
Londonas, (URM info) – Dau-
giau kaip 10 metų Lietuvoje vykdo-
mi ir užsienio tyrinėtojams menkai

žinomi Lietuvos žydų istorijos ir
Holokausto moksliniai tyrimai pla-
tesnei užsienio akademinei ben-

druomenei pristatyti Londone su-
rengtoje tarptautinėje istorikų kon-
ferencijoje „Nėra paprastų istorijų”
(No Simple Stories).

Ją surengė University College
London (UCL) ir Lietuvos istorijos
institutas. Tarp konferencijos daly-
vių buvo žinomi ir akademiniame
pasaulyje vertinami Rytų Europos
žydų ir Antrojo pasaulinio karo tyri-
nėtojai Antony Polonsky (JAV), Sau-
lius Sužiedėlis (JAV), Joachim Tau-
ber (Vokietija), Heinz-Dietrich Löwe
(Vokietija) ir kiti. Renginyje dalyva-
vę istorikai pateikė apibendrintą ty-
rimų apie Holokaustą Lietuvoje me-
džiagą.

Vasario 6–7 d. istorikai surengė
tris pranešimų sesijas, kuriose pasi-
dalijo įžvalgomis apie įvairių Lietu-
vos visuomenės grupių kultūrinę,
ekonominę ir politinę sąveiką XIX a.
pabaigoje ir XX a. pradžioje. Išsa-
miai buvo nušviestas neilgai trukęs
žydų tautinės mažumos teisių pri-
pažinimas Nukelta į 10 psl.
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Vilnius, (President.lt/ELTA) –
Prezidentės Dalios Grybauskaitės
kvietimu Lietuvoje lankėsi Latvijos
prezidentas Valdis Zatlers su žmona
Lilita Zatlers. Tai pirmas Latvijos va-
dovo valstybinis apsilankymas Lietu-
voje po 10 metų. Dvišaliame susi-
tikime Lietuvos ir Latvijos vadovai
aptarė tarpvalstybinius santykius ir
bendradarbiavimą Europos Sąjun-
goje (ES) bei NATO. Komentuodama
Lietuvos ir Latvijos planus statyti su-
skystintų dujų terminalus, valstybės
vadovė pabrėžė, jog abu projektai ne-
prieštarauja vienas kitam, jei tik pa-

dės sukurti dujų rinką ir užtikrinti
jos veikimą. Susitikimo metu taip pat
aptartas bendradarbiavimo stiprini-
mas įgyvendinant Europos vadovų
Tarybos sprendimus sukurti bendrą
ES energetikos rinką, sutarta ben-
dromis jėgomis siekti paramos svar-
biems regiono energetikos ir trans-
porto projektams derybose dėl naujų
ES finansinių galimybių bei skatinti
glaudesnį Baltijos ir Šiaurės šalių
dialogą.

Prezidentė D. Grybauskaitė šią
savaitę taip pat priėmė Lietuvoje
viešintį Islandijos užsienio reikalų ir

išorinės prekybos ministrą Össur
Skarphéðinsson. Šalies vadovė padė-
kojo už Islandijos ir jos žmonių para-
mą 1991 m.

Susitikime aptarti Lietuvos ir
Islandijos dvišaliai santykiai, Balti-
jos ir Šiaurės šalių bendradarbiavi-
mas. Pasak valstybės vadovės, glau-
dūs Šiaurės ir Baltijos valstybių tar-
pusavio santykiai, plėtojant konkre-
čius ir praktinius projektus visose
politinio, ekonominio ir kultūrinio
gyvenimo ir kitose srityse, yra viena
svarbiausių Lietuvos užsienio poli-
tikos krypčių.

Philadelphia krepšinio varžybose žaidė
ir trys lietuvaitės. 9 psl.

Audronė Elvikienė (k.) ir Jūratė Dovilienė.
Bruno Dovilas nuotr.

Londone diskutuota apie žydų istoriją ir Holokaustą. URM nuotr.

JAV LB Švietimo taryba 2010
metų pabaigoje kvietė lietuvių
visuomenę siūlyti kandidatus Švieti-
mo premijai 2010 gauti. Kandidatais
galėjo būti siūlomi JAV lituanistinių
mokyklų mokytojai, pasižymėję
lietuviško švietimo srityje leidžiant
ir redaguojant vadovėlius bei kny-
gas, tobulinant programas, gaires
taip pat ilgus metus dirbę ar tebe-
dirbantys mokytojo vedėjo darbą.
Atsižvelgus į iki 2010 m. gruodžio 31
d. pateiktus siūlymus, Švietimo tary-
ba 2011 m. sausio 8 d. posėdyje vien-
balsiai nutarė įteikti ne vieną, kaip
įprasta, bet dvi „Švietimo premijas”.
Jos už ilgus metus darbo JAV litu-
anistinėse mokyklose šiais metais
skirtos dabartinei Čikagos litua-
nistinės mokyklos direktorei Jūratei
Dovilienei bei buvusiai Maironio
lituanistinės mokyklos (Lemont)
direktorei Audronei Elvikienei.

Nukelta į 8 psl.

Diskutuota apie žydų istoriją ir Holokaustą



Jau seniai aišku, kad internetinė
erdvė nesaugi ne tik jaunimui, bet ir
suaugusiems. Tai savo kailiu yra pa-
tyręs ne vienas. Internetiniuose pus-
lapiuose liejasi šmeižikiški komen-
tarai, paskalos, grasinimai. Tačiau
susekti grasinimais besisvaidžiusį
asmenį, pasirodo, ne taip jau papras-
ta. Štai neseniai Lietuvos pareigūnai
nustatė, jog šmeižiantis vieną garsų
šalies pilietį su grasinimu jį nužudyti
komentaras buvo rašytas iš JAV
esančio kompiuterio. Teisėsauginin-
kai kreipėsi į kolegas JAV su teisinės
pagalbos prašymu padėti nustatyti,
koks asmuo naudojasi kompiuteriu,
iš kurio IP adreso buvo parašytas
komentaras. Toks tyrimas kainuoja
nemažus pinigus, kas sumokės už jį?
Be to, pareigūnams nustačius, kas
internete įžeidinėja kitą žmogų,
ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, ir
nukentėjusysis į teismą gali kreiptis
privataus kaltinimo tvarka – reika-
lauti viešo atsiprašymo ir net netur-
tinės žalos už garbės ir orumo įžei-
dimą. Kaip žmonėms apsiginti nuo
internautų?

Redaktorė Laima Apanavičienė

Kr i k š č i o ny b ė
supranta žmo-
gų kaip Dievo

paveikslą, ikoną. Šios
būsenos atkūrimas –
mūsų egzistencijos
tikslas. Mūsų žmogiš-
koji ,,medžiaga”, iš
kurios tasai taurus
atvaizdas turi būti
kuriamas, deja, yra
sužeista. Įtampa tarp idealiojo pašaukimo, kuriam esame
skirti, ir dabartinės žmogaus tikrovės sukelia prieštaras
ir kančią, pažįstamas kiekvienam žemės keleiviui. Kaip
galime spręsti iš artimųjų liudijimų, išlikusių die-
noraščių, užrašų, visa tai išgyveno ir kunigas Juozas
Zdebskis (1929–1986), kurio žūties 25-ąsias metines šian-
dien minime, ir daugelis tų, kurių vidinėse kovose jis
padėjo, su kuriais bendravo. Tačiau iš daugelio bendražy-
gių šį gilaus dvasingumo ir didelės artimo meilės žmogų
išskyrė nuolatinė pastanga bendradarbiauti su Dievo
malone: malda, auka, mąstymu, sakramentų pagalba.

Jo kova, dėl kurios tauta jį dėkingai prisimena, –
kova už sąžinės, tikėjimo laisvę, už sielas, už Lietuvos
teises, kilo iš Dievo, iš tiesos meilės. Iš giliai suvoktos
žmogiškosios ir krikščioniškosios pareigos. O juk visa tai
– ir kova, ir didi auka (net gyvybės!) ir tikras didvyrišku-
mas – pažvelkime į šiuolaikinį pasaulį – gali kilti ir iš
neapykantos, ir iš ambicijų, puikybės, iš ,,noro būti
garbinamu” (kun. Zdebskis). Svarbu, kad tai kiltų iš Die-
vo ir žmonių meilės. Jis meldėsi ir budėjo, kad taip būtų
jame ir mumyse.

Dievas – Begalinis, ir netgi šventieji Jo mylinčios
širdies turtus, Jo išminties ir gėrio bruožus tik iš dalies,
vieną kitą Jo liepsnų žybsnį atspindi. Vieną kitą sielų
pamaitinimui, gelbėjimui svarbią mintį... Bet ir to mums,
atrodo, labai daug, net akina kartais, ir sklinda, daro
poveikį per kartų kartas. Kaip šv. Teresėlės, kaip šv.
Pranciškaus ar Motinos Teresės dvasinė įtaka.

Kunigo Juozo tie pavyzdžiu ir žodžiu liudyti gyveni-
mo tiesos bruožai, iškelti iš jo mąstymų, kentėjimų, dva-
sinės patirties ir per jo paties kasdienį elgesį ,,įkelti” į jo
kartos, jo bičiulių, bendradarbių, jų šeimų gyvybės gys-
las, kaip kun. Vincelis Jalinskas pasakytų, buvo: ,,Leisk,
Viešpatie, visa, kas sunku, pakelti, kaip Tu ant kryžiaus,
– kaip pelnytą bausmę už savo, už tautos, už visų žmonių
nuodėmes – už Tavo meilės paniekinimą.” ,,Tegul ne-
praeina nė dienos, kada savęs vakare (sąžinės sąskaitoje)
nepaklaustume – ar visa gera dariau, ką šiandien daryti
galėjau?..”

Prisimenu, kai kartą po ilgai užtrukusių darbų kele-
tas jaunesniųjų su Tėveliu (kunigu Juozu, kaip jį švelniai
vadindavo-me) ir skulptoriumi Domu Čepu, prasmingo
antkapinio paminklo žuvusiam kunigui čia, Rudaminos
šventoriuje, autoriumi, jau po vidurnakčio išvargę už-
sukome į Domo namus Vilniuje. Kai skulptoriaus šeima
be priekaišto, kantriai ir svetingai visus priėmė, vaišino,
Tėvelis patylomis atkreipė mūsų dėmesį – ,,Žiūrėkite,
kaip žmonės moka ne sau gyventi.” (...)

Brangindamas Kryžiaus kelio maldą, kun. Juozas
neabejotinai buvo ypatingai įsimąstęs į Jėzaus kančią ant
kryžiaus, tas paskutines Jo merdėjimo valandas, atsitei-
simui už mus paaukotas. Savo pamoksluose, rekolekci-
jose, pokalbiuose su jaunimu su būdingu ramiu nuolan-
kumu balse, su pagarbia nuostaba pabrėždavo nepapras-
tą Dievo gailestingumą, suteiktą greta nukryžiuotam lat-
rui, po kryžiumi suklupusiai moteriai iš Magdalos. Tuo
pabrėždavo viltį, kad iš bet kokių nusikaltimų, iš visų

žmogiškųjų akligat-
vių Viešpaties geru-
mas palieka atvirą
kelią sugrįžti į gyve-
nimą.

Kun. Juozas daž-
nai kartodavo tuos
pačius Evangelijos
ar iš jo paties sielo-
vados, kalėjimo, su-
sidūrimų su KGB

paimtus pavyzdžius. Artimiau su juo bendraujantiems
klausytojams tie epizodai jau buvo mintinai žinomi, ir,
kunigui pradėjus kalbėti, žinojome, kas seks toliau. Ta-
čiau nebuvo įkyru ar nuobodu klausytis, nes jis mokėjo į
žinomus dalykus sudėti tokią žodžio gelmę ir prasmės
gelmę, tokį iškentėtos ir permąstytos tiesos tikrumą, kad
kiekvienąkart tu išgirsdavai, patirdavai tame kažką nau-
jo, svarbaus. Krikščionių tradicija perduoda, kad Viešpa-
ties mylimąjį apaštalą Joną, beveik šimtametį ir nepa-
einantį, mokiniai atnešdavo į bendruomenės susirinki-
mus, ir jis ten ištardavo kelis, vis tuos pačius žodžius:
,,Vaikeliai, mylėkite vieni kitus...” Turbūt panašiai išgy-
vendavome kun. Juozo kartojamas, tarsi jau žinomas tie-
sas.

Atrodytų, tik tiek. Na, gal pasijojus dar viena kita
mintis atmintyje nušvistų. Bet ar reikia? Prirašoma tomų
tomai teisingos ir protingos teologijos, ir ji dulka lenty-
nose, gal tesudomindama akademikus ar egzaminus lai-
kančius studentus. O kun. Juozo mintimis gyvenama – jei
jų ir neprisimenant pažodžiui, tai jų dvasia. Iš jo gyveni-
mo pavyzdžio semiamasi šviesos, vilties ir meilės sa-
viems gyvenimams. Jo karta – anuometiniai kovos drau-
gai – kunigai (dabar jau visi čia, prie altoriaus, besimel-
džiantys vyskupai), seserys vienuolės, šeimų tėvai, ma-
mos – perduoda tą ryškiai sušvitusios Jėzaus Kristaus
meilės žybsnį tolyn į ateitį. Savo auklėtiniams, jaunimui,
savo vaikams. Esu to liudininkas. Per išleistus laisvoje
Lietuvoje Tėvelio raštus, kalėjimo dienoraščius, laiškus,
rekolekcijų pamokslus jam tekusios Malonės dovanos yra
tapusios Lietuvos dvasinio gyvenimo faktu. Jos veikia to-
liau, kovoja už gėrį mūsų laikais.

Gal tai ir yra šventumo žymė – kad ir mirusių kan-
kinių įtaka nesilpsta, atminimas nenyksta, o kartais net
didėja? Nors mes, katalikai Lietuvoje, esame iš visų pusių
raginami ir sykiais būname tokie santūrūs bei nuolaidūs,
bet gal vardan tiesos būtų jau laikas Bažnyčiai pareika-
lauti iš Nepriklausomos Lietuvos teisėsaugos ištirti keis-
tas kun. Zdebskio žūties aplinkybes. Broliai Kelpšai,
drauge su kitais bičiuliais, nuprausę kruviną žuvusio ku-
nigo kūną, jį aprengę, liudija apie Velionio galvoje matytą
galimai šūvio, o ne sulamdytų mašinos detalių paliktą
žaizdą. Įrodžius smurtinę mirtį, kitaip atrodytų ir kan-
kinystės pripažinimo byla.

2011-ieji mūsų vyskupų yra paskelbti Dievo gailes-
tingumo metais. Numatoma daug prasmingų renginių,
mūsų šventovės pasipuošė išraiškingais Gailestingojo
Jėzaus paveikslais. Tačiau tikroji šių pastangų prasmė
yra Dievo gailestingumo paveikslo atkūrimas žmoguje.
Paveikslo, kokį mes matėme kun. Juozo asmenyje ir kokį
turime nuvalyti, atgaivinti savo širdyse bei Lietuvoje.

Homilija, pasakyta Rudaminos bažnyčioje 2011 m.
vasario 5 d., minint kun. Zdebskio žūties 25-ąsias meti-
nes.

Kun. Robertas Grigas – disidentas, pasipriešinimo so-
vietiniam režimui dalyvis, ,,Lietuvos Caritas” vadovas.
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LLAAIIŠŠKKAAII  

2010 M. IŠEIvIjOS įvykIAI 

Atsiliepdamas į dr. Romualdo
Kriaučiūno 2011 sausio 8 d. „Drau-
ge” išspausdintą kvietimą išrinkti
atmintiniausius išeivijos lietuvių
2010 metų įvykius Šiaurės Ameri-
koje, teikiu savo penkis siūlymus.

1. IX Dainų šventė Toronto
mieste, kurios ruošimas vyko kele-
rius metus, darbavosi pasišventę, ta-
lentingi rengėjai. Joje dalyvavo daug
dainininkų, jaunų vadovų ir žiūrovų,
ji savo entuziazmu palietė daugelį
JAV bei Kanados tautiečių, sustip-
rino jų meilę Lietuvai ir jos kultū-
rai.

2. Lituanistinės mokyklos JAV ir
Kanadoje, kuriose kiekvieną savait-

galį lietuvių kalbos, istorijos, tauti-
nio ugdymo ir Lietuvos geresnio pa-
žinimo mokosi tūkstančiai mokslei-
vių, moko šimtai mokytojų, vaikus
veža ir mokyklų išlaikymu rūpinasi
tėvai ir daugelis rėmėjų, programas,
knygas bei įvairią paramą telkia JAV
ir Kanados Lietuvių Bendruomenės. 

3. Lietuvių fondai JAV ir Kana-
doje, kurie iš savo narių gautų aukų
uždarbio remia lietuvybės išlaikymą
išeivijoje, ypač lituanistinį švietimą,
kultūrą, studentus, jaunimą. 

4. Ateitininkijos šimtmečio mi-
nėjimai JAV ir Kanadoje (ir Lietu-
voje, į kur buvo nuvykę JAV ir Ka-
nados ateitininkai), išryškinę šios
organizacijos didelį įnašą į lietuvy-
bės išlaikymą išeivijoje, meilę Lietu-

vai ir krikščionybės idealų įgyven-
dinimą. Per visus metus vyksta atei-
tininkų būrelių, kuopų ir vienetų
susirinkimai, diskusijos, siekiama
,,Viską atnaujinti Kristuje”’. 

5. Lietuvių skautų sąjungos sto-
vyklos JAV ir Kanadoje. Ištisus me-
tus beveik visais savaitgaliais vyksta
lietuvių jaunimo sueigos, iškylos,
skautiškos programos ir pasiruoši-
mas vasaros stovykloms bei kelio-
nėms. Daug tėvų ir vadovų darbuo-
jasi lietuviško ir patriotiško jaunimo
auklėjimo skiltyse, draugovėse ir
tuntuose. Jaunimas ugdomas tarnau-
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

Ar visa gera dariau, 
ką daryti galėjau?
KUN. ROBERTAS GRIGAS
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Vasario 16-osios gimnaziją prieš
60 metų įkūrė Vokietijoje likę
lietuviai, kad jų vaikai turėtų

kur tęsti mokslus – dėl emigracijos į
Ameriką, Australiją, Kanadą ir kitas
šalis daugybė tuo metu veikusių gim-
nazijų buvo uždaryta. Iš pradžių gim-
nazija veikė buvusiose vokiečių ka-
riuomenės kareivinėse Diepholz, vė-
liau persikėlė į Hüttenfeld, netoli Frankfurt, į
Rothschild medžioklės dvarelį, kuris buvo
nupirktas už iš viso pasaulio lietuvių surinktas
aukas. Iš aukų ji buvo ir išlaikoma, po kurio
laiko prie išlaikymo prisidėjo ir Vokietijos
valdžia. 

Materialinė mokyklos padėtis buvo prasta,
lietuviai mokytojai dirbo beveik už simbolines
algas. Kai jau būdavo imama rimtai svarstyti
apie jos uždarymą, atsirasdavo žmonių, kurie
mokyklą vėl atgaivindavo. Tai kunigai Bronius
Liubinas ir Alfonsas Bernatonis, amerikiečių
kariuomenės karininkai Juoza Saba ir Jonas
Valiūnas daugelis kitų pasiaukojusiųjų. 

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Vokietijos
vidaus reikalų ministerija, kuri iš dalies rėmė
gimnaziją, kaip pabėgėlių mokymo įstaigą, tuoj
nutraukė finansavimą. Tas pats nutiko ir su pa-
našiomis latvių bei vengrų gimnazijomis. Anot
vokiečių, jas turi išlaikyti ką tik laisvę atgavę
kraštai. Latvių ir vengrų gimnazijos užsidarė. 

Lietuvių gimnazijai buvo pasiūlytas kitas
variantas. Buvo sakoma: „Jei tapsite vokiška gim-
nazija, mes finansuosime iš dalies. Lietuviams,
kaip papildomus dalykus, galėsite dėstyti kalbą ir
kitus lietuviškus dalykus. Bendrabučius patys
galite išsilaikyti.” Priimant šiuos pakeitimus,
niekas nesiaiškino, kad gimnazija jau nėra lietu-
viška, o vokiečių išlaikoma, kaip privati Hessen
valstijos mokykla, turinti lietuvių gimnazijos
pavadinimą.

Iš pradžių viskas atrodė gražiai – už kiekvieną
mokinį iš Wiesbaden buvo gaunama tam tikra
suma (beje, kuri buvo gerokai mažesnė už sumą,
gaunamą valstybinėse mokyklose), mokytojų ir
direktoriaus algos buvo sulygintos su gimnazi-
jų mokytojų ir direktorių algomis (jei mokyto-
jai sutiko, jos galėjo būti ir 20 proc. mažesnės).

Turtingesni lietuviai iš Lietuvos siuntė savo vai-
kus į gimnaziją, kiti atvykusieji buvo išlaikomi Vo-
kietijoje gyvenančių giminaičių. Bendrabutis ne-
buvo tuščias. Buvo manoma, kad Vokietijoje vaikai
gaus geresnį išsilavinimą nei tuometinėje Lie-
tuvoje. 

Laikas bėgo. Lietuvoje, ypač jėzuitų dėka, tur-
tingesniems atsirado kitų mokymosi galimybių,
kuriomis jie iki šiol naudojasi. Vasario 16-osios
bendrabutis tuštėjo, jau norėta jame apgyvendinti
vokiečių vaikus. Taip reikalingų reformų tuometi-
nis direktorius nevykdė – jį kamavo liga, be to, vis-
kas, kas netilpo įprastuose rėmuose, jam atrodė
reikalinga. 

• • •

Kokia gimnazijos padėtis šiandien? Į rankas
pakliuvo prabangiai Vasario 16-osios gimna zijos
išleistas lankstinukas, kuriame ra šoma apie naujų
moksleivių priėmimą: „Priva lu mas – geros vokie-
čių kalbos žinios. Į 10-tą ir vyresnes klases priima-
mi tik tie mokiniai, kurie labai gerai moka vo-
kiečių kalbą ir labai gerai mokosi.” Perskaitę šias
sąlygas Frankfurt mieste gyvenantys tėvai tuoj
sako, kad ši mokykla ne jų vaikui… Ir juos galima
suprasti. Ypač tuos tėvus, kurie į Vokietiją atvyks
po šių metų gegužės 1 dienos, kai bus panaikinti
apribojimai ir atsivers plati Vo kietijos darbo rin-
ka. Lietuvoje iš 7 mokyklų, ku riose buvo mokoma
sustiprintos vokiečių kalbos, liko tik viena, nes
krašte pradėjo karaliauti anglų kalba.

Pasikalbėjęs su Vasario 16-osios gimnazistais
ir jų tėvais supratau, kad lietuviai vaikai ten jau-
čiasi labai nejaukiai. Beveik niekas neatsižvelgia į
tų vargšelių padėtį. Jie turėjo palikti savo draugus
Lietuvoje ir su tėvais, Vokietijoje radusiais darbo,
atvykti į svetimą šalį. Gimnazijoje beveik visi mo-
kytojai yra vokiečiai, o jeigu mokiniams prireikia
pagalbos, tie mokytojai lietuviškai nieko paaiškin-
ti nesugeba. Vokiečiams nereikia mokytis lietuvių
kalbos, todėl ir krūvis jiems mažesnis. Dėl to nu-
kenčia lietuvių mokinių pažymiai. Kai kurie pro-
taujantys tėvai pasiima vaikus iš mokyklos ir veža
į Lietuvą, kad bent ten jų vaikai gautų atitinkamus
pažymėjimus. Lietuviškas vidurinės mokyklos
atestatas Vasario 16-osios gimazijoje nesuteikia-
mas jau nuo 1957 metų.

Dėl padidėjusių algų ir iš dalies dėl nedidelio
bendrabučio užimtumo mokestis už bendrabutį
lietuviams yra gana didelis. Ypatinga privilegija
naudojasi mokiniai vokiečiai, kurie į pamokas at-
vyksta iš aplinkinių kaimų – jų tėvams už mokslą
reikia mokėti daug mažiau, nei kitose privačiose
vokiečių gimnazijose. Dabar padėtis tokia, kad pa-
talpų savininkė – Lietuvių Bendruomenė – už me-
tus ima tik pusę europietiško euro (anksčiau, kai
gimnazija buvo lietuviška, buvo imama 1 vokiška
markė). 

Su įvairių sričių specialistais diskutavome, ką
reikėtų daryti, kad Vasario 16-osios gimnazija vėl
taptų lietuviška ir būtų naudinga lietuvių vai-
kams, kurie su tėvais atvyks į Vokietiją po gegužės
1-osios. Štai keletas minčių.

Vasario 16-osios gimnazijai reikėtų suteikti
tau  tinės mažumos mokyklos statusą. Vokietijoje

yra danų ir serbų mokyklos, kurias
vokiečiai pil nai išlaiko. Tokį statusą
Lietuvoje turi lenkai ir rusai, ir aš
negaliu įsivaizduoti, kad jų vadovybė
sutiktų priimti mokinį, kuris
nenorėtų mokytis lenkų ar rusų kal-
bos, istorijos, geografijos ir t. t.

Frankfurt yra pilnai išlaikomos
valstybinės gimnazijos, į kurias

mokytis atvykę vaikai toliau gali tęsti mok-
slus rusų kalba. Daugelyje mokyklų yra
klasės su įvairių kalbų mokytojais – italų,
ispanų, anglų, turkų. Visai nekalbu apie
dvikalbius ar daugiakalbius darželius.
Panašus, lietuvių motinų įsteigtas ir miesto
išlaikomas netrukus taip pat jau pradės
veikti. Jeigu susidarys pakankamas vaikų
skaičius, o tuo neabejoju, atsiras ir lietuvių
kalbos klasės bendro lavinimo mokyklose ar
Frankfurt gimnazijose.

Į Vasario 16-osios gimnaziją reikėtų pri-
imti dirbti tik tuos mokytojus, kurie moka
lietuvių kalbą. Iki gegužės 1 dienos buvo

sunku tokiems mokytojams gauti darbo leidimus,
nes Vokietijoje yra daug nenorinčių ar nesuge-
bančių dirbti vokiečių mokytojų, kuriems buvo
teikiama pirmenybė. Išimtys būdavo itin retos. Tik
nuo šių metų Vasario 16-osios gimnazijoje pradėjo
dirbti lituanistė. Kiek žinau, paskutinis litu-
anistas buvo voldemarininkų laikraščio redakto-
rius, slapyvardžiu Vykintas, kuris prieš beveik 50
metų man metus dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
Daugiau norinčių tikrai atsiras, nes vokiška alga
yra tikrai viliojanti.

Reikėtų atsisakyti, mano akimis žiūrint, nesą-
moningo noro padaryti gimnaziją „elitine” mokyk-
la. Tikriausiai dėl to ir atsirado tie „privalumai”
minėtame lankstinuke. Kiekvienas tėvas ir motina
žino, kad brandos laikotarpiu vaikams tikrai ne
mokslas yra svarbiausias – krenta pažymių vi-
durkiai, kyla įvairiausių problemų. Sovietmečiu
tokie vaikai buvo verčiami eiti į „profkes”, o at-
kūrus Nepriklausomybę, vyrukų medicinoje ir
daugelyje kitų sričių reikėjo su žiburiu paieškoti…
Nenoriu tikėti, kad tokią „tradiciją” dabar norėtų
tęsti Vasario 16-osios gimnazija. Mano manymu,
vėl reikėtų į ją priimti visus norinčius lietuvius.
Tie, kurie nesugebės pabaigti abitūros, tegul ją bai-
gia po 10 metų – subrendę, su daug geresniais
pažymiais atestate.

Vokiečiams pilnai finansuojant gimnaziją iš-
sispręstų daugelis ekonominių problemų. Nežinau
jokių priežasčių, kodėl taip negalėtų būti. Lietu-
viai Vokietijoje pagaliau tampa visateisiais Euro-
pos Sąjungos piliečiais. Moka tuos pačius mokes-
čius, kaip ir kiekvienas čia gyvenantis, jų vaikai
turi teisę siekti mokslo. Išsispręstų ir bendrabučio
problema, nes tada Lietuvių Bendruomenė nuo-
mos imtų ne pusę euro, bet tokią sumą, kokia yra
mokama rinkoje. Tie pinigai būtų skiriami ben-
drabučiui išlaikyti ar stipendijoms ten gyvenan-
tiems mokėti. Būtų galima suburti buvusių moki-
nių rėmėjų grupę, kreiptis paramos į pelningai
Lietuvoje dirbančias vokiečių įmones ir pan. Ir…
sugriauti mitą, kad Lietuva turi šią mokyklą remti
finansiškai. Morališkai – tai kas kita, tai jos pa-
reiga. Gal ir vertėtų pagalvoti, kad pagaliau būtų
nubrauktos visos anksčiau suteiktos sąlyginės
hipotekos, nes vieną dieną pareikalavus jas grąžin-
ti, lietuviai pasijustų lyg atsidūrę Moljero klasi-
kinėje komedijoje „Tartiufas”…

Tai tik keletas minčių. Labai laukčiau kon-
struktyvios diskusijos. Būtų tiesiog nuostabu, jei
vėl atsirastų užsispyrimu į kunigus Liubiną ir
Bernatonį panašių žmonių. Visa tai įmanoma, rei-
kia tik reikia. Dėdės Tomo laikysena – ne šioms
dienoms. 

Romas Šileris – gimė Tauragėje, 1959 metais
kaip ,,vokietukas” išvyko į Vakarų Vokietiją, kur
baigė vokiečių vidurinę mokyklą, metus lankė Va-
sario 16-osios gimnaziją. 46 metus dirba vokiečių
bendrovėse. Nuo gimnazijos laikų bendradarbiauja
lietuviškoje spaudoje. Daugiau nei 30 metų buvo
Frankfurt Lietuvių Bendruomenės pirmininkas,
prieš tai metus Bonn-Kioln. Nuo 1968 metų Lietuvos
ir vokiečių socialdemokratų partijos narys. 
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LLAAIIŠŠKKAAII  

POEZIjOS GLėByjE

Mėgstu poeziją. Skaitau  2011 m. sausio 8 d.
„Draugo” šeštadieninį priedą, nepraleisdama nė
vienos eilutės. Jau pasiekiau trečią puslapį. Per-
skaičiusi eilėraštį „Vienas esi”, pati sau burbtelė-
jau: „Niekis...” Na, skaitysiu toliau. Štai antras,
jau trečias, o ketvirtas eilėraštis jau verčia susi-
mąstyti ir net keletą kartų iš naujo skaityti. Pa-
keliu akis ir klausiu savęs: o kas rašo? Autorė –
Stasė Lygutaitė-Bocevičienė. Brendu tolyn, ir vis
gilyn. Susimąstau. Ir vėl grįžtu prie: ,,Sunkesnė
nei išmaldos grašis/ Ant vėjy sužvarbusio/ Girto
pavargėlio delno.” Koks nuostabus palyginimas,
kontrastas! Ar meilė sunki?

O kai akys sustoja ties paskutiniuoju „Vi-
duržiemį”, iš gilios atminties atskamba bažnyčios
varpai, skelbią visai parapijai, kad kažkas į namus
daugiau nebegrįš... 

Poezija, kuri skaitytojui sukelia vaizdus, yra
tikroji poezija, nes įveda skaitytoją į kitą pasaulį.
Baigiu trečiąjį puslapį su mintimi, kad Stasė Ly-
gutaitė-Bocevičienė – gili poetė.

Rožė Šomkaitė
South Orange, NJ

PATIkSLInIMAS

Fausto Strolios komentare ,,Apie Čikagoje
kuriamą katalikišką lituanistinę mokyklą”
(,,Draugas", 2011 m. vasario 5 d.) sakinys ,,Prie šiai
parapijai išsakyto skeptiškumo tenka ir man prisi-
jungti...” turi būti „Prie šios parapijos parodyto
skeptiškumo tenka ir man prisijungti...”. 

NNUUOOMMOONNĖĖSS  ••  KKOOMMEENNTTAARRAAII

Kad Vasario 16-osios 
gimnazija vėl taptų lietuviška

ROMAS ŠILERIS



4 2011 VASARIO 12, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Prieš dešimtmetį su pasikeitu-
siu tūkstantmečiu pasikeitė ir
mano dienos. Su svainio Ze-

niaus netektimi netekau patikimo ži-
binto, kuris penkis dešimtmečius ap-
švietė vingiuotus mano kelius. Kiek-
viena kartu praleista valanda buvo
prasminga, nes buvo diskutuojama
nuo „A” iki „Z”, neretai apie religiją,
apie tremtinių, pabėgėlių, pavergtųjų
tautų dalią, santykius tarp skirtingų
luomų, kaip antai, mūsų protėvių lai-
kais tarp supančiotų baudžiauninkų
ir laisvų ponų dvarininkų, didikų. 

Lietuvai paskelbus nepriklauso-
mybę, remdamasis savo „Economics
100” žiniomis, ryžtingai pasisaky-
davau prieš bet kokios Lietuvos že-
mės pardavimą nepiliečiams svetim-
taučiams, kad kokia Japonija ar Vo-
kietija neišpirktų visos Lietuvos ir
nepavergtų jos žmonių. Zenonui to-
kia prielaida atrodė klaidinga ir nai-
vi, Lietuvai ne į naudą, nes, anot jo,
Japonija žemės neišsivežtų, o kuo
daugiau pristatytų fabrikų, taip žmo-
nės daugiau turėtų darbų, ir kraštas
klestėtų. 

Kad negalvočiau, kad kapitalis-
tai vien tik žmones išnaudoja ir kad
geriau suprasčiau skirtumą tarp ka-
pitalistinės ir tarybinės ekonomikos,
patarė pasiskaityti P. J. O’Rourke
knygą „Eat the Rich”. Iš jos sužino-
jau apie Albanijos prastą kapitaliz-
mą, Švedijos gerą ir Kubos blogą so-
cializmą, sužinojau, kodėl vieni žai-
džia golfą, o kiti prakaituodami ver-
gauja. Praregėjęs supratau, kad kuo
mažiau privataus verslo arba jo visai
nėra, tuo daugiau valdininkams atsi-
davę samdyti žmonės aptarnauja
krašto biurokratinį režimą. Tokio-
mis sąlygomis likusieji gyventojai
skursta, mažai turi arba iš viso nieko
neturi. Paaiškėjo, kad vieni daro
nieką iš visko, o toks Honk Kong –
viską iš nieko. Supratau – kapitalis-
tai yra ir darbdaviai. Varguolius tu-
rime užjausti ir jiems krikščioniškai
padėti, bet tuo pačiu negalime snaus-
ti, nes reikia budėti ir sekti proletarų
žingsnius, kad jie nenuvestų atgal
vergijos keliais  Sibiro link.

• • •
Nūnai tenka gana dažnai sutikti

žmonių, įžiūrinčių tik kairiąją laz-
dos pusę, ją nuoširdžiai palaikančių,
aklų dešiniajai pusei ir jos geroms
ypatybėms. O jei, neduok Dieve, užsi-
meni apie konservatyvesnį žinių šal-

tinį, pvz., „Fox News”, tai būni ir
kvaileliu apšauktas. Būti plačiau
informuotam yra, ypač dabar Ameri-
koje, svarbu, kai mūsų prezidentas
Barack Obama yra skolingas ne vien
jį išrinkusiems socialistams, bet
ypač radikaliems kairiesiems (radi-
cal left), kurie daug iš jo tikisi ir
bando jį toliau į kairę tempti. Tikisi,
nes jiems yra daug pažadėjęs, ir jei
visų nepatenkins, nuvilta masė gali
sukilti prieš buržujus. Čia savo kraš-
tą mylintys ir gerbiantys amerikie-
čiai numato pavojų. 

Sunkiai susikalbama su žmo-
nėmis, kurie vengia „Fox News” kaip
velnias kryžiaus, kurie argumentuo-
ja tik vienapusiškai. Kai prez. Oba-
ma pernelyg lankstosi prieš visą pa-
saulį, prieš Arabijos karalių, per
„Fox” žinių kanalą Glenn  Beck moko
praeito šimtmečio istoriją, rodo sli-
binų Stalin ir Hitler nežmoniškus
žiaurumus. Apgailestaudamas pa-
brėžia, kad amerikiečiai daug žino
apie 12 metų siautusį fašizmą, bet
beveik nieko nežino apie per septynis
dešimtmečius viešpatavusį komu-
nizmą, ir teigia, kad pastarieji nuga-
labijo daug daugiau nekaltų gyvybių
negu pirmieji. Su entuziazmu moko
to, ko nemokinama mokyklose.

Beklausydamas Beck dramatiš-
ko pristatymo, prisimenu tėvų pasa-
kojimus apie per Pirmąjį pasaulinį
karą Rusijoje praleistas dienas, kai
per 1917 m. vasario revoliuciją rusų
tauta džiaugsmingai atsikratė carų,
šimtmečiais nešiotų pančių. Tik gai-
la, kad neilgai teko džiūgauti, nes
Laikinosios vyriausybės ministro
pirmininko, rugsėjo mėnesį tapu-
sio Rusijos Respublikos prezidento
Alexandr Fedorovich Kerenskij val-
džią per 1917 m. spalio  revoliuciją
perėmė Leib Dovydovich Bronstein
(Trotski) ir Vladimir Iljich Uljanov
(Lenin) su savo sėbrais. Jų puoselėta
ekonomika, sekdama marksizmo dės-
niais, steigė darbo vergų stovyklas,
vykdė  TSRS penkmečio planus. Pa-
sauliui didžiavosi savo „sėkmingu”
ūkininkavimu, kol praeito šimtme-
čio herojus Michail Gorbačiov, pri-
ėjęs pažangaus liepto galą, pasidavė
JAV prezidento Ronald Reagan lais-
vesne rinka paremtai ekonomikai.

Iš 1944 m. išleistos ir 1994 m. per-
spausdintos 50 m. jubiliejinės Fried-
rich A. Hayek knygos „The Road to
Serfdom” galima suprasti, kad prez.
Obama troškimai, jei nebus laiku pa-
žaboti, gali palaipsniui privesti prie
mums gerai žinomų bolševizmo-ko-

munizmo, fašizmo, o gal ir kokių kitų
dar nežinomų „izmų”. Klasika tapusi
knyga yra dedikuota visų partijų
socialistams ir prasideda su mintimi,
jog retai laisvė žūsta staiga, kad žmo-
gus visais laikais mylėjo ir gerbė
laisvę, tačiau šiais laikais ją privalo-
ma ir dievinti. Jei yra sakoma, kad
sunkiai iškovota laisvė yra palaiko-
ma didele kaina, tai gal lengviau
suprasime, kodėl JAV milijardiniais
mokesčiais paperka Egiptą ir Izraelį.
Paperka, kad jie tarpusavyje nesi-
peštų, kad bent tarp jų būtų ramybė.
Mūsų mokesčių dėka Uncle Sam
(JAV) yra pasižadėjęs  saugoti Lietu-
vos laisvę ir Izraelio šalį, kad ne-
draugiškos jėgos neužgrobtų Lietu-
vos, o žydus iš jų istorinės žemės ne-

nustumtų į jūrą. (Austrų kilmės F. A.
Hayek yra apdovanotas Taikos me-
daliu, yra Nobelio premijos vicelau-
reatas, profesoriavo Anglijos, Ameri-
kos ir Vokietijos universitetuose.)

Kokia gali būti kalba su tais, ku-
rie tik viena ausimi girdi ir viena
akimi mato tokius išsišokėlius kaip
Paul Krugman ar „The New York
Times” teiginius, jog šešias gyvybes
nusinešęs 22 m. smogikas Jared
Loughner buvo paveiktas respubli-
konų tokių kaip Sarah Palin ar  Bill
O’Reilly kalbų prieš demokratus.
Nors teisėsauga Loughner tik įtaria,
kiekvienas normalus amerikietis jį
laiko aiškiausiu Tucson žudiku. Krug-
man palaikantys negirdi ir nema-
to psichiatrijos daktaro, žurnalisto
Charles Krauthammer minčių, pasak
kurio, žudikas nieko bendro neturi
su jokiu dešiniųjų ar kairiųjų pažiū-
rų politika. Ir mokslininkai sutinka,
kad žudikas buvo paveiktas šlubuo-
jančios sveikatos, kad žudynės vyko
dėl jo sutrikusios psichikos. Juk šis
jaunuolis nebuvo užsibarikadavęs
kokiame nors tamsiame bunkeryje,
rodėsi viešai, tad kodėl niekas iš psi-
chologų ar psichiatrų nepastebėjo jo
nenormalios, pasibaisėtinos veido iš-
raiškos, nenukreipė į tai atitinkamų
valdžios organų dėmesio? Atrodo,
žmonės, pritariantys Krugman mąs-
tysenai, tyčia nekreipia dėmesio į
santūresnius žurnalistus kaip buvu-
sį demokratų prezidento Bill Clinton
patarėją Dick Morris, Bernie Gold-
berg, buvusį PBS apžvalgininką, de-
mokratą Juan Williams, Bret Baer
arba aukščiausiais laipsniais apsi-
šarvavusias, dailiosios lyties atstoves
Monica  Crowley, Megan Kelly, Greta
Van Susteren ir kt. Jei ne vien vardu
esame Krikščionys, gal būtų įdomu

išgirsti, ką galvoja kiekviena proga
savo katalikybę pabrėžianti Laura
Inghram?

• • •

Zenonas Petkus atvyko į Ame-
riką 1949 m., po metų Čikagoje vedė
Sheinfeld lietuvių gimnazijos Vokie-
tijoje buvusią bendraklasę Vandą
Krasauskaitę, su kuria kartu apgynė
abitūrą, tapo tos mokyklos abiturien-
tais. Zenonas, vyras ir tėvas, dirbda-
mas dienomis, išlaikė sparčiai au-
gančią ir vis didėjančią šeimą, susi-
dėjusią iš per pirmuosius santuokos
šešerius metus (ne šešias santuokas)
gimusių keturių vaikų – trijų sūnų ir
vienos dvynukės dukters. Tuo pačiu
metu vakarais lankė Illinois Institute

of  Technology, o naktimis „bezubrin-
damas” per tuos pačius šešerius me-
tus apgynė inžinieriaus diplomą –
geriausiais pažymiais iki to laiko per
visą universiteto istoriją. Po kitų
ketverių metų gimė penktasis vaikas,
o Zenonas mokslus vainikavo MBA
laipsniu garsiame University of  Chi-
cago School of  Business ekonomisto,
Nobelio laureato Milton Friedman
priežiūroje. 

Dangiškus migdolus skynė savo
rankomis. Įgytas žinias pritaikė dve-
jose Amerikos bendrovėse, eidamas
viceprezidento bei prezidento parei-
gas, ir po ilgų studijų ir nemiegotų
naktų vargo keliai tapo golfo laukais,
kaip Amerikoje yra priimta tarp
vadybininkų. 

Tapo stambus lietuviškų reikalų
rėmėjas. Nors apsikrovęs darbais ir
rūpesčiais, vis tiek aktyviai veikė li-
tunistinės mokyklos tėvų komitete,
uoliai ėjo tarybos pirmininko parei-
gas viceprezidento adv. Povilo Žum-
bakio globojamoje organizacijoje
,,Ethnic Community Services”, buvo
jos širdis. Ją rėmė visokeriopai, nes
organizacija, vadovaujama entuzias-
tingo bei nenuilstančio advokato,
ugdė lietuvišką jaunimą, ruošė jau-
nus profesionalus kovai už okupuo-
tos Lietuvos laisvę. Ši organizacija
1990 m. išleido S. Paul  Žumbakio re-
daguotą „Lithuanian Independence –
The Reestablishment of  the Rule of
Law”, o 1991 m. Algirdo J. Šilo reda-
guotą „Lithuanian Independence –
The U.S. Government Response
1990–1991” ir kt. 

Kadangi Petkus buvo pernelyg
apkrautas darbu ir šeimos reikalais,
lietuvybė ir lietuviški reikalai turėjo
būti „užšaldyti” ir atidėti vėlesniam
laikui.   Nukelta į 12 psl. 

Gyvenimo (ir ekonomikos) švyturys
LEONIDAS RAGAS

1997 m. birželio 11 d. dantų gyd. dr. Leonidas Ragas ir KMA – Stomatologijos fakul-
teto docentė Nijolė Kelbauskienė su būsimaisiais stomatologijos (dabar – odon-
tologijos) profesijos atstovais.

Vadybininkas, ekonomistas Zenonas Petkus veda derybas su vieno iš Japonijos
fab riko atstovais, 1988 m. rugsėjo 28 d.
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Andrius Eiva – nenuilstantis karys

– Sausio 13-oji kartais yra va-
dinama aukos ir gedulo diena.
Kaip Jūs, tų įvykių dalyvis, pa-
vadintumėte šią dieną?

– Sausio 13-oji – nuostabi, stebuk-
linga pergalės diena. Lietuvoje tada
buvo 75,000 sovietų karių. Papildo-
mai buvo atsiųsti dar tūkstančiai
specialių karinių dalinių toliau gąs-
dinti ir spausti Lietuvą, užgniaužti
mūsų laisvės judėjimą. Tokias milži-
niškas jėgas pavyko labai  veiksmin-
gai nugalėti. Keturiolika skaudžių
aukų pasiekė tokią pergalę, kurios
Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. Jei
būtų pralaimėta sausio 13-ąją, nebū-
tų Lietuvos valstybės. Juk mes, kaip
katalikai, švenčiame ir Velykas  kaip
džiaugsmingą prisikėlimą, kurį at-
pirko Kristaus kančia ir auka. Taigi
sausio 13-oji yra tautos pergalės
diena.

– Kokiomis aplinkybėmis tuo
metu atsidūrėte Lietuvoje?

– Buvau tik ką vedęs lietuvaitę,
ir nukeliavome į Palangą atšvęsti
mūsų atidėto medaus mėnesio. Žiemą
Palangoje pigūs viešbučiai. Bet kai
visi įvykiai ėmė klostytis, pamačiau,
kad Maskva bandys jėga nuversti
teisėtai išrinktą demokratinę valdžią
Vilniuje. Pajutau savo lemties aki-
mirką. 

Anksčiau, kai studijavau sovietų
įsiveržimo į Afganistaną metodus, at-
sitiktinai užtikau informaciją, kad 11
val. nakties desantininkai užėmė
Kabulo oro uosto skrydžių valdymo
bokštą, po to iš karto atskrido ir išsi-
laipino 105-osios divizijos kariai. La-
bai panašiai įvyko ir Čekoslovakijoje
1968-aisiais. Ruzynės oro uoste 11 val.
vakaro bokštą puolė tos pačios 105-

osios divizijos desantininkai. Pa-
sidomėjau, kas įvyko Lietuvoje 1940-
aisiais, Vengrijoje 1956-aisiais... ir
buvo visiškai aišku, ko galima tikėtis
Vilniuje 1991-aisiais. Kiekvienu atve-
ju būdavo bandoma sukompromi-
tuoti šalį tarptautinės diplomatijos
srityje, viduje – nukirsti ryšius, kri-
tišką akimirką palaužti arba suimti
pagrindinius visuomenės asmenis, o
svarbiausia – demoralizuoti ir su-
kompromituoti pagrindinį asmenį –
prezidentą arba laisvės kovos vadą.
Mūsų atveju tai, be abejo, buvo Vy-
tautas Landsbergis.

– Kaip JAV elitinių karinių
dalinių profesionalas, ko pir-
miausiai ėmėtės?

– Su kitais savanoriais sukūrėme
savo žvalgybos centrą, atskirą nuo
Krašto apsaugos departamento. Ten
veikė toks Ramius, kuris su savo pa-
galbininkais surašė visus sovietų da-
linius Lietuvoje. Panevėžyje – 1,500,
Sniečkuje tik ką atvežtų 2,000, Zara-
suose – 1,500, Pagėgiuose – 1,500, de-
santininkų pulkas tarp jų. Ir taip pa-
mažu paaiškėjo, kiek ir kur jie yra. O
prieš pačius sausio įvykius atvažiavo
dar apie 6–7 tūkstančiai su šarvuo-
čiais ir kitomis priemonėmis. 

– Kodėl, Jūsų manymu, Mask-
va nutarė į Lietuvą pasiųsti papil-
domus dalinius? Juk, kaip mi-
nėjote, Lietuvoje ir taip buvo
75,000 sovietų karių.

– Kai tarnavau JAV 8-ojoje divizi-
joje, prieidavau prie slaptos informa-
cijos apie sovietų kariuomenę. JAV
žvalgyba pranešė, kad po Kalantos
susideginimo ir jaunimo demonstra-
cijų malšinimo Kaune 1972 metais so-

vietai turėjo pertvarkyti savo kari-
nius desantinius dalinius, nes tie ka-
riai, kurie buvo pasiųsti prieš civi-
lius jaunuolius, liko visiškai demo-
ralizuoti. Sovietai suformavo po 3
kuopas kiekvienoje desanto divizijo-
je, kurių kariai būtų specialiai fiziš-
kai ir psichologiškai paruošti žiau-
riai elgtis su demonstrantais. Iš viso
buvo 7 desanto divizijos, 140 specia-
liai paruoštų karių kiekvienoje, vadi-
nasi apie 1,000 visoje Sovietų Sąjun-
goje iš šimtų tūkstančių karių spe-
cialiai paruošti žudikai.

Sovietų planas buvo Televizijos
bokštą užimti ne uniformuotų desan-
tininkų jėga. Planas buvo nusiųsti
tris autobusus „jedinstviečių”, kad
jie susimuštų su lietuviais patriotais,
tada atvyktų desantininkai, išskirtų
neva tarpusavyje besipešančius „lie-
tuvius”, įvestų „tvarką” ir tada ra-
miai užimtų Bokštą. Tačiau atsitiko
taip, kad viena jų grupė veikė pagal
Maskvos laiką, o kita – pagal Vil-
niaus. Ir tie 3 jedinstvininkų autobu-
sai atvažiavo po to, kai žmonės jau
nešė žuvusius ir sužeistuosius. De-
santininkų karininkai tuos jedin-
stvininkus iškoliojo, kad jie pavėlavo
ir sugriovė visą planą. O Lietuvos
žmonių pasiaukojimas sutrenkė So-
vietų Sąjungai mirtiną smūgį. 

– Jūs talkinote savanoriams-
gynėjams organizuoti Parlamen-
to gynybą. Kokia ta gynyba buvo?

– Kai kelios dienos iki įvykių
atvykau į Krašto apsaugos departa-
mentą, nustebau, kiek mažai buvo
ginklų. Suskaičiavome: 7 šratiniai
šautuvai, Pirmojo pasaulinio karo
karabinas, 1 modernus Antrojo  pa-
saulinio karo karabinas, 1 surūdijęs
pistoletas... ir čia reikės susitvarkyti
su Raudonąja armija. Pasiūliau ap-
sirūpinti „bonkikėmis”, taip vadi-
namomis „Molotovo kokteiliais”. Tai
butelis su benzinu, užkimštas sku-
duriuku, kurį uždegęs meti į tanką ir
jį visą padegi. Šis kovos būdas buvo

pritaikytas sovietų-suomių karo me-
tu, dėl to ir vadinasi „kokteiliu” – to
meto sovietų užsienio reikalų minist-
ro „garbei”. Kažkodėl Krašto apsau-
gos departamento karininkai tam
„bonkikių” sumanymui nepritarė.
Vis dėlto, kai sovietų kariai puolė
Spaudos rūmus Viršuliškėse, gyny-
boje iš 8 karių 7 turėjo lazdas, o toks
Marius, grandies vadovas, turėjo net-
gi peilį. Jie buvo pasiruošę ir „bon-
kikes”, bet mūsų karininkai jas
atėmė. Pavyko paslėpti tik vieną. Kai
60 specialiai paruoštų Pskovo divi-
zijos žudikų įsiveržė į pastatą, tas
Marius metė vieną bonkikę ir taip
vaizdingai pasakė: „Kaip gražiai pra-
žydo ta liepsna, kad tie visi desanti-
ninkai turėjo slėptis.” Kai šį pasako-
jimą išgirdo kiti savanoriai Parla-
mente, nusprendė nebeklausyti nei
savo karininkų, nei parlamentarų,
pradėjo gaminti tuos kokteilius ir
viskas. Turbūt pasaulyje nebuvo ge-
resnio miesto gaminti tuos koktei-
lius, negu Vilnius tais laikais. Sovie-
tų Sąjungoje beveik visi skysčiai: sul-
tys, degtinė, alus, pienas – buvo pil-
stomi į stiklinius butelius. Kiekvie-
noje virtuvėje buvo pilna „bonki-
kių”. O kai sovietai Lietuvoje pradėjo
benzino blokadą, visi lietuviai tuo
benzinu sugebėjo apsirūpinti. Kiek-
vienas savo „Žiguliuko” ar kito auto-
mobilio bagažinėje vežiojosi po atsar-
ginę benzino talpą, kiti savo garažuo-
se laikė dar didesnes atsargas. Sava-
noriai parlamente atidarė „Molotovo
kokteilių fabriką”. Parlamentas kve-
pėjo kaip benzino kolonėlė. Net Mi-
chail Gorbačiov tuo metu kalbinamas
per radiją prasitarė, kad Landsbergis
turėtų žinoti, kaip yra pavojinga rū-
kyti benzino kolonėlėje. Tai parodė,
kad sovietai vis dėlto nuogąstavo. Aš
labai bijojau, kad tik Landsbergis,
spaudžiamas kai kurių parlamenta-
rų, Krašto apsaugos departamento ir
Maskvos, nesugalvotų duoti nurody-
mo užbaigti su tomis bonkikėmis.

Vieną sykį jis netikėtai mane iš-
kvietė.                       Nukelta į 13 psl.

Andrius Eiva Washington Office for Bosnia būstinėje, 1999 metai. 

JAV ,,Žaliųjų berečių” kapitonui Andriui Eivai Lietuvos Pre zi den -
tės Dalios Grybauskaitės dekretu yra paskirtas Vyčio Kry žiaus
ordi no Riterio kryžiaus apdovanojimas už nuo pelnus Lietu vos
kraš to apsaugai, kurį planuojama įteikti Vilniuje. Prieš porą sa -
vai čių kapitonas Eiva lankėsi Pasaulio lietuvių centre, Le mont,
kur buvo pagrindinis pranešėjas Sausio 13-osios 20-me čio mi nė -
jime, surengtame ALT’o ir JAV LB Lemont apylinkės.

Andrius Eiva (v.) su dviem partizanais prie tanketės BTR-60.



Pasikalbėjimas su Ateitininkų 
federacijos pirm. Rozvita Vareikiene

Į Ateitininkijos šimtmečio šventę, vykusią 2010 m. lap-
kričio 25–28 d. Čika goje, artimiau susipažinti su išeivi-
jos ateitininkais atvyko iš Lietuvos naujai išrinkta Atei-
tininkų federacijos pirmininkė. Ramunė Kubilūtė užkal-
bino Rozvitą Vareikienę apie jos siekius ir rūpesčius, va-
dovaujant gilių tradicijų, bet vis atsinaujinančiai jaunimo
organizacijai.

Reikia
kurstyti
pakilimą, 
kurį sukėlė 100-mečio šventė
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Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikinė kartu su Ateitininkų kongreso ruošos komiteto pirm. Agne
Markauskaite Šimtmečio šventėje, Čikagoje. jono kuprio nuotr.

– Kokie įspūdžiai pirmą kartą
apsilankius JAV? 

– Kelionė labiausiai viliojo ne dėl
to, kad niekada nebuvau buvusi
Amerikoje, o kad labai norėjau susi-
pažinti su  tais, kurie, gyvendami sve-
timame krašte, nors ir labai sunkiai
dirbdami, kad išgyventų, puoselėjo
lietuvybę, mokė ir auklėjo savo vai-
kus ateitininkiška dvasia, puoselėjo
tautinę savimonę,  užkrėtė savo vai-
kus meile Lietuvai ir noru jai tar-
nauti. Čia aš atradau Lietuvą ne tik
Dainavos stovykloje, bet ir Čikagoje.
Čia pasijutau, kad mes, ateitininkai,
kur begyventume, esame vienos šei-
mos nariai, kad mus vienija meilė
savo Tėvynei, kad mums rūpi, kokia
ateitis laukia mūsų krašto, kad mes
norime prisidėti ir drauge kurti savo
Tėvynės ateitį.  Šiluma, gerano riš -
kumas ir bendrystės jausmas lydėjo
visos kelionės metu. Ir šitas jausmas
buvo nuostabiausias kelionės išgy -

venimas.

– Ką ateitininkija duoda da -
bar tinei Lietuvai? Ar Lietuvos
jau ni mas užtenkamai žino apie
atei ti nin kus? Ar JAV ateitininkai
pakankamai susipažinę su ateiti-
nin kais Lietuvoje? 

– Visuomenėje, ypač intelektua-
lų, kultūrininkų, švietimo, akademi-
nės bendruomenėse, tai pakankamai
žinoma organizacija. Žinoma dėl il-
gametės istorijos ir organizacijos
narių įnašo į Lietuvos valstybės
politinę, kultūrinę ir socialinę raidą
bei dėl glaudaus bendradarbiavimo
su Katalikų Bažnyčia.

Tyrėjų grupė, kuri analizuoja
įvairių nevyriausybinių organiza -
cijų veiklą, mus pripažino kaip vie-
nintelę ir išskirtinę Lietuvoje vei -
kiančią organizaciją, kurios veikla —
įvai riapusė, apimanti religinę, kul-
tūrinę, socialinę, visuomeninę, po-
litinę veik los kryptis.

Didžiuojamės, kad turime  gilias
tradicijas, ilgametę veiklos patirtį.
Galime didžiuotis ir savo stovyk -
lomis tiek jauniesiems ateitinin -
kams, tiek ir moksleiviams — moks -
lei viai į jas veržiasi, negalime visų
norinčių priimti. Moksleivių, stu den -
tų akademijų dalyviai ilgam įsi me na
paskaitininkus, diskusijas ir jose su-
tiktus draugus. Net ir nieko neži nan-
tys apie šią organizaciją pla čiau iš-
girdę, kokias problemas na grinėja
atei tininkai savo akade mi jose, nus -
tem ba ir savo vaikams siūlo daly vauti.

Atgyjanti korporacijų veikla taip
pat patraukia ir studentus neatei -
tininkus ir dėstytojus. Studentų me -
dikų „Gajos” korporacijos renginiai
jau nieko nestebina ir yra laukiami.
Ateitininkų laidos ,,Marijos radijo”
programose pastovios ir visada ak-
tualios. 

Šiemet Kongreso metu Ateiti -
ninkų viešųjų ryšių komiteto dar bas

pritraukė ir nacionalinės žinia sklai -
dos dėmesį: televizija, didieji dien -
raščiai mus pastebėjo — kalbino,
rašė ir rodė.

JAV ateitininkai, kurie  dažniau
lan kosi Lietuvoje, tikrai yra gerai
susipažinę su  mūsų darbo specifika
ir bendra padėtimi. Šią vasarą, kai
drauge buvome prieškongresinėje
stovykloje, o po to ir kongrese, ma -
nau, kad atsirado ypatingas ryšys
tarp visų mūsų. Ypač džiaugiuosi už
jaunimą, nes esu įsitikinusi, kad  už-
simegs glaudesnis jų ben dravimas,
kad ir studentai ir moksleiviai drą-
siau da lyvaus „mainų” programose:
Dai na va – Berčiūnai, Berčiūnai –
Dainava, Žiemos kursai, studentų ar
moks leivių ateitininkų akademijos.
O Lie tuvos sendraugiams tikrai labai
rei kia pasimokyti daugiau iš išeivi-
jos  patirties, organizuojant sendrau-
gių stovyklas ir akademinius savait -
ga lius.

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

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

Jaunučių ateitininkų susirinkime Daina Maleiš kaitė ir
Aistė Kava liauskaitė pina ,,draugystės” apyrankes. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Sausio 9 d. Čikagos partizano Dau man to/Prano
Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos
nariai susirinko po Kalėdų švenčių. Susirin-

kome, kaip įprasta, Ateitininkų namuose, Lemont.
Jaunučių metų te ma yra „Švieskim ateities žo-
džiais!” Susi rinkimo metu mūsų globėjos Laima
Aleksienė ir Rita Rušėnienė mūsų paprašė pagalvoti
— kaip mes galime šviesti, padedant kitiems? Šio
susirinkimo tema buvo ,,Mūsų pasaulio ateitis”.

Susirinkime mūsų globėjos paskelbė, kad kuo-
pos nariai talkininkaus labdaros organizacijai ,,Pa -
mai tink mano alkstančius vai kus” (,,Feed My
Starving Children”). Ten galėsime padėti supakuoti
maistą, kuris bus siunčiamas į įvairius kraštus
badaujantiems vai kams. Norime, kad kiekvienas
vaikas galėtų sveikai, įvairiai ir skaniai valgyti.

Mes pasiskirstėme į būrelius pagal amžių ir to-
liau galvojome kaip galime padėti pasauliui, ne tik
Lietuvai ar Amerikai, bet ir kitoms šalims.

Susirinkime darželio jaunučiai piešė, kuo jie
norėtų būti, kai užaugs. Pirmas skyrius padarė
antklodes ligoniams. Trečio skyriaus berniukai su -
galvojo savo valstybes ir sukūrė joms vėliavas ir
himnus. 

Ketvirtas skyrius statė namukus iš minkštukų
(marshmallows) ir pagaliukų. Namų statyba turėjo
ypatingą tikslą: jau nučiai turėjo pastatyti šiuos pas-
tatus pagal ateitininkų principus ir paaiškinti
kitiems, kodėl taip padarė.

Penkto ir šešto skyriaus mergaitės diskutavo,
kaip ateityje jos galėtų padėti žmonijai, gyvendamos
tais principais. Nors buvo įvairių min čių, visos mer-
gaitės nusprendė, kad jos bandys dažniau rūšiuoti
šiukšles. Po diskusijų mergaitės pasiskirstė į grupes
ir sukūrė vaidinimus apie penkių prinicipų įgyven-
dinimą ateityje.

Nida Aleksaitė

Mūsų pasaulio ateitis
Daumanto-Dielininkaičio kuopos susirinkimas

Nukelta į 7 puslapį
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– O kaip Eu ro pos kata likiškos
organizacijos su kuriomis ben-
draujama – ar jos ateiti nin kuose
mato ką nors sektino?

– Ateitininkai yra Europos kata -
likišką jaunimą ir studentus jun -
giančios skėtinės organizacijos
JECI-MIEC nariai. Priklauso tarp -
tau ti niam FIMCAP tinklui, kuris
vienija katalikiškas jaunimo ir vai -
kų ug dy mo organizacijas. Tai su -
teikia ateiti ninkams galimybę keis -
tis jaunimo veiklos idėjomis, patir -
timi, disku tuo ti aktualiomis temo -
mis. Šiose orga nizacijose ateitinin -
kai yra tikrai la bai aktyvūs ir jų
nuomonė yra svar bi.

– Kai baigsis visi ateitinin-
kijos šimtmečio renginiai, kuo
ateiti ninkai toliau didžiuosis?
Kokie svarbiausi uždaviniai?  

– Šventės praeina, o darbai lieka,
ir prie jų po tokių švenčių kimbama
visada su didesniu polėkiu ir noru
kuo greičiau įgyvendinti daugelį
dalykų. Reikia išlaikyti ir kursty-
ti pakilimą, kurį sukėlė 100-mečio
šventė, reikia skleisti savo orga ni -
zacijos patirtį ir pritraukti daugiau
naujų narių, iš laikyti jau esančius,
sudaryti jiems palankias sąlygas
savo gabumams ats kleisti ateiti nin -
kijoje, sudaryti sąly gas toliau augti
ir tobulėti, o ypač savo patirtimi šioje
organizacijoje da lintis su jaunes -
niaisiais.

Labai no rė čiau, kad įvairūs
gražūs sumanymai kiltų iš pačių
moksleivių, studentų, sendraugių
vienetų, kad  ateitininkai nelauktų,
kol kas nors už juos parašys pro -
jektą, suorganizuos akademinį sa-
vaitgalį. Labai dažnai mokytojai
skundžiasi, kad per mažai rengiame
jiems mo ky mų, seminarų, kur jie
galėtų pasida linti savo rūpesčiais,
pasisemti naujų idėjų, bet, kaip pas -
tebėjau (iš karčios patirties), kad į
tokius mokymus va žiuojama vangiai
— būna nepatogu prieš lektorius ir
gaila savo laiko, kurį paaukojame
organizuodami, kvies dami ir ne
kartą skambindami. 

– Kaip atradai ateiti nin kus?
Ką dalyvavimas ateitininkų veik-
loje duoda Tau ir šiaip organi-
zacijos nariams? Ar ma nai, kad
eilinis ateitininkas jaučia parei-
gą, kaip Tu jauti, imtis orga-
nizacijoje aktyvaus vaid mens? Ar
tai išugdoma, ar iškyla tokie žmo-
nės, kuriems vadova vimas svar-
bus?

– Prie ateitininkų šeimos ir
veiklos prisi jungiau, deja, ne nuo
vaikystės, au gau sovietų okupuotoje
Lie tu voje ir tik šventiškai tikinčioje
šeimoje. Stu dijų metai Vilniaus
universitete buvo ne tik mokslo sie -
ki mo, bet ir tikėjimo atradimo metai.

1989 m. lapkričio 25–26 dienomis
dalyvaudama Ateitinin kų atku ria -

mo joje konferencijoje „Dievas yra
meilė” Vilniuje, gal vo jau apie savo
augančius vaikus, kad tai gali būti
nuostabi jų ugdymo mo kykla. Ir taip,
kažkaip nejučia, vaikams įsitraukus
į ateitininkų veiklą, užsidegiau
ateitininkija ir pati.

Ateitininkija organizacijos na -
riams duoda nepaprastai daug. Gi-
linimasis į katalikiškumo prin cipo
esmę jaunuomenei su tei kia stiprų
ateitininkiškos pasaulė žiū ros pag-
rindą. Inteligentiškumo, visuo me -
niškumo principai ugdo mokslo
žinių siekį, norą tarnauti kitiems,
kurti, atsakingai veikti, rūpintis
savo tauta, jos istorija ir paveldu.

Šeima ateitininkams sie jasi su lai -
minga vaikyste, su tėčiu ir mama, su
džiaugsmingu naujos gy vy bės
laukimu. Juk ir visos ke tu rios są jun -
gos – tai lyg šeimos mo delis, kur
sendraugis gali pasi da linti savo
jaunystės veiklos gražiais prisi mi ni -
mais, kur studentas gali mokytis iš
vyresniųjų ir būti pa vyzdžiu jaunes -
niesiems, jais rū pin tis ir atiduoti tai,
ką jau patys gavo. Tokia veikla sutei -
kia naujų įgūdžių ir pasitikėjimo
savo jėgomis, ugdo atsakomybę ir
pareigą, moko vadovauti, padeda
atskleisti vadovo savybes. Daugumai
tai gera mokykla ir pasiruošimas
profesinei veiklai, karjerai. Gaila,
kad vis tik nedaugelis pasiryžta im -
tis aktyvaus vaidmens organizaci-
joje. Ne žinau, kaip kitiems, bet man
va do vavimas ateitininkams nebuvo
gyve nimo tikslas, tai veikiau didelis

pa rei gos jausmas ir atsakomybė už
organizaciją, kuri man yra labai
brangi.

– Rozvita, rugpjūčio mėn. XVI
Ateitininkų kongrese Vilniuje bu -
vai išrinkta Ateitininkų fede ra -
cijos pirmininke, pirmoji moteris
šiose pareigose. Ką iki šiol jau nu -
vei kei? Ar valdyboje jau pasi-
skirstyta pareigomis?   

– Valdyboje yra visų keturių są -
jun gų pir mininkai arba atstovai, tai
jie jau natūraliai turi savo pareigas.
Keturi išrinktieji kongrese turėtų
būti „universalesni”.  Valdyba pradė -
jo strategijos kūrimo savaitgalius, į
juos pakviesdama ir tarybos narius,
ir ki tus aktyvius ateitininkus. Dabar
stra tegija jau yra beveik baigta, be -
liko ją papildyti konkrečiu veikliu
planu ir įgyvendinimo ter mi nais ir
teikti Ateitininkų federacijos tary -
bai patvirtinti.

Valdybai paraginus ir palai kant
gimė pro jektas drauge su Lie tu vos
skautija ir Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų taryba (LiJOT). Šis pro -
jektas skirtas ryšių stiprinimui tarp
mokyklų ir nevyriausybinių orga ni -
za cijų, ugdant jaunų as me nų tau tiš -
ku mą ir pilietiškumą. Turime gražių
planų bendradarbiaujant su Krašto
apsaugos ministerijos Pilietinės gy -
ny bos centru,  su kitomis organi za -
cijomis, kurioms taip pat labai svar -
bios mūsų vertybės, kurioms nesve -
timi mūsų prin ci pai. Manau, kad per
šiuos projektus ir šį bendra dar bia -
vimą ateitininkai sustiprės Lietuvos
regionuose, taps dar labiau matomi
ir savo veikla sudomins daugiau jau -
nų žmonių.

– Kokios laukia konkrečios
užduotys? Gal turi išsikeltų tiks-
lų, kurie nebūtinai atsispindi
rengiamame ateitininkijos strate -
giniame plane? 

– Labai norėčiau, kad ateitinin-
kų vietovės būtų aktyvesnės, kad
tarp jų užsimegztų stipresni ryšiai ir
bendradarbiavimas, kad kuopų glo-
bėjai galėtų jaustis oriai, kad jie savo
žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie
nuoseklios ateitininkų progra mos
kuopose kūrimo. Matau, kad vien tik
žodinio pakvietimo tam neužtenka,

matyt, teks daug keliauti po kuopas,
pasidalinti  rūpesčiais ir džiaugs-
mais, siekti, kad kiekvienam asme-
niškai pakaktų dėmesio. 

Pati patyriau, kad nors ir visą
dešimtmetį buvau aktyvi – Atei-
tininkų federacijos, Jaunųjų ateiti-
ninkų sąjungos valdybose,  ben dra -
vau su kuopų globėjais ir sto vyk lų
vadovais, tapus pirmininke, dau-
gelis darbų nukrito netikėtai ir viską
aprėpti  tikrai nelengva.

– Ateitininkija – tai organi-
zacija, kuriai gali priklausyti
įvairaus amžiaus nariai, nuo
mažų, vos dar mokyklą pradėju-
sių, ligi pen si nin kų. Kuri grupė
(sąjunga) yra gausiausia? Ar
organiza ci jo je užtenka pusiaus-
vyros tarp amžiaus grupių? Ar jos
bendrauja ir padeda viena kitai?
O kaip su pusiausvyra tarp or-
ganizacijos merginų ir vyrukų? 

– Lietuvoje moksleiviai ateiti-
nin kai turi daugiausia narių, nuo jų
ma žai atsilieka Jaunieji ateitininkai.
Visos sąjungos — kaip viena šeima.
Jaunimo ugdyme vienijasi ir studen -
tai, ir sendraugiai. Praėjusiame kon -
grese  ateitininkų sendraugių gretas
papildė visas būrys ateitininkų, ku -
rie davė Ateitininko sendraugio įžo -
dį. Šie jaunieji sendraugiai jau akty -
viai įsitraukė į veiklą, kuria gražius
ateities planus. Studentai ateiti nin -
kai – labiausiai tarnaujantys ki-
tiems. Jie dirba vadovais ir Jaunųjų
ateiti ninkų ir Moksleivių ateitinin-
kų sto vyk lose, rengia akademijas,
vado vau ja kuopoms... Dažnai studen-
tai pamiršta save, gal dėl to šiuo
metu turime tik studentų veiklos ko -
or di na torę ir neturime Studentų
atei ti nin kų sąjungos valdybos.

Lietuvoje atlikti sociologiniai ty -
rimai rodo, kad merginos yra akty -
vesnės ir daugiau dalyvauja sava no -
riš koje ir nevyriausybinių organi za -
ci jų veikloje. Nacionalinėje jaunimo
politikos plėtros programoje tai taip
pat atsispindi. Ateitininkių merginų
tikrai turime daugiau negu vaikinų.
Savo strategijoje numatėme tam
tikras priemones, kaip pritraukti
vaikinus į mūsų organizaciją. 

Ateitininkijos šimtmečio šventėje, Čika goje, susitiko Korp! Giedros narės su ateitininkų pirmininkėmis. Sėdi (iš k:) Š. Amerikos atei-
tininkų tarybos ir valdybos pirmininkė Rasa Kasniūnienė, Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė, Dalilė Polikaitienė,
antroje eilėje: Irena Polikaitienė, Rita Venclovienė, Palmira Janušonienė, Ramunė Račkauskienė ir Raminta Marchertienė.

jono kuprio nuotr.

LLaabbaaii  nnoo  rrėė  ččiiaauu,,  kkaadd  įįvvaaiirrūūss  ggrraažžūūss  ssuummaannyymmaaii  kkiillttųų  iišš
ppaaččiiųų  mmookksslleeiivviiųų,,  ssttuuddeennttųų,,  sseennddrraauuggiiųų  vviieenneettųų,,  kkaadd
aatteeiittiinniinnkkaaii  nneellaauukkttųų,,  kkooll  kkaass  nnoorrss  uužž  jjuuooss  ppaarraaššyyss
pprroojjeekkttąą,,  ssuuoorrggaanniizzuuooss  aakkaaddeemmiinnįį  ssaavvaaiittggaallįį..

Pasikalbėjimas su Ateitininkų federacijos
pirmininke Rozvita Vareikiene
Atkelta iš 6 puslapio
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Audronė Elvikienė atidaro 2010 metų JAV LB Vidurio Vakarų apygardos lituanis-
tinių mokyklų mokytojų konferenciją.     Laimos Apanavičienės nuotr                                                       

jūratė Dovilienė Čikagos lituanis -
tinės mokyklos (ČLM) direktore
tapo 1992 metais ir šias pareigas

eina iki šiol. Apie pedagoginio kelio
pasi rin kimą Jūratė kalbėjo: „Beveik
prieš 20 metų, mažėjant mokinių
skaičiui lituanistinėse mokyklose
buvo nutarta sujungti į vieną mokyk-
lą tris Čikagoje veikusias mokyklas –
Čikagos aukštesniąją, K. Donelaičio
bei Da riaus ir Girėno. Naujai susi -
kūrusios mokyklos, kuri buvo pava-
dinta Čikagos lituanistine mokykla,
tėvų ko mi tetas šiai mokyklai vado -
vauti pakvietė mane. 

Esu apsigynusi logopedės magis-
t ro laipsnį, baigusi administravimo
kur  sus. Manau, kad meilę darbui li -
tuanistinėje mokykloje įskiepijo ma -
ma – Eugenija Bielskienė, buvusi
,,Aušros Var tų” parapijos lituanis ti -
nės mo kyklos vedėja. Kai ši mokykla
užsidarė, mama mo kytojavo  Čikagos
aukštesniojoje li tua nistinėje mo kyk -
loje (ČALM). 

Dar studijuojant uni  ver sitete,
kartkartėmis bū davau kviečiama į
mo kyklą, kurioje dirbo mama, arba į
čia pat, Jau ni mo centre, įsikūrusią
Dariaus ir Girė no mokyklą pava-
duoti pradinių klasių mokytojus.
Vėliau Dariaus ir Girėno mokykloje
pradėjau dirbti mo kytoja”. 

Paklausta apie labiausiai įsimi -
nu sias akimirkas vadovaujant mo -
kyk lai, Jūratė dalijosi prisimini-

mais: „Tokių akimirkų buvo tikrai
ne viena. Tai ir Baltijos kelias, Čika-
gos lituanistinėje mokykloje ruošia-
mos Dainų dienos, naujai įkurtos
mokyklos pirmoji diena, kai tuome-
tinė JAV LB Švietimo tarybos pirmi-
ninkė Re gina Kučienė, atidarydama
naujos mo kyklos duris, perkirpo
juostą. Ir be abejonės  – mokytojų
šiluma”.

Pasak Jūratės, Lituanistinės mo -
kyklos Amerikoje gyvuos dar bent 15
metų, nes auga vis nauja lietuvių
kar ta: „ČLM šiemet užsirašė 45 tri-
me čiai į kiškių ratelį. Jie dešimtą
klasę baigs tik po 13 metų. Taip yra
ne tik mūsų mokykloje. Kasmet dau-
giau mokinių regis truo jasi ir į kitas
mo kyklas. Lituanistinių mo kyklų
poreikis didėja – kuriasi vis naujos
mo kyklos. Kiek žinau, visose JAV
šiuo metu veikia net 37 lituanistinės
mo kyklos”. 

Buvo įdomu sužinoti, už kokius
nuopelnus Jūratei Dovilienei skirta
„Švietimo premija”, tad užklausiau,
kokiomis veiklomis be vadovavimo
mokyklai ji dar užsiima, kokiomis la -
biausiai didžiuojasi?

„Kasdien einu į amerikietišką
mo  kyklą, kur dirbu logopede. Šiuo
metu esu paskirta vy riausiąja dar-
bovietės logopede. 

Lietu viškoje veikloje daugelį me -
tų kartu su Audrone Elvikiene, buvu-
sia Mai ronio litua nistinės mokyklos,
Le mont, direktore, pavasariais ruo š-
davome JAV LB Vidurio Vakarų apy  -
gardos Mokytojų konferenciją.

Kas vasarą, daugiau nei dešimt
metų, abi ruošė me Mokytojų kursus
Dainavoje, Michigan. Į stovyklą su v a -
žiuodavo lituanistinių mokyklų mo -
ky tojos iš visos Ame rikos. Vyk davo
trys atskiros progra mos: kursai mo -
kytojams, užsiėmimai vaikams ir
kur sai lietuvių kalbą besimo kan -
tiems suaugusiems.

Labiau siai didžiuojuosi tuo, jog
vadovauju ČLM mokyklai ir kad joje
vyrauja šiluma bei draugiškumas.
Kiekvieną šeštadienį gėriuosi čia
ateinančiais 400 mokinių ir 60 moky-
tojų, džiau giuosi, jog visi taip dar -
niai ir gražiai sugyvena. O kai visi
mo ky to jai į darbą ateina gerai nusi -
teikę, kai dirba su noru, su ‘ugnele’ –
tai ir mo kiniams mokslai  lengviau
ei na si”. 

„Švietimo premijos” Jū ratė tik -
rai nesitikėjo. ,,Nuoširdžiai dėkoju
JAV LB Švietimo tarybai už tokį
gražų mano darbo įvertinimą. Ma -
nau, kad to kios premijos reikalingos
ne tik pa tiems apdovanotiesiems. Jos
pri mena visuomenei lituanistinio
švie   timo svarbą”, – sakė Jūratė. – Ši
premija – tai padėka ir visiems Čika-
gos litua nistinės mokyklos mokyto-
jams už jų ‘nematomą’ darbą,  ug dant
jaunąją lie tuviukų kartą.” 

Savo ruožtu „Draugo” skaityto-
jams ji linkėjo: „Norint išau ginti
lietuviuką, reikia, kad jį suptų lietu-
vybės banga – banga, susidedanti iš
namų, mokyklos, užsiėmimų, spau-
dos ir kultūrinio gyvenimo. Tad
linkiu ‘Draugui’ toliau gyvuoti ir iš -
laikyti savo bangos dalį, o skaityto-
jams ir toliau domėtis augan čios kar-
tos lietuvišku gyvenimu.”

Audronė Elvikienė Maironio li -
tuanistinės mokyklos (Le-
mont)  vai    rą 2001 metais per-

ėmė iš buvusios šios mokyklos direk-
torės Eglės No vak ir direktorės pa-
reigas ėjo iki 2010 metų rugsėjo. 

Audronei, kaip ir Jūratei, peda-
goginio kelio pasirinkimui didelės
įta kos turėjo šeima. ,,Pirmiausia mes
turime būti dė kingi savo tėveliams –
jiems buvo svarbu išlaikyti lietuvy-
bę, jie norėjo, kad vaikai užaugtų lie-

tu viais. Mano tėveliai Aldona ir dr.
Vladas Šimaičiai buvo aktyvūs JAV
Lietuvių Ben druo me nės nariai. Ma-
ma buvo mokytoja. Taigi, klausimas
apie lietuvybės išlaikymą net ne kilo. 

Įtakos turėjo ir se neliai, nuo ma -
žumės pasakoję apie lietuvybės iš -
sau gojimo svarbą’‘, – apie tai, kodėl
jai rūpi lietuvybės išsaugojimas,
kalbėjo A. Elvikienė. Nors Audronė
gimusi JAV, tačiau tėvų ir senelių
įdiegtas su pratimas, kaip svarbu iš-
saugoti lietuvybę ir savo šaknis, pa-
žinti lietuvišką kultūrą, išmokti
kalbą, ir noras visa tai perduoti atei-
nančioms kartoms, nepaliko jokio
kito pasirinkimo kaip tik tap ti peda-
goge. Audronės manymu, jei lietu-
viai, gyvenantys svečioje šalyje, ne-
praras noro skiepyti lietuvybę sa vo
vaikams, tai lituanistinės mo kyk los
dar ilgai gyvuos. 

,,Vaikas niekada pats savo no-
ru nelankys lituanistinės mokyklos
(gal – vienas kitas?). Taigi ant tėve-
lių pe čių gula didžiulė našta ir ats-
a ko mybė ne tik išmokyti vaiką kal-
bos, bet ir iš auklėti jį lietuviu. Todėl,
ma nau, kad tėveliai, nevedantys
vaikų į litua nis ti nę mokyklą, daro
klaidą.

Kartais stebina kai kurių nese -
niai atvažiavusių tė velių nenoras
leis ti vaikus į litua nistinę mokyklą.
Bet gal turi praeiti laikas, kad tokie
tėveliai suprastų, jog neauklėjami
vaikai niekada nebus nei tikri lietu -
viai, nei Lietuvos patriotai. Nors tu -
riu pasakyti, kad ir tarp neseniai at -
va žiavusių daug tėvelių supranta,
kad, norint išsaugoti lietuvybę, būti-
na auklėti vaikus lietuviška dvasia.
Ir tas labai džiugina”, – apie lituanis-
tinių mokyklų reikalingumą kalba
A. Elvikienė.

„Džiaugiuosi išaugusia Mairo -
nio mokykla (Lemont), su mano vyro
Antano ir  mūsų sūnų – Pauliaus ir
Ariaus – pagalba at siradusiu mokyk-
los internetiniu puslapiu, su bendra-
darbių pa galba organi zuotomis kon-
fe rencijomis, stovyklo mis bei tobuli-
nimosi kursais, daug me tų vykusiais
Dainavoje, MI, lituanistinių mokyklų
mokytojams.              Nukelta į 14 psl.

RENATA NOVOGRECKAITĖ

LR prezidentas Valdas Adamkus ir Jūratė Dovilienė.                    Bruno Dovilas nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Ant tėvelių pečių gula našta –
išauklėti vaiką lietuviu
Supažindiname skaitytojus su JAV LB Švietimo tarybos Švietimo premijos 2010 laimėtojomis 



LR garbės konsulė Krista Bard (antra iš dešinės) po varžybų susitiko su Drexel
trenere Denise Dillon  (pirma iš dešinės), Drexel komandos krepšininke Kamile
Nacickaite (ketvirta iš dešinės), Towson krepšininkėmis, Simona Petronyte (trečia iš
dešinės) ir Dovile Miliauskaite (penkta iš dešinės). Rungtynes taip  pat stebėjo Danu -
tė Gedeikienė (šešta iš dešinės) ir Linas Gineitis. Rimo Gedeikos nuotr.

Vasario 3 d., ketvirtadienį, Philadelphia įvyko įdomios varžybos tarp Drexel
University (Philadelphia) ir Towson University krepšinio komandų (Maryland),
kuriose žaidė ir trys lietuvaitės: Kamilė Nacickaite (Drexel U), Dovilė Miliauskaitė ir
Simona Petronytė (Towson U). Varžybas stebėjo grupė lietuvių, tarp jų ir Lietuvos
Respublikos garbės konsulė Krista Bard. 

Parengė Rimas Gedeika
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Neseniai, sausio 5 d., savo 18-ąjį
gimtadienį atšventęs geriausias
Amerikos gimnazijų atletas – lietuvis
iš pietvakarinių Čikagos priemiesčių
Lukas Veržbickas (JAV – Verzbicas)
praėjusį šeštadienį, vasario 5 d., Bos-
ton mieste  (MA) išbandė savo jėgas
su geriausiais bėgikais pasaulyje. 

Lietuvaitis buvo lenktynių „New
Balance Boston Indoor Grand Prix’’
dėmesio centre. Jis rungtyniavo 1
mylios bėgime, kur prie pradžios li-
nijos stojo 14 profesionalų iš įvairių
pasaulio kraštų. Lukas buvo vienin-
telis gimnazistas, specialiai rengėjų
pakviestas, net du kartus iš eilės yra
pelnęs geriausiojo jaunojo JAV bė-
giko titulą. 

Nepaisant, kad vaikinas tikėjosi
kiek geresnio rezultato (galvojo nu-
bėgti greičiau nei per 4 minutes), jis
liniją kirto aštuntas, pralenkęs ne
vieną olimpinių žaidynių dalyvį ir
daugiau nei 10 metų vyresnių už jį
bėgikų. 

Luko rezultatas neblogas

Mūsų tautiečio laikas – 4:03:88 –
buvo pakankamai geras, žinant, jog
jis pirmą kartą bėgo su profesiona-
liais bėgikais. Tai jaunąjį lietuvį vei-
kė morališkai ir kėlė nemažą jaudulį. 

Po bėgimo Lukas buvo pats popu-

liariausias tarp žiūrovų: daug kas no-
rėjo jam paspausti ranką ir gauti
autografą. Daliai jo gerbėjų teko nu-
sivilti, mat jis kartu su laimėtoju tu-
rėjo skubėti į spaudos konferenciją. 

Mylios bėgimą laimėjo amerikie-
tis Russell Brown – 3:54:81, baigęs
Stanford University ir 2008 m. pra-
dėjęs profesionalaus  bėgimo karjerą.
Antroje vietoje (3:55:87) liko irgi
Stanford University baigęs Garrett
Heat, o trečiąją vietą (3:56:29) pelnė
olimpinis sidabro medalininkas Nick
Willis iš Naujosios Zelandijos. 

JAV uždarų patalpų čempionas
Alen Webb (jis praėjusią savaitę Lu-
kui įteikė geriausiojo Amerikos jau-
nojo bėgiko apdovanojimą) bėgimą
baigė tik vienu laipteliu aukščiau nei
jaunasis lietuvis. 

Sukliudė oro sąlygos ir patalpų
treniruotėms nebuvimas

Kaip mums pasakojo Luką į Bos-
ton lydėjęs jo asmeninis treneris,
patėvis Romas Bertulis, Čikagoje
prieš bėgimą siautusi sniego pūga ir
tinkamo maniežo nebuvimas neleido
Lukui tinkamai pasiruošti šioms
svarbioms varžyboms. Tačiau, nepai-
sant to, Luko pasirodymas buvo gana
geras. Pokalbius su Luku spausdino
didžioji JAV spauda, o internete tai
buvo galima pamatyti nufilmuotoje
medžiagoje. 

Vienas iš retesnių nuotykių šiose
varžybose nutiko vyrų 3,000 metrų
bėgime, kai Etiopijos bėgikas Dejen
Gebremeskel jau pirmame rate pa-
metė vieną batą ir likusį laiką bėgo
tik su kojine ir dar pajėgė įveikti rim-
čiausią savo varžovą Mo Farah iš
Didžiosios Britanijos. Laimėtojo lai-
kas – 7:35:37.

Šias varžybas sekmadienį rodė
Amerikos sporto kanalas ESPN2. 

Vasario 12 d. lietuvaitis kviečia-
mas dalyvauti net dvejose aukšto
lygio varžybose. Jis pasirinko New
York, kur vyks geriausiųjų JAV stu-
dentų lengvosios atletikos rungtynės.
Šį kartą mūsiškis išbandys jėgas su
kitu kviestiniu svečiu – garsiausiuo-
ju JAV vidutinų nuotolių bėgiku
Bernard Laget.

Rungtynės su geriausiais bėgikais Žaidė trys lietuvaitės

„Lituanicos” („Liths”) salės fut-
bolo pirmenybėse antrus metus iš
eilės nugalėtojais tapo „Vilniaus”
komanda, kuri baigiamosiose rung-
tynėse įveikė „Kauno” komandą 3:1.
Laimėtojams du įvarčius pelnė And-
rius Ramonas, dar vieną įmušė Ma-
rius Ptašinskas. Esant rezultatui 3:0,
garbės įvartį kauniečiams įmušė jų
komandos vadovas Tautvilas Tara-
sovas.

Per visus salės varžybų sezonus
„Vilnius” tapo nugalėtoju 3 kartus,
po kartą laimėjo „Panevėžio” ir
„Kauno” komandos.

Dėl trečios vietos kovojo „Poke-
rio klubo” ir „Nevėžio” komandos.
Čia pergalę pelnė ir bronzos meda-
lius iškovojo pirmieji, „Nevėžį” įvei-
kę 8:5.

Įdomu, kad „Nevėžio” komanda
medalių nelaimėjo, tačiau jos žaidė-
jas Laimonas Bytautas gavo geriau-

sios lygos puolėjo bei rezultatyviau-
sio futbolininko apdovanojimą. Jis
per devynerias šių pirmenybių rung-
tynes įmušė 22 įvarčius. Antroje
vietoje pagal įmuštą įvarčių skaičių
liko „Vilniaus” komandos puolėjas
Edvinas Trinkūnas (17 įvarčių).

Po baigiamųjų varžybų „Kuni-
gaikščių užeigos” restorane įvyko
nugalėtojų bei apdovanojimus ga-
vusių žaidėjų pagerbimas-pobūvis. O
apdovanojimų buvo įvairių: geriau-
sio gynėjo apdovanojimą gavo Min-
daugas Jablonskis („Pokerio klu-
bas”), geriausio vartininko – Algir-
das Zamalaitis („Vilnius”), geriausio
saugo – Mindaugas Palaima („Kau-
nas”), jauniausiojo pirmenybių fut-
bolininko piniginį apdovanojimą
gavo „Nevėžio” atstovas Emilis  By-
tautas (Laimono  Bytauto sūnus).

Edvardas Šulaitis

„Vilnius” vėl laimėjo salės futbolo 
pirmenybes

Kadangi Čikagos  „Fire” neteko
kelių gerų futbolininkų: karjerą
baigė Brian McBride, o Freddie
Ljungberg ir Nery Castillo išėjo į ki-
tus klubus, futbolininkų eilės ge-
rokai praretėjo.

Tad klubas įsigijo vieną naują
futbolininką – 25 metų amžiaus Gas-
ton Puerari. Jis žaidė Montevideo
„Wanders” klube, kuris du pasku-

tinius sezonus rungtyniauja Urug-
vajaus pirmoje divizijoje. Jis ten per
35 rungtynes pelnė 8 įvarčius.

„Fire” klubas jau pradėjo treni-
ruotis „Bridgeview Sports Dome”
patalpose ir stipriai ruošiasi naujam
sezonui, tikėdamasis pirmenybėse
pasirodyti geriau negu pernai.

Edvardas Šulaitis

„Fire” klubas įsigijo Urugvajaus žaidėją

Praėjusios savaitės pabaigoje
Dallas (Texas, JAV) vyko keturiasde-
šimtosios ,,Super Bowl’’ varžybos,
kurios nulemia sezono NFL (nacio-
nalinė amerikietiškojo futbolo lyga)
nugalėtojus.

Šių metų ,,Super Bowl’’ rungty-
nėse susitiko AFC (Amerikos futbolo
konferencija) čempionai ,,Pittsburgh
Steelers’’ ir NFC (nacionalinė futbolo
konferencija) čempionai ,,Green Bay
Packers’’. Prieš rungtynes dauguma
žinovų sakė, jog šis susitikimas bus
itin įdomus, ir jie neklydo.

Šventė prasidėjo giedant JAV
himną, kurį atliko Christina Agui-
lera. Nors ji ir praleido vieną eilutę,
šventė tęsėsi. Pirmajame ketvirtyje,
likus žaisti 3 minutes ir 51 sekundę,
įvartį po puikaus Aaron Rodgers per-
davimo pelnė ,,Packers’’ žaidėjas
Jordy Nelson, išvesdamas ,,Green
Bay’’ į priekį 7–0. Praėjus 17 sekun-
džių, Nick Hollins perėmė kamuolį ir
pelnė dar vieną įvartį, po kurio
rezultatas tapo 14–0. Įpusėjus antra-
jam ketvirčiui, ,,Steelers’’ komanda
pelnė 3 taškus ir sušvelnino skir-
tumą, tačiau ketvirčio pabaigoje dar
vieną įvartį pelnė Greg Jennings.
Antrajame ketvirtyje, likus žaisti 39

sekundėms, pirmąjį įvartį Steelers
komandai po Ben Roethlisberger per-
davimo pelnė Hines Ward.

Ilgosios pertraukos metu pub-
liką linksmino ,,Black Eyed Peas’’.
Rezultatas, prisidedant trečiajam
ketvirčiui, buvo 21–10 ,,Pacers’’ nau-
dai. Pirmąjį ir vienintelį įvartį tre-
čiajame ketvirtyje pelnė ,,Steelers’’
žaidėjas Rashard Mendenhall. Ket-
virtajame ketvirtyje vyko aršiausia
kova, kur po įvartį pelnė abi koman-
dos, tačiau galutinį tašką padėjo Ma-
son Crosby, po kurio taškų ,,Packers’’
užsitikrino ketvirtąjį titulą koman-
dos istorijoje rezultatu 31–25.

Naudingiausiu žaidėju paskelb-
tas ,,Green Bay Packers’’ puolimų
organizatorius A. Rodgers.

Paruošė Paul Triukas

,,Super Bowl’’ taurę iškėlė 
,,Green Bay Packers’’

SSPPOORRTTAASS

Jaunuoju bėgimo fenomenu, ,,Wonder
boy” ir kitais epitetais vadinamas Lukas
Veržbickas bėgo su žymiausiais pasaulio
profesionalais bėgikais.

Aaron Rodgers.

EDVARDAS ŠULAITIS
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,,Diplomatijos žvaigždė” įteikta
Prancūzijos lietuviui 

Vilnius, (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis už istorinio palikimo puoselėjimą
Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigž-
dė” apdovanojo buvusį ilgametį
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininką Perkūną Liutkų. Šis
Prancūzijos lietuvis Lietuvai pado-
vanojo vertingus savo tėvo Lietuvos

diplomato Antano Liutkaus archy-
vus, kurie suteikė galimybę lietu-
viams sužinoti apie Lietuvos diplo-
matų veiklą Antrojo pasaulinio karo
ir pokario metais ne tik Prancūzijoje,
bet ir JAV, Italijoje. 

,,Šie archyvai mums yra bran-
gūs, nes juose esanti filmuota me-
džiaga perteikia istorinių Lietuvai
svarbių asmenų gyvenimus”, – sakė
A. Ažubalis. Jis taip pat padėkojo P.
Liutkui už pagalbą nepriklausomos
Lietuvos diplomatams ir paramą
stiprinant Lietuvos valstybingumą.

,,Nepriklausomos Lietuvos atsto-
vybės Paryžiuje vėliava, jūsų tėvo
diplomato išsaugota per visus sovie-
tinės okupacijos metus, tapo brangia
relikvija atsikūrusios Lietuvos am-
basadai ir kartu – gražiu valstybės ir
diplomatinės tarnybos tęstinumo
simboliu”, – sakė ministras.

P. Liutkus gimė 1939 m. Prancū-
zijoje, buvo aktyvus Prancūzijos Lie-
tuvių Bendruomenės veikėjas. Pir-
mąsyk į Lietuvą jis atvyko 1990 m.,
vėliau padėjo rengti pirmas nepri-
klausomos Lietuvos vadovų keliones
į Prancūziją.

URM garbės ženklas ,,Lietuvos
diplomatijos žvaigždė” yra teikiamas
nuo 2010 m. Šiuo ženklu yra apdova-
nojami Lietuvos ir užsienio valsty-
bių piliečiai bei organizacijos už ypa-
tingus nuopelnus garsinant Lietuvos
vardą, puoselėjant ir plėtojant tarp-
valstybinius santykius. 

Britanija supaprastins vizų išdavimą turtuoliams
Londonas, (,,Londono žinios”) –

Didžiosios Britanijos vidaus reikalų
ministerija ketina palengvinti vizų
bei leidimų nuolat gyventi šalyje iš-
davimą turtingiems investuotojams.
Tikimasi, kad imigracijos taisyklių
supaprastinimas padės Britanijos
ekonomikai. Remiantis naujomis tai-
syklėmis, pasiūlytomis Vidaus reika-
lų ministerijos, turtingiems migran-
tams reikės Britanijoje praleisti pusę
metų, o ne 9 mėnesius, kaip anks-
čiau, kad jie gautų vadinamąją in-
vestuotojo vizą.

Be to, pasiturintiems užsienie-

čiams bus lengviau gauti leidimą
nuolat gyventi Britanijoje. Tiems,
kurie šalyje investuos 10 mln. svarų
sterlingų, Britanija antraisiais na-
mais taps jau po 2 metų. Investuo-
tojai su 5 mln. svarų sterlingų leidi-
mą gyventi gaus po 3 metų, o turtuo-
liais su 1 mln. svarų sterlingų – po 5
metų. Dabar bet kuriam investuo-
tojui, nepriklausomai nuo jo inves-
tuotos Britanijoje sumos, leidimo gy-
venti tenka laukti 5 metus. Naujosios
taisyklės gali įsigalioti nuo šių metų
balandžio, jei joms pritars Britanijos
parlamentas. 

JAV vyriausybė perspėja apie nemažėjantį  
teroro pavojų

Washington, DC (BNS) – JAV te-
ritorinio saugumo sekretorė Janet
Napolitano mano, kad naujų teroris-
tinių išpuolių pavojus Jungtinėse
Valstijose šiuo metu yra didžiausias
nuo 2001 m. rugsėjo 11-osios, kai griu-
vo Pasaulio prekybos centro dango-
raižiai dvyniai. Grėsmę esą kelia te-
roristų tinklas ,,al Qaeda” ir jo są-
jungininkai ekstremistai, toliau kal-
bėjo pareigūnė. Kartu ji pabrėžė, kad

dėl sėkmingos kovos su teroru ,,al
Qaeda” smogiamoji galia sumažėjo. 

J. Napolitano sakė, kad ypač di-
delį nerimą kelia tai, kad ,,al Qaeda”
vis dažniau išpuoliams verbuoja
amerikiečius ir kitus Vakarų valsty-
bių piliečius. Manoma, kad teroristai
pirmiausiai planuoja mažesnius te-
roro išpuolius, kurie reikalauja ma-
žiau pajėgų ir todėl juos sunku iš
anksto susekti.

Vilnius, (ELTA) – Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas
(LLTI) pradeda leisti naują mažųjų
mokslinių monografijų seriją ,,In
brevi”, skirtą pristatyti šiuolaikinės
lietuvių literatūros autorių kūrybai. 

Pirmoji šioje serijoje – literatū-
rologės Loretos Jakonytės monogra-
fija ,,Karvės kuolas Pilies gatvėje”
apie rašytojos Renatos Šerelytės kū-
rybą. R. Šerelytės kūrybos studija
siekiama aptarti ligšiolinę rašytojos,
recenzijų autorės, laidų vedėjos kū-
rybos visumą – nagrinėjamos bemaž
visos R. Šerelytės raiškos sritys ir
žanrai: proza (novelės, romanai, esė),
kūryba vaikams (poezija, pasakos, is-

torinės apysakos), literatūros kritika
(recenzijos, apžvalgos), publicistika. 

,,Nūdienos literatūros laukas pil-
nas Renatos Šerelytės tekstų: 16 kny-
gų, apie 200 recenzijų, per 100 publi-
cistikos straipsnių, keliasdešimt in-
terviu. Jos prozos vertimai atstovau-
ja lietuvių literatūrai užsienyje, kū-
riniai apdovanojami premijomis,
nagrinėjami universitetuose, siūlo-
mi ‘Metų knygos’ rinkimams”, – var-
dija L. Jakonytė. 

Neseniai pasirodė ketvirtasis R.
Šerelytės romanas ,,Vėjo raitelis”,
kuriuo, pasak literatūrologų, rašyto-
ja grįžta prie ,,modernistinio manie-
rizmo”.

Pasikeitė konsulinio mokesčio dydis
Washington, DC, (LR ambasa-

dos Washington, DC info) – Nuo 2011
m. sausio 18 d. dėl valiutos kurso svy-
ravimų Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se keičiasi konsulinio mokesčio dydis. 

Konsulinio mokesčio dydis JAV
doleriais (galioja nuo 2011 m. sausio
18 d.): mokestis už prašymo išduoti
vizą nagrinėjimą  – 80 dol., mokestis
už prašymo išduoti grupinę vi-
zą nagrinėjimą, pridedant už kiek-
vieną asmenį po 2 dol., mokestis už
prašymo išduoti vizą nagrinėjimą
Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Alba-
nijos, Bosnijos ir Hercogovinos,
Juodkalnijos, Makedonijos, Serbijos
piliečiams  – 47 dol., paso išdavimas,
keitimas  – 133 dol., asmens grįžimo
pažymėjimo išdavimas – 7 dol., doku-
mentų dėl LR pilietybės įgijimo ir
grąžinimo priėmimas  – 67 dol., LR
pilietybės atsisakymo įforminimas  –

80 dol., LR pilietybės išsaugojimo do-
kumento įforminimas – 34 dol., do-
kumentų pareikalavimas – 27 dol.,
įgaliojimo arba testamento surašy-
mas  – 67 dol., įgaliojimo arba testa-
mento tvirtinimas  – 40 dol., konsuli-
nės pažymos išdavimas – 40 dol., do-
kumentų nuorašų ir jų išrašų tikru-
mo paliudijimas  – 14 dol., parašo do-
kumentuose tikrumo paliudijimas  –
14 dol., dokumento vertimo iš vienos
kalbos į kitą tikrumo paliudijimas
(už puslapį) – 40 dol., dokumentų le-
galizavimas – 27 dol., mokestis už LR
santuokos, gimimo, ištuokos, vardo/
pavardės keitimo liudijimo išdavi-
mą  – 27 dol., santuokos įregistravi-
mas ir santuokos liudijimo išdavi-
mas  – 153 dol., vaiko gimimo įregist-
ravimas ir gimimo liudijimo išdavi-
mas – 20 dol., dokumentų leidimui
laikinai gyventi Lietuvoje tvarky-
mas – 133 dol.

Londonas, (Studijos ,,Monoklis”
info) – Tarptautiniame Valencijos fil-
mų festivalyje „La Cabina” Ispanijoje
operatorius Audrius Kemežys pripa-
žintas geriausiu ir apdovanotas už
darbą filme „Balkonas” (režisierė
Giedrė Beinoriūtė).

Tarptautinis Valencijos filmų
festivalis, skirtas vidutinės trukmės
filmams, 2010 m. pabaigoje buvo su-
rengtas trečią kartą. Į oficialiąją pro-
gramą buvo atrinkta 20 filmų iš įvai-
riausių pasaulio šalių, tarp kurių
Lietuvai atstovavo studijos „Monok-
lis” filmas „Balkonas”. 

Filmas „Balkonas” Lietuvos kino
ir televizijos kino apdovanojimuose
„Sidabrinė gervė’ 2009” pripažintas
geriausiu metų trumpametražiu fil-
mu. Lietuvos kino platintojų apdova-
nojimuose „Kino juosta’ 2008” „Bal-
konas” pelnė metų lietuviško filmo
vardą. „Pravda naujokų 2008” apdo-

vanojimuose geriausia naujoke kine
pripažinta „Balkono” jaunoji aktorė
Elzbieta Degutytė. Taip pat 2009 me-
tais tarptautiniame Kairo filmų vai-
kams ir jaunimui festivalyje „Balko-
nas” pelnė sidabrinį Kairo prizą.

Daugiau informacijos rasite stu-
dijos „Monoklis” puslapyje www. mo-
noklis.lt

Lietuviui – geriausio operatoriaus
apdovanojimas Ispanijoje

Lietuvos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis (d.) įteikė garbės ženklą
,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė” ilgame-
čiam Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkui Perkūnui Liutkui.  URM nuotr.

Operatorius A. Kemežys. MMoonnookklliiss..lltt nuotr.

Mažųjų monografijų seriją pradeda 
R. Šerelytės kūrybos studija

Atkelta iš 1 psl. pirmosios ne-
priklausomos Lietuvos  laikotarpiu
ir antisemitinių nuotaikų stiprėji-
mas XX a. ketvirtąjį dešimtmetį, Lie-
tuvos pilietinės visuomenės irimas
pirmosios sovietų okupacijos ir po
jos sekusios nacių okupacijos aki-
vaizdoje.     

Šios perspektyvos buvo itin svar-
bus pagrindas diskusijai apie Lietu-
vos pilietinės visuomenės irimą pir-
mosios sovietų okupacijos ir po jos
buvusios nacių okupacijos akivaiz-
doje. Paskutinė diskusijų dalis deta-
liai nušvietė Holokaustą Lietuvoje ir
lietuvių dalyvavimą žydų genocide.
Tikimasi, kad konferencija paskatins
glaudesnį tyrimus vykdančių Lietu-
vos, Izraelio, JAV, Jungtinės Karalys-
tės, Vokietijos ir Lenkijos moksli-
ninkų ir akademikų bendradarbia-
vimą. 

Šiandieniniams Lietuvos įvy-
kiams buvo skirta neakademinėje ap-

linkoje vykusi istorikų diskusija
„Kodėl šiandien vis dar sunku kal-
bėti apie Holokaustą”. Joje pabrėžta
politinės valios būtinybė spren-
džiant lietuvių ir žydų teisines prob-
lemas, dialogo svarba abipusiai ti-
riant ir pripažįstant vieni kitų is-
torijas.

Konferenciją lydi renginių pro-
grama, atspindinti šiandien Lietu-
voje vykstančius litvakų paveldo
tyrimus, diskusijas apie tragiškus
XX a. įvykius. Londone atidarytos
parodos „Tylos gausmas: žydų gyve-
nimo Lietuvoje pėdsakai”, „Lietuvos
sinagogos”, rodomi filmai „Pasaulis
buvo mūsų: žydiškas Vilnius” (JAV,
2006), „Palieku jums savo vaiką”
(Lietuva, 2005), „Yitgadal V’yitka-
dash: memorialinės skulptūros Stro-
šiūnų šile”. 

2011 metus Seimas paskelbė Ho-
lokausto aukomis tapusių Lietuvos
gyventojų atminimo metais. 

Diskutuota apie žydų istoriją ir Holokaustą



Tie, kas buvo Egipte, šioje šalyje
galėjo tikėtis pamatyti visko:
bekraščio Kairo sumaištį, tur-

gaus šurmulį, Gizos piramidžių didy-
bę, lėtą išdidžią Nilo tėkmę, Asuano
karštį, Raudonosios jūros koralus,
sovietiniais automatais ginkluotų sa-
vanorių apsaugą, daugybę švento-
vių. Tiktai ne revoliuciją. O ji, įsižie-
busi Pietų Sudane, Tunise, Alžyre ar
Jemene, visa naikinančia ugnimi ėmė
siausti po senąją faraonų valstybę.

Visai neseniai pasaulio spaudoje
buvo rašoma, kad Pietų Sudane pra-
sidėjęs galingas separatistinis judėji-
mas persimeta į Tunisą ir kitas Šiau-
rės Afrikos šalis. Už pietinės Sudano
dalies atsiskyrimą referendume bal-
savo beveik 100 proc. jos gyventojų.
Tunise buvo sudaryta laikinoji vy-
riausybė, ir vadinamoji jazminų re-
voliucija išsikvėpė. Abejojoma, ar il-
gam. Ir iš tikrųjų: Tunise neramu-
mai nesibaigia.

Prieš keletą savaičių buvo pada-
ryta išvada, kad arabų šalys bijo, jog
spalvotosios ar gėlių revoliucijos ne-
kiltų ir kitose islamo valstybėse –
nuo Maroko iki Omano. Amžius gy-
vavusi nuostata, kad jos gali gyventi
tik autoritarinio režimo gniaužtuose,
baigia subyrėti. Pavojingas kokteilis
– nusenęs nemėgstamas diktatorius,
didėjantis nedarbas ir korupcija –
ypač kai jį sumaišo jauni žmonės,
virsta viską šluojančia neramumų
banga.

Kaire taip pat pradėjo bruzdėti
nepatenkintieji 30 metų trunkančiu
Egipto prezidento Hosni Mubarak
valdymu. Libijoje Muammar Gha-
daffi valdžioje nuo 1969 m., Sirijoje
valdžia jau keletą dešimtmečių yra
tos pačios politinės jėgos rankose.
Jordanijoje neseniai kilo riaušės dėl
maisto. Jemene taip pat dedasi dideli
įvykiai. Vadinasi, yra daug ženklų,
kad spalvotųjų (gėlių) revoliucijų
banga, arba perversmų virusas, pa-
sislinks į Afrikos pietus.

Bet Egiptas, kaip rašo Vakarų
spauda, yra ta lūžio taško Afrikos val-
stybė, kuri lemia viso juodojo
žemyno likimą. Ne Tunise ar Sudane,
o 17 milijonų Kairo gatvėse sprendžia-
si arabų pasaulio ateitis. Ne be pa-
grindo visi žvelgia į H. Mubarak. Jei
82 metų šiuolaikinis faraonas atsilai-
kys – revoliucijų kitose arabų šalyse
nebus, rašo „Foreign Policy”, jei jo
režimas žlugs – jose neišvengiamas
domino efektas. Tiesa, į įvykius gali
įsikišti kariuomenė, kuri gali susi-
gundyti valdžia. Tunise ji buvo neut-
rali, o ir Kairo gatvėse ant tankų sė-
dintys kareiviai kol kas atlieka stebė-
tojų vaidmenį.

Kita vertus, jei H. Mubarak pats
pasitrauks (kito varianto protestuo-
tojai net nemini) ir išvyks į Saudo
Arabiją ar Izraelį (tokį scenarijų
pateikia BBC; tvirtinama, kad Kairo
oro uoste jo laukia paruoštas prezi-
dentinis lėktuvas), revoliucijos ban-
ga atslūgs. Žmonės gaus ko norėję,
pavyzdžiui, opozicinio judėjimo „Na-
cionalinė sąjunga už permainas”
vadovą Mohamed ElBaradei.

Šis 69-erių politikas baigė teisę
Kairo universitete, 17 metų dirbo
Jungtinių Tautų struktūrose, kol
1997 metais buvo paskirtas ir net ke-
turias kadencijas išbuvo TATENA
generaliniu sekretoriumi. 2005 m. jis
gavo Nobelio premiją už pastangas
mažinant branduolinę ginkluotę ir
branduolinės energetikos plėtrą. Tai
jo vienokie ar kitokie nuopelnai – de-

rybos dėl branduolinės programos su
Šiaurės Korėja (2002 m.), Irako bran-
duolinių išteklių patikrinimas (2003
m. jis paneigė, kad S. Hussein gami-
nasi atominę bombą), o 2006 m. pa-
baigoje apkaltino Iraną sodrinus ura-
ną branduolinio ginklo gamybos tik-
slais, todėl JAV vėliau įvedė apribo-
jimus Teheranui. 2009 m. M. ElBara-
dei pasitraukė iš TATENA ir Kaire
buvo laikomas pagrindiniu iš ketu-
rių H. Mubarak varžovų 2011 m. pa-
baigoje turėjusiuose įvykti preziden-
to rinkimuose. Nuo pernai vasario jis
vadovauja minėtam opoziciniam
judėjimui.

Taigi šis energetikos specialistas
galėtų būti bent pereinamuoju Egip-
to vadovu. Nors išpažįsta islamą, jis
yra pasaulietinio masto veikėjas, to-
dėl nesuprantama Paryžiaus žurnalo
„Le Figaro” baimė, kad Egipte įsiga-
lės islamistų diktatūra. Beje, nuo
1980 m. šalyje islamas yra valstybinė
religija ir visus teismo sprendimus
turi patvirtinti šariatas. Egipte yra
daugiausia musulmonų sunitų (visa-
me pasaulyje jie sudaro apie 90 proc.
Korano sekėjų), bet jų radikalizmas
ne toks atviras kaip šiitų, todėl mažai
tikėtina, kad islamas čia įgaus tokias
negatyvias formas kaip kaimyninėse
arabų šalyse.

Spėliones dėl Egipto ateities su-
stiprina Vakarų nuostata. Britai ir
amerikiečiai kol kas nesuformuluoja
savo nuostatos dėl įvykių Egipte. Iš
pradžių JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton pagyrė H. Mubarak už
kantrybę ir stabilumą, tačiau paskui
paragino jį žengti pertvarkų keliu.
Dabartinį režimą palaiko Saudo Ara-
bija ir Izraelis. Pastarasis nuogąstau-

ja, kad perversmo Kaire atveju labai
pavojingas taptų maždaug 11 km ilgio
Egipto ir Izraelio pasienio ruožas,
kurį Gazos sektoriuje kontroliuoja
radikali palestiniečių grupuotė „Ha-
mas”. Arabų televizija „Al Jazeera”
pranešė, kad prezidento H. Mubarak
sūnūs pabėgo į Londoną, o jeigu patį
Egipto vadovą priims Tel Avivas, tai
bus jau viso Artimųjų Rytų regiono

skandalas. Apskritai Izraeliui ateina
sunkus metas, rašo laikraštis „Haa-
retz”, nes pernai jis sugadino santy-
kius su Turkija, o šiemet iš rankų
slysta jo partneris regione Egiptas.
Jeigu Tel Avivas neteks šio sąjungi-
ninko, tai ir Washington įtaka regio-
ne susilpnės.

Aišku, kad po šia baime slepiasi
galimybė prarasti ekonominę naudą.
Vien tai, kad Egiptas kontroliuoja
193,3 km ilgio Sueco kanalą, kuris

yra didžiausias šalies pajamų šalti-
nis po turizmo ir kurį dabar saugo
kariuomenė, yra Vakarų naftos im-
portuotojų galvos skausmas. Tvirti-
nama, kad praėjusią savaitę dėl nera-
mumų Egipte pasaulinės naftos kai-
nos šoktelėjo iki 100 dolerių už bare-
lį. Nesulaikomai krinta Egipto paja-
mos iš turizmo. Dar 2009 m. birželį
agentūra „Reuters” pranešė, kad Kai-
ras buvo priverstas skolintis iš Afri-
kos plėtros banko (AfDB), kad kaip
nors palaikytų 2004 m. pradėtas eko-
nomikos pertvarkas. Vien tų metų
sausį–kovą (tai labiausiai turistų pa-
mėgtas metas Egipte) pajamos iš tu-
rizmo sumažėjo daugiau kaip 17 pro-
centų. Apie šių neramumų nešamus
nuostolius kol kas duomenų nėra, bet
manoma, kad jie sudarys apie 30
proc., palyginus su tuo pačiu per-
nykščiu laikotarpiu.

Spėlioti, kaip Egipte klostysis
įvykiai artimiausiu metu, niekas ne-
siima. Vakarų spauda pabrėžia pavo-
jingą revoliucijų patirtį Šiaurės Afri-
koje ir galimą „užsibuvusių” ir ne-
mėgstamų diktatorių saulėlydį. O
„Foreign Policy” neapsiriboja vien
padėtimi Afrikoje. Jis retoriškai
klausia, kodėl ne tik Tuniso, Egipto,
Jemeno, Alžyro diktatoriai nebijo
minios rūstybės – opozicijos keliamų
protestų nepaiso ir Baltarusijos,
Turkmėnijos ar Uzbekijos režimai.
Matyt, jų vadovų valdymo pabaiga
susijusi ne vien su tuo, kad žmonės
badauja ar šalyje silpna opozicija. Vi-
suomeniniuose judėjimuose susidaro
vadinamoji kritinė masė, kuri ir įžie-
bia daugelį atspalvių turinčią nepa-
sitenkinimo kibirkštį. 

Geopolitika.lt

Česlovas Iškauskas – politikos ap-
žvalgininkas, žurnalistas, ilgametis
Lietuvos radijo ir televizijos darbuoto-
jas. Internete veda savo tinklaraštį
(www.iskauskas.lt).
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Lietuvių Fondas sveikina
didžiausios tautinės šventės

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga!

Lietuviai laisvę brangino visais laikais. 
Kiekvienam iš mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventė 

primena amžiną meilę Tėvynei bei neapsakomą 
laisvės troškimą.

Pagarbiai  prisimename 1918 m. Vasario 16-os
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus...

Tegul niekada nenutyla žmonių lūpose skambanti 
Tautiška giesmė.

Su Vasario 16-ąja, brangūs tautiečiai!

 LIETUVIų FONDAS  LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street   -  Lemont, IL 60439  USA  - Tel:  630-257-1616

Fax: 630-257-1647 - www.lithuanianfoundation.org - E-mail: admin@lithfund.org

AAPPŽŽVVAALLGGOOSS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Nuo Egipto iki Baltarusijos  

Kodėl laikosi režimai?

EEPPAA nuotr.

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

Atkelta iš 4 psl.
Verslo reikalais važinėjo po pa-

saulį, bendradarbiavo keliuose žemy-
nuose su kitų kraštų ekonomistais,
politikais bei įmonių atstovais. Gin-
damas savo įmonę, nepasidavė teis-
muose JAV darbo sąjungai (Labor
Union; ne profsąjunga, kuri buvo
komunizmo mokykla), kurios nepa-
sotinami reikalavimai ilgus dešimt-
mečius sėkmingai veikiančią ben-
drovę vedė į pražūtį. Norėdamas iš-
vengti visiško bankroto, perkėlė di-
desnę gamyklos dalį į kitą valstiją,
kur darbo sąjunga dar nebuvo pri-
dėjusi savo letenos. Iš apie 3,000 dar-
buotojų 2,000 prarado darbus, pragy-
venimo šaltinį, bet kiti laimėjo – kito-
je vietoje kitomis sąlygomis įsidar-
bino kiti. Dėl darbo sąjungų išpūstų
kainų siuntė iš Japonijos jau paga-
mintus gaminius, kurie, kiek supra-
tau, buvo pagaminti iš Amerikos
atgabentos žaliavos.

Lietuvos antrosios nepriklauso-
mybės atkūrimo metu Petkus, vos
peržengęs 60 metų slenkstį ir išėjęs į
pensiją, skyrė savo jėgas tėvynės la-
bui. Bematant įsidarbino be atlygini-
mo LR vyriausybėje. Po pirmųjų mi-
nistrų pirmininkų Kazimieros Pruns-
kienės ir Alberto Šimėno buvo LR
Aukščiausiosios Tarybos paskirto
trečiojo ministro pirmininko Gedi-
mino Vagnoriaus patarėjas ekonomi-
kos reikalams. Deja, premjeras nela-
bai domėjosi veiksmingesniais vals-
tybės administravimo būdais, pro
pirštus žiūrėjo į patarimus, todėl jų
bendradarbiavimas ilgai nesitęsė.

Esame 1994 metais buvę kartu
Lietuvoje, visai neplanuotai, tuo pa-
čiu metu. Vienas pagrindinių mano
užsimojimų, iššūkių buvo Kauno
medicinos akademijos (dabar univer-
siteto) Stomatologijos (dabar Odon-
tologijos) fakultete brukamai įdar-
binti visu etatu Lietuvos vyčių narę
iš Kansas City, MO Juditą Martin,
RDH, BS, MS. Ji įdiegė Lietuvoje
naują mokslo šaką, naują profesiją –
burnos higienistas. Judita savaran-

kiškai paruošė pirmąsias šios profe-
sijos dėstytojas ir 1994 metais rugsėjo
1 d. pradėjo ketverių metų bakalauro
programą akademijoje.

Nors su Zenonu tąkart nesusiti-
kome, bet vieną vakarą telefonu kal-
bėjomės pusantros valandos – apsi-
keitėme nuomonėmis apie išgyven-
tus nuotykius, buvo sveika pasi-
džiaugti bei vienas kitam pasiguosti.
Supratau, kad mano pastangos irgi
priklauso nuo ekonomikos ir gali nu-
eiti niekais, jei ji nepagerės. Su tuo,
sukandęs dantis, sutikau, bet ne-
ėmiau per daug į galvą, nes mano tik-
slas buvo padėti pakelti dantų gydy-
mo lygį, kad sėkmingiau būtų gydo-
mi pacientai, o ne rūpintis kolegų
finansiniais laimėjimais.

Jei  tuometinis ministras pirmi-
ninkas būtų nors kiek pasimokęs iš
patarėjo gausios tarptautinės patir-
ties ir būtų laiku atsikratęs sovietų
režimo įbrukto, pražūtingai veikian-
čio tarybinės valdžios kraičio, tai da-
bar, anot Maironio, būtų ir giesmė ki-
ta. O pasaulio akyse Lietuva rikiuo-
tųsi šalia Estijos, kuri stebėtinai sėk-
mingai ir pasigėrėtinai pelningai
tvarko savo ūkį. Kaip ten bebūtų, jei
prieš dešimtmetį kitą ir anksčiau
žmonės iš Lietuvos važiavo į Ameri-
ką dantis gydyti, tai dabar jau kurį
laiką „amerikiečiai”, kurie gali,
plūsta į Lietuvą dantis bei dantenas
sėkmingai pasigydyti, o šviesios at-
minties svainio Zenono Petkaus
įžiebtas švyturys, jo pasiekimai, kaip
švietė, taip ir amžiams švies ne man
vienam.

Leonidas Ragas, DDS – dantų
gydytojas. Nuo 1991 m. bendradar-
biauja su Kauno Medicinos univer-
siteto Odontologijos fakultetu, nuo
1995 m. Lietuvos Stomatologų sąjun-
gos garbės narys (už nuopelnus Lie-
tuvos stomatologijai), „Lithuanian
Mercy Lift” narys, buvęs JAV LB Ta-
rybos narys, priklauso Amerikos dan-
tistų sąjungai ir Academy of  Dentist-
ry International.

Gyvenimo (ir ekonomikos) švyturys

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIjUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

vyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441

Klinikos tel. 815-834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

Čia vieta Jūsų skelbimui
Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

jOnAS v. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw j. yU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. jUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH jŪRATė BARSky, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. (Gali dirbti vyras ir žmona kartu).
Tel. 312-307-4619.

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

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

* Moteris ir vyras ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Gali dirbti
kartu arba atskirai. Tel. 773-954-5233
arba 773-344-8829.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
slaugos darbo su gyvenimu. Didelė pa-
tirtis, legalūs dokumentai. Gali išleisti
atostogų nuo balandžio mėnesio (bet

kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. Lietuvoje +370-647-65077
arba 630-730-2132.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja
automobilį, skaniai gamina maistą. Tel.
630-674-1545.

* 47 metų moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Patirtis, buiti-
nė anglų kalba. Gali pakeisti savaitga-
liais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
707-7902.

* Moteris ieško darbo pakeitimuose, su
gyvenimu ar naktimis. Tel. 708-691-
0103.

SKELBIMAI
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EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Atkelta iš 5 psl.     Iškart pagalvojau,
kad lieps nuginkluoti savanorius,
nes pasipriešinimas turėjo būti tai-
kus. Tačiau savo nusiraminimui su-
pratau, kad reikalas visiškai kitas.
Landsbergis buvo gavęs neseniai iš-
rinkto Rusijos prezidento Boris Jel-
cin faksą, kuriame jis siūlė  Lietuvai
Bendros gynybos ir bendradarbiavi-
mo sutartį. Landsbergis galvojo, kad
čia gali būti koks nors klaidinantis
rusų žaidimas. Paskaičiau tą doku-
mentą ir pasakiau savo nuomonę,
kad tai yra nuostabu. „Pasirašykite,
čia yra kaip tik tai, ko reikia”, – at-
sakiau. Jis pasirašė. Jelcin, kaip Ru-
sijos prezidentas, tada neturėjo dide-
lių karinių jėgų, nes Sovietų Sąjungą
valdė Gorbačiov, turėjęs visą kariuo-
menę, visas struktūras, pinigus – vis-
ką. Jelcin priklausė tiktai vienas pa-
statas Maskvoje, kur buvo gal kokie 4
sargai su pistoletais. Tokia buvo jo
kariuomenė. Bet jis turėjo didžiulį
autoritetą, nes rusų liaudis jį išrinko
savo prezidentu. Gavęs Landsbergio
atsakymą, jis padarė oficialų pareiš-
kimą rusų kareiviams nedalyvauti
smurte prieš lietuvius. Įdomus daly-
kas: kai jis kandidatavo į prezidento
postą, Lietuvos komunistų partija,
atsiskyrusi nuo sovietų komunistų
partijos, spausdino jam medžiagas
Vilniuje, Spaudos rūmuose ir kitur.
Rusijoje jis to negalėjo padaryti. Dėl
to jis politiškai ir morališkai jau-
tėsi skolingas lietuviams už para-
mą kritišku metu ir tą dieną jis gerai
sumokėjo. Mes iš karto atspausdi-
nome tūkstančius to pareiškimo la-
pelių ir išdalijome sovietų kariams.
Po kelių dienų tas pareiškimas per
užsienio žiniasklaidą pasklido ir
Rusijoje. 

Iš tikrųjų mums labai padėjo pa-
tys rusai, kur kas daugiau, negu, pa-
vyzdžiui, Amerika. Žmonės, trokš-
tantys laisvės, yra didžiausias strate-
ginis ginklas. 

– Praėjo 20 metų. Kaip verti-
nate Jums LR Prezidentės pa-
skirtą aukštą apdovanojimą?

– Gavęs šią žinią pagalvojau, kad
yra žmonių, ypač tų, kurie buvo prie
Televizijos bokšto, kurie yra daug
daugiau to verti. Manau, gal buvo ko-
kios dvi minutės, kai ir aš padariau
vieną narsų dalyką. Mūsų vadovybė-
je Parlamente buvo trys ginkluoti
vyrukai, ir kuo toliau, tuo labiau
aiškėjo, kad jie dirbo tarybinei pusei,
o ne  Lietuvos nepriklausomybės var-
dan. Jie atsisakė lemtingų dalykų, iš
jų elgesio ir pasisakymų paaiškėjo,
kad mes turime tris priešiškai nusi-
teikiusius ginkluotus žmones, įsitai-
siusius pačioje vadovybėje. Niekas
nedrįso jų sutvarkyti. Tarnaudamas
West Point buvau apmokytas, kaip
nuginkluoti žmogų su ginklu, kai
pats jo neturi. Bet mus mokino, kaip
atimti ginklą iš vieno asmens, o čia
reikia atimti iš karto iš trijų. Vienas
iš tų trijų žmonių atrodė tvirčiau-
sias, jis man buvo sakęs, kad iš mūsų
tarybiškumo neišrausi, jo netgi vei-
das atrodė kaip tikro žudiko. Nu-
sprendžiau, kad ginklą pirmiausia
turiu atimti iš jo, o paskui iš kitų
dviejų. Tai buvo gana rizikinga, bet,
laimei, pasisekė. Taigi buvo kokios 2
minutės tikro pavojaus. O šiaip bu-
vau, kaip ir visi Parlamento gynėjai,
visiems grėsė tas pats. 

Mes žinojome, kad buvo nuspręs-
ta priešintis be smurto, bet išsiuntė-
me tris ketvirtadalius savo žmonių,

ginkluotų ,,Molotovo kokteiliais”,
prie Parlamento. Jei sovietai pultų
minią, jų užduotis buvo, kad žudikai
iš tos aikštės nebeišvažiuotų gyvi.
Sovietai šitą žinojo. Jie galėjo paimti
Parlamentą, bet suprato, kad bus au-
kų iš abiejų pusių. Ir politiškai, ir
psichologiškai jiems tą būtų sunku
pateisinti prieš Sovietų Sąjungos
žmones ir prieš pasaulį. 

– Esate gerai žinomas JAV
Kongrese savo įvairia lobistine
veikla. Kodėl nusprendėte ja už-
siimti?

– Kai tarnavau „Žaliosiose bere-
tėse”, lankydavausi taip vadinamoje
slaptųjų operacijų bibliotekoje. Stu-
dijavau, kaip JAV per CŽV rėmė įvai-
rius partizaninius judėjimus. Para-
doksas – Amerika faktiškai rėmė jė-
gas, kurios gniuždė tuos partizani-
nius judėjimus. Pavyzdžiui, po Ant-
rojo pasaulinio karo JAV neva rėmė
12 partizaninių judėjimų: Lietuvoje,
Albanijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Ti-
bete, Kinijoje, Kuboje, 2 kartus Kur-
distane, Angoloje, Laose ir Sumat-
roje. Pasigilinus į įvairią informaci-
ją, akivaizdu, kad dažnai įvykdavo
tiesiog išdavystė. Tie visi partizani-
niai judėjimai buvo sužlugdyti ir
žiauriai užgniaužti. Visa taip vadina-
ma parama būdavo tokia neveiks-
minga ir tarsi paskaičiuota taip, kad
patys partizanai žūtų. Afganistano
atvejis būtų buvęs 13-tasis. 1980 m.
iškėliau Afganistano gynybos nuo so-
vietų okupacijos klausimą JAV Kong-
rese. Visiems buvo aišku, kad Afga-
nistano laisvės gynėjams reikėjo pa-
veikių priešlėktuvinių ginklų. Be-
veik 6 metus buvo siunčiamos ne-
veiksmingos raketos, kurios nenu-
mušė nė vieno lėktuvo, o ją iššovę
laisvės kovotojai būdavo pastebėti iš
oro ir tuoj pat sunaikinami. Man pa-
vyko įtikinti Kongreso narius ir se-
natorius, kad į Afganistaną būtų nu-
siųsta 200 ,,Stinger” raketų, o šio
sprendimo nenorėjęs vykdyti CŽV di-
rektoriaus pavaduotojas buvo priver-
stas atsistatydinti. 

– Kodėl nusprendėte atsista-
tydinti iš specialiųjų karinių da-
linių? 

– 1980-aisiais nutraukiau visus
ryšius su kariuomene. Žinojau, kad
tolimesnėje mano veikloje neišven-
giamai turėsiu įvairių problemų su
JAV valdžios institucijomis. Jei ir
toliau būčiau tarnavęs kaip priesai-
ką davęs kariškis, turėčiau paklusti
savo vadovybei, kuri turėtų teisę
man įsakyti ir nurodyti, ką turiu ir
ko neturiu daryti. Kad tapčiau laisvu
amerikiečiu, turėjau nutraukti visus
buvusius tarnybos ryšius. 

– Gana kritiškai pasisakote
apie JAV centrinę žvalgybos val-
dybą (CIA). Ar nesulaukiate „ne-
malonumų iš valdiškų namų”?

– Visko pasitaiko, CŽV manęs ne-
labai mėgsta. 1982-aisiais nutiko ga-
na įdomus įvykis. Amerikos rusai
mane buvo įdarbinę gelbėti į Afga-
nistano partizanų nelaisvę pakliu-
vusių sovietų karių gyvybes. Kartu
su manimi buvo paskirtas dirbti ir
ukrainietis Jurij Bezmenov, buvęs
„Novosti” pareigūnas, labai gabus
propagandistas, Lenino premijos lau-
reatas, bet jau kuris laikas pabėgęs iš
Sovietų Sąjungos ir gyvenantis Vaka-

Nenuilstantis karys

ruose. Mes kartu buvome siunčiami į
Afganistaną, kad skatintume sovietų
karių dezertyravimą ir įtikintume
afganus, kad jie nežudytų belaisvių.
Bezmenov gyveno Toronto mieste ir
pas jį apsilankę sovietų pareigūnai
pradėjo grasinti, kas įvyks jo žmonai
ir jo šeimai, jei jis imsis tokio darbo.
Jam buvo paaiškinta, kad jis jau yra
nuteistas mirties bausme ir jeigu jis
tik nuvyks į Pakistaną, ta mirties
bausmė jam bus iš karto įvykdyta.
Jis rimtai išsigando. Aš keliavau
vienas. Po kiek laiko mane suėmė
Pakistano slaptosios tarnybos, aš 78
dienoms dingau iš akiračio. Buvau
įkalintas nuo spalio 10 iki gruodžio
27 dienos. Per tą laiką JAV Kongreso
rezoliucija dėl paramos afganų lais-
vės kovotojams, kurią man buvo
pavykę pristatyti su 99 senatorių
parašais, buvo politiškai sužlugdyta.
Pagaliau Pakistano slaptųjų tarnybų
pareigūnai manęs kalėjime paklausė:
„Ar tu per daug nepyksti? Gal jau
nori, kad tave paleistume?” ir mane
paleido. Vėliau partizanai, kurie tu-
rėjo ryšius su Pakistano saugumu,
išsiaiškino, kad aš buvau suimtas
CŽV nurodymu. Sovietinės žvalgy-
bos tarnybos patvarkė savo Jurij
Bezmenov, o CŽV per pakistaniečius
patvarkė mane. 

– Kiek teko girdėti, Jums vis
dėlto pavyko įtikinti partizanus ir
išgelbėti apie 320 įvairių tautybių
kareivių belaisvių Afganistane.
Esate gerai žinomas musulmonų
pasaulyje, prisidėjote prie kovos
prieš genocidą Bosnijoje, Kosove,
dalyvaujate tarptautinėse konfe-
rencijose. Kas šiuo metu Jums
atrodo aktualiausia?

– Deja, Amerikos valdžia visada
atsisako paremti laisvės kovotojus.

Šiais laikais likimo valiai palikti
laisvės kovotojai Irane, Sudane. Pa-
kistanas šiandien ginkluoja mūsų
priešus Afganistane, o mes leidžiame
jam naudoti Amerikos lėktuvus ir
raketas prieš Balučistaną, kurį jie
okupavo dar 1948 m. 

Šaltojo karo laikais buvo toks
plačiai pagarsėjęs JAV ambasadorius
George Kenon. Dar penktajame de-
šimtmetyje jis parašė straipsnį įta-
kingame JAV žurnale ,,Foreign Af-
fairs”. Jame buvo raginama nenu-
versti komunistų paimtų valdžių, o
tik užkirsti kelią jų tolimesnia plėt-
rai. Buvo raginama puoselėti savo
Vakarų pasaulį,  deklaruojama, kad
komunistinis režimas subyrės pats.
Šis požiūris nulėmė Amerikos poli-
tiką 60-čiai metų. Visiems, kenčian-
tiems komunizmo priespaudą: lietu-
viams, rusams, lenkams, kinams,
tibetiečiams... – visiems dėl tokios
juodos politikos teko ištisas kartas
kentėti. Pagaliau, daugelyje šalių ko-
munizmui pačiam žlugus, JAV tebe-
palaiko tokias genocidinį režimą įve-
dusias valdžias kaip Sudane, kur ma-
siškai naikinamos kai kurios gentys.
Valstybės departamentas lyg ir ne-
pritaria genocidui, bet užkulisiuo-
se viskas daroma taip, kad tas reži-
mas liktų nenuverstas. Tai parodo
bendrą valdomojo elito ir biurokrati-
jos polinkį nusigręžti nuo pagrin-
dinių žmogiškųjų moralės klausimų,
juos galima paveikti tiktai mora-
liškai pagrįsta, kieta žmogiška ini-
ciatyva.

Kalbino 
Arvydas Reneckis

Arvydas Reneckis – Čikagoje ir
jos apylinkėse veikusios Amerikos
lietuvių televizijos įkūrėjas, laidų
rengėjas, operatorius, žurnalistas.

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInė SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA jODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILė v. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas jeleniauskas
DANTŲ gyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811
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SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS
FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų patogiu

,,lay-away” planu. Atliekame visus 
fotolaboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r. iki 6 v.v.; 
šeštadieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;

sekmadieniais uždaryta. Antradieniais ir
trečiadieniais susikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIŪLO DARBĄ

Dalia’s In Home Care Agency, Inc.
Seniausia lietuvių agentūra

Caregiver plasment for the
Elderly, Disabled, Childcare 

and Houskeeping
119 E. Ogden  Ave., ste 210 C

Hinsdale IL 60521
President: Dalia Makauskas

Licensed, Bonded, Insured
Call 773-247-6129

E. mail: Daliaihc@yahoo.com
IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org

Atkelta iš 10 psl.     
Nors šiuo metu jau nebedirbu li -

tuanistinėje mokykloje, tačiau ir to -
liau, kol turėsiu energijos, savo pa -
tirtį stengsiuos perduoti jauniesiems
mokytojams, prisidėsiu prie lietuvy-
bės išsaugojimo”, – apie nu veik tus
darbus ir ateities planus kalbėjo Aud -
ronė. 

Paklausta, ką jai reiškia JAV LB
Švietimo tarybos įver ti  nimas – vi-
suomenės siūlymu skirta „Švietimo
premija” – Audronė kalbė jo: „Buvau
tikrai nustebinta, kai su ži nojau apie
gautą premiją. Niekada nebuvau pa -
galvojusi, jog mano darbas bus taip
įvertintas. Tie siog dir bau iš visos
širdies, nesitikėdama jo kių apdova -
no jimų, kaip, manau, ir Jūratė Do -
vilienė. Ji buvo mano ‘de šinioji’ ran -
ka, kai reikėjo planuo ti, organizuoti
įvairias konferencijas ir įgyvendinti
ki tus projektus. Mes abi dirbame
ame  rikietiškose mokyklose, esame
ge rai susipažinusios su Ame rikos
švie timo sistema ir žinojome, ko
trūksta lituanistinėse mo kyk lose.
Kartu bandėme JAV lituanistinėse
mokyklose dirbančioms mokytojoms
parodyti Amerikos pedagogikos kelią
ir išlaikyti lietuvybę.”

„Draugo” skaitytojus Audronė
ragino remti lituanistines mokyklas,

nes be jų nebus Amerikoje lietuvių :
,,Man labai aišku – lietuvybės iš -
laiky mas yra svarbiausia. Kad ją iš -
lai kytume svetimame krašte, reika -
lin gas pasiaukojantis darbas. Tai nė -
ra darbas dėl pinigų. Tai yra darbas,
rei kalaujantis pasiaukojimo, pasi -
šven ti mo. Jei jis bus dirbamas iš
širdies, bus ir teigiami rezultatai.
Manau, kad naujai besikuriančių
mo kyklų mo kytojai turėtų pasimo -
kyti iš mūsų mokytojų ryžtingumo ir
tikėjimo sa vo darbo vaisiais.

Džiaukimės šita nuostabia aki -
mir ka, didžiuokimės atliktais dar-
bais, tačiau atsiminkime ir praeitį. Ji
buvo sunki, bet žmonės niekada ne-
svy ravo, jie dirbo savo idealų vedami. 

Na, ir toliau žiūrėkime į ateitį ir
nebijokime dirbti ir keistis, domė ki -
mės naujovėmis. Mūsų pasaulis kei -
čia si, ir mes taip pat turime keistis.
Vi sada atsiminkime svarbiausią mū -
sų tikslą –  auklėti jaunąją kartą lie -
tu  viais. Pasaulis yra didelis, lietuvių
mažai. Kiekvienas yra svarbus no -
rint išlaikyti lietuvybę.”

Renata Novogreckaitė – VDU ma -
gistrantė, ,,Draugo” stažuotoja,  šau -
niausio studentiško leidinio „Nju -
speipis” redaktorė.

Ant tėvelių pečių gula našta –
išauklėti vaiką lietuviu

Švietimo premijos Jūratei Dovilienei ir Audronei Elvikienei bus įteiktos
Vasario 16-osios minėjimo metu Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL) vasario 20 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Kviečiame visuomenę
savo atvykimu pagerbti pedagoges.

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

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

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

ALGIS LUNECKAS, praneša, kad pradės
pildyti mokesčių formas nuo vasario 12 d.

advokato V. Lietuvninko įstaigoje, 
4536 W. 63rd St., Chicago, 
priešais „Draugo” redakciją. 

Dėl susitarimo tel. 773-284-0100.

SkELBIMŲ SkyRIAUS TEL. 773-585-9500
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

BRIgHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERgREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEy PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Raganoms gali tekti atsakyti už neteisingus
spėjimus

Raganoms Rumunijoje ateina
sunkūs laikai – joms ateityje gali
tekti atsakyti už neteisingus spėji-
mus. Jei šalies parlamentas Bukareš-
te priims atitinkamą įstatymą, už
neišsipildžiusias pranašystes burti-
ninkėms grės didelės piniginės bau-
dos ar net kalėjimas.

Burtininkės ginčijasi, kad joms
neturėtų būti verčiama atsakomybė,
jei ,,suklysta kortos”. ,,Aš iki pasku-
tinio atokvėpio kovosiu prieš šio
įstatymo priėmimą, – sakė vyriau-
sioji ragana Bratara. – Vyriausybė

turėtų kaltinti ne raganas, o kortas.”
Kartais asmenys esą pateikia netei-
singą vardą, gimimo vietą ar kitus
asmeninius duomenis. ,,Mes neturi-
me už tai atsakyti”, – pabrėžė visa-
žinė.

Prietarai Rumunijoje plačiai pa-
plitę. Praeityje raganų galiomis nau-
dojosi ir kai kurie vyriausybės pa-
reigūnai, taip mėginę padėti atsigau-
ti ekonomikai ir įveikti mokesčių
prakeiksmą.

ELTA

MARGUMYNAI

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
Bendrovė ieško 2 energingų darbuotojų:
1. Prekių išsiuntimo skyriui (vaikinui/
vyrui). 2. Priėmimo-pardavimo darbuo-
tojai – merginai (anglų kalba ir kompiu-
terio pagrindai būtini). 
Darbas Alsip, IL mieste. Resume prašome
siųsti el. paštu: hiring@compeve.com
arba faksu: 708-286-6475

SIŪLO DARBĄ

Sudoku Nr. 35 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 34 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Darija Naujokienė, San Francisco, CA

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

Uždraudė Šv. Valentino dieną
Paprastai Šv. Valentino diena yra

laikoma nerūpestinga meilės švente,
bet viename iš Rusijos regionų ji
buvo uždrausta kaip pražūtinga už-
sienio įtaka, rašo „The Times”. Bel-
gorod srities valdžia nurodė valsty-
binėms įstaigoms nerengti švenčių
Šv. Valentino dienos proga, nes ji
griauna rusų tradicijas, praneša
žurnalistas Tony Halpin.

Vicegubernatoriaus Oleg Polu-
chin pasirašytame nutarime teigia-
ma, kad ši šventė kelia grėsmę dva-
siniam saugumui. „Visuomenė turi
pagalvoti apie pasekmes. Taip pat
sėkmingai mes galėtume įvesti ir

degtinės dieną”, – teigė Grigorij Bo-
lotnov, Belgorod srities administraci-
jos Bendradarbiavimo su visuomeni-
nėmis ir religinėmis organizacijomis
skyriaus darbuotojas.

Suvaldyti Šv. Valentino dienos
populiarumą bando ne tik Belgorod
srities valdžia. 2008 m. kaip atsvara
„tvirkinančiai” Vakarų įtakai jauni-
mui buvo įvesta kita šventė – Šeimos,
meilės ir ištikimybės diena. „Jos
užduotis – skatinti santuokas Krem-
liaus pastangų rėmuose įveikti de-
mografinį nuosmukį Rusijoje”, –
rašoma straipsnyje.

Delfi.lt

Turkmėnistane – žirgų grožio renginiai
Turkmėnistano grynakraujai

žirgai bus puoselėjami grožio ren-
giniams, kuriuos rengti įsakyta ne-
seniai prezidento išleistame dekrete.
Prezidentas Gurbanguly Berdymu-
chamedov, kuris džiaugiasi didžiule
galia 5 mln. žmonių šalyje ir yra ži-
nomas dėl savo miklaus jojimo meno,
pareiškė, kad nacionalinis senovinių
Akhal Teke veislės žirgų grožio
konkursas turėtų būti rengiamas
kiekvieną balandį.

Geriausi veislės žirgai, išsi-
skiriantys tviskančiu kailiu, ilgais
subtiliais kaklais ir kojomis ir visų
garbinami kaip „turkmėnų sparnai”,
pasak prezidento dekreto, bus iš-
rinkti tam, kad „garsintų dieviškų
žirgų šlovę visame pasaulyje”. Spe-

cialūs apdovanojimai bus įteikti ir
amatininkams už geriausią kilimą,
vaizduojantį žirgą, geriausią portre-
tą ir net skulptūrą.

Akhal Teke veislės žirgai, do-
vanoti keletui užsienio vadovų, yra
vaizduojami Turkmėnistano valsty-
bės herbe ir turi kulto statusą Cent-
rinės Azijos šalyje, kur arklienos
valgymas yra uždraustas.

Ankstesnis šalies vadovas Sapar-
murat Niyazov, kuris mėgavosi ryš-
kiu asmenybės kultu, privertė pakel-
ti antakius 2004 metais, kai atidarė
spindintį 20 mln. dolerių kainavusį
poilsio centrą su baseinu, oro vė-
sinimu ir medicininėmis paslaugo-
mis, skirtą žirgams.

Lrt.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  Vasario 13 d. Švč. Mergelės Ma rijos
Gimimo bažnyčioje (Marquett Park)
10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios
už montesorininkes a. a. Do mi celę Pet-
rutytę ir a. a. Janiną Juk ne vičienę.

��  Socialinių reikalų skyrius Le mont
maloniai kviečia vasario 16 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. kartu paminėti Vasario
16-ąją. Matysime poeto Po vilo Kulvins-
ko dėka gautą vaizdajuostę ,,Lietuvos
partizanų pagerbi mas. Vyskupo Kaunec-
ko pamokslas”. Popietėje įvadinį žodį
tars Leonas Maskaliūnas. Filmai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės.

��  Vasario 18 d. 7 val. v. Balzeko lie -
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pu -
laski Rd., Chicago, IL 60629, vyks pa -
skaita ,,Aš renkuosi – sirgti ar ne. Ne iš -
sen kantis medicinos lobynas – pa siimk
tai, kas tau būtina”. Susiti ki mą ves far-
macininkė, natūropatijos specia listė iš
Lietuvos Asta Ka tulytė. Įėjimas 5 dol.
Tel. pasiteirauti 773-582-6500.

��  Lietuvių dailės muziejuje, Pa saulio
lietuvių centre, Lemont, iki vasario 20
d. dar galite aplankyti Lietuvos tūkstant-
mečio programos parodą „Lietuva:
kultūra ir istorija”. Šią kilnojamąją paro-
dą pristatymui užsienyje parengė Lie-
tuvos dailės muziejus, bendradarbiau-
damas su Užsienio reikalų ministerija.
Mu ziejus atidarytas sekmadieniais nuo
11 val. r. iki 2 val. p. p. Norėdami ap-
žiūrėti parodą kitu laiku, prašome skam-
binti tel. 630-903-8153 (Rimantas Dir-
vonis).

��  Amerikos lietuvių inžinierių ir ar-
chitektų sąjunga (ALIAS) kviečia  visus
slidinėjimo mėgėjus sekmadie nį, vasario
20 d., atvykti į Alpine Valley Resort,
W2501 Country Rd. D Elkhorn, WI

53121; tel. 800-227-9395; svetainė
www.alpinevalleyresort.com). Jei nesu-
sitiksime trasose, pasimatysime 1 val.
p. p. pirmo aukšto kavinėje. Keltai vei-
kia nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p. Smul-
kesnė informacija tel. 773-450-4180.

��  Jūrų skaučių ,,Nerijos” tunto skautės
šeštadienį, kovo 5 d., 6:30 val. v. ma-
loniai visus kviečia į parodos ,,JūrArte
Deux”  atidarymą Lietuvių dailės muzie-
juje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont.
Įėjimas – 25 dol. (bus vaišės ir gėrimai).
Paroda tęsis iki kovo 27 d.

��  Kovo  5 d., šeštadienį: Balzeko lie  -
tuvių kultūros muziejaus Gintaro salėje
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Či-
kagoje ruošia tradicinį „Už gavėnių šiu-
pinį”. Meninę programą atliks Čikagos
lietuvių tautinis šokių kolektyvas „Suk-
tinis”, bus vaka rienė, šokiai, kuriems
gros Algimanto Barniškio orkestras.
Pradžia 6 val. v. Stalus užsisakyti pas
Ramūną Buntiną, tel. 630-969-1316.

��  Lietuvių rašytojų draugija ba landžio
17 d., sekmadienį, 1 val. p. p.  kvie čia
į literatūrinę popietę, skirtą rašytos Alės
Rūtos gimimo sukakčiai paminėti. Po-
pietė vyks Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre, 5620 S. Cla remont Ave., Chi-
cago, IL 60636. 

��  Farmington Hills miesto ir Lie tuvos
Respublikos garbės konsulatas Detroit
kviečia į Lietuvos Nepri k lau somybės pa-
skelbimo 93-iųjų me ti nių minėjimą
miesto Rotušėje, 31555 Ele ven Mile
Rd., Far mington Hills, MI, trečiadienį,
vasa rio 16 d., nuo 7 val. v. iki 8:30 val.
v. Po trumpo minėjimo bus rodomas do -
ku mentinis filmas ,,Lit vakai. Nuo Vil -
niaus iki Jeruza lės”. Įėjimas ne moka-
mas.

��  Vasario 19 d. Boston lietuvių piliečių
klubo III aukšte, 368 West Broadway,
So Boston, MA, konsulines paslaugas
teiks LR generalinio konsulato New York
darbuotojai. Pra šo me iš anksto užsire-
gistruoti tel. 978-254-5160 (Remis
Bistras).

��  Š. m. vasario 20 d., sekmadienį, JAV
LB Colorado apylinkė Eagles Hall salėje
(1151 S.  Galena St., Au rora, CO 80247)
2 val. p. p. rengia Lietuvos Nepriklauso-
mybės minė jimą. Pasirodys lituanisti-
nės mokyklos mokiniai, bus rodomas fil-
mas. Vyks naujosios valdybos rinkimai.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000..

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IŠ ARTI IR TOLI...

Aldona M. Buivydas, gyvenanti Sarasota,
FL, tapo „Draugo” garbės prenumeratore. Šią
skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus.
Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote ir
sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Asta Katulytė.

Sniego skulptoriai iš Lietuvos laimėjo Sapporo Japonija sniego festivalį – praneša
snowfes.com. Trys lietuviai – Kęstutis Lanauskas, Artūras Burneika ir Tomas Petreikis –
iš sniego sukūrė avilį su bitėmis. Jų darbą pristatė šūkis:  „Pasaulis yra mūsų avilys.
Būkime atsakingi”.

Lietuvių komanda savo prisistatyme pabrėžė medaus ir bičių svarbą lietuvių tau-
tai.  ,,Verta paminėti, kad lietuviškas draugo pavadinimas – ‘bičiulis’, yra kilęs iš daik-
tavardžio ‘bitė’”, – rašoma lietuvių prisistatyme.

Šiais metais Japonijoje vykusiame festivalyje dalyvavo šešiolika komandų iš skir-
tingų pasaulio kampelių.

snowfes.com nuotr.

Kviečiame sekmadienį, vasario 27
d. 12 val. p. p. Šv. Petro ir Povilo lietuvių
parapijos salėje, 216 Ripley Place,
Elizabeth, NJ 07206,  kartu atšvęsti Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventę, pasi-
džiaugti Cleveland bei New Jersey jau-
nimo skambia daina ir trankiu šokiu. 

Šventės prelegentas – LR ambasa-
dorius JAV ir Meksikoje JE Žygimantas
Pavilionis. Meninę programą atliks V.
Kudirkos lituanistinės mokyklos auklė-
tiniai, Cleveland (OH) jaunimo tautinių
šokių grupė ,,Švyturys”, parapijos vaikų
choras ,,Varpelis” ir jungtinis, ,,Naujos
intrigos” (Cleveland) ir ,,Vėjo” (New Jer-
sey) jaunimo choras.

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti po 50 dol.
paaukojo: Jurgita C. Gvidas, Naperville, IL; Rimas ir Pranutė Domanskiai,
Western Springs, IL. Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500


