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Šakočiai – stalo puošmena
– 14 psl. 

Meilės šventės svečias –
kun. R. Adomavičius – 5 psl. 

Pietų Amerikos lietuviai sulaukė brangių viešnių
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos išvakarėse La Plata kon-
certavo Vilniaus universiteto
(VU) merginų choras „Virgo”.
Koncertą organizavo Argenti-
nos lietuvių kultūros draugi-
jos „Mindaugas” ir „Nemunas”
bei lietuviška radijo valandėlė
„Ecos de Lituania”. Pasiklau-
syti choro susirinko daugiau
nei 250 žmonių iš viso regiono.
Kartu su „Virgo” koncertavo ir
vietinis choras „440”.

Choristės lankėsi Berisso
mieste įsikūrusioje lie-
tuvių kultūros draugi-

joje „Mindaugas”, graži vaka-
ronė vyko lietuvių draugijos
„Nemunas” patalpose. „Virgo”
merginos užsuko pamatyti ir
Rūpintojėlio, pastatyto Lietu-
vos vardo tūkstantmečio pro-
ga. Šalia Rūpintojėlio auga ba-
nanmedis ir du lietuviški ąžuo-
lai. Tai simbolizuoja gražią
dviejų kultūrų bičiulystę. Lie-
tuvių kultūros draugijų „Min-
daugas” ir „Nemunas” nariai

ir kiti Berisso lietuviai prie Rūpintojėlio
minėjo Vasario 16-ąją – visi kartu sugie-
dojo Lietuvos himną.

Merginų choras „Virgo” įkurtas 1980
metais. Šiuo metu jis vienija apie 50 uni-
versiteto studenčių ir absolvenčių iš įvai-
rių VU fakultetų. Chorui nuo 1981 metų
vadovauja meno vadovė ir dirigentė Rasa

Gelgotienė, kuri jau antrą kartą lankėsi
Argentinoje (pirmą kartą buvo 2005 m.).
Choras taip pat surengė koncertus Aušros
Vartų lietuvių parapijoje Avellanedoje bei
Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje.

Draugijos ,,Nemunas” info ir nuotr.

D. Grybauskaitė: 
bėgame paskui laiką

Europos Sąjungos (ES) vadovai, ieško-
dami sprendimų dėl migrantų krizės,
bėga paskui laiką, teigia Europos
Vadovų Taryboje (EVT) dalyvaujanti
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

,,Išties susitarėme dėl vienų ar kitų
priemonių, bet situacija labai greitai kei-
čiasi, – teigė D. Grybauskaitė. – Tie ben-
dri sprendimai ir dėl bendros išorinės
sienos apsaugos, ir dėl NATO panaudoji-
mo Egėjo jūroje, ir kitos priemonės,
kurias aptarinėjome vakar, realiai disku-
sijų laike jau pradėjo tapti pasenusia
žinia. Bėgame paskui laiką, o laikas kol
kas yra greitesnis už mūsų sprendimus
ir ypač už jų įgyvendinimą”.

Prezidentė sukritikavo Austrijos
sprendimą riboti migrantų judėjimą per
savo teritoriją, kas sudaro problemų
Vokietijai. Pasak Lietuvos vadovės, ir
kitos šalys gali pradėti riboti judėjimą
per savo teritorijas. ,,O tai reiškia, kad
mes, užuot pasiekę bendrus europinius
sprendimus, pradedame dar labiau
komplikuoti situaciją Europos viduje, ir
būtent apie tai kalbėjome”, – diskusijų
turinį nusakė D. Grybauskaitė. 

ELTA
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė atvyko į Europos Vadovų Tarybos
susitikimą Briuselyje. EPA-ELTA nuotr.



Pasaulyje ir žmoguje veikia ne vien tik-
tai gėris. Jei egzistuotų vien šviesa ir
gėris, viso pasaulio žmonės gyventų

visuotinėje harmonijoje, ne reikėtų dalintis
į valstybes, visi turėtume visas galimybes
atskleisti ir vystyti tai, kas mums bran-
giausia, ką mylime, su visomis tautomis gy-
ventume taikoje ir niekas mums ne gra sin-
tų. Deja, žinome, kad taip nėra. Save, savo
Tėvynę reikia apginti, nes kyla daug grės-
mių. Minėdami Lietu vos valstybės atkūri-
mo dieną vėl pri simename tuos, kurie ją
gynė ir sau gojo. Su dėkingumu atmename sava no-
rius, dorus valstiečius, darbinin kus, menininkus, taip
pat esame dė kingi partizanams ir visiems, kurie iš-
saugojo laisvės dvasią. Dėka jų esa me laisvi ir šian-
dien galime švęsti. 

Prieš 25 metus – jau praėjo ket vir tis amžiaus! –
paskelbus, kad atku riama nepriklausomybė, atrodė,
jog nebeliks nei sunkumų, nei susiskal dymo, nei sa-
vanaudiškumo. Bet kas atsitiko? Laisvė atskleidė tai,
kas yra žmogaus širdyje. Ne laisvė padarė žmo gų blo-
gą, piktą, savanaudį. Lais vėje pasireiškė tai, kas žmo-
gaus šir dyje jau buvo – gal paslėpta, užspausta, bet
jau buvo. 

Tačiau laisvė yra ir ta aplinka, kurioje žmogaus
širdis gali keistis. Žmogus ne priverčiamas vienaip
ar kitaip elgtis, o sudaromos galimybės, jis pakvie-
čiamas keistis, augti. Labai svarbu vėl iš naujo su-
stiprinti ir at naujinti kiekvieno iš mūsų širdį. Žmo-

 gaus širdyje visuomet vyksta ko va. Joje varžosi pa-
siaukojimas ir egoizmas, šviesa ir tamsa, siaurumas
ir atvirumas. Reikia kurti, puoselėti, palaikyti gėrį,
atnaujint širdį, nes sa vaime užauga džiunglės, bet ne
sodas,   susiformuoja  pelkė,  bet ne parkas.  Rei kia
pastangų, kad žmogaus širdyje vyrautų grožis ir gė-
ris. 

Drąsi, gera širdis savo aplinkoje kuria gėrį. To-
kių širdžių mums visada reikia. Kaip reikėjo aš-
tuonioliktaisiais, keturiasdešimtaisiais, devynias-
dešimtaisiais, taip reikia ir šiandien. Ypač dabar, kai
matome, girdi me, kas dedasi aplink mus, visai ne toli,
kai Kaino palikuonys yra sukilę žudyti savo brolių
ir kai nelengva apginti teisę būti savimi. 

Laisvė, kaip ir gyvenimas, yra Die vo dovana, to-
dėl dėkojame už ją ir meldžiame palaimos ateičiai.
Bet Dievas lengvų dovanų neduoda. Die vo dovanas
gauname kartu su įparei gojimu būti atsakingi už jas.

Kasdien reikia rūpintis, saugoti ir auginti
tai, ką esame gavę ir turime. Nei gyveni-
mas, nei laisvė nepasilieka tarsi už konser-
vuoti. Laisvė taip pat nėra kaž kur toli, sos-
tinėje, ji nėra kieno nors – prezidentų, mi-
nistrų, vadų. Ne, lais vė yra čia ir dabar,
kiekvieno mūsų širdyje. Aš ir jūs gavome
ją kaip ga li mybę iš Dievo ir už ją esam at-
sakingi. Jeigu mes, kiekvienas iš mūsų,
ne bū sime dori ir laisvi, jei kasdien ne-
kursime laisvės – kažko trūks. Ir neduok
Dieve, tada mūsų visų laisvė gali tap ti sky-

lėta, sutrūkinėjusi: dėl tavęs, dėl manęs, dėl to, kad
nekūrėme, ne palaikėme laisvės savo širdyje ir gy ve-
nime. 

Mes turime vilties ir pasitikėjimo, nes tikime ne
tik į Dievą Kūrėją, bet ir į Dievą Gelbėtoją, mūsų Vieš-
 patį Jėzų, kuris ištraukia ir išgelbsti iš nuodėmės, iš-
laisvina iš jos. Popie žius Pranciškus taip dažnai kvie-
čia džiaugtis, ragina džiaugsmingu tikė jimu dalin-
tis, nešti, perduoti jį vi siems. Jis pabrėžia, kaip svar-
bu perduoti džiaugsmingą tikėjimą, pasiekti tuos, ku-
rie yra atitolę nuo Bažny čios – galbūt dėl gyvenimo
situacijų, dėl savo silpnumo, o gal dėl mūsų pa čių kal-
tės jie yra atsiriboję, atsisky rę. Turime pasiekti
juos, nebūti užsidarę, savimi patenkinti, o tapti
džiaugs mo, meilės, gerumo nešėjais. 

Džiugiai   švęskime   Nepriklauso my bę.  Būkim
dėkingi už ją Dievui ir žmonėms. Branginkim ją, kad
išlai ky tume ir perduotume ją ateities kartoms. 
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Puoselėti 
laisvę širdyje 
ARKIVYSKUPAS 
LIONGINAS VIRBALAS

KUN. TOMAS KARANAUSKAS 

Gavėnios kelionės Dievo Žodis krikščionis šiandien kviečia ant kal no – kaip ka-
daise Viešpats pakvietė tris artimiausius savo mokinius. Kad, kaip ir anie, bū-
tume tikrojo Vieš paties veido liudininkai. 

Trys mokiniai, kuriuos Jėzus nusiveda ant kalno, bus šalia Jėzaus kitų
dviejų lemtingų įvykių metu: kai jis prikels iš numirusiųjų jų mergaitę
ir kai melsis Alyvų sode. Tie trys – tai Petras, kuris taps vyriausiu tarp

apaštalų; Jokūbas, kuris pirmasis paliudys savo tikėjimą kankinio mirtimi;
ir Jonas, kuris iš apaštalų numirs paskutinis. 

Atsimainymas paties evangelisto vadinamas perkeitimu. Jėzus pasi kei-
 čia ne tik išoriškai, bet ir vidumi. Jis tampa kitoks. Tai – Kristaus, esan čio
Tėvo garbėje veidas, tai Pri sikėlusiojo veidas. Apaštalai, sugluminti šio vei-
do, tegali naiviai pasa kyti, jog Jėzaus drabužiai buvo tokie balti, kad jokia
skalbėja žemėje taip negalėtų jų išbalinti. 

Šis atsimainymo įvykis yra tarsi praskleista uždanga būsimos garbės,
kurioje gyvens Kristus ir kurioje tu rės savo vietą tie, kurių rūbai, kaip ra šo
apreiškimo Jonui knyga, bus išbalinti avinėlio kraujyje. Kristus apreiškia savo
dievybę, – ir ne tik. 

Ant Kalno jis kalbasi su Eliju ir Moze, kurie abu gavo nurodymus savo
veiklai ant Sinajaus kalno. Eli jas atstovauja pranašams, Mozė – įstatymui.
Šie abu atstovauja visą Senosios sandoros istoriją. Jie kalba si su Jėzumi, su
Dievo Sūnumi, atėjusiu užbaigti ir išpildyti visų prana šys čių ir visų įstaty-
mų. Evangelistas Lukas netgi pasako, apie ką jie kalbėjosi – apie Jėzaus kan-
čią ir pri sikėlimą, kaip apie galutinį išėji mą, apie perėjimą.

Apaštalas Petras, karščiausias ir
spontaniškiausias iš dvylikos, ne ga lintis
nekalbėti, pasiūlo Jėzui pasilikti. „Mes
pastatysime palapines”, – sa ko jis. Tačiau
šie žodžiai pilni baimės ir nuostabos. Pa-
statykime palapines, pasilikime nuolat
čia, kartu, apsigy venkime.

Senojo Testamento istorija pasa koja
apie šio atsimainymo priešistorę. Apie
Abraomą, sugebantį aklai paklusti Die-
vui. Palikti viską, ką turi ir be klausi-
nėjimų iškeliauti. Abra o mas nuo tada bus laikomas kiekvieno tikinčiojo ti-
kėjimo tėvu. Visą savo saugumą, visą savo gerovę Abraomas sugeba palikti
ir iškeliauti. 

Regėjimas ant kalno, sužavėjęs tris artimiausius Jėzaus mokinius, turėjo
parodyti ateitį, bet ne dabartį. Šlovėje buvo kalbamasi apie būsimą kančią.
Tad reikės, būtinai reikės pa likti kalną ir leistis žemyn, į realybę, o vėliau –
į laukiančios mirties glėbį ant kito – Golgotos – kalno.

Atsimainymo istorija yra istorija apie mūsų ateitį. Ne, mums nereikia,
kaip siūlė Petras, pastatyti palapines ant kalno, tai yra, kitur nei esame ir tu-
rime būti kasdien, pilkoj kasdienybėj... Dievas jau seniai įsikū ręs, pasistatęs
savo palapinę tarp sa vo žmonių, jis nori būti su mumis vi sada, jis visada su
mumis pasilieka... Jis kviečia klausytis mylimojo Sū naus balso ir svarsty-
ti, ką reiškia „prisikelti iš numirusiųjų”, ir su pras ti, kad toks gyvenimas yra
krikš čionio gyvenimas, mūsų gyvenimas. Tikėji mo gyvenimas. Ar mūsų gy-
venimas kartu su mūsų Dievu yra toks, kad kartu su Petru stebėdamiesi ir
džiaug damiesi galime ištarti: „Gera mums čia būti”.

GANY TOJO  ŽODIS

II Gavėnios sekmadienis 
Besimeldžiant  jo veido išvaizda visiškai pasikeitė

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org
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ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR  

Lietuvos ambasadoje kartu su Hudson Institute
pristatytas filmas „Ka ras 2020: Rusijos informacinė
ag resija” turėtų būti rodomas gerokai didesnei au-
ditorijai nei gali tilpti di džiausioje ambasados salėje.
Primyg ti nai prašau, mieli „Draugo” skaitytojai,  skir-
kite pusantros valandos ir pažiūrėkite filmą. Rasite
jį https://www.youtube.com/ watch?v=fkPjcYCLWHk.
Pažiūrėkite patys, pa ra ginkite savo draugus, lietu-
viškai ir angliškai kalbančius, kad geriau su voktumė-
te, jog kalbos apie naująjį Šaltąjį karą nėra tušti žo-
džiai. Ir tik naivūs arba itin užsispyrę politikai bei po-
litikos ekspertai gali tai neigti.

Lietuvoje „Karas 2020” buvo pa ro dytas per ke-
lias televizijas bei kino teatre, filmą pamatė
ir Europos Są jungos (ES) pareigūnai, diplo-

matai bei kiti Briuselyje dirbantys asme nys.
Lietuvos ambasadorė ES Jovita Neliupšienė

sakė, jog susidomėjimas filmu ir pačia Rusijos in-
formacinės agresijos problema Europoje yra ne ma-
žas, nors ji pripažino, kad išlaikyti dėmesį nėra leng-
va. Prieš metus pa galiau buvo priimtas nutarimas
ES įkurti specialų padalinį, kuris kiek vieną dieną
atliktų žiniasklaidos ap žvalgą ir nurodytų tuos me-
lagingus pranešimus ir atvirą dezinformaciją, ku-
rie skleidžiami Vakarų žiniasklai doje ir sociali-
niuose tinkluose. „De zin formacija nėra tik netie-
sos  sakymas, ja siekiama pakirsti pasitikėji mą
Vakarų valstybių ir institucijų vertybėmis”, – aiš-
kino J. Neliupšie nė. Ji taip pat pabrėžė, jog Rusijos
pro paganda siekia ne tik valstybes, ku riose gyve-
na daug rusakalbių žmonių.

Akivaizdu, jog Rusija propagan dai išleidžia mil-
žiniškas lėšas, ir am basadorė sutiko, jog mes tuo nie-
kada neprilygsime Rusijai, bet svarbu vi suomenę
informuoti apie tai, kur yra šaltinis „naujienų”, ver-
čiančių abejo ti mūsų vertybėmis.   

Ir nors video pristatyme filmo autoriai Mar-
tynas Starkus ir Jonas Banys taip pat sakė, jog fil-
mas daugiau skirtas Lietuvos žiūrovui, tačiau jie
yra absoliučiai teisūs teigdami, jog klaidinga ma-
nyti, kad Rusijos propaganda tėra tik Baltijos šalių
ar Centrinės ir Rytų Europos problema.

Filmas, beje, prasideda nuo pra ne šimų apie
sprogimą chemijos ga mykloje mažame miestelyje
JAV, Loui sianos valstijoje. Žinia greitai pasklinda
tarp vietos gyventojų, ją paskelbia ir didelės Ame-
rikos naujie nų agentūros. Tačiau netrukus paaiš-
 kėja, jog jokio sprogimo nebuvo, o paniką sukėlu-
sios naujienos šaltinis yra kažkur Rusijoje.   

„Russia Today”, arba RT televizi jos ir YouTu-
be kanalai anglų, ispanų ir kitomis kalbomis yra
puikus įrodymas, kad Kremliaus propagandos tai-
 ki nys nėra tik rusakalbiai, gyvenantys įvairiose Va-
karų valstybėse. Fil mo pristatyme Lietuvos am-
basadoje kalbėjusi žurnalistė Liz Wahl išgar sėjo po
to, kai tiesioginiame eteryje pareiškė paliekanti RT,
nes nebegali taikstytis su kanalo politika. Ir nors
L. Wahl dabar gerbiama už drąsų po elgį, man taip
ir liko neaišku, kokie mo tyvai (išskyrus gerą atly-
ginimą) gali paskatinti Vakaruose išsilavini mą
gavusį žurnalistą dirbti žinia sklaidos priemonėje,
kuri nuo pat pradžių veikė kaip Kremliaus propa-
gandos įrankis.         

„Rusijos vėliava virš Vilniaus ar Talino greitai
neplevėsuos, bet karas už smegenis vyksta”, – fil-
me sako ži no mas Rusijos istorikas Aleksandr Sytin,
dešimtme čius nagrinėjantis komplikuotus Bal-
 tijos bei kitų Cen tri nės ir Rytų Euro pos šalių ir Ru-
si jos santykius. Anot istoriko, daugelis rusų vis dar
mano, jog Baltijos šalys tėra vartai karui prieš Ru-
siją.

Dauguma Baltijos šalyse gyvenan čių rusų yra
patenkinti, jog gyvena Europos Sąjungos valstybėje,
ta čiau filme atskleidžiama, jog užtektų keliolikos
ar kelių dešimčių „nepa ten kintų”, kad būtų su-
kurtas pretekstas apsaugoti juos jėga nuo tariamų
pavojų kitose valstybėse.

„Tikrasis Rusijos žmonių priešas gyvena Krem-

liuje”, – filme sako Vo kietijoje gyvenanti Žana Nem-
cova, per nai Maskvos centre nužudyto cha rizmatiško
Rusijos opozicijos vadovo, dukra. Ji taip pat pasakojo,
jog daugelio Rusijos žmonių sąmonė yra taip stipriai
Kremliaus kontroliuojamos žiniasklaidos paveikta,
jog jie  užsirašo  savanoriais  eiti  žudyti  nekaltus
žmones Ukrainoje, kurie jiems nieko blogo nepada-
rė.

Ukrainietės žurnalistės įkūrė stopfake.org, ku-
riame stengiasi at skleisti tiesiog neįtikėtinai įžūlų
me lą, kas vakarą kartojamą per Rusijos televizijos ka-
nalus. Štai ta pati aktorė vaidina net šešias skirtin-
gas moteris, neva sukrėstas Ukrainos kareivių žiau-
rumo, kita pasakoja šiurpią isto riją apie tai, kaip Uk-
rainos kareiviai motinos akyse nukryžiavo trejų
metų berniuką, o pačią motiną tampė po miestelio
aikštę pririštą prie tanko. Tik istorijoje minimame
miestelyje nėra tos aikštės, kuriame ši pasibai sėtina
egzekucija neva buvo įvykdyta. Nėra ir daugiau
liudininkų ir jo kios filmuotos medžiagos, o tai yra be-
veik neįmanoma, kai kone kiekvie nas žmogus turi
išmanųjį telefoną su kamera.

Filmo kūrėjai taip pat kalbėjosi su Rusijos žur-
naliste, kuri slaptai dir bo taip vadinamame Krem-
liaus interneto trolių fabrike, kurio tikslas skleisti
klaidingas žinias ir kon tro liuo ti diskusijas sociali-
niuose tink luose. Kremliaus propagandos apimtys ir

išradingumas kelia siaubą. Ypač kai žinai, jog Vakarų
valstybės nekuria jokios atsvaros, ir nušiurę maži ka-
binetai „Voice of  America” pastate Washingtone tik-
rai neprilygsta prabangiems biurams su naujausia
technika „RT America” –  taip pat Washingtone.  

Daugelis taksistų Vilniuje vis dar klausosi Rusų
radijo, stebisi Vilniuje gyvenantis iš Rusijos pabėgęs
opozicijos veikėjas Michailas Magrovas. Kai jis iš-
sikalba su rusais taksistais, paaiš kėja, jog jie šven-
tai tiki Kremliaus pro pagandos sukurtomis istori-
jomis apie gerąjį valdovą Vladimirą Puti ną, žiaurius
ukrainiečius ir blogo Ru sijai trokštančius Vakarų va-
dovus. Tiesa, net rusiškai kalbantys taksistai  sutrinka,
kai jų keleivis primena, jog Lietuvoje bet kuris pilie-
tis gali kritikuoti Prezidentę Dalią Grybaus kaitę, o Ru-
sijos prezidentą V. Putiną pamėginęs kritikuoti jų ke-
leivis pri verstas gyventi ne savo šalyje. Bet argi per-
auklėsi kiekvieną Vilniaus tak sistą? O įtikinti per ke-
liolika metų V. Putino propagandos įtakotus ru sus, kad
didžiausi jų priešai gyvena ne už Rusijos sienos, gal-
būt išvis ne beįmanoma.  

Tikiuosi, jog filmą „Karas 2020: Rusijos infor-
macinė agresija” pama tys daug daugiau žmonių
nei kelios dešimtys, mačiusių jį Lietuvos amba sa doje
ir keliolika tūkstančių YouTube vartotojų.  Prieš pro-
pagan dą geriausia kovoti viešai atskleidžiant jos už-
sakovus. 

Rusijos vėliava virš Vilniaus ar Talino greitai neplevėsuos,
bet karas už smegenis jau vyksta

Filmo „Karas 2020: Rusijos informacinė agresija” autoriai Jonas Banys ir Martynas Starkus atsiuntė video sveikinimą žiū-
rovams Lietuvos ambasadoje.

Lietuvos URM ministro patarėja Neringa Vaisbrodė, ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, žurnalistė Liz Wahl, disku-
siją moderavęs „The Daily Beast” vyresnysis redaktorius Michael Weiss ir Hudson Institute prezidentas Kenneth R. Weins-
tein. LR ambasados Washingtone nuotr.
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VAkArų krANTAS 

MARYTĖ S. NEWSOM

Sausio 30–31 d. Los Angeles, Šv. Ka-
zimiero lituanistinės mokyklos ir Tau-
tinių namų patalpose, vyko JAV LB
Švietimo tarybos vakarinio pa kraš čio
mokytojų konferencija, kurios orga-
nizacinį komitetą sudarė Šv. Ka zimiero
mokyklos mokytojos, vado vau jamos
direktorės Marytės S. New som.

Nors mokytojų tobulinimosi kon-
ferencijoms įprasta skirti vie-
ną die ną, Los Angeles moky-

tojos jau kelinti metai šį renginį iš-
plečia į dvi dienas, siekdamos vyres-
nius mokinius ir tė vus paskatinti sem-
tis žinių ir jomis viešai dalintis. Tad
šeštadienio rytas buvo skirtas mokinių
ir tėvelių simpoziumui „Iššūkiai auk-
lėjant jauni mą XXI amžiuje: technolo-
gijų įtaka auklėjime ir lietuvybės iš-
laikyme”. Dalyvavo mokinių tėveliai:
dr. Jonas ir Vilija Žmuidzinai, dr. Vytas
Vyš niaus kas, Saulius Kajota ir Moni-
ka Gylytė-Žukauskienė.

Vienuoliktos ir dvyliktos klasės

mo kiniai, pas mus vadinami semina-
 ristais, sklandžia lietuvių kalba atvirai
pateikė savo mintis ta tema. Vie nuolika
mokinių, paruošti klasės auk lėtojos,
mok. Vitalijos Virbukie nės, atvirai pa-
sisakė, kaip technolo gijos veikia jų
gyvenimą. Visi prisipa žino prisirišimą
prie mobiliųjų telefonų, kompiuterių,
žaidimų. Jie, kaip ir tėveliai, kėlė ypa-
tingą techno logijų naudą renkant ži-

nias tiek moks lui, tiek sau. Pabrėžė,
kaip lengva tęs ti draugystę, užsimez-
gusią stovyklose ar šventėse, palaiky-
ti ryšius su Lietuva ir nuolat ben-
drauti su draugais. Vis dėlto patys
mokiniai prisipažino, kad dažnai jie ne-
gali atsispirti technologijų traukai.
Kur buvę, kur nebuvę, žvilgteri į mo-
biliuosius telefonus ir į „Facebooką”,
nors žino, kad nieko naujo nebepama-

JAV LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio
mokytojų konferencija Los Angeles

Pirmoje eilėje (iš k.): Rasa Paliulienė, Jurgita Warren, Indraja Jonušonienė, Simona Minns, Julija Mrazauskienė, Vitalija Virbu kienė, Ma-
rytė Newsom, Sigita Newsom, Reda Perevičienė. Antroje eilėje: Dauras Dargis, Aušra Rosegard, Gida Urbonienė, Žydra van der Sluys,
Evelina Kedienė, Kristina Kazlauskienė, Giedrė Ramanauskaitė, Laima Gajauskienė, Tara Barauskaitė, Vilma Jeneliauskienė, Gailė Hay-
den, Rima Veličkienė, Jūratė Venckiene, Dalia Jasaitis, Elina Venckienė, Arvydas Jakeliūnas, Eglė Grobe, Matas Gajauskas.

Sigitos Newsom nuotraukos

tys. Iškėlė mintį, kad dažnas ieškoji-
mas teigia mo patvirtinimo, nuotrau-
kos ar nuo monės „Facebooke” gali
sumažinti jau nuolio pasitikėjimą ir sa-
vigarbą. Keli jaunuoliai džiaugėsi,
kad išvy kus į stovyklas, kur nėra in-
ternetinio ryšio, nereikia vergauti te-
lefonui.  Tė veliai ir mokiniai sutiko,
kad išvy kimas į gamtą yra geras anti-
techno logijų vaistas. 

Sekmadienį vyko visos dienos mo-
kytojoms skirta darbo konferencija
„Išsikalbėkime”. Pavadinimas kilo
nuo minties, kad nors naudinga pa si-
 klausyti įvairių pedagogikos spe cia lis-
 tų,  atvykusių iš kitų miestų, bet ir tarp
savųjų turime talentingų ir prityrusių
mokytojų, savo srities specia listų.
Konferencijoje buvo skirta lai ko dis-
kusijoms, geriausios patirties bei me-
džiagos pasidalijimui, pamokų paro-
dymui. 

Mokinių su specialiais poreikiais
srities universiteto dėstytoja Monika
Gylytė-Žukauskienė, M.A., įtraukė
klau sytojus į diskusijas apie daugia-
lypį intelektą, – kaip jį atpažinti savy-
je ir savo mokiniuose ir kokius meto-
dus taikyti klasėje, prisitaikant prie
įvairių mokinių. Mokytojos, užpil-
 džiu sios anketą, iš atsakymų galėjo
spręsti apie savo intelekto polinkius.

Marytė Newsom, M.A., pasidalijo
patarimais iš pedagoginės psichologi-

jos srities, paaiškino, kaip nežodinė ko-
munikacija veikia santykius asme ni-
 niame, profesiniame ir mokyklos gy ve-
nime. Klausytojos pastebėjo asme-
 ninės erdvės reikalavimus, ran kų ir
kojų pozicijas, žvilgsnio ir ly tė jimo ne-
žodinę kalbą. Schemose buvo iliust-
ruotas efektingiausias mokinių gru-
pavimas darbui, varžyboms ir po kal-
biams.

Į konferenciją buvo atvykusios at-
stovės iš Čikagos Gedimino litua nisti-
nės mokyklos – Giedrė Rama naus kai-
tė, Eglė Grobe, Julija Mra zaus kienė, o
iš Bostono lituanistinės mokyklos – Si-
mona Minns. Eglė Gro be žodžiu ir ek-
rane pristatė integruo tą pamoką apie
duoną, o Simona Minns išmokė links-
niuoti į taktą, įsi minti dainų tekstus ir
pritaikyti mu ziką lietuvių kalbos pa-
mokose.

Konferencijos popietė vyko gru pė-
se: ikimokyklinė – iki 3 kl.; 4–6 kl.; 7–10
kl. Mokytojos pasidalijo pamoko mis,
geriausia patirtimi bei medžiaga ati-
tinkamo amžiaus vaikams. 

Konferencija baigėsi pažymėji mų
įteikimu ir šiltu atsisveikinimu. Nuo-
 širdi padėka Šv. Kazimiero mo kyklos
Tėvų komitetui, mokytojų ren gimo
ko mitetui, Tautinių namų val dybai, LB
Švietimo tarybai ir Lietuvių Fon dui už
finansinę paramą.

Jaunesnių klasių mokytojos (iš k.): Reda Perevičienė,  Elina Venckienė, Indraja Jonušo nienė, Tara Barauskaitė, Evelina Kedienė, Vilma
Jeneliauskienė, Rasa Paliulienė,  Sigita Newsom, Arvydas Jakeliūnas.

Vidurinių klasių mokytojos (iš k.): Gailė Hayden, Jūratė Venckienė, Aušra Rosegard, Laima Gajauskienė, Gida Urbonienė, Matas Gajauskas.
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BRONĖ STEIKŪNIENĖ

Šv. Valentino arba meilės diena šven-
čiama vasario 14-ąją. Kai kurie ją sie-
ja su romėnu šv. Valentinu, kuris buvo
nukankintas už tai, kad neatsižadėjo
krikščiony bės. Jis mi rė
269 m. vasario 14 d.
Dar pasakojama, kad
šv. Valentinas buvo ku-
nigas. Im peratorius
Klaudijus II ne va jį įka-
 linęs už išdavystę, –
kaž ko kiais valstybės
sumetimais imperato-
rius buvo išleidęs įsa-
kymą, drau džiantį
tuoktis, o Valentinas
slapta  po ras sutuok-
davo. 

496 metais popie-
žius Gelasijus vasario
14-ąją paskelbė šv. Va-
lentino diena. 

Romantiškai ir
džiugiai mei lės die  ną vasario
14-ąją šventė Švč. Mer gelės Ma-

rijos Gimimo parapijos parapijiečiai
ir svečiai. Šventė prasidėjo šv. Mišio-
mis,  kurias atnašavo klebonas kun.
Jaunius Kelp šas ir svečias iš Lietuvos

– kun. Rim vy das Adomavičius, Nidos
klebonas. Giedojo parapijos choras,
solo psalmę giedojo choristė Gilija
Krūmaitie nė, gri gališkai giesmes solo
atli ko vieš nia iš Lietuvos – Vilniaus
Arkikatedros grigalinio giedoji mo
gru  pės giesmininkė Agnė Ulytė. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į parapi-
jos salę pietums ir pabendravimui.
Kle bonas kun. Jaunius visus pasvei-
 kino su švente, palaimino maistą ir iš-
 vyko aukoti Mišių į šiaurę, Munde-
 lein. Šventės dalyviai linkėjo vienas
kitam tikros, nesumeluotos mei lės.

Vei kė baras, šeimininkės
vaišino svečius. Po pietų
laukė meninė programa,
kurią eilėmis apie meilę,
mo ti nos meilę, pradėjo
aktorė Dalia Stir bytė. Ji
sudainavo lietuvių liau-
 dies dai ną „Motinėlei”.
Labai gražiai dainas, ro-
mansus apie meilę, drau-
gystę, jūrą dainavo kun.
Rimvy das. Ypač jaudino
poetės Dalios eilės ir iš-
 raiš kin gas jų perteiki-
mas. 

Salėje savo kūrybos
papuošalus demonstravo
Liucija Einikienė, gal vos
apdangalus ir rankdar-
bius – Rai monda Daras.
Popietė buvo linksma ir
šventiška. 

Meilės diena Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje

Stovi (iš k.): Stanislovas Jakelai tis, Alina Kalnikienė, Birutė Figuri nienė, Kazimieras Jucius (buvęs ,,Draugo” spaustuvės darbuotojas);
sėdi: Laima Jakelaitis, Emilija Mickuvienė (šventė savo gimtadienį), Ge novaitė Jucienė ir Lina Narcienė. 

Audronės Kižytės nuotraukos

Marytė Monkuvienė (d.) sveikina Juzefą Sakevičienę
gimtadienio proga.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sekretorė Audra Za-
karaus kienė ir Liucija Hoffmanienė pasipuo šė unikaliomis skry-
bė lėmis, kurias sukūrė Raimonda Da ras, o Romas Žulys tarp
moterų jautėsi labai pa gerbtas.

Šarūnas Liutkus su dukrele Adele vaišinsis pyragu.

Meninės dalies atlikėjai poetė Dalia Stirbytė ir svečias iš Lietuvos kun. Rim vydas Adomavičius.

Iš k.: Kristina Likanderytė, Vilė Kili kauskas ir Rūta Daukienė rūpinosi popietės gėrimais.

Meilės dienos dalyviai stebi šventinį koncertą. Iš k.: Laima Sineokijienė, Valentinas Sineokij,
Danguolė Pajarskienė ir Vygantas Pajarskas.
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Iš ATeITININkų GYVeNImO

Vasario 13 d. Čikagos Par-
 tizano Dau manto-Pra -
no Dieli nin kaičio kuo-

pos jau nieji ateitininkai sujudo
šelpti pasaulyje badaujančius
vaikus. Tą dieną daugiau kaip
50 jaunučių ir jaunių su tėve-
liais ir globėjais susirinko
,,Feed My Starving Children”
patalpose, Aurora, IL ruošti
maisto siuntų vargstantiems
žmonėms.

,,Feed My Starving Chil d-
ren”, arba ,,Pamaitinkite ma no
alkstančius vaikus”, yra krikš-
čionių labdaros organizacija,
teikianti nebrangius, bet ska-
nius ir maistingus produktus
alkstantiems vaikams. Mais  to
kainos yra mažos, nes produktai yra paaukoti komercinių bendrovių ir supakuoti bei iš-
siųsti savanorių.

Pakavimo patalpos – kaip fabrikas: didelė salė su stalais, svarstyklėmis, įvairiausia
aparatūra, kad pakuotojai galėtų atlikti darbą greitai ir švariai. Jaunieji ateitininkai už-
sidėjo tinklelius, kad į maistą nekristų plaukai. Po trumpos pamokėlės jaunimas ėmėsi dar-
bo: vieni sėmė ryžius, antri svėrė sojos pupelių baltymus, treti skanino mišinį sultinio mil-
teliais su vitaminų priedais, dar kiti bėrė džiovintų daržovių kubelius. Pamatavęs porci-
jas, supylęs į plastikinius maišiukus ir užklijavęs jaunimas paketėlius sudėjo į dėžes, ku-
rios buvo išvežtos į sandėlį. Maistas vėliau bus išsiųstas į įvairius pasaulio kraštus, kur
per Bažnyčią ir labdaros organizacijas bus išdalintas vaikams mokyklose bei našlaitynuose.

Maistas siunčiamas į Afriką, ypač Swaziland, Kenya ir Zimbabwe, Peru, Šiaurės Ko-
rėją, Afganistaną, Iraką, net į Ukrainą. Vaikams buvo ir gera geografijos pamoka – per visą
salės sieną kabėjo didelis žemėlapis, žymintis, kur maistas siunčiamas.

Jaunieji ateitininkai dirbo greitai, su entuziazmu. Ritminga muzika greitino darbo
tempą. Vaikai supakavo tiek maisto, kad ištisus metus sočiai bus pamaitinti alkstantys vai-
kai.

Baigę darbą jaunieji darbininkai pasimeldė už tuos, kurie neturi ko valgyti, o tada ir
patys paragavo savo darbo vaisių. Visi stebėjosi, kad ryžių košė buvo labai skani. 

Laima Aleksienė, kuopos globėja

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
Vasario 27 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Ateitininkų namų metinis susirinkimas: Valdybos
ir revizijos pranešimai, pasisakymai, kandidatų pristatymas, rinkimai, klausimai ir dis-
kusijos. Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

Vakaras su Ginte Damušyte
Vasario 25 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Čikagos ateitininkai sendraugiai Ateitininkų
namuose, Lemont, IL  rengia pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia kalbės
tema: ,,Istorinė atmintis: ar ji mums padeda, ar trukdo? Pamąstymai apie atsakomybę
Lietuvoje ir užsienyje”.

Šia proga Gintė pasidalins informacija apie Mykolo Romerio universitete, Vilniuje,
2013 m. įsteigto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro veiklą.

7 val. v. bus pabendravimas prie kavutės, o pašnekesys prasidės 7:30 val.

Visi kviečiami dalyvauti.

Gavėnia prasideda gerais darbais

Čikagos jaunieji ateitininkai padeda savo bendraamžiams

Maya Matusaitytė ir Aldas Kriaučiūnas dirba greitai ir tiksliai.

Trys darbininkai: Aina Gužytė, Benas Varanauskas ir Ieva Jankutė.

Kartu dirbo ir vyresni, ir jaunesni. Iš k.: Aida Raudoniūtė ir Jonas Kimantas. 

Čikagos jaunieji ateitininkai su savo tėvais ir vadovais pakavo maistą skurstantiems pasaulio vaikams. Ilonos Didžbalienės nuotraukos

Vasario 7 d. Ateitininkų namuose, Le monte, Užgavėnių proga Žibutė Pranckevičienė,
Adelė Lietuvninkienė ir Ramunė Papartienė vaišino jaunus Čikagos ateitininkus blynais.
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Algirdas Kanauka (dešinėje), B-58 bombonešio, kuris galėjo skristi du kartus greičiau už garsą, įgulos narys.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Šiemet kovo 10 d. dr. Algirdas Vincas Kanauka (g. 1931
m. kovo 10 d. Kaune) – Lietuvos ir Amerikos inžinie-
rius, vadybininkas, viešojo administravimo daktaras,
JAV karinin kas, daug nusipelnęs ir ugdant Lietuvos
jaunąją karininkiją bei vystant Lietuvos ginkluotąsias
pajėgas, švęs garbingą 85-metį. Noriu pasinaudoti
proga ir pasidžiaugti, kad man teko garbė su šiuo
žmogumi bendradarbiauti, padėkoti jam už visada
geranorišką pagalbą, malonius susitikimus ir pa-
vyzdį, kaip reikia tarnauti Tėvynei.

Su pulkininku Algirdu artimiau bendradar-
biauti pradėjome rūpindamiesi Amerikoje
daugiau kaip keturis dešimtmečius leistu

„Varpo” žurnalu. Ilgametis žurnalo redaktorius
a.a. Antanas Kučys (iš Lemonto), prisiekęs varpi-
ninkas ir Vinco Kudirkos idealų tęsėjas, kartu su žur-
nalu į Lietuvą perdavė ir savo jau nebegausų auto-
rių „aktyvą”. Dr. Algirdas Kanauka liko ištikimas
varpininkas iki šiol ir šiemetiniam žurnalo nume-
riui taip pat rašo straipsnį, kaip paprastai – karo
tema. Jis, beje, yra ir šio žurnalo redkolegijos narys,
atstovaujantis išeivijos varpininkams.

Trumpos žinios apie dr. Algirdą Kanauką: gimė
ir augo garsaus prieškario gydytojo chirurgo, pro-
fesoriaus dr. Vinco Kanaukos šeimoje. 1944 m. pasi-
traukė iš Lietuvos, o po penkerių metų emigravo į
JAV. 1954 m. baigė karinį koledžą, 1955-1976 m. tar-
navo JAV karo aviacijoje ir karinės technologijos
Mokslinio tyrimo centruose. 1968 m. dalyvavo Viet-
namo kare (buvo apdovanotas). Išėjęs į atsargą dir-
bo aviacijos ir kosminės technologijos pramonėje:
1977–1978 m. ir 1979–1981 m. „Hughes Helicopter”,
1978–1979 m. „Resdel Engineering”, 1981–1990 m. „The
Aerospace Corporation” įmonėse (dalyvavo konst-
ruojant „Apache” sraigtasparnį, palydovinius ryšius,
vystant ,,žvaigždžių karų” sistemas). 

Algirdo Kanaukos indėlis kosmoso įsisavinimo
srityje JAV yra aukštai įvertintas: jo pavardė įrašyta
tarp nusipelniusiųjų National Aviation and Space Ex-
ploration Wall of  Honor (Nacionalinės oreivystės ir
kosmoso tyrimo garbės sienoje), Smithsonian Na-
tional Air and Space Museum, Udvar-Hazy Center,
Washington, DC.

Dr. A. Kanauka yra nusipelnęs ir Lietuvai. At-
kūrus Nepriklausomybę 1990-aisiais JAV aviacijos
dimisijos majoras dr. A.V. Kanauka daug laiko sky-
rė pagalbai atsikuriančioms Lietuvos ginkluoto-
sioms pajėgoms. Nuo 1992 m. buvo Lietuvos karo aka-
demijos patarėjas, nuo 2005 m. – Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos Karo akademijos docentas, kvies-
tinis profesorius. 1992–2000 m. – Lietuvos krašto ap-
saugos ministerijos Gynybos štabo, 1994–1995 m. Stra-
teginio vystymo centro direktoriaus patarėjas,
2001–2003 m. – Baltijos instituto direktorius. Dr. A.
Kanaukos pastangomis į lietuvių kalbą buvo iš-
verstas visas NATO terminų žodynas. Gerai mokė-
damas anglų ir vokiečių kalbas dr. A. Kanauka
daug prisidėjo prie tarptautinio bendradarbiavimo
programų vystymo su Austrijos ir JAV karinio ren-
gimo institucijomis.

Dr. A. Kanaukos gyvenimas buvo spalvingas ir
įdomus. Jau tai daug sako, kad jo mokslo draugai
Kaune buvo tokios asmenybės kaip Kazys ir Stasys
Lozoraičiai, Dovas Zaunius, Julius Šmulkštys, Vy-
tautas Kavolis, Aleksandras Štromas ir kt. 

Pasitraukęs su tėvais į Vakarus Algirdas atsi-
dūrė Vokietijoje, Kemptene. „Gyvenimas buvo nuo-
tykingas, – linksmai prisimena jis tas dienas, –
virš mūsų gilyn į Vokietiją skraidė daug orlaivių,
bombardavo. Paskui atėjo amerikiečiai. Gyvenom lie-
tuvių ‘dypukų’ lageryje. Man labai patiko lageryje
– daug žmonių, vaikų, visi lietuviai. Susiorganiza-
vo mokykla, veikė skautai, ateitininkai, šviesiečiai.
Lietuviai mėgsta organizuotis, todėl gyvenimas,
bent man, vaikui, buvo labai įdomus. Lietuvą aš ap-
leidau 13 metų. Lageryje išbuvau iki 18 metų. Po to
atsiradome Amerikoje. Ten man pasisekė pakliūti į
karinį koledžą ‘The Citadel’, kur studijavau elektros
inžineriją, paskui apie 20 metų tarnavau karininku
JAV karo aviacijoje. Dalyvavau Vietnamo kare, F-111
naikintuvų dalinyje. Ten buvo įdomi ir nuotykinga
patirtis. Netrukus po karo išėjau į atsargą. Dar 14
metų dirbau inžinieriumi ir vadybininku aviacijos
ir kosmoso pramonėje”.

Dr. Algirdas Kanauka, gyvenime siekiantis prasmės

Iš dr. A. Kanaukos solidžių tekstų, kuriuos jis pa-
teikdavo šių eilučių autorės redaguojamiems žur-
nalams „Pasaulio lietuvis” ar „Varpas”, matyti, kad
tai žmogus eruditas, ne tik turėjęs daug gyvenimiš-
kos patirties, bet ir pats daug kuo domėjęsis, skaitęs,
rašęs, mąstęs. Kaip ir visi „dypukai”, nebuvo abe-
jingas politikai. Turėjo loginio išmąstymo, numaty-
mo dovaną. Yra pasakojęs, kad Šaltojo karo metais
galvojo, jog Sovietų Sąjunga sugrius. Būdamas ka-
riškis skaitė Aleksandrą Solženi cyną, Andrey Amal-
riką, Borisą Pasternaką, kurie pranašavo SSSR griū-
tį. „Aš tuo tikėjau ir tai išsipildė, nors racionalistai
ir politiniai analitikai prognozavo, kad tokių didelių
pasikeitimų nebus. Man, kaip ir daugeliui laisvų skai-
tytojų, atrodė, kad komunizmas prarado savo egzis-
tencijos prasmę”, – sako dimisijos majoras.

„Tarnyboje tekdavo susitikti su įvairių mums ne-
draugiškų šalių karininkais, kurie klausdavo, iš
kur aš, ir išgirdę, kad iš Lietuvos, su neužmaskuota
ironija klausdavo: kas ta Lietuva dabar? Mėgdavau
griežtai atsakyti: kol mes gyvi, Lietuva nepražuvo. Jie
su nuostaba pasižiūrėdavo, bet tapdavo daug man-
dagesni. Keliaudamas per amerikiečių karines bazes
dažnai užeidavau į jų bibliotekas. Ieškodamas knygų
apie Lietuvą radau vieną, kuri man nepatiko. Tai
buvo latvių autoriaus Gregory Meiksins parašyta
‘The Baltic Riddle’ (Baltijos mįslė), kuri, mano nuo-
mone, buvo raudonųjų propaganda, teigianti, kad Bal-
tijos šalys savanoriškai ir džiaugsmingai prisijungė
prie sovietų rojaus ir buvo išgelbėtos nuo baisaus li-
kimo. Tą knygą atrasdavau ir kitų bazių biblioteko-
se. Buvo aišku, kad į amerikiečių karinių bazių bib-
liotekas dezinformacija buvo kišama sąmoningai, no-
rint paveikti kariškių ir jų šeimų galvoseną. Tada su-
siradau JAV kongresmeno Kersteno plačiai žinomą
pranešimą apie komunistų agresiją (Congressman
Charles J. Kersten, a Republican from Milwaukee,
Kersten’s Committee, now known as Committee on
Communist Aggression) ir kitų tyrinėtojų leidinius
ir parašiau stipriai argumentuotą studiją, kurioje
įvardijau tą knygą kaip sovietų propagandą ir pasi-
unčiau ją karo aviacijos Generalinei inspekcijai. Po
kurio laiko tos ‘Baltijos mįslės’ karinėse skaityklo-
se jau neberasdavau. Buvo malonu pajusti sėkmę”.

Dr. A. Kanauka liko principingas ir kieto žodžio
šeimininkas iki šiol. Lietuvoje, jeigu jis dalyvauda-
vo renginyje ir turėdavo tarti žodį, žinojome, kad kai
kam reikės laikytis... Jis kalbėdavo tiesiai šviesiai,
nevyniodamas žodžių į vatą, kaip ir dera karininkui,
turinčiam tvirtą savo nuomonę ir sugebančiam ją ap-
ginti. Ir apginti ne tik save, bet ir savo visuomenės,
savo tautos, savo valstybės interesus.

Kai Lietuvoje prieš porą metų kartu su Ukrainos
įvykiais atsirado tokios sąvokos kaip „žalieji žmo-
geliukai” – ginkluoti kareiviai su uniformomis be at-

pažinimo ženklų, nekonvencinis karas, prisiminiau
dr. A. Kanaukos žodžius, prieš nemažai metų pasa-
kytus mano darytame interviu „Pasaulio lietuvio”
žurnalui. Jis kalbėjo kaip koks aiškiaregys – kad mes
negalime pasikliauti NATO, kad turime patys būti pa-
siruošę, nes pavojus Lietuvai gali nebūti tiesioginis,
kai tankai ir armijos veržiasi per sieną. „Karas gali
būti socialinis-ekonominis-politinis-pogrindinis, te-
roristinis ir net kultūrinis. Sakykim, atvažiuos trau-
kinys gerai ginkluotų chuliganų, ims siautėti ar ban-
dys užimti Vilnių. Mūsų Vakarų sąjungininkai gali
naiviai sakyti – jūsų niekas nepuola, jokios priešų ka-
riuomenės krašte nėra. O juk kraštą galima paimti
palaipsniui, visokių infiltravimų ir ginkluotų di-
versijų būdu. Mano manymu, reiktų išlaikyti tam tik-
rą balansą. Reikia turėti profesinę kariuomenę, tokią,
kurią mes siunčiame į misijas ir kuri turi gerų įgū-
džių, ir reikia turėti tam tikrą atsargą – gerai išlavintą
pilietiškai ir galinčią prisidėti prie krašto gynybos,
padedančią kariuomenei”.

Tai mes supratome tik dabar, kai panašus sce-
narijus buvo įvykdytas Ukrainoje, ir tai dar kartą
rodo, kad su senais karo vilkais reikia skaitytis. 

A. V. Kanaukos grįžimo į Lietuvą istorija taip pat
yra intriguojanti. Jis pasakojo: „Kai čia 1988 m. pra-
sidėjo atgimimas, Los Angeles, kur aš gyvenu, pradėjo
lankytis lietuviai iš Lietuvos – Vytautas Landsbergis,
Mindaugas Statulevičius, Kazys Saja, Algirdas Sau-
dargas, Sigitas Geda, Viktoras Petkus, Antanas Ter-
leckas ir kt. Atsivežė vaizdajuosčių apie Lietuvą.
Mūsų daugelis nežinojo, kaip tuo metu atrodė Lietuva.
Aš taip pat sovietiniais metais nebuvau atvažiavęs į
Lietuvą. Vaizdajuostėje pamačiau Kauno Karo mu-
ziejaus aikštę (kurioje vaikystėje dažnai žaisdavau,
mat  gyvenau  netoliese – Putvinskio gatvėje),   kuri
buvo pilna žmonių, dainuojančių ‘Kur giria žaliuoja’.
Daina taip  gražiai  skambėjo,  kad  man   gimė  ne-
suvaldomas noras  pamatyti  nepriklausomą Lietu-
vą.

1990 m. su grupe lietuvių inžinierių per Rygą at-
važiavom į Lietuvą. Prie pasienio mus pasitiko gru-
pė inžinierių iš Kauno ir Vilniaus universitetų. Bu-
čiavome Lietuvos žemę. Lietuva paliko žavingą įspū-
dį. Sutikau daug šaunių atsikūrusios Lietuvos ka-
riuomenės karininkų ir savanorių. Jie ir pats kraš-
to apsaugos ministras mane pakvietė atvažiuoti,
būti patarėju, skaityti paskaitas ir mokyti ko nors
naujo. Ilgai nelaukęs atvažiavau. Mano darbo stažas
Lietuvoje jau didelis. Taip ir gyvenu metus – pusę
metų Lietuvoje, pusę metų – Californijoje”.

„Gyvenu kaip spartietis, galvoju kaip atėnietis,
o elgiuosi kaip romėnas, t. y. esu praktiškas; kita ver-
tus – esu lietuvis, bet ir amerikonas”, – sako dr. Al-
girdas Kanauka, neramus, bet kryptingas žmogus, gy-
venime siekiantis prasmės.



8 2016 VASARIO 20, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  Ir PASAULIS

Washingtonas kaltina Rusiją remiant IS
Emigrantus gąsdina britų išstojimas iš ES

L. Walesa bendradarbiavo su KGB?
Varšuva („Draugo” info) – Buvęs

Lenkijos prezidentas Lech Walesa, Na-
cionalinio atminties instituto (IPN)
Varšuvoje duomenimis, bendradar-
biavo su komunistiniu saugumu. Ras-
tas jo bendradarbiavimo pareiškimas. 

Viena moteris pasiūlė institutui
pirkti dokumentus. Juose tariamai
minimas saugumo informatorius „Bo-
lekas” („Bolek”). Ši slapyvardis sieja-
ma su L. Walesa. Ji už dokumentus pa-
reikalavo 90 000 zlotų (20 000 eurų). Tą
pačią dieną tyrėjai dokumentus kon-
fiskavo. Įstatymai nurodo istoriniu
požiūriu svarbius dokumentus priva-
lu perduoti valstybei.

Šiuo metu užsienyje esantis Wa-
lesa prisipažįsta padaręs „vieną klai-

dą”. „Aš nebendradarbiavau su sau-
gumo aparatu, aš neėmiau pinigų, bet
aš padariau vieną klaidą”, – rašo No-
belio premijos laureatas savo mikro-
tinklaraštyje. Tačiau jis esą davęs žodį
apie tai nekalbėti. „Žmogus, kaltinin-
kas, kuris gali išaiškinti tiesą, dar gy-
vas, ir aš dedu į tai viltis”, – teigė prof-
sąjungos „Solidarumas” įkūrėjas.

IPN direktorius Lukasz Kaminski,
paskelbęs apie autentišką bendradar-
biavimo su saugumu dokumentą, kurį
yra pasirašęs Walesa, patikslino, kad
autentiškas saugumo tarnybos doku-
mentas dar nereiškia, kad jo turinys
yra tiesa. „Kiekvienas istorinis doku-
mentas turi būti patikrintas”, – pa-
brėžė L. Kaminski. 

Vilnius („Draugo” info) – Europos
vadovams Briuselyje pradedant dery-
bas dėl britų reikalavimų reformuoti
Europos Sąjungą (ES), daugeliui Di-
džiosios Britanijos lietuvių didžiausią
nerimą kelia ne Jungtinės Karalystės
išstojimo iš ES grėsmė, o galimas iš-
mokų mažinimas. 

Lietuvių Bendruomenės Londo-
no skyriaus pirmininkė Zita Čepaitė
sakė: „Kas bus, jei britai pareikš norą
referendumo metu išstoti iš ES. Tada
čia esančių statusas bus neaiškus”. Jos
teigimu, britų pasitraukimas iš ES
lietuviams galėtų iškelti sudėtingą di-
lemą, kurios šalies pilietybę pasirinkti.

Britanijos lietuviams rūpi svars-
tomi socialinių išmokų mažinimai,
tačiau nuogąstavimus mažina pažadai,
jog nauja tvarka galios tik naujai at-
vykstantiems imigrantams.

Prasidedančio viršūnių susitikimo
išvakarėse diplomatai derino nuosta-

tas, kurios leistų britams iki ketverių
metų riboti priemokas mažai uždir-
bantiems (angl. „in work benefits”) lie-
tuviams  ir kitiems ES piliečiams.

Pagal projektą, Lietuvoje liku-
siems emigrantų vaikams taip pat
būtų mokamos mažesnės vaikų išmo-
kos nei britams ir turtingesnių kitų ES
šalių piliečiams, nes būtų įvesta iš-
mokų indeksacija pagal pragyvenimo
lygį. Rytų Europa siekia įsipareigoji-
mo, kad ir ši nuostata būtų taikoma tik
naujiems atvykėliams.

2011 metų surašymo duomenimis,
Anglijoje gyveno daugiau nei 95 tūkst.
lietuvių. Z. Čepaitės teigimu, šiuo
metu lietuvių visoje Jungtinėje Kara-
lystėje yra bent antra tiek.

Reformų dėl imigrantų britų
premjeras David Cameron pareikalavo
referendumo dėl tolesnės narystės ES.
Referendumas gali būti surengtas dar
birželį. Washingtonas (ELTA) – Nepa-

isant sutartų paliaubų, Rusijos ir Si-
rijos karinė aviacija intensyviai tęsia
atakas Alepo regione. „Mes nematome,
kad intensyvumas būtų sumažėjęs.
Jei apskritai, jis padidėjo”, – pareiškė
Pentagono atstovas Stive Warren. Jo
duomenimis, naudojami naikintuvai
ir trumpojo nuotolio raketos. 

Sirijos kontaktinė grupė, daly-
vaujant Rusijai, praėjusią savaitę
Miunchene susitarė dėl paliaubų pi-

lietinio karo alinamoje šalyje. Tada su-
tarta, kad ugnies nutraukimas turi įsi-
galioti per savaitę.

Tačiau Sirijos Alepo miesto re-
gione per ligoninių ir mokyklų bom-
bardavimus žuvo daugiau kaip 60 ci-
vilių. Anot S. Warren, nėra aišku, ar
taikinius atakavo Rusijos, ar Sirijos
lėktuvai. Tačiau faktas esą yra tai, kad
rusų ir sirų naikintuvai regione vyk-
dė antskrydžius. 

Vilnius (BNS) – Šiemet vyk-
siančioje Vilniaus knygų mugėje
dėmesys kryps ne tik į kūrėjus bei
skaitytojus, bet ir į knygų perso-
nažus, didžiausias stendas bus
skirtas Ukrainai.

Septynioliktą kartą rengiamo
vieno didžiausių metų kultūrinio
įvykio, kuris prasidės po savaitės,
tema – „Personažas ieško auto-
riaus”. Mugėje šiemet laukiama
apie 330 dalyvių iš 8 valstybių, iš už-
sienio planuoja atvykti per 30.

Didžiausias stendas bus skir-
tas ukrainiečių kūrėjams – stende
prisistatys 15 leidyklų, ukrainiečių
rašytojai, leidėjai, iliustratoriai,
veiks iliustravimo dirbtuvės Lietuvo-
je gyvenančių ukrainiečių vaikams,
dauguma jų – iš karo nualintų Donec-
ko ir Luhansko sričių.

Mugėje suplanuota apie 400 ren-
ginių ir susitikimų, be kita ko, veiks
retų ir antikvarinių renginių aukcio-
nas, bus surengti 32 gyvos muzikos
koncertai, vyks muzikos konferencija,
5 diskusijos, 17 kino ir dokumentinių

filmų peržiūrų, 13 meno parodų. 
Tarp 35 užsienio svečių renginyje

dalyvaus ir keli pasaulyje žymūs kū-
rėjai. Ukrainiečių rašytojas ir žurna-
listas, knygos „Maidano dienoraštis”
autorius Andrejus Kurkovas, labiausiai
į užsienio kalbas verčiamas ukrainie-
čių autorius.

Vilniaus knygų mugė vyks vasario
25–28 dienomis. Kasmet joje apsilanko
daugiau nei 60 tūkst. žmonių.

Vilnius (ELTA) – Apie 40 proc. ša-
lies gyventojų sako daugiau reikšmės
teikiantys Vasario 16-osios – Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos – šventei, o
Šv. Valentino dienos pernelyg nesu-
reikšminantys. Tačiau lyginant šias va-
sario mėnesio šventes, apsipirkimo
įpročiai rodo ką kita: kai kurie gy-
ventojai mylimųjų dovanoms negaili
išleisti ir 50 eurų ar daugiau.   

Remiantis apklausos duomeni-

mis, kasmet Vasario 16-osios šventę
mini apie 69 proc. lietuvių, kai Valen-
tino dieną teigia švenčiantys kiek dau-
giau nei 66 proc. Jai iš anksto ruošia-
si 41 proc. apklausos dalyvių, o Vasa-
rio 16-ajai – 8 proc.

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
ną teigia minintis kas septintas šalies
gyventojas. Tiesa, tądien vykstan-
čiuose renginiuose lankosi tik 17 proc.

Washingtonas („Draugo” info) –
JAV prezidentas Barack Obama jau
kovą gali apsilankyti Kuboje. Gruodį
B. Obama pareiškė, kad svarsto vizito
į komunistinę Kubą galimybę, tačiau
tai esą priklausys nuo pažangos dvi-
šaliuose santykiuose.

Pastarąjį kartą Kuboje 1928-ai-
siais viešėjo JAV prezidentas Calvin
Coolidge – gerokai prieš tai, kai 1959
metais valdžią perėmė revoliucijos
vadovas Fidel Castro.

B. Obama kelionės planus oficia-
liai bus paskelbta netrukus. Prezi-
dentas, lankydamasis Lotynų Ameri-
koje, esą užsuks ir į Kubą. JAV vals-
tybės sekretorius John Kerry komu-
nistinėje šalyje lankėsi jau rugpjūtį –
čia jis Havanoje atidarė JAV ambasa-
dą,

Prie valdžios vairo stojus F. Cast-
ro, šimtai tūkstančių kubiečių emig-
ravo į JAV, daugelis jų atmeta dabartinį
suartėjimą.

JAV prezidentas ir jo kolega iš Ku-
bos Raul Castro, jaunesnysis Fidel
Castro brolis, prieš daugiau nei metus
pradėjo istorinį Šaltojo karo prieši-
ninkių suartėjimą. Nuo tada įsigalio-
jo kelionių ir prekybos lengvatos Ku-
bai. Be to, JAV išbraukė Kubą iš tero-
rizmą remiančių valstybių sąrašo.

Liepą abi šalys atnaujino diplo-
matinius santykius. Tačiau JAV pi-
liečiai ir toliau gali vykti į Kubą tik tu-
rėdami specialų leidimą. Grynai tu-
ristinės kelionės draudžiamos. Kad
padėtis pasikeistų, JAV Kongresas
turi atšaukti 1962-aisiais šaliai pa-
skelbtą embargą. 

JAV: Rusija ir Sirija tęsia antskrydžius

Kiek lietuvių švenčia Vasario 16-ąją? 

Paminės Pilėnų žūties 680 metines

Knygų mugėje – dėmesys Ukrainai

Tauragė (Alkas.lt) – Vasario 21 d.,
sekmadienį, Tauragės rajone, Skaud-
vilės kultūros namuose, vyks Pilėnų žū-
ties 680-ųjų metinių minėjimas. Ren-
ginį organizuoja Skaudvilės kultūros
namai, VšĮ „Karšuvos būtovė”. Rengi-
nyje dalyvaus Tauragės rajono savi-
valdybės meras Sigitas Mičiulis, Luc-
ko miesto (Ukraina) vicemeras Sergej
Grigorenko.

Pilėnų žygdarbis yra lietuvių lais-
vės kovų simbolis. Istorikai nuomone,

viena iš labiausiai tikėtinų Pilėnų vie-
tų – Skaudvilės apylinkės. Istorikas To-
mas Baranauskas pristatys Pilėnų žū-
ties aplinkybės, pasekmes ir reikšmę.
Naujausiomis įžvalgomis ir tyrimais
pasidalins pilėnas Antanas Gedvilas. 

Tauragės krašto muziejui bus per-
duoti radiniai iš Ivangėnų archeologi-
nės vietovės. Bus parodyta programa
bei šventosios ugnies uždengimas ant
Ivangėnų piliakalnių.

Knygų mugė – ypatingai lankomas renginys.
Alkas.lt nuotr.

Roma (ELTA) –
Į Meksikos sostinės
oro uoste besilei-
džiantį lėktuvą „Air-
bus A330”, kuriuo
skrido popiežius
Pranciškus, iš žemės
buvo taikomasi laze-
riu, skelbta Italijos
aviacijos kompani-
jos „Alitalia”.

„ S k r y d ž i o
AZ4000 įgula vasario
12-ąją, leisdamasi
Mexico oro uoste, pa-
stebėjo, kaip ir kiti
pilotai, lazerio spindulį, kuriuo iš žemės
buvo taikomasi į tupiančius lėktuvus”,
– pažymima pranešime. Orlaivio vadas
Massimiliano Marselli informavo apie
incidentą oro uosto dispečerius, kurių
pareiga yra pranešti vietos valdžiai
apie tokius atsitikimus.

Pontifikas atvyko į Meksiką su
pirmuoju ganytojišku vizitu vasario 12-
osios vakare po istorinio susitikimo su
Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovu
patriarchu Kirilu Havanos tarptauti-
niame oro uoste. Vasario 17 dieną Pran-
ciškus išskrido atgal į Romą. 

Į popiežiaus lėktuvą taikytasi lazeriu

Nustatyta tiksli vieta, iš kur buvo taikomasi į popiežiaus lėktu-
vą.                                                                                     Dailymail schema.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

MINDAUGAS AUGUSTIS

Nenustebkite, jei vieną dieną per te-
levizorių išvysite trispalvę, švie-
 čian čią ties Genevieve Angerame

pa varde. Lietuviams ji gali prisista tyti ir Ak-
vile – toks vardas įrašytas lietuviškame
pase, išduotame vos prieš mė nesį, taip ją
vadino ir prieš šešiolika metų, kuomet bū-
sima šuoli ninkė į vandenį pirmąkart at-
merkė akis. Neeilinė paauglės istorija
dabar vėl nusidriekė į gimtinę ir Lietuvos
plau kimo rinktinę.

Meistriškumo egzaminas 
– Rio de Janeire

G. Angerame žino keisto delika teso
iš bulvių – kugelio – skonį, o mėgs ta-
miausias jos žodis – „ačiū”.

Bet su žurnalistu iš savo namų
Houstono (TX) apylinkėse ji kalbasi
angliškai, nes lietuvių kalbos dar tik
pradeda mokytis.

Iki šiol G. Angerame neturėjo nė
vieno bičiulio, su kuriuo galėtų pa  -
bendrauti lietuviškai. Tai netrukus tu-
rėtų pasikeisti, nes 16-metė šuoli nin kė
į vandenį – jau priimta į Lie tuvos plau-
kimo rinktinę.

„Jaudinuosi, galvoje sukasi min tys,
kaip žmonės Lietuvoje mane įvertins –
juk dabar aš reprezentuosiu juos”, –
sakė naujoji rinktinės „legionierė”.

Ji pirmą kartą atstovaus šaliai,
kurioje gimė ir praleido pirmuosius aš-
tuoniolika savo gyvenimo mėnesių.

Tačiau tėvynę G. Angerame pri si-
 mena tik iš apsilankymo Vilniuje pra-
ėjusį gruodį, kuomet susitiko su Lie-
tuvos plaukimo federacijos (LPF) at-
stovais ir aptarė galimybes rungty-
niauti po Lietuvos vėliava.

Atkūrus nepriklausomybę tarp-
tautinio lygio šuolininkai į vandenį
šalyje išnyko tarsi mamutai, todėl LPF
ilgai nedvejojusi nusprendė at verti glė-
bį netikėtai viešniai.

„Varžybose jos dar nesame matę,
spręsti apie sportininkės pajėgumą kol
kas sudėtinga. Aiškesnį vaizdą susi-
darysime po pasaulio taurės”, – teigė
LPF generalinis sekretorius Emilis
Vaitkaitis.

Nors lietuviai dar nežino, ko tikė-
 tis iš komandos naujokės, ji pati kar telę
iškėlusi labai aukštai.

Sausį Lietuvos pasą gavusi šuo li-
ninkė svajoja vasaros pabaigoje dar kar-
tą sugrįžti į Rio de Janeirą. Pa sau lio
taurė – paskutinė proga nugvelbti olim-
pinį kelialapį.

„Man tai – gera galimybė. Nuva-
 žiuosiu ten ir parodysiu savo sugebė ji-
mus taip, kaip esu įpratusi daryti”, –
drąsinosi G. Angerame.

O kad mergina turi užtektinai ta-
lento įgyvendinti savo svajonę, tiki ir
jos treneris, ir artimieji.

Įvaikino emigrantų
palikuonė

Pilnas sportininkės vardas, įra šy-
 tas dar spaustuve kvepiančiame Lie-
tuvos Respublikos pase – ilgesnis nei lig-
šiolinė jos karjera.

Genevieve Akvilė Green Angera me
– skamba tarsi futbolininko iš Lotynų
Amerikos pavardė, bet labiau atspindi
emigracijos iš Europos ban gą, nuvil-
nijusią pirmoje praėjusio amžiaus pu-
sėje.

Pastaroji į JAV iš Lietuvos atnešė
Giraičių šeimą, Naujajame pasaulyje ta-

Amerikiečių įdukrinta spor tininkė nori atstovauti Lietuvai

pusią Greenais. O jų anūkė Patricia An-
gerame, taip pat laikanti save lie tuve,
protėvių krašte surado dukterį.

„Tuo metu buvo vieniša, labai no-
rėjau vaikelio. Dirbau ligoninėje, kaž-
kas iš pažįstamų man patarė, kad galiu
įsivaikinti savo tautybės vai ką”, – pri-
siminimais dalinosi P. An gerame.

Prabėgo dveji metai, kol visas tei-
sines procedūras įveikusi moteris 2002-
ųjų rugsėjį iš Lietuvos į savo na mus
Connecticute parskrido su ma žąja Ge-
nevieve ant rankų.

„Įsivaikinimo procesas buvo la-
 bai sudėtingas. Manau, atsakingos Lie-
tuvos institucijos norėjo įsitikinti
mano kilme. Pati esu lietuvė, todėl ži-
 nau, kad lietuviai – labai stiprūs žmo-
 nės, ir bet kam savo vaikų ne ati duos”,
– svarstė P. Angerame.

Apie mergaitės praeitį Lietuvoje ji
nelinkusi atvirauti. Daug maloniau P.
Angerame pasakoti apie įdukros vai-
kystę naujuose namuose.

Energinga mergaitė pradėjo spor-
 tuoti vos sulaukusi penkerių – ją pir-
miausia patraukė gimnastika. Devy-
nerių Genevieve pamėgino šoki nėti į
vandenį.

„Tuo metu labai išaugau – gim-
nastikai tapau per aukšta. O kai pa ban-
džiau šuolius, iškart juos įsimylėjau”,
– pasakojo G. Angerame, dabar išsty-
pusi iki 173 cm.

Anot jos įmotės, kuomet šuoli nin-
 kei į vandenį nebeliko lygių Con necti-
cute, šeima nusprendė dairytis naujos
gyvenamosios vietos. P. Ange rame su-
tuoktinis Louis už 2 tūkst. km – Texas
– surado patyrusį trenerį Kenny
Armstrong ir patikėjo Gene vieve spor-
tinę karjerą jam.

Su jaunystėje triskart olimpinėse
žaidynėse Kanadai atstovavusiu spe-
cialistu G. Angerame treniruojasi pa-
staruosius dvejus metus.

„Mano treneris turi kelių dešimt-
mečių darbo patirtį. Be to, jis pats da-
lyvavo tarptautinėse varžybose, todėl
puikiai supranta šį sportą. Iš jo kasdien

išmokstu kažko naujo”, – K. Armstrong
žavėjosi sportininkė.

Turi dvigubą pilietybę

Būtent treneris pirmasis pakišo G.
Angerame mintį apie Lietuvos rinkti-
nę. Sportininkė sureagavo en tu ziastin-
gai.

Nieko nelaukdama šeima krei pėsi
į Lietuvos generalinį konsulatą Čika-
goje, kuriam tarpininkaujant G. Ange-
rame nepraėjus nė pusmečiui džiaugė-
si lietuvišku pasu, kadangi Pi lietybės
įstatymas užsieniečių įvaikintiems as-
menims leidžia turėti dvigubą pilietybę.

Prieš tai sportininkė su įtėviu dar
spėjo apsilankyti Lietuvoje, LPF atsto-
vams pristatė savo šuolių vaizdo įrašų.

„Genevieve dabar ekstazėje, ji la-
bai laiminga, kad išsipildė svajonė.
Lietuva – jos šalis, ji ten gimė, ji jau čia
stiprų ryšį”, – patikino P. Ange rame.

„Iš pradžių jaudinausi, buvo ne ri-
mo. Bet juk gimiau Lietuvoje, ten –
mano žmonės. Dabar džiaugiuosi sa vo
sprendimu”, – antrino pati spor tinin-
kė.

Tam, kad ryšys su Lietuva dar la-
biau sustiprėtų, šeima nusprendė su-
sipažinti su Houstono lietuvių ben-
druomene ir žada aktyviai dalyvauti
jos veikloje. 

Regi ir valią, ir talentą

Gavus pasą, G. Angerame nebeliko
kliūčių atstovauti Lietuvai olim pinėse
žaidynėse.

Tiksliau, viena kliūtis liko, ir pa-
 kankamai rimta – norint patekti į
olimpiadą, pasaulio taurės varžybose
reikės iškopti mažiausiai į pusfinalį.

Šuolininkės į vandenį šiame tur ny-
re išsidalins 18 kelialapių, o iš viso
olimpinėse žaidynėse jų galės daly-
vauti 68.

Pirmosios dvylika olimpiečių pa-
 aiškėjo pernai Kazanėje (Rusija) vy ku-
siame pasaulio čempionate, prie jų

prisijungs penkių žemynų čempio nės,
keturios vietos rezervuotos šeimininkei
Brazilijai. Kitus kelialapius paskirstys
Tarptautinė plaukimo fe deracija
(FINA).

„Genevieve – protinga mergaitė, ji
viską pasveria. Olimpinės žaidynės – ne
tik jos svajonė, bet ir pamatuotas tiks-
las. Juk ji tiesiog kvėpuoja šuo liais į
vandenį. Niekas jai neliepia kel tis šeš-
tą ryto ir šlapti baseine. Ar jūs norė-
tumėte tai daryti? O ji nori”, – savo
įdukros pasiryžimu neabejojo P. Ange-
rame.

Lietuvos rinktinės debiutantės spe-
cializacija – šuoliai nuo 10 m bokšto, o
tokio Angerame namų kaimy nystėje
paprasčiausiai nėra. Todėl du kartus per
savaitę merginą tenka vežti į koledžo
bazę, esančią už pus antros valandos
kelio.

„Ji šokinėja, o aš vairuoju. Vis kas
tam, kad Genevieve sektųsi kuo ge-
riau. Esame paprasti žmonės, ne kokie
milijonieriai, todėl negalime sau leisti
visko, kas tik šauna į galvą. Palaikome
Genevieve, nes tikime, kad ji tikrai ta-
lentinga”, – sakė P. Angerame.

Neatsižada ir JAV

Jei į Lietuvos rinktinę G. Angera-
 me buvo pakviesta be jokio atrankos rė-
čio, patekti į JAV nacionalinę ko mandą,
kurioje yra ir olimpinių čempionų, ir
pasaulio pirmenybių prizi ninkų – kur
kas sudėtingiau. Bet P. Angerame ne-
atrodo, kad jos numylėtinei tai būtų neį-
manoma misija. Jei ne dabar, tai atei-
tyje.

Texas G. Angerame treniruojasi
kartu su JAV olimpinės rinktinės kan-
didate Kassidy Cook, kuri vyresnė ket-
veriais metais. Nepaisant amžiaus skir-
tumo, P. Angerame žodžiais, jaunoji
Lietuvos atstovė neatsilieka nuo savo
kolegės.

„Genevieve dar tik šešiolika me tų,
o kai bus dvidešimt, ji bus rimta var-
žovė visiems. Žmonės jos klausi nėja: ko-
dėl atstovauji ne JAV? Ji at sako, kad gal-
būt darys tai kitose olimpinėse žaidy-
nėse. Bet iš tiesų ji per jauna ir dar ne-
žino, ko norės atei tyje. Kai po pusant-
rų metų Gene vieve išvyks mokytis į ko-
ledžą, kurį pasirinks atsižvelgdama į
šuolinin kams suteikiamas sąlygas ir
trenerį, tuomet paragaus savarankiško
gyve nimo ir galės apsispręsti dėl savo
ateities”, – dėstė moteris.

Pati G. Angerame didžiausių per-
galių taip pat laukia ne už pirmo po-
sūkio.

„Dabar nenoriu sau sukelti per di-
 delio spaudimo. Jei pateksiu į Rio de Ja-
neiro žaidynes – puiku, jei ne – nieko to-
kio. Manau, mano kelias tik prasideda.
Pagrindiniai startai lau kia 2020 ir 2024
olimpinėse žaidy nėse”, – į priekį žvel-
gė šuolininkė. 

Delfi.lt

Genevieve Angerame  Asmeninio albumo nuotr.
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1940 metų vasarą Antrasis pa-
sau linis karas įgavo pa-

greitį. Vakaruose frontas buvo pra-
laužtas, kai birželio 14 d. ryte nacisti-
nė vokiečių kariuo menė įžengė į Pa-
ryžių. O tos pačios die nos vėlų vakarą,
jau vidurnaktį, TSRS Liaudies komi-
sarų tarybos pir mininkas Viačesla-
vas Molotovas įtei kė Lietuvos užsienio
ministrui J. Urb šiui, kuris buvo Mask-
voje, ultima tumą. Lietuvos vyriausybė
birželio 15 d. 7 val. ryte savo posėdyje
(pas kutinis vyriausybės posėdis), net
neįvardindama agresijos ir nepareiš-
ku si protesto, nutarė priimti visus
TSRS vyriausybės reikalavimus, ti kė-
 damasi jos gera valia ir tarptau ti nės
teisės laikymosi. Negana to, Lie tuvos
vyriausybė, norėdama išvengti didelio
tautos kraujo praliejimo, ne tik negy-
nė nepriklausomybės, bet net ėmė tei-
sinti agresorių. Tos pačios die nos ryte
savo telegramoje J. Urb šys iš Maskvos
nurodė Užsienio rei kalų ministerijos
valdininkams suda ryti Kaune rezi-
duojantiems užsienio diplomatams
įspūdį, jog Kremliaus rei kalavimai
nesą ultimatumas, o tik saugumo pa-
geidavimas. O birželio 16 d., einantis
prezidento pareigas Anta nas Merkys,
kalbėdamas per radiją, pabrėžė, jog
nauji Raudonosios armijos daliniai į
Lietuvą „atvyko kaip draugiška są-
junginė kariuomenė (…) tik dėl pačios
Lietuvos ir Sovietų Są jungos dides-
nio saugumo sumeti mų”. Valstybės
vadovai kvietė gyventojus išlaikyti
tvarką bei rimtį krašte, „vengti nepa-
grįstų gandų”. Pats J. Urb šys iki savo
gyvenimo pabaigos buvo įsitikinęs,
jog Lietuva 1940 m. birželį neturėjo al-
ternatyvos. Mano ma, kad gėdingai ka-
pituliacijai alternatyva buvo. Jei ne
ginkluotas pasipriešinimas, tai bent
simbolinis šū vis ar politinis pasiprie-
šinimas: ultimatumo atmetimas ir Lie-
tuvos vyriau sybės pasitraukimas į už-
sienį (ką ir padarė Prezidentas Anta-
nas Sme tona). Tačiau Lietuvos vadai
pasirin ko kapituliaciją, tikėdamiesi
išvengti represijų. Deja, jų neišvengė.

– Ar Lietuvos valdžia, pirmiausia dip-

lomatai neįžvelgė gręsiantį pavojų Lietuvos
nepriklausomybei prasidėjus pasauliniam ka-
rui?

– Iki karo pradžios Lietuvos val-
 džia, įsprausta tarp trijų galiūnų, ma -
tė tik vieną priešininką – Lenkiją, ku -
ri valdė užgrobtą Vilniaus kraštą. Vo-
 kietija, o tuo labiau bolševikinė TSRS,
buvo laikomos jei ne sąjungi ninkės, tai
bent galimos talkininkės Vilniaus su-
sigrąžinimui. Tik 1939 m. rudenį ru-
sams įsteigus Lietuvoje ka ri nes ba-
zes, komplikavosi Lietuvos, kaip ne-
priklausomos valstybės, padė tis. Pra-
dėta galvoti apie katastrofines valsty-
bei pasekmes. Stiprėjant bolševikinei
agresijai ir nepamatuotiems Maskvos
reikalavimams, tik 1940 m. birželio  1
d. J. Urbšys visiems Lietu vos pasiun-
tiniams išsiuntė šifruotą telegramą:
„Jeigu čia mus ištiktų ka tastrofa, tai
užsieniuose likusios mū sų diplomati-
jos šefu laikykite Lozo raitį, pirmuoju
pavaduotoju Klimą, an truoju Šaulį”. Po
minėtos telegra mos pasiuntiniai dau-
giau negavo jo kių paaiškinimų dėl
„diplomatijos šefo” teisių. Tačiau nė
vienam iš jų nekilo jokių abejonių dėl
šio paskyrimo tikslingumo ir šiuo
klausimu ne  buvo tarpusavio nesuta-
rimų. Tokiu būdu buvo parengtos pra-
dinės sąlygos Lietuvos diplomatinei
tarnybai (LDT) užsienyje susiformuo-
ti. Tiesa, galima pasakyti, kad dar
1938 metais Lietuvos veikėjas profeso-
rius Kazys Pakštas kalbėjo valdžios
sluoksniuo se, jog reikia iš anksto ruoš-
tis galimai valstybės katastrofai, bet į
tai ne buvo sureaguota.

– Kas atsitinka su Lietuvos už sienio rei-
kalų ministerija susi kū rus Justo Paleckio va-
dovaujamai taip vadinamai Liaudies vy riau-
sybei?

– 1940 m. birželio 17 d. sudaryta,
prižiūrint TSRS pasiuntinybei Kau ne,
nauja vyriausybė, kurioje svarbius
vadovaujančius postus gavo ge rai Lie-
tuvoje žinomi asmenys: rašytojas, prof.
Vincas Krėvė-Mickevičius, buvęs prem-
jeras Ernestas Galva naus  kas, genero-
las Vincas Vitkaus kas. Tai silpnino ne
tik Lietuvos vi suomenės, bet ir LDT už-

sienyje bud rumą; tikėtasi, kad, išsky-
rus vadina mąjį smetoninį režimą, Lie-
tuvoje dau giau niekas nesikeis. Tuo-
metinio užsienio reikalų ministro V.
Krėvės birželio 22 d. telegramoje vi-
soms pa siuntinybėms rašoma, kad
„naujoji vyriausybė sudaryta konsti-
tucine tvar ka, valstybės santvarkos
es mi niai pagrindai nepakeisti, teisėta
nuo savybė neliečiama, numatomas po-
litinės santvarkos pakeitimas bus vyk-
domas įstatymais”. Birželio 26 d. savo
telegramoje Lietuvos pasiunti ny bei
Berne rašė, jog naujoji vyriau sybė
„bus lojali tarptautiniams paža dams,
kartu saugos Lietuvos nepriklauso-
mybę”. Reikia manyti, kad tuo metu ir
pats V. Krėvė tikėjo tuo, ką rašė, kas
klaidino ir užsienyje likusius Lietuvos
diplomatus. Birželio 21–27 dienomis
vyko naujojo užsienio reikalų minist-
ro susitikimai su Lie tu voje reziduo-
jančiais užsienio diplomatais. Jų pri-
sistatymas ministrui, o vėliau ir ei-
nančiam pareigas prezidentui J. Pa-
leckiui stiprino naujos Liaudies vy-
riausybės padėtį tarptau tinės teisės po-
žiūriu. Užsienio atstovai tokia savo
laikysena pripažino val džios tęstinumą
ir naują vyriausybę, kaip kompeten-
tingą partnerį spren džiant klausimą su
kitų kraštų vyriausybėmis. Tiesa, tas
tęstinumas užsienyje buvo supranta-
mas kaip stipriai apkarpytas. Pavyz-
džiui birželio 22 d. B. K. Balutis iš
Londono pra nešė, jog D. Britanijos vy-
riausybė į įvykius Lietuvoje, kaip ir vi-
sose Bal tijos šalyse, žiūri besivystan-
čios dra mos Europos kontekste ir ne-
kaltina dėl to Lietuvos. O štai pasiun-
tinys Washingtone P. Žadeikis nurodė,
kad JAV vyriausybė dabartinį politinį
kursą Lietuvoje laiko prosovietiniu ir
pavojingu Lietuvos nepriklausomy-
bei.

Užsienio reikalų ministerijoje
vyko pirmiausia pertvarkymai iš vir-
šaus. V. Krėvei į „talką” buvo at siųstas
komunistas Pijus Glovackas, kuris už-
ėmė Lietuvos URM genera linio sekre-
toriaus postą. Praktiškai jis tapo mi-
nisterijos valdytojas. Labai svarbaus
Politikos departamento di rektoriumi

buvo paskirtas kairių pa žiūrų žurna-
listas Juozas Jurginis (vėliau garsus is-
torikas). Tuos įvy kius stebėjusio Da-
nijos diplomato C. G. Vorsae nešoki-
ravo dalies Lietuvos URM valdininkų
„dingimas nežinia kur”, nes, anot jo,
„tautiškai nusitei kusių politikų su-
ėmimai visiškai atitiko lietuviškas su-
sidorojimo su politiniais priešinin-
kais tradicijas. O tai, kad Lietuvos
URM generaliniu sekretoriumi tapo ką
tik į laisvę po kelioli kos kalinimo metų
išėjęs komunistas, reiškia tik tiek, jog
jam už ilgus ne laisvės metus turi būti
atlyginta ge rai apmokama tarnyba ir
valdžia vi sam ministerijos persona lui,
nes bu vę Politikos ir Ekonomikos de-
partamentų vadovai paliko šalį” (iš jo
pra nešimų Danijos vyriausybei bir-
želio 22 ir 28 d.). Danijos diplomato,
kaip ir kitų, nuomone, padėtis Lie tuvo-
je bu vo ganėtinai stabili, nes, anot jų,
naujos vyriausybės pareiškimai ir ko-
munistinių demonstracijų reikalavi-
mai buvo nuosaikūs. Tačiau tai buvo
tik pradžia, pasiruošimas URM, kaip
ne priklausomybės simbolio, likvidavi -
mui.

– Kaip reagavo į įvykius Lie tuvoje lie-
tuvių diplomatai užsie nyje? Kada įvyko jų
„praregėjimas”?

– Gana įvairiai, bet be didelio en-
tuziazmo. Objektyvios informacijos
apie tikrą padėtį Lietuvoje mūsų dip-
lomatams trūko. Pradžioje vieni įvy-
kius sutiko su atsargiu pritarimu – Jur-
gis Šaulys Berne, Vytautas Gylys Stok-
holme, Povilas Žadeikis „Washingtone,
K. Škirpa Berlyne; kiti abejodami –
Bronius K. Balutis Londone, Kazys
Girdvainis Vatikane, Kazys Grauži-
nis Buenos Airėse, Stasys Lozoraitis
Romoje. Visi puikiai suprato, kad tai
okupacija. Tačiau ir vieni, ir kiti mak-
simaliai siekė ne pakenkti Lietuvai,
jos gyventojams, kurie jau buvo bol-
ševikų gniauž tuose. Tiesiog vengė ne-
pasvertų žingsnių, kad neišprovokavus
represijų ir pagreitintos sovietizacijos.
Bu vo vilčių, kad tai laikina iki karo pa-
 baigos.

„Praregėjimas” įvyko, kai Lietu-

Smūgis Lietuvos diplomatijai 1940 metų vasarą

Lietuvos Respublikos delegacija prieš išskrendant derybų į Maskvą. Priekyje iš kairės: Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Jonas Norkaitis,
užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius įgaliotasis ministras Edvardas Turauskas, ministro pirmininko pa-
vaduotojas Kazys Bizauskas, švietimo ministras Leonas Bistras. Kaunas, 1939 m. spalio 7 d.      Fotografas J. Miežlaiškis. LCVA, P-13346.

Šiomis dienomis minėdami
Lietuvos nepriklausomybės
akto paskelbimo metines ir
džiugiai ruošdamiesi švęsti
valstybės atgimimą – Kovo
11-ąją, prisiminkime tuos
dramatiškus įvykius, kurių
pasekoje Lietuva savo ne-
priklausomybę prarado. Vo-
ruta.lt nelabai seniai pirmą
kartą paskelbė Juozo Ver-
cinkevičiaus pokalbį su lem-
tingais 1940 metais Lietuvos
užsienio reikalų ministro pa-
reigas ėjusiu Juozu Urbšiu,
kurį ir siūlome jūsų dėmesiui. 
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 vos pasiuntinys Berlyne K. Škirpa ri-
 zikuodamas pakluso užsienio reikalų
ministro prašymui atvykti tar nybi-
 niais reikalais į Lietuvą. Birželio 26–29
d. būdamas Kaune turėjo progos pa ma-
tyti, išgirsti ir susidaryti nuo mo nę
apie padėtį krašte, vyriausybėje. Slap-
ta grįžęs į Berlyną, liepos 1 d. parengė
pranešimą ir išsiuntinėjo savo kole-
goms kitose šalyse. Jo nuo mone, „į
naują vyriausybę tenka žiū rėti kaip į
Sovietų politikos Lietuvoje įrankį”.
Birželio pabaigoje ministro V. Krėvės
viltys ką nors pozityvaus padaryti Lie-
tuvos labui jau buvo labai sumažėju-
sios. Liepos 4 d. S. Lo zoraitis slapta at-
vyko į Berlyną, kur kelias dienas tarėsi
su K. Škirpa Lie tuvos reikalais. Buvo
prieita prie iš vados, kad nutrūkus
Maskvos ir Ber lyno „draugystei”, K.
Škirpa įteiks notą Vokietijos užsienio
reikalų ministerijai dėl Lietuvos su-
verenumo atkūrimo. Tačiau „drau-
gystė” dar ku  rį laiką gyvavo, todėl ir
planuota nota nebuvo įteikta. Pirmiau
buvo uždaryta Lietuvos pasiuntinybė
nei prasidėjo karas tarp Vokietijos ir
TSRS. Diplomatai suprato, kad sovie-
 tizacijos procesą Lietuvoje sustabdys
tik būsimas karas tarp Vokietijos ir
TSRS.

Tik tada, kai Liaudies seimo spren-
dimu Lietuva buvo įjungta į TSRS su-
dėtį, pasipylė visų Lietuvos pasiuntinių
protesto raštai užsienio šalių vyriau-
sybėms bei protesto te legramos į Lie-
tuvą.

– Ar Liaudies vyriausybė ban dė ir
kaip bandė kontroliuoti Lie tuvos diploma-
tus užsienyje?

– Užsienyje dirbantys Lietuvos
diplomatai jautė tam tikrą nepasiti kė-
 jimą naująja valdžia, o ir naujoji val-
 džia puikiai suprato, kad diplomatai
anksčiau ar vėliau nusisuks nuo jos,
taps negailestingais kriti kais. Iš tiesu,
ministerijoje buvo ieš koma būdų kaip
juos sukontroliuoti, bent neutralizuo-
ti. Pirmas bandymas – tai ministerijos
telegramos pasiuntiniams, kviečiant
juos tarnybiniu rei kalu („pranešimą
padaryti”). Pa siuntiniai, tarsi nujaus-
dami kažką ne gero, lyg susitarę dėl
sveikatos „sutrikimų” atsisakė vykti į
Kauną. Tai rodo, kad jau vyksta jų
koordinavimas, jau dirba diplomatijos
šefas ir jo komanda. Diplomatai suvo-
kė, kad jiems nuvykus į Lietuvą ne tik
jų li kimui grėstų pavojus, bet ir per
juos būtų bandoma uždaryti tebevei-
kian čias Lietuvos atstovybes.

Diplomatų protestai prieš Lietu-
 vos valstybės panaikinimą ir jos
in korporavimą į TSRS reiškė,

kad jų ry šiai su Liaudies vyriausybę,
kaip okupantų įrankiu, yra nutrau-
kiami. Į protestus komunistinė val-
džia reagavo griežtai. P. Glovackui re-
komenduojant, Ministrų taryba nuta-
rė iš pro testą pareiškusių pasiuntinių
atimti Lietuvos pilietybę, konfiskuoti
jų turtą ir uždrausti grįžti į Lietuvą.
Pirmasis liepos 23 d. nukentėjo K.
Škirpa, o po jo ir visi kiti. Tačiau tai ne-
sutrukdė jiems ir toliau eiti savo pa-
reigas, nes Vakarų šalys nepripažino
Lietuvos aneksijos.

Bolševikai ir toliau ieškojo būdų,
kaip kontroliuoti Lietuvos pasiunti ny-
bes, nes jos buvo valstybės turtas. Ne-
pavyko įgyvendinti P. Glovacko su ma-
nymo perduoti Lietuvos pasiun tinybių
kitiems asmenims, juos pa aukštinant,
iš to pačio pasiuntinybių per sonalo. To-
kių įgaliojimų atsisakė pasiuntinybės
Londone patarėjas Henrikas Rabina-
vičius, konsulas Čikagoje Petras Dauž-
vardis, pasiun tinybės Berlyne patarė-
jas Juozas Kajeckas.

Išmėginti ir kiti būdai. Aneksa vus

Lietuvą, Latviją ir Estiją, Krem liaus
vadovybė nurodė tų šalių URM įsaky-
ti savo diplomatinėms misijoms ir
konsulatams užsienyje oficialiai nu-
traukti savo veiklą, tuoj pat perduo ti at-
stovybių turtą ir archyvus artimiau-
siai TSRS atstovybei toje šalyje, o pa-
tiems (visam personalui) grįžti į tėvy-
nę. Rugpjūčio 8 d. P. Glo veckas išsiun-
tė Lietuvos pasiuntinybėms ir konsu-
latams nurodymą, jog jų veikla nuo
šios dienos sustabdoma, o atstovybės
likviduojamos. Nutrau kiamas jų fi-
nansavimas. Be to, visų atstovybių
personalui buvo išplatintos anketos,

kurias reikėjo užpildyti norint tapti
naujos valstybės – TSRS piliečiais. Nė
vienas Vakaruose dir bęs Lietuvos at-
stovas nepakluso pro sovietinės val-
džios reikalavimams grįžti į Lietuvą.
Tikėtina, kad į Lie tuvą negrįžo 131 at-
stovybių darbuotojas ir jų šeimos na-
riai. Tiesa, tik pa siuntinybėje Londo-
ne dirbęs atašė Jo nas Jakobas apsi-
sprendė grįžti. Dau geliui toks jo poel-
gis buvo nesuprantamas. Ėjo kalbos,
kad jį įkalbėjo žmona, kuri priklausė
D. Bri tanijos-TSRS draugystės orga-
nizacijai Lon done.

– Ar daug buvo Lietuvos atsto vybių, ku-
rias užėmė TSRS atstovai?

– Būtina pasakyti, kad 1939 me tais
Lietuva turėjo 15 pasiuntinybių, 8 ge-
neralinius konsulatus, 7 garbės gene-
ralinius konsulatus, 45 konsulatus ir
garbės konsulatus ne tik Euro poje ir
Amerikoje, bet Azijoje bei Afri koje. Tie-
sa, per karą vokiečiams okupavus Če-
koslovakiją, Lenkiją, Belgiją, Daniją ir
kitas šalis, Lietuvos atstovavimas ten
buvo nutrauktas. Taigi ir atstovybių
skaičius 1940 m. sumažėjo.

Pirmiausia, be vargo, bolševiki nių
diplomatų buvo perimtos Lietu vos at-
stovybės su visu turtu ir archyvais Ta-
rybų Sąjungoje, Estijoje ir Latvijoje,
kurios ir taip jau buvo priklausomos
nuo Maskvos. Išliko nepa liestos Lie-
tuvos atstovybės Šiaurės ir Pietų Ame-
rikoje, Didžiojoje Britani joje, Vatikane.
Tose šalyse, kurios ne pripažino anek-
sijos nė de jure, nė de fakto. Šveicarijos
vyriausybė garantavo, kad Lietuvos pa-
siuntinybei dip lomatinis imunitetas
nebus atšauktas. Pasiuntinys J. Šaulys
dirbo toliau. Sovietams sunkiai sekė-
si perimti pasiuntinybę Berlyne. K.
Škirpa iš anksto pasirūpino – dalį ar-
chyvo su degino, kitą dalį perkėlė į
draugiškos pasiuntinybės patalpas lai-

kinam sau gojimui, kaip ir su vertin-
gesniau pa siuntinybės turtu, kuris
vėliau buvo pervežtas į Kauną. Tiesa,
perkeltas archyvas žuvo vieno bom-
bardavimo metu. Būtina pasakyti, kad
ten buvo ir Lietuvos pasiuntinybės
Prahoje archyvas, kurį pasiuntinys
Edvardas Turauskas 1939 m. kovo 15 d.
perkėlė į Lietuvos pasiuntinybę Ber-
lyne. K. Škirpai darant spaudimą iš vo-
kiečių valdžios pusės, jis su pasiunti-
nybės personalu (pats didžiausias per-
sona las tarp visų Lietuvos pasiunti-
nybių) rugpjūčio 14 d. buvo priverstas
apleis ti pasiuntinybės ištuštintą pa-

statą, atiduodant raktus ne Maskvos
diplomatams, bet Vokietijos URM  va-
dovybei. Vokiečiai pastatą perdavė ru-
 sams.

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzi jo-
je savotiškai skilo pusiau. Vokie čiams
užėmus Paryžių, ten jau nebuvo pasi-
untinio P. Klimo, kuris, minis tro J. Urb-
šio nurodymu, pasitraukė su dalimi
personalo kartu su Prancū zijos vy-
riausybe į Pietus (Vichy miestas). P.
Klimas, pasitraukdamas, įga liojo Sta-
sį Bačkį tvarkyti visus pa siun tinybės
reikalus. Jis bandė išsau goti vertin-
gesnius pasiuntinybės daiktus ir ar-
chyvą juos perkeldamas į privačios
bendrovės patalpas. Spau džia mas
prancūzų valdžios, rugpjū čio 24 d. S.
Bačkis, P. Klimo nurodymu, Paryžiaus
policijos prefektūrai atidavė pasiun-
tinybės pastato raktus. Juos priėmęs
pareigūnas pareiškė, kad jis turi rak-
tus perduoti TSRS ambasadai.

Panašus likimas ištiko Lietuvos
pasiuntinybes Italijoje ir Švedijoje. S.
Lozoraitis, siekdamas išlaikyti pasiun -
tinybę Romoje, susitarė su pasiuntiniu
prie Šv. Sosto S. Girdvainiu, ku ris per-
ėme Lietuvos atstovybės pastatą su
visu inventoriumi. Net pasiun tinys S.
Girdvainis persikėlė į S. Lozoraičio
perduotą pasiuntinybę. Nepaisant to
Vatikanas, paprašytas Italijos užsienio
reikalų ministerijos, nesutiko patvir-
tinti tokio sandėrio, todėl pasiuntiny-
bės pastatas per italų ran kas rugpjūčio
27 d. atiteko TSRS ambasadai, tačiau be
baldų ir archy vų, kurie liko Lietuvos
pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. Pokalbio
metu su tuo metiniu Italijos užsienio
reikalų ministru S. Lozoraitis suble-
favo pa sakydamas, kad pasiuntinybės
archyvas yra sudegintas.

Buvo ir kuriozinių atsitikimų. Pa-
vyzdžiui Lietuvos garbės konsulas Pie-
tų Afrikoje, Johanesburge, lik vi duoti

negalėjo konsulato, nes Pietų Afrikos
Sąjungoje TSRS atstovybės neegzistavo
ir nebuvo kam perduoti turto ir ar-
chyvų. Nors pastangos ta linkme buvo
daromos. Reikia pasa kyti, kad Lietuvos
atstovai, jeigu tik buvo galimybė, prie-
šinosi, reiškė oficialius protestus, ne-
pakluso įsakymui likviduoti diploma-
tines misijas. Ten kur negalėjo atsi-
spirti ir buvo priversti atstovybę lik-
viduoti, tai jie atliko viešai deklaruo-
dami kaip prie vartinį ir neteisėtą aktą.

– O koks likimas pačios Užsie nio reikalų
ministerijos ir jos ar chyvų?

– Dar prieš sovietams okupuojant
Lietuvą, diplomatijos veteranas B. K.
Balutis Politikos departamento direk-
toriui E. Turauskui rekomendavo būti
pasiruošus sunaikinti slaptojo archyvo
(tame tarpe ir asmenų) bylas. Jam pri-
tarė S. Lozoraitis. Ži noma, kad birželio
14–15 dienomis ke lios ministerijos dar-
buotojos degino dokumentus. Tuo tar-
pu latviai savo archyvą sugebėjo iš-
plukdyti į Švediją ir dabar turi beveik
pilną gerai su komplektuotą ministeri-
jos archyvą. O mes ne!

Nuo rugpjūčio 9 d. veikė LTSR Mi-
nistrų tarybos sudaryta Likvida cinė ko-
misija, kuriai pirmininkavo pats P.
Glovackas. Tikra likimo ironija – ko-
misijos nariais buvo ir keli diplomatai
stovėję prie ministerijos ištakų, ku-
rie, matyt, neturėjo pasi rin kimo. Ko-
misija rūpinosi ministe rijos ir jos įstai-
gų užsienyje turtu, tvarkė dokumentų
bylas, sprendė darbuotojų reikalus (!).
Pradžioje ti kėjosi ministeriją likvi-
duoti iki rugpjūčio 25 d., tačiau pratę-
sus užsienio atstovybių Kaune išsikė-
limo terminus, buvo pratęstas ir mi-
nisterijos funkcionavimas.  Jau 1940 m.
rugsėjo 15 d. ministerijos jau neliko.

– Minėjote apie užsienio atsto vybes
Kaune. Koks jų likimas? Kuri jų paskutinė
išsikėlė?

– Lygia greta Lietuvos atstovy-
bėms užsienyje buvo likviduojamos ir
užsienio valstybių atstovybės Kau ne.
Rugpjūčio 9 d. P. Glovackas D. Bri-
 tanijos pasiuntiniui T. Prestonui pa sa-
kė, jog „savo pasiuntinybes užsieniuo-
se nuo vakar dienos likvidavome ir to-
dėl užsienio pasiuntinybės pas mus
taip pat turės nutraukti savo vei kimą.
Dėl išvažiavimo datų tuo tarpu nėra
nieko nutarta”. Maskva ofi cia liai rei-
kalavo, kad užsienio atstovybės Lietu-
voje iki rugpjūčio 25 d. nu trauktų savo
veiklą. Atstovybėms šis terminas at-
rodė nerealus. Terminas buvo pratęs-
tas. TSRS pasiuntinybės Kaune sekre-
torius F. Moločkovas rugpjūčio 23 d. pa-
skambino P. Glovackui ir pranešė, kad
JAV, D. Britanijos, Prancūzijos pasi-
untinybėms ir Japo nijos konsulatui
išvykimo  terminas atidedamas iki
rugsėjo 5 d,, o visoms kitoms – iki rug-
sėjo 1 d. Šie terminai netaikyti Vokie-
tijos pasiuntinybei, jai padarydami iš-
imtį siūlė tik suma žinti pasiuntiny-
bės  tarnautojų skai čių vokiečių re-
patriacijos iš Lietuvos funkcijoms at-
likti.

Taip buvo galutinai sunaikintas
dar vienas, nors ir likęs formalus, Lie-
 tuvos valstybingumo simbolis – Užsie-
nio reikalų ministerija. Iš 43 užsienio
valstybių, palaikiusių su Lietuva dip-
lomatinius santykius, 28 viena ar kita
forma 1940–1941 metais pareiškė ne-
pripažįstančios Lietuvos inkorporavi-
mo į TSRS sudėtį.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi 
Juozas Vercinkevi čius

www.Voruta.lt

Juozas Urbšys 1988 m.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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. College Drive
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

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, 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

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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 K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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hELP wAnTED

Sudoku Nr. 101
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

DAntŲ GYDYtOjAi

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
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS
PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Kovo 6 d. PLC, Lemonte, 
Kaziuko mugės metu 

pirksime gintarą.

Weekend Job Opening for 
Personal Care Assistant

Seeking a female helper (25-45yrs) for a woman in
wheelchair (downtown Chicago ) for 2 nights, with 3
job references. Must speak and understand Eng-
lish well, use public transportation to/from job in
downtown Chicago.    Skill with curling iron ne-
cessary.  Someone with the desire to work long-
term (2 years or more). 
Duties include: grocery  shopping, bathing/dres-
sing, arm/leg exercises.  
Qualities that are ideal:  organized, clean, friendly,
flexible, honest, independent, reliable & punc-
tual. Please call/text Jerri 312-343-9466.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys praneškite 
apie tai administracijai

administracija@draugas.org
ir gausite ,,log in” bei slaptažodį. 
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Gerbiamieji,

Algis Vaškevičius įdomiame straipsnyje
„Švenčių palydovas – lietuviški šako-
čiai” („Draugas”, 2015.12. 29,  8 psl.) at-
sako į daug klausimų  apie lietuviškus
šakočius, išskyrus vieną: kodėl šis lie-
tuviškas (?) skanėstas (kuris yra gami-
namas ir kitose šalyse) vadinamas
„šakotis”? Juk jis jokių „šakų” neturi, bet
spyglių ir dyglių nestokoja. Tiksliai
būtų jį vadinti spygliuočiu ar net ežiu,
į kurį jis tikrai panašus. Neturi jis ir
„ragų”, todėl ir „raguolio” vardas jam
netinka. Jį geriausiai apibūdina vo-
kiškas žodis Baumkuchen (medžio py-
ragas) ir štai kodėl. Ant besisukančios
metalinės, nupjauto kūgio formos lie-
jasi tešlos „varvekliai” yra karščio „su-
stingdomi” ir kiekvienas tešlos sluoks-
nis  gražiai liepsnos „paauksuoja-
mas”, spalvingai atskiriant jį nuo kito
tešlos sluoksnio. Pjaunant šį kepinį
SKERSAI atsiveria netikėtai gražus
vaizdas, labai panašus į metinį me-
dienos ūgį žyminčias rieves, todėl
„medžio pyrago”, pavadinimas jam la-
bai tinka. O gal reikėtų jį vadinti „rie-
viniu”? Beje, apie šakotį  išsamiai yra
rašiusi ir Angelė Kavakienė („Draugas”,
2014.03.25).

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis

Cleveland Heights, OH

Lietuviai pagrįstai didžiuojasi savo ša-
kočiu. Tačiau klaidinga ma nyti, kad ša-
kotis yra unikalus lie tuvių kulinarijos še-
devras. Pasirodo, kad daugelis Europos
tautų turi pa našių – savo išvaizda ir ga-
mybos bū du – skanumynų. Įdomu pa-
sižvalgyti, kaip atrodo kitų tautų šako-
čiai.  

Švediškas ,,spettekaka” la biau siai
paplitęs pietinėje Švedijoje, Ska ne ir
Halland rajonuose. Švedai tei gia, kad
jų šakotis kepamas nuo XVII amžiaus.
Jis paplito Skane rajone kaip vestuvi-
nis ar ypatingų iškilmių pyragas. Eu-
ropos Sąjunga paskyrė šve diškam
,,spettekaka” kilmės ap sau gojimo žy-
menį (PDO – Protected Designation
of  Origin).    

Švediškų „spettekaka” dydis įvai-
 ruoja. Kai kurie jų yra tik kelių colių
aukštumo, o kiti gali siekti net kelias

Europos šakočiai
pėdas.  Didžiausias ,,spettekaka” buvo
iškeptas 1985 m. Jo aukštis – 3,6 metro.
Švedai ,,spettekaka” valgo su vanili-
niais ledais arba mėgsta patiekti prie
portveino ar kavos. Kartais kepinyje iš-
pjaunami mažučiai langeliai.  Kadan-
gi jis labai trapus, pjaustymui naudo-
jamas specialus peilis, panašus į mažą
pjūklelį.

Slovakijoje ir 
Čekijoje –  ,,Trdelnik”

,,Trdelnik” pavadinimas kilęs iš žo-
džio ,,trdlo” – tai kepime naudojamas
medinis kuolas. Apie tą ,,trdlo’’ kuolą
apvyniojama paruošta mielinė tešla.
Ant tešlos užbarstomi riešutų ar abri-
kosų gabalėliai. Pyragui iškepus, jis
apibarstomas cukrumi.  ,,Trdel  nik”
galima nusipirkti Praho je. Ta čiau au-
tentiškiausias ,,Trdel nik” – Skalica
miestelyje. Čia 1783 m. vengrų didikas,
poetas ir virėjas Jozefa Gvadaniho ap-
tiko ,,Trdelnik” kepimo receptą. Tas au-
tentiškas kepinys taip  ir vadinamas –
,,Skalicky Trdelnik”.

Austrijoje – 
,,Prügeltorte”

Austriškas šakotis vadinamas ,,Prü-
geltorte” arba ,,Prügelkrapfen”. Jis po-
puliariausias Austrijos vakari niame
Tirolio rajone prie Branden bergo mies-
to. Nuo vokiško ,,Baumku chen” ski-
riasi tuo, kad jame daugiau – „šakų”. Žo-
dis ,,prügel” reiškia  di de lį pagalį, ant
kurio šakotis kepamas. Austriško ,,Prü-
geltorte” receptas – tai lygios dalys
sviesto, cukraus, kiaušinių ir miltų. 

Vengrijoje – „Kürtőskalács”

Vengrų ,,Kürtőskalács” laikomas
seniausiu Vengrijos kepiniu. Pava di ni-
mas kilęs iš vengriško žodžio, reiš-

 kiančio „krosnies kaminą”. Tešla pa-
 ruošiama iš miltų, mielių, cukraus,
druskos, kiaušinių, sviesto ir pieno. Te-
šla apvyniojama apie cilindrinį kuolą,
išlyginama, aptepama kiauši nių pla-
kiniu ir apvoliojama cukruje. Iš keptas
pyragas pabarstomas cinamonu arba
maltais riešutais.   

Vokietijoje – ,,Baumkuchen”

,,Baumkuchen” reiškia „medžio
py ragas”. Tešla liejama ant iešmo, ku-

 ris sukamas šalia krosnies ugnies.  Kai
vienas sluoksnis iškepa, užliejamas
kitas sluoksnis ir t. t. – kepami sluoks-
niai vienas po kito. ,,Baum ku chen”
pyragas turi tarp 20 ir 25  sluo k s nių.
Pyrage įrėžiami rumbeliai tam tikslui
pritaikytomis šukomis.  Iškepus
,,Baumkuchen” aptepamas cukriniu
ar šokoladiniu glajumi.   

Prancūzijoje – 
,,Gâteau â la broche”

Prancūziškas ,,gâteau à la bro che”
populiariausias pietinėje šalies dalyje
prie Pirėnų kalnų. Į pyrago teš lą įmai-

šoma romo ir vanilės, o kartais pride-
dama riešutų arba  apel si nų ekstrakto.
Prancūziškasis  ,,gâteau à la broche”
neatskiriamas  nuo vestuvių ar šei-
myninių švenčių.   

Lenkijoje – ,,Sękacz”

Lenkiškas ,,sękacz” labiausiai pa-
 plitęs rytiniuose Lenkijos rajo nuo se.
Labiausiai jais garsėja Seinų mies tas.
Lenkiškas ,,sękacz” būna su „šako-
mis”, kaip lietuviškas šakotis, arba

lygus, kaip vokiškasis ,,baumku chen”.  

Lietuviškasis šakotis

Kepant lietuvišką šakotį, iešmas
sukamas daug greičiau negu kepant vo-
kišką ,,Baumkuchen”. Todėl išgauna-
ma daugiau „šakų”. Lietuviškas šako-
 tis reikalauja daug kiaušinių. Jį ruo-
šiant kartais naudojama grieti nėlė
arba grietinė. Šakočiais garsėja Drus-
kininkų rajonas ir Strigailiškio kaimas
Ignalinos rajone.  

Pagal įvairius internetinius
šaltinius parengė Rimas Černius
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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

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

www.draugas.org/mirties

Each pilgrimage is your once-in-a-life-time adventure…
Best Catholic Pilgrimages has conducted
tours and pilgrimages for over 20 years.

We specialize in sacred sites and historic events & locations… Every detail is
arranged so you can relax and experience every moment to the fullest throughout
God’s wondrous world…

Lourdes & Rome 
June 9 to 17, 2016 or Sept 22 to 30, 2016

Canonization of Mother Teresa
Rome/Assisi  Sept 2 to 9, 2016

Fatima/Spain/Lourdes
Oct 9 to 18, 2016

Land & Air from Chicago or JFK

Call or email us for brochures
1-800-908-BEST (2378)  •  info@religious-travel.com
www.gobestcatholic.com

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie -
žiūrai, turi automobilį, legali, ieško darbo.
Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel.
773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo.  Gali būti nepilna darbo diena. Ga-
liu pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gal-
imi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 708-571-8930.

n Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio

amžiaus moterį ir gyventi kartu Pompano
Beach, Floridoje. Tel. 954-876-1153 (ne-
 palikti žinutės) arba 416-399-5005, arba lin-
dasalna@rogers.com.

n Vyras  ieško  papildomo parketo insta lia -
vimo darbo. Tel. 773-443-0026.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligo-
nius ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siū-
lyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumentai. 
Tel. 872-214-2203.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

n Moteris ieško darbo prižiūrėti vyresnio
amžiaus žmones. Nevairuoja, 15 metų dar-
bo patirtis. Tel. 773-951-2422.

www.draugas.org/kalendorius.html

Simboliška, kad vasario 2 d., mi nint rašytojo klasiko Balio Sruogos
120-ąsias gimimo metines, Lituanis ti kos tyrimo ir studijų centre
(LTSC) mokslinę stažuotę baigė Lietuvių literatūros ir tautosakos

instituto Tekstologijos sky riaus mokslo darbuotoja dr. Ne ringa Mar-
kevičienė, tyrinėjusi Pa sau lio lietuvių archyve saugomus ra šytojo Ba-
lio Sruogos, istorikės Van dos Sruogienės ir teatrologės Dalios Sruogaitės
fondus. Ši medžiaga Lie tu vos mokslininkų sruogistų iki šiol nebuvo stu-
dijuota. 

Pasak viešnios, ypač vertingi mokslinės stažuotės metu rasti keli au-
tentiški Balio Sruogos rank raš čiai, taip pat rasta daug autentiškos kon-
tekstinės medžiagos, reikalingos laiškų komentarų rašymui, ypač uni-
 kalūs Vandos Sruogienės ir jai rašyti žymių kultūros asmenybių laiš-
kai ir laiškų ciklai, papildantys ir praple čian tys Lietuvos rankraštynų
rinki nius. Mokslininkės nuomone, visa rasta medžiaga pasitarnaus Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institute rengiamiems Balio Sruogos aka-
deminiams laiškų ,,Raštams” bei tyrėjos rašomai studijai apie Balio Sruo-
gos egodokumentus. 2014 m. išėjo dr. Ne ringos Markevičienės monog-
rafija ,,Ba lio Sruogos kūrinio ‘Dievų miš kas’ rašymo ir redagavimo is-
torija”.

LTSC informacija

Tyrinėtas LTSC esantis Sruogų fondas

Dr. Neringa Markevičienė (v.) su LTSC vicepirmininkėmis Loreta Timukiene (k.) ir
Kristina Lapienyte.  LTSC nuotr.

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org
4545 w 63 ST, Chicago, IL 60629

773-585-9500



Dalyvavimas Magis 2016 ir PJD yra mokamas.
MAG+S 2016 projekto metu jaunimas dalyvaus Ignaciškuoju 
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PADėkA 

Filantropė, lietuviškų darbų bei labdaros rėmėja Amerikoje
ir Lietuvoje Gražina Liautaud iš Čikagos, IL atsiuntė 3 000

dol.  ruošiamai knygai „Amerikos lietuvių įnašas į Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  JAV lietuvių pa-
rama Lietuvai nuo 1918–2018 metais”.  Knygos išlei-
dimu rūpinasi Draugo fondas.

Nuoširdi padėka Gražinai Liautaud už dosnią auką..
Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:

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

Visų aukotojų ir įamžintųjų  asmenų pavardės bus skelbiamos knygoje.

PADėkA 
„Draugo” taryba nuoširdžiai dėkoja kazickų šeimos

fondui ir jo prezidentei Jūratei kazickaitei už 3 000
dol. paramą mūsų  unikaliam projektui – kiekvieną

sekmadienį 11 val. ryto internetu tiesiogiai  perduoti
šv. Mišių eigą iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios. Šv. Mišias

internete žiūri didelis skaičius žmonių ne tik Amerikoje ir Lietuvoje, bet
ir kitose šalyse. Jūsų parama užtikrins šio projekto tęstinumą. 

Mišias galite stebėti „Draugo” YouTube puslapyje:
http://youtube.com/draugolaikrastis

www.draugas.org/kalendorius.html

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 24 d., trečiadienį, 1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC  Lemonte skaityk-
lą, kur matysite LRT sukurtą muzikinį filmą
,,Duokim garo!”

�  Vasario 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čikagos Jaunimo centro koplyčioje kun.
Jaunius Kelpšas atnašaus šv. Mišias. Šv. Mi-
šios šioje koplyčioje vyks kartą per mėnesį
– planuojama paskutinį mėnesio sekmadienį.
Jeigu būtų pakeitimų, apie juos iš anksto bus
paskelbta laikraštyje. Galima užprašyti šv. Mi-
šias už mirusius artimuosius. Maloniai kvie-
 čiame lietuvių visuomenę gausiai da lyvauti
šv. Mišiose ir pratęsti šios koplyčios gyvavi-
mą. Po šv. Mišių – vai šės Centro kavinėje.  

� Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga organizuoja slidinėjimo išvyką ir kvie-
čia  visus žiemos sporto mėgėjus vasario 28

d., sekmadienį, atvykti į Alpine Valley, WI.
Keltuvai veikia nuo 10 val. r. iki 10 val. v.
Bilietai parduodami rytiniam-dieniniam (10
val. r. – 5:30 val. p. p.) arba popietiniam-
vakariniam (2 val. p. p. – 10 val. v.) laikui.
Jei nesusitiksime trasose, pasimatysime 1 val.
p. p. antro aukšto kavinėje! Daugiau infor-
macijos tel. 773-450-4180.

� Kovo 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks rašy-
tojos Eglės Juodvalkės autobiografinio romano
,,Sugar Mountain” pristatymas ir susitikimas
su pačia autore. Adresas: 6500 Sauth Pu-
laski Road, Chicago, IL, 60629.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Kviečiame dalyvau-
ti.

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į vieną iš Čikagos teatrų.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.

Kur tik yra lietuvių, ten švenčiama Vasario 16-oji! Anchorage, Aliaskoje, Lietuvos nepri-
klausomybės atšvęsti Audros Karasa namuose susirinko (iš k.): Carmen Olito, Marytė
Kancewick, Asta Spurgis, Rima Cook ir Audra Karasa.                

A. Karasa asmeninio albumo nuotr.

Anchorage, Aliaska


