,Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimui – 20 metų!”  Invokaciją skaitys kunigas Gediminas Jankūnas,
sveikinimo žodį tars JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė
Irena Vilimienė. Gros ir dainuos Ligita ir Algimantas Barniškiai, šoks
,,Laumės” tautinių šokių kolektyvas. Pradžia  2 val. p. p.

Nepriklausomybės dienos mi nė jimas ir Boston apygardos suva žia vimas
vyks Providence, RI  vasario 28 d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi šiomis
Šv. Kazimiero bažnyčioje (350 Smith st. Providence, RI) Pagrindinis
kalbėtojas – bendruo me ni ninkas Gintaras Čepas. Po pranešimo – kava ir už -
kan džiai. 1 val. p. p. pra sidės Boston apygardos suvažiavimas. Dalyvauja apy -
linkių valdybos ir JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim ku vienė-Rosen. Daugiau
informacijos tel.: 401-831-4270 (Aldona Kairienė).

Parengė Laima Apanavičienė

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Šventiniai renginiai JAV lietuvių telkiniuose

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai,
Lietuvos Nepriklausomybės akto sig-
natarai. Iš kairės į dešinę: sėdi Jonas
Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Stau-
gaitis, Sta nislovas Narutavičius, Jo-
nas Basanavičius, Antanas Smetona,
Kazimieras Ste ponas Šaulys, Ste-
ponas Kairys, Jonas Smilgevičius;
stovi: Kazimieras Bi zaus kas, Jonas
Vailokaitis, Donatas Malinauskas,
Vladas Mironas, Mykolas Bir žiš ka,
Alfonsas Petrulis, Saliamonas Ba-
naitis, Petras Klimas, Aleksandras
Stul ginskis, Jokūbas Šernas, Pranas
Dovydaitis. Vilnius, 1918 m. vasario
mėn.

A. Jurašaičio nuotr.
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Atsisveikinome su kariu
savanoriu ir humanistu

menininku
Likimo smūgiai nenuspėjami.

Prieš kurį laiką sunegalavo žinomas
dainininkas, choristas, karys savano-
ris Stasys Gudaitis. Sausio 17 dieną
jo siela iškeliavo į Amžinastį. Artimo
žmogaus netektis visada sukrečia ir
priverčia atsigręžti į kartu nueitą gy-
venimo kelią. Pajuntame gėlą ir grau-
žatį, kad velionis mus jau paliko, o
mes jam nespėjome pasakyti paskuti-
nių atsisveikinimo žodžių. Tačiau po
pusę amžiaus trukusios okupacijos,
net gilaus liūdesio apimti suvokiame,
kad mirti ir būti palaidotam savo Tė-
vynėje vis dėlto yra didelė laimė. 

Gudaičiai – tipiška Užnovijos
krašto šeima

Stasys gimė 1928 m. Užnovijos
krašto ūkininkų šeimoje augo šeši
vaikai. Staselis buvo pagrandukas.
Jis buvo dėkingas tėvams, o ypač ma-
mai, už pamokymus ir auklėjimą.
Okupacijos metais šeimoje buvo klau-
somasi radijo balsų iš užsienio, buvo
tikima, kad anksčiau ar vėliau Lietu-
va atgaus laisvę ir vėl taps nepriklau-
soma Europos valstybe. 

Keturi Gudaičių šeimos vyrai iš-
ėjo į partizanus. Vyriausiasis brolis
Jeronimas vargonininkavo Višakio
Rūdos parapijoje. Buvo šantažuoja-
mas ir verbuojamas į slaptuosius in-
formatorius. Jeronimas 1944 m. ryž-
tingai pasitraukė į pogrindį ir tapo
Tauro apygardos partizanu „Šernu”.
Žuvo kautynėse 1946 m. sausio 4 d.
Pirmoji skaudi netektis. 

Brolis Antanas – tos pačios apy-
gardos kovotojas „Perkūnas” nuo
1944 m. Apygardos vadas „Mykolas

Jonas” su kelių kovotojų palyda vyko
į Žemaitiją ir 1946 m. birželio 12 d.
Lekėčių valsčiaus Agurkiškės kaime
pateko į pasalą. Aršiose kautynėse žu-
vo vadas ir palydos kovotojai: „Bran-
gutė”, „Sakalas”, „Meška”, „Vaidila”,
„Zuikis” ir Stasio brolis –„Perkūnas”.

Stasio svainis, sesers Klementi-
nos vyras Zigmas Adomaitis „Vana-
gas” partizanavo nuo 1945 m. Žalgi-
rio rinktinėje. Vėliau buvo paskirtas
34-osios kuopos vadu. Jis kartu su
bendražygiu „Gaidžiu” 1948 m. vasa-
rį žuvo kautynėse. Sesuo Klementina
buvo žiauriai tardoma. Sugebėjo pa-
bėgti iš daboklės, o paskui su dviem
mažametėmis dukrytėmis slapstėsi
tai pas gimines, tai pas pažįstamus,
tai pas kitus gerus žmones. Artimųjų
žmonių žūtys skaudžiai atsiliepė
likusiems namiškiams. Sodyba buvo
išdraskyta. Tėvai, seserys Klementi-
na, Elenutė ir brolis Kazys slapstėsi. 

„Husaras” seka brolių 
pėdomis

Stasys pasitraukė iš Šakių, kur
mokėsi ir tęsė mokslą Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijoje, dainavo
šios mokyklos chore. Okupacijos me-
tais, vykstant ginkluotam pasiprieši-
nimui, panašių tragiškų ir dramatiš-
kų įvykių buvo visuose Lietuvos kraš-
tuose. 

Netrukus Stasys pasekė brolių
pavyzdžiu ir tapo Tauro apygardos
Vytenio būrio kovotoju „Husaru”.
Tekdavo jam vykdyti sekimo ir žval-
gybos užduotis, gabenti ginklus,
sprogmenis ir šaudmenis, rinkti ži-
nias, gabenti ir platinti pogrindžio

spaudą. Stasys gebėdavo tramdyti
skausmą ir nerimą, stengdamasis to
neparodyti aplinkiniams ir atlikinėti
gaunamus per ryšininką partizanų
štabo pavedimus. 

1946 m. liepą Stasys kartu su
choristais išvažiavo į dainų šventę
Vilniuje. Jis dar nežinojo, kad būrys
išduotas. „Husarą” suėmė sostinėje.
Okupacinio MVD karo tribunolo teis-
mo farsas vyko Vilniuje 1949 m. lap-
kričio 29 d. Keturi vyteniečiai buvo
nuteisti mirti, sušaudyti Vilniuje
KGB pastato rūsyje, septyniems skir-
ta po dešimt metų lagerio, o du kovo-
tojai po „apdorojimo” užverbuoti ir
paleisti. Pastarieji čekistų užduočių
nevykdė ir pasitraukė į pogrindį. Sta-
siui mirus iš trylikos 1946 m. sulai-
kytų vyteniečių liko gyvas tik vienas
– šio nekrologo autorius. 

Numeruotųjų pašnekesiai
filosofijos ir gyvenimo temomis

Stasys dirbo katorgos darbus Ar-
changelsko, Komijos ir Intos lageriuo-
se. 1949 metų pavasarį politiniai ka-
liniai buvo perkelti į griežto režimo
lagerius ir sunumeruoti. Vergų nu-
meravimas, matyt, spartino komu-
nizmo statybos eigą. Stalino epochoje
GU-LAG’o belaisvių darbas sudarė
ženklią sovietų ekonomikos dalį. Ka-
torgos vargai taigoje, sužeistas stu-
buras, šaltis ir badas palaužė vaikino
sveikatą – išsivystė stuburo tuber-
kuliozė. Pateko į Abezės invalidų la-
gerį. Porą metų gulėjo ligoninėje,
mokėsi anglų kalbos, bet ypač jam
naudingi buvo pokalbiai su Lietuvos
šviesuoliais, kuriuos čekistai, „išva-
davę liaudį iš kapitalistų ir naciona-
listų priespaudos”, kaip mat sugrūdo
į lagerį „perauklėjimui”. Stasys pa-
sakojo apie bendravimą su profeso-
riais L. Karsavinu ir A. Žvironu. Pir-
masis, pastebėjęs Stasio kruopštumą
ir domėjimąsi filosofija, taip jam
patarė: „Žiūrėk, kokia mūsų aplinka.
Stenkis išlikti toks, koks esi, ir tai
bus didžiausias tavo pasiekimas.” Ne
mažiau gyvi ir turiningi buvo pasi-
vaikščiojimai ir pasikalbėjimai su
profesoriumi Levu Karsavinu. „Atsi-
menu, kad profesorius buvo sukūręs
naujadarą upšas. Tai žmogus, kurio
elgesys priklauso nuo ūpo, kuris gali
bet kokią beprotybę padaryti,” –
pasakojo Stasys. Abezės ligoninėje
Stasiui teko bendrauti ir su disidentu
klieriku Alfonsu Svarinsku, tuomet
ėjusiu felčerio pareigas.

Alma Mater GULAG’o ir ne tik 

Stasys gerai suvokė, kad kabintis
į gyvenimą reikia pačiam, o Sovietijo-
je buvusiam zekui (zakliučionij- z/k,
rus. kalinys, lagerio žargonas), netu-
rinčiam jokios specialybės, labai
sunku verstis. Po Stalino mirties la-
gerių režimas šiek tiek sušvelnėjo.
Susibūrė nedidelis dvidešimties vyrų
chorelis. Tautiečiai buvo pasiilgę lie-
tuviško žodžio ir lietuviškos dainos.
Stasys mena, kad atsirado ir Mairo-
nio ,,Pavasario balsai” eilėraščių rin-
kinys, išverstas į rusų kalbą. Lagerio
draugas Stasiui išdrožė smuikelį.
Paskui atsirado nedidutis akordeo-
nas. Tad Abezės invalidų lageryje lie-
tuviai ir padainuodavo, ir pamuzi-
kuodavo, Stasio žodžiais tariant, ne
tik tautiečiams, bet ir „visam lagerio
internacionalui”. Stasys prisiminė,
kad lagerio kūmui (operiui) jie pa-
teikdavo tinkamai „išverstus” lietu-
vių dainų tekstus. Kūmas nekibdavo,
bet kai per Velykas zekai sugiedojo
giesmę, kurioje skambiai kartojosi
„Aleliuja!”, choro veikla buvo nu-
traukta.

Gerbti humanizmo principus 

S. Gudaitis atkakliai ir nuosek-
liai siekė užsibrėžtų tikslų. Dirbda-
mas baigė Vilniaus konservatoriją,
vadovavo chorams, pats dainavo cho-
re ir vokaliniame ansamblyje „Girių
aidas”, Mokslų Akademijos chore,
dirbo pedagoginį darbą Tallat-Kelp-
šos muzikos mokykloje ir Vilniaus
konservatorijoje. Stasys nevengdavo
ir solo partijų. 

Stasys paliko dukrą gydytoją
Aušrą, sūnų vadybininką Dainių ir
du vaikaičius. 

Velionis – laisvės kovų veteranas
– karys savanoris, atlaikęs badmiria-
vimą, katorginį darbą ir patyčias GU-
LAG’e, turėjęs sveiko humoro jausmą
ir aiškią pilietinę savimonę, dar-
bavosi tautinės kultūros baruose ir
okupacijos metais, ir atkūrus Nepri-
klausomybę. Jis gerbė humanizmo
principus ir jų laikėsi visur ir visada.

Mielas bičiuli ir bendražygi Sta-
sy, kasdienybėje ir šventėse mums
truks Tavęs ir Tavo padrąsinančios
šypsenos. Tebūnie Tau lengva Gim-
tinės žemelė.

Bendražygių, bendradarbių ir
bendraminčių vardu –

Edmundas Simanaitis, 
(GULAG’o pasas СБ-245)

A. a. Stasys Gudaitis.                    

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANTANAS JANONIS

Su liūdesiu prisimename Antaną, prieš dešimt metų iškeliavusį
Amžinybėn.

Kviečiame draugus ir pažįstamus jungtis su mumis maldose,
prisimenant jį.

Šv. Mišios bus aukojamos Sunny Hills, FL, vasario 7 d. ir Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, vasario 6 d. 8 val. ryto.

Žmona Julija ir duktė Inga

Skambinti tel.: 
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Ma rija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai -
mintąja. Šv. Mišios bus aukojamos
šeštadienį, vasario 6 d., 9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Michael P. Enright. Po Mišių –
ka vutė. Pra šome dalyvauti.

��Vasario 6 d., šeštadienį, po 4
val. p. p. šv. Mi šių Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos salėje vyks
klebono Antano Markaus 60-mečio ir
jo kunigystės 30-mečio sukakčių pa -
mi nėjimas. Apie savo dalyvavimą
pra šome pranešti parapijos raštinės
tel.: 773-776-4600 arba tel.: 708-337-
0193 (Mary Beth).

�Lietuvos Vyčių Mid-America
apygarda š. m. vasario 7 d. ,,Hilton”
viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL rengia 50-ąją  puotą ,,Lie -
tuvos prisiminimai”. Kokteiliai – 1
val. p. p.; pietūs – 2 val. p. p.; progra-
ma – 3 val. p. p. Savo apsilankymu
pagerbsite organizaciją ,,Vaiko vartai
į mokslą”, kuri rūpinasi rizikos gru -
pės šeimų vaikais Lietuvoje. Įėjimo
auka – 50 dol. Vietas užsisakyti galite
tel.: 708-424-4119 (Dolores Wainaus -
kas) arba 708-423-4213 (Lorraine
Svel nis).

�Vasario 7 d., sekmadienį, Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje vyks organizaci-

jos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veik los aptarimas. Po pie tės pradžia –
12:30 val. p. p. Dau giau informacijos
rasite tinklalapyje www.childgate.
org arba parašę el. pašto adresu:
vvm@childgate.org

�JAV LB Krašto valdybos kultū -
ros taryba ir Vidurio Vakarų apygar-
da vasario 20 d., šeštadienį, 7 val. v.
kvie  čia visus muzikos ir baleto gerbė -
jus į šventinį  Lietu vos meno meis trų
koncertą ,,Lietuvos Nepriklausomy -
bei – 92”. Koncerte dalyvaus Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
žvaigždės – balerina Eglė Špokaitė ir
jos partneris Martynas Rimeikis,
smui  kininkas Martynas Švėgžda von
Bekker ir pianistė Ginta Čepinskaitė-
Bistras. Koncertas vyks Jaunimo
cent ro didžiojoje salėje (5620 S. Cla -
re mont Ave., Chicago, IL 60636). Dau-
giau informacijos tel.: 708-691-9674.

�Dvasinis susikaupimas vyks
vasario 27 d., šeš tadienį, 9 val. r. Atei -
tininkų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL. Vedėjas – kun. Gin -
taras Jonikas. Rengia Akademinis
skautų sąjūdis ir Ateitininkų namų
valdyba. Registruotis prašome pas
Vi dą Maleiškienę tel.: 630-257-8087
arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Philadelphia Jau nimo sąjunga
visus kviečia dalyvauti jau antrą
kartą organizuojamose Philadelphia
lietuvių biliardo varžybose (4432
Bristol Road,Suite 6, Tre vose, PA
19053), kurios vyks vasario 20 d. Pra -
džia – 11:30 val. r. Dalyvio mokes tis –
25 dol. Prašome daly vius iš ank s  to už -
siregistruoti tel.: 484-557-9167 (Ta -
das) arba el. pašto ad  resu: tadas656
@yahoo.com. Pasi bai  gus var žy boms
7:30 val. v. – smagi vaka ronė ir turny-
ro nugalėtojų apdovanojimas Lie tu -
vių namuose (2715 East Alle ghe ny
Ave., Philadelphia, PA 19134).

�Informacinis susitikimas su
studentų ir moksleivių stažuočių
Lietuvoje organizatore, JAV LB Kraš -
to valdybos vicepirmininke Birute
Bub liene ir stažuotėje dalyvavusiais
studentais vyks vasario 21 d., sekma-
dienį,  1:30 val. p. p.  Lietu vių piliečių
klube, S. Boston, 368 W. Broadway.
Daugiau informacijos apie stažuotes
galite rasti tinklalapyje: www.stazuo-
te.com/main/liss-pradzia/.

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasario 12 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 
vyks keramikės Sonatos Kazimieraitienės

ir tekstilininkės Raimondos Daras 
jungtinės parodos ,,Prieglobstis” atidarymas 

Dalyvaus autorės. 

Gražų 60-ies metų vedybinį 
jubiliejų atšventė Anelė ir
Edvardas Pociai. 
Graži Pocių šeima – 4 vaikai,
anūkai, marčios ir žentai 
sveikino jubiliatus šios
gražios sukakties proga. 

Nuotraukoje iš kairės: 
žentas Linas Matis, Anelė Pocienė,
dukra Marytė, Edvardas Pocius,
sūnus Edvardas su žmona Laura ir
sūnus Ričardas su žmona Marie.
Kitoje nuotraukoje dukra Vida su
sūnumi Dovu (kairėje) ir dukra
Simona Račkauckais.

Šeimos albumo nuotraukos

Dailininkės Raimonda Daras (kairėje) ir Sonata Kazimieraitienė.

Kun. Antanas Markus

SU ŠIMTINE Į ANTRĄSU ŠIMTINE Į ANTRĄ
,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!

Aukokime Draugo fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių
ir kt. – progomis. Įamžinkime savo artimuo-
sius DRAUGO  FONDE.

,,Draugas” išaugino mūsų organizacijas, mokyklas, fondus.
,,Draugas” informuoja apie mūsų Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose.
DF aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas

Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500


