
Kariuomenės 100-mečio parodoje –
ir generolo 

J. Kronkaičio daiktai – 3 psl.
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Prekiauti vėju – didelis menas.         Baltasar Gracián y Morales

Lemonte, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, tikintieji
susirinko į kunigo Algio Baniulio SJ aukojamas šv. Mišias švęsti Kris-
taus, Visatos Valdovo (kurio galioje, pasak Prokuratoriaus, yra visa),

šventės ir užbaigti liturginių metų ciklą. Ši viena naujausių švenčių pa-
gal Bažnyčios liturginį kalendorių švenčiama paskutinįjį metų sekma-
dienį – savaitę prieš pirmąjį Advento sekmadienį. Šventę 1925 m. gruo-
džio 11 d. įvedė popiežius Pijus XI, paskelbdamas encikliką „Quas primas”,
kurioje teigiama, kad Kristaus karališkumas neatsiejamai susijęs su ka-
talikų pareiga siekti įgyvendinti katalikiškos valstybės idealą, kovoti su
visuomenėje plintančiu laicizmu, pasaulietiškumo pavojais. Kristaus Ka-
raliaus iškilmė – tai Amžinybės perspektyva, aliuzija į tai, kad Kristus
Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats.           –  4 psl.

Iš k.: Algirdas ir Raminta Marchertai, Šarūnas Rimas ir Pranas Jurkus prieš knygos ,,History of Lithuania” pristatymą ,,Sielos” galeri-
joje. Marytės Černiūtės nuotr.

Pristatytas ilgai lauktas leidinys

Lapkričio 25 d., Bažnyčiai švenčiant Kris-
taus Karaliaus iškilmes, Pasaulio lietuvių
centre įsikūrusioje Lietuvių dailės mu-
ziejaus galerijoje „Siela” vyko knygos
„History of Lithuania from Medieval
Kingdom to Modern Democracy” pri-
statymas, kurį moderavo Lituanistikos ty-
rimo centro (LTC) tarybos pirmininkas dr.
Robertas Vitas.

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Vilniaus Katedros aikštėje papuošta Kalėdų eglė sulaukė
pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Šiaurės Amerikos
internetinė agentūra Matador Network tarp įspūdin-

giausių 9 kalėdinių eglučių paminėjo ir pagrindinę Lietuvos
eglę. 

Jos nuotrauka puikuojasi tarp kitų gražiausių pasau-
lio eglučių, kurios puošia Zocalo aikštę, esančią Mexico city

(Meksika), Rockfeller centrą New Yorke, Sandi-West Palm
Beach Floridoje, Rodrigo de Freitas lagūną Rio de Janei-
ro mieste (Brazilija), garsiąją Galeries Lafayette Paryžiuje
(Prancūzija), Italijoje esančio Gubbio kalno šlaitą, Taipėjaus
miesto aikštę Taivane. Tarp Matador Network išrinktųjų –
ir South Dakota sostinėje Pierre 90-ties kalėdiškai papuoštų
eglučių kompozicija. –  7 psl.

Vilniaus Katedros aikštę šiais metais papuošė Kalėdinė kompozicija ,,Laikas” . Sauliaus Žiūros nuotr.

Lietuvos eglė – 
tarp pasaulio 
įspūdingiausių



savo favoritams opoziciniams konservatoriams, ku-
rie savo naujienlaiškyje skelbia laimingų – išsišie-
pusių iki ausų – savo seimūnų nuotrauką (priešaky
su A. Kubilium, užmiršusiu, kaip jam premjeraujant
buvo „saldu”, kai taip pat profsąjungų organizuoto
mitingo dalyviai daužė Seimo langus) priešais Švie-
timo ir mokslo ministeriją su plakatu: „Mes su ju-
mis”. Ko čia džiūgauti – tai tragedija, jeigu mokyto-
jui svarbiau sava kišenė, o ne mokinys. Tuo labiau
kad tėvai ėmė skųstis, jog aktyviausioji iš streiki-
ninkų, užėmusių Švietimo ministeriją, yra rusė mo-
kytoja, kuri vaikams apie Sausio 13-ąją kalbėjo
Kremliaus žodžiais – lietuviai šaudė į savus.

Nežinau, kaip tie mokytojai, kurie lipa per lan-
gą į jų užimtą Švietimo ministeriją (mat ministeri-
ja jų laisvai neįleidžia), pasibaigus streikui ateis į kla-
ses? Kaip nesolidu. (Neįsivaizduoju, kad taip būtų pa-
sielgę mokytojai, kurie 1940 m. sovietams užėmus val-
džią savo suvažiavime giedojo Lietuvos himną.) Juk
iš jų vaikai tyčiosis, gal net pasielgs panašiai, jeigu
jiems mokytojas neįtiks – šoks per langą. Aš nežinau,
ar pasaulyje streikuoja mokytojai, man atrodo, kad
mokytojas turi būti aukščiau. Jo protestas turi atitikti
jo statusą visuomenėje. Juk yra ir kultūringesnių pro-
testo formų. Užstatyti mokinį – tas pat kaip gink-
luotam plėšikui paimti įkaitą, – kur valdžia dėsis, vis
tiek turės nusileisti.

Mokyklos problemos – įsisenėjusios

Švietimas kenčia ir dėl senų – okupacijos laikų
problemų. Anuo metu mokytojo profesija buvo ypač
nepatraukli ir į pedagoginius institutus stodavo tik
tie, kurie neįstodavo kitur (mažai kas pasikeitė iki
šiol). Priežastis suprantama – mokykla buvo pa-
versta propagandos ruporu, o normalus žmogus
vengė būti propagandos įrankiu. Net ir neideologinių
dalykų, tokių kaip biologija ar muzika, mokytojas
buvo surištas ideologiškai ir turėjo dirbtinai pri-
tempti savo dalyką prie komunistinio auklėjimo. Ką
jau ten bekalbėti apie prievolę savo klasėje turėti kuo
didesnį procentą pionierių (žemesnėse klasėse) ir
komjaunuolių (aukštesnėse). Mokytojai turėdavo
stovėti prie bažnyčių sekmadieniais ir skaičiuoti, kiek
mokinių lanko bažnyčią... Mokyklose, deja, dar daug
kur, ypač provincijoje, yra likusi sovietinė atmosfe-
ra. Esu rašiusi, kad atvažiavusi į savo baigiamosios

klasės susitikimą po 50 m. gimtojo-
je mokykloje buvau sutikta filmuku
apie mokyklos istoriją, kuris
džiaugsmingai pasakojo apie gražiai
mokykloje veikusią pionierių or-
ganizaciją. Ir tą filmuką mokytojų
ar mokyklos direktoriaus nurody-
mu kūrė dabartiniai moksleiviai,
remdamiesi mokyklos archyve iš-
likusiais dokumentais. Ir neatsira-
do mokykloje galvos, kuri į tą ar-

chyvą būtų pasižiūrėjusi kritiškai. Taigi ir šiuolai-
kiniam mokiniui buvo įmušta žinia – kaip puiku buvo
prie sovietų, kokie šaunūs buvo pionierijos laikai.

Naujosios problemos

Bet, atrodo, kad Švietimo ministeriją yra užėmę
ne provincijos mokytojai, o kaip tik didžiųjų miestų.
Ir problema čia ta, kad didžiosios miestų mokyklos
turi tempti mažąsias iš provincijos. Mat provincijos
mokyklėlėse mokinių likę mažai ir ne ką daugiau
negu mokytojų. Klasėje mokosi po 6–10 mokinių, kai
didžiuosiuose miestuose – po daugiau kaip 30. Ir, kaip
rašo žurnalistė Indrė Makaraitytė, didžioji Lietuvos
švietimo problema yra politinė. Eidama į rinkimus
„valstiečių” partija pažadėjo išlaikyti visas mokyk-
las, jeigu jose bus nors vienas mokinys, – žiūrėkite
kokie mes geri! Ir provinciją – mokytojus ir tėvus –
tuo sužavėjo, nes mokytojai taip galės išlaikyti dar-
bo vietą, o tėvams vaikai bus šalia.

Žurnalistė I. Makaraitytė (lrt.lt) priminė, kad jau
prieš metus Valstybės kontrolė yra pasakiusi, jog
mūsų švietimo sistema yra atsilikusi: mokinių, ten-
kančių vienam mokytojui, rodiklis yra tarp že-
miausių Europos Sąjungoje; nemažėjant mokytojų,
mažėja vienam mokytojui tenkantis krūvis, taigi ir
atlyginimas; Lietuvoje yra per daug mokyklų; išpūsta
infrastruktūra lemia tai, kad švietimui skiriamų lėšų
didesnė dalis skiriama pastatams išlaikyti; kaimo ir
miesto mokyklose mokinių skaičius klasėje skiria-
si 9 kartus; mokytojų atlyginimams išleidžiama dau-
giau nei Europos Sąjungos vidurkis, bet mokytojų yra
per daug ir todėl mažiau lėšų lieka ugdymo kokybei.
Visa tai sudėję mes gauname vieną prasčiausių re-
zultatų visoje Europos Sąjungoje – Lietuvos mokinių
pasiekimai yra labai prasti ir jie negerėja, nors nuo
2006 m. mokymo išlaidos išaugo net 53 proc. ir 2016
m. iš viso sudarė daugiau nei pusę milijardo eurų. Mo-
kymui skirti pinigai tikrąja to žodžio prasme išlei-
džiami į orą, nes šildomos tuščios ir už ES pinigus re-
novuotos mokyklos.

Nors streikuojantys mokytojai sako, kad jie sie-
kia geresnės švietimo kokybės, bet jų reikalavimai,
deja, rodo, jog jiems rūpi tik sava kišenė. (Streikuo-
ja apie 70 švietimo įstaigų iš 2 tūkst., keliolika jų at-
stovų užėmė Švietimo ministeriją, laukdami derybų
su nepasiduodančia valdžia.)

Viešumoje trykšta džiaugsmas – šau-
nuoliai mokytojai, kurie streikuoja, jie iš-
bandė demokratiją Lietuvoje ir parodė
niekam tikusiai valdžiai jos vietą (inter-
nautė Silvija: „Liaudis, kaip rodo pasta-
rieji įvykiai, išties man kelia didžiulį džiu-
gesį – protestai, streikai – pagaliau pi-
liečiai suvokia, kad tai jie svarbiausia de-
mokratinės valstybės jėga ir jie pagaliau
reikalauja būti išgirsti... štai demokratijos
šventė Lietuvoje!”) 

Oaš užsidariusi tyliai sau pykstu – jau mėnuo vai-
kai neina į mokyklą. Abiturientams iki bai-
giamųjų egzaminų liko keli mėnesiai, ir tas tuš-

čiai praleistas laikas ne vienam gali nulemti gyve-
nimą. Gavęs menkesnį pažymį jis sumažins savo ga-
limybes ir gal neįstos į tą specialybę ar tą aukštąją
mokyklą, apie kurią svajojo ir kuriai ruošėsi. Ir dėl
ko – dėl keliasdešimties mokytojo eurų per mėnesį?
Ar tai ta kaina, užstačius jaunų žmonių likimą? Grei-
čiausiai tie, kurie streikuoja ir užėmė Švietimo mi-
nisteriją, neturi vaikų... Aš savo vaikams nenorėčiau
tokių mokytojų... Ir jeigu ne vienos mamos ko-
mentaras internete, gal ir nebūčiau lindusi į vie-
šumą su savo nepopuliaria nuomone... Mama rašė:
„Šiuo atveju ne valdžia nusipelnė streiko, o vaikai.
Juk vaikams pasekmės bus, o ne valdžiai. Ar šioje
nesąmonėje gali kas nors pastovėti už vaikus? Kur
vaiko atstovai, kodėl nevyksta ugdymas, – ar mo-
kymosi sutartyse numatyti streikai? Kur teisinin-
kai – argi niekas negali pasakyti stop, vaiko teisės
pažeistos, neužtikrintas ugdymas 4 savaites. Jūs ne-
leiskite vaiko į mokyklą 4 savaites, turbūt ir vaiko
teisių apsauga prisistatys. Klausimas – ar vaikai nu-
sipelnė streiko? Koks pavyzdys vaikams? Noriu einu
į darbą, noriu streikuoju. Valio, anarchijai”.

Priežastys – objektyvios

Mokytojai iš tiesų uždirba nedaug, taip pat ma-
žai, kaip ir daugelis mūsų dar neturtingos valstybės
valstybinio sektoriaus darbuotojų. Atsiverčiau
tarptautinį „Paylab” tinklą Lietuvoje www.ma-
noalga.lt. Čia teigiama, kad vidurinės mokyklos mo-
kytojas Lietuvoje vidutiniškai uždirba 627 Eur, bio-
logas – 709 Eur, pradinės mokyklos mokytojas – 601
Eur.... (Kaip suprantu, čia pateikiama „į rankas” gau-
nami pinigai; Lietuvoje įprasta, kad pajamų mo-
kesčiai valstybei ir socialiniai bei Ligonių kasų mo-
kesčiai atskaičiuojami darbovietėje.) Tai tik pa-
grindinis atlyginimas, kiekvieno atskiro mokytojo
atlyginimas didėja priklausomai nuo darbo stažo,
nuo kvalifikacijos, nuo vedamų pamokų skaičiaus.
Internete radau komentarą žmogaus, kuris sako, kad
jo bičiulė mokytoja uždirba 900 Eur. Švietimo mi-
nisterijos duomenimis, šiuo metu vidutinis moky-
tojo atlyginimas siekia 934 eurus prieš mokesčius.

Palyginimui pagal www.manoalga.lt: psicho-
logas uždirba 623 Eur, universiteto dėstytojas – 643
Eur, klientų aptarnavimo operatorius – 657 Eur, ko-
rektorius – 509 Eur, kasininkas parduotuvėje – 541
Eur, slaugytojas – 579 Eur, žurnalistas – 730 Eur. Gy-
dytojo atlyginimo vidurkis yra 930 Eur, bet ir gy-
dytojai ruošiasi sreikuoti, o jau yra ir streikavę, nors
didelė dalis visuomenės yra nepatenkinta, kad me-
dicinoje, kaip nė vienoje kitoje srityje, nuo sovieti-
nių laikų yra išlikusi kyšių sistema. 

Tikiu, kad problemų mokykloje yra, o naujoji
atlyginimo už darbą mokytojams tvarka sukėlė jų
dar daugiau, bet man gaila Lietuvos, su kuria jie da-
bar kariauja. Ne su kokiu išnaudotoju kapitalistu,
kuris kruvinai spaudžia darbo liaudį, o su savo vals-
tybe, nors šiuo metu jai vadovauja ne aukščiausios
kvalifikacijos ir arogantiški politikai. Nepritariu ir

2 2018 GRUODŽIO 11 D., ANTRADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Streikuoja
mokytojai
AuDRONė V. ŠKIuDAITė

E. Tarvidytės  nuotr.



32018 GRUODŽIO 11 D., ANTRADIENISDRAUGAS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metį,
Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune atidaryta
paroda „Amžių kovoję – laisvę laimėjom”, kurios
tikslas – atskleisti Lietuvos kariuomenės svarbą ir reikš-
mę valstybei. Šią parodą atidarė Lietuvos kariuome-
nės vadas generolas leite nantas Jonas Vytautas Žu-
kas. Tarda mas sveikinimo žodį J. V. Žukas džiaugėsi,
kad muziejus išsaugojo savo tradicijas, ugdo pilieti-
nę, patriotinę vi suomenę, formuoja istorinę atmin tį
ir glaudžiai bendradarbiauja su Lie tuvos kariuomene.

Dviejose naujosios parodos salė se eksponuojama
paroda atspindi Pir mosios Lietuvos Respublikos
kariuomenės (1918–1940 m.), Lietuvos partizanų

(1944–1953 m.) ir šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės
(nuo 1990 m. iki dabar) laikotarpius. Salėse ekspo nuo-
jamos originalios uniformos, or dinai, skiriamieji
ženklai, ginklai. 

Partizaninio laikotarpio ekspozicijoje galima
pamatyti ne tik bunkerio maketą, bet ir atsidurti pa-
čiame bunkeryje. Išskirtiniai ir labai įdo mūs yra sak-
sų daliniams priklausę daiktai – eksponatai iš Drez-
deno karo istorijos muziejaus. Apie Lietuvos karių
tarptautines misijas primena ir Lietuvos kariuo-
menės naudotas motociklas. 

„Minime atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-
metį. Šis šimto metų laikotarpis nors ir trumpas, bet
buvo nepaprastas, įvairialypis, su pakilimais ir nuo-
smukiais, galų gale – pilnas iššūkių. Įvykių, proce-
sų istoriją arba raidą gali atspindėti daugelis dalykų.
Šioje parodoje Lietuvos kariuomenės istoriją pasi-
rinkta pristatyti žvelgiant į uniformas, ginkluotę,
ženklus ir apdovanojimus. Tai objektai, kurie rodo
karių vienybę, įsipareigojimus, įvertinimą ir gyny-
bos priemones”, – teigė muziejaus Ka rybos istorijos
skyriaus vedėja Li na Kasparaitė-Balaišė.  

Kariuomenės 100-mečio parodoje – eksponatai iš Brazilijos ir Amerikos

bei 1915 m. Jono Terviliaus rankų darbo skrynia.
Daug metų Brazilijoje saugotą Lietuvos kari-

ninko uniformą 2017 m. Lietuvos generaliniam kon-
sulatui Brazilijoje perdavė buvusio Lietuvos garbės
konsulo San Paule Jono Va lavičiaus artimieji. Vy-
tauto Didžiojo karo muziejui šie daiktai perduoti tar-
pininkaujant Lietuvos Respubli kos generalinei kon-
sulei San Paule Laurai Tupei ir Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerijai. Muzie jui ją nese-
niai įteikė Lietuvos užsie nio reikalų ministras Linas
Linke vi čius.

Pasak muziejininkės L. Kaspa rai tės-Balaišės, to-
kios būklės ir komplektacijos uniformų Lietuvoje yra
išlikę labai mažai, Vytauto Didžiojo karo muziejuje
yra saugomi vos keli tokie modeliai.  Specialiai šiai
parodai uniforma buvo restauruota. Ją įteikdamas
L. Linkevičius kalbėjo, kad diplomatai ne pirmą kar-
tą talkina šalies muziejininkams – Istorinei Prezi-
dentūrai Kaune buvo perduoti prezidento Antano
Smetonos rank raš čiai, jo lazda, Klaipėdos muzieji-
 ninkams – laivo „Antanas Smetona” vėliava.  

Parodoje galima apžiūrėti ir iš JAV atkeliavusių
eksponatų. Tai visų pirmą ginklai – 1963 metais pa-
gamintas automatinis šautuvas M 16 iš Hartford Con-
necticut valstijoje, taip pat automatinis šautuvas M
14, Ame rikoje pagamintas 1957 metais. Savo asme-
ninių daiktų parodai atidavė buvęs Lietuvos ka-
riuomenės vadas brigados generolas Amerikos lie-
tuvis Jonas Kronkaitis. 

1963 m. J. Kronkaitis Amerikoje buvo paskirtas
Ginklų skyriaus di rektoriaus pavaduotoju į Leng-
vųjų ginklų įmonę, kurioje bandomi, tobulinami įvai-
rūs ginklai, tarp jų ir M-14, M-16 šautuvai, įvairūs
kulkosvaidžiai. 1964–1965 m. jis dirbo sraigtasparnių
apginklavimo projekto vadovu. Vykstant Vietna-
mo karui, 1965 m. buvo paskirtas JAV sausumos pa-
jėgų Vietname Ginklų skyriaus viršininku, šias
pareigas ėjo metus ir grįžo į JAV.

Lietuvos kariuomenei J. Kron kai tis vadovavo
1999–2004 metais. Pa rodoje galima pamatyti ir dvi ge-
nerolo J. Kronkaičio uniformas iš šio šimtmečio pra-
džios – tai jo vasarinė uniforma ir lauko (dykumų)
uniforma.

Taip pat čia yra eksponuojamas 11,43 mm kalibro
pistoletas Colt M1911, kurį tuomečiam Lietuvos ka-
riuomenės vadui 1999 metų liepos 28 d. įteikė vy-
riausiasis NATO pareigų Europoje vadas generolas
Wesley K. Clark.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje galima apžiū-
rėti ir dar vieną įdomų eksponatą – tai lengvasis au-
tomobilis „Dodge four”, pagamintas 1918 me tais. Šis
automobilis buvo pagamintas „Dodge Brothers Mo-
tor Vehicle Company” Detroito mieste Michigan vals-
tijoje. Nuo 1920 metų automobiliu naudojosi Lietu-
vos Respublikos Vi daus reikalų ministerija, o 1924
m. jį įsigijo Kauno apskrities mokyklų inspektorius
Jonas Daraškevičius. Lengvuosius automobilius
„Dodge” Lietuvos kariuomenė naudojo nuo 1919 iki
1940 metų.     

Šią parodą Vytauto Didžiojo karo muziejuje
bus galima pamatyti iki 2019 m. balandžio 30 dienos.

Parodoje – daug įdomių ir retų eksponatų.  A. Vaškevičiaus nuotraukos

„Dodge” automobilius Lietuvos kariuomenė naudojo nuo
1919 iki 1940 metų.

Atsižvelgiant į šiuolaikinės vi suo menės porei-
kius, paroda yra kompleksinė, su integruota eduka-
cine veikla, kuri yra pritaikyta įvairaus amžiaus mu-
ziejaus lankytojams. Pa rodos lankytojai gali nu-
spalvinti unifor muotas figūrėles, išdėlioti ekipuo tę
ant šių dienų kario figūros, taip pat liesti ginklus –
tai įvairių laikotarpių Lietuvos kariuomenės uni-
formų ir  ekipuotės pažinimo būdas.

Antrosios salės interaktyviame ekrane lankytojai
turi galimybę iš ban dyti Kauno technologijos uni-
versiteto  informatikos fakulteto studentų sukurtą žai-
dimą, o papildyta realybė suteikia galimybę susipa-
žinti su vieno pirmųjų Lietuvos kariuomenėje nau-
doto lengvojo tanko Renault FT-17 modeliu.

Tarp parodos eksponatų yra ir labai unikalių
daiktų, atkeliavusių į muziejų iš Brazilijos ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų. Iš tolimosios Bra zilijos at-
keliavo ilgus dešimtmečius šioje šalyje saugota,
emigrantų iš Lie tuvos atsivežta 1931 m. modelio pil-
nos komplektacijos Lietuvos karininko uniforma

Dovana iš Brazilijos – uniforma ir rankų darbo skrynia.

Parodoje pristatomos generolo J. Kronkaičio lauko ir va-
sarinė uniformos.
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T E L K I N I A I

MILDA ŠATIENĖ

Amerikos lietuvių Montessori draugija (ALMD) skai-
čiuoja jau šešias dešimt veiklos metų. Dr. Maria Mon-
tessori idėjų pirmieji pasekėjai Čikagoje buvo Mari-
ja Varnienė, dail. Adomas Varnas ir Domicelė Petru-
tytė. ALMD tikslas – per mokslinį vaiko auklėjimą siek-
ti dvasinės žmogaus pažan gos ir lietuvių kalbos bei
kultūros išlai kymo išeivijoje.

Tada, 1959 m. įsikūrus ALMD, Marquete Parke,
Čikagoje, ikimokyklinio amžiaus vaikams
buvo įsteigta montesorinio auklėjimo mo-

kyklėlė „Židinėlis”. Čia vaikučiai dirbo savarankiš-
kai jiems pritaikytoje lietuviškoje aplinkoje, ste-
bint ir padedant mokytojoms. Tada dirbo mokytojos:
M. Kučinienė, L. Germanienė, D. Dirvonie nė, N. Ci-
jūnėlienė, J. Juknevičienė, S. Vaišvilienė ir kitos. Pra-
džioje mokėsi 6 vaikai, o vėliau grupė išaugo iki 30.
Dėl įvairių priežasčių ,,Židinėliui” užsidarius 1963 m.
buvo įkurti Kriaučeliūnų vardo vaikų nameliai, ku-
rie veikė iki 1995 m. 

Jaunoms lietuvių šeimoms iš Marquete Parko
pradėjus kraustytis į priemiesčius, iškilo būtinybė
kurti antrą Montessori mokyklėlę. Mokyklėlė ,,Ži-
burėlis” 1983 m. įsikūrė Lemonto priemiestyje, Brom-
berek mokykloje. Atsiradus patalpoms Pasaulio lie-
tuvių centre, 1988 m. ,,Žiburėlis” persikėlė čia. Pir-
mo ji mokyklėlės vedėja buvo Danutė Dirvonienė.

Jau kelios lietuviukų kartos baigė Montessori
mokyklėles. Mokymas pagal Montessori filosofiją at-
neša puikių rezultatų. Mokyklėlė ,,Žiburėlis” veikia

Atkelta iš 1 psl.

Po šv. Mišių kunigas A. Baniulis SJ
visus pakvietė į knygos „History of  Lit-
huania from Medieval Kingdom to Mo-
dern Democracy” sutiktuves, kurias
rengė Marytė Černiūtė, Rimantas Dir-
vonis, Pranas Jurkus, Raminta ir Al-
girdas Marchertai, Šarūnas Rimas ir
Violeta Valaitytė bei prisidėjo Lemon-
to LB socialinių reikalų skyrius, pa-
aukojęs patalpų nuomą šiai popietei.
Leidinio mecenatė – Laimutė Stepai-
tienė. Meninę programą atliko smui-
kininkės seserys Nora, Lilija ir Mari-
sa Sadauskaitės.

tą medžiagą apie Gedimino laiškus:
„Gediminas laiškuose popiežiui ir

Hanzos miestams diplomatiškai aiš-
kino ordinų agresyvumą kaip priežas-
tį, neleidžiančią Lietuvai krikštytis.
Tuo jis norėjo išvesti Lietuvą iš izolia-
cijos Europoje, o kviesdamas riterius,
žemdirbius, pirklius ir amatininkus sie-
kė pakelti valstybės ekonomiką, ją mo-
dernizuoti.  

Jei bus [tarp jų] riterių ir ginkla-
nešių, duosime jiems pajamų ir žemės,
kiek norės; pirkliams, meistrams, ra-
čiams, svaidomų pabūklų gamintojams,
kurpiams ir [kitiems] bet kokios srities
amatininkams suteikiame laisvę įeiti į

Pristatytas ilgai lauktas leidinys

Montessori švietimas lietuvių bendruomenėje
jau 35-ti metai. Šiuo metu ,,Žiburėliui” vadovauja pe-
dagogė Žibutė Mačiulis. Mokytoja Rolanda Var-
nauskienė dirba jau 20 m. Mokytojos ir padėjėjos yra
baigusios Montessori kursus ir turi sertifikatus. Da-
bar mokyklėlę lanko 37 vaikučiai dviem pamainomis.
,,Žiburėlio” tėvų komiteto pirmininkė Vaiva Čyvie-
nė subūrė tėvelių komitetą, kuris padeda ruošti įvai-
rias šventes. Vasarą rengiama sporto švenė. Vyksta
estafetė su kamuoliukais ir kiti linksmi žaidimai. Vai-
kučiai su tėveliais ir mokytojomis linksmai pralei-
džia popietę, džiaugdamiesi vasara. Labiausiai vai-
kučiai laukia išvykos į ,,Konows Corn Maze” fermą.

Čia jie važinėja traktoriumi, maitina gyvuliukus ir
išsirenka moliūgus, kuriuos vėliau puošia savo kla-
sėje.   

Montessori draugijos pirmininkas Dainius
Dumbrys stengiasi padėti mokyklėlei sutelkti lėšas.
Mokyklėlė dėkinga Lietuvių Fondui už kasmetinę 4
tūkst. dol. finansinę paramą. ,,Žiburėlį” remia ir Ka-
zickų fondas,  sutelkdamas 1 tūkst. dol. ,,Maching
fund”. 2017–2018 m. Kazickų fondas paaukojo 5 tūkst.
dol., už ką mokyklėlė labai dėkinga. ,,Žiburėlis” yra
pasiryžęs ir toliau tarp lietuvių skleisti montesori-
nį auklėjimą ir mokymą.

,,Žiburėlio” mokyklą lanko net 37 vaikai!            ,,Žiburėlio” archyvo nuotr.

Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela” vyko knygos „History of Lithuania” pristaty-
mas. Ž. Gurauskienės nuotr.

Rytų ir Vakarų apeigų krikščionių
bažnyčių Lietuvos teritorijoje sujun-
gimo 1596 m. svarbą visos Europos
mastu. Knygos pristatymo metu at-
kreiptas dėmesys į 1773 m. Seimo nu-
tarimu Lietuvos ir Lenkijos valstybė-
je įsteigtą Edukacinę komisiją, vieną
pirmųjų Europoje, kuri pradėjo di-
džiulę švietimo sistemos reformą.

Knygos „History of  Lithuania
from Medieval Kingdom to Modern De-
mocracy” pristatymo metu buvo ke-
liami Lietuvos krikšto, santykių su
Lenkija, Lietuvos Statuto, istorinės
civilinės teisės raidos klausimai.

Rimantas Dirvonis, padėkojęs lei-
dėjams ir renginio organizatoriams už
milžiniškas pastangas rengiant leidinį,
pabrėžė knygoje pateiktos Prūsijos is-
torijos svarbą  – Prūsijos dalis, dabar-
tinė Kaliningrado sritis, šiuo metu reo-
kupuota Maskvos, kita dalis, reoku-
puota Lenkijos, pervardinta Mozūrija.

Tik mes patys galime rašyti savo
istoriją, – sakė LTC tarybos pirminin-
kas dr. R. Vitas ir pakvietė susirinku-
siuosius diskusijai. 

Tai kas gi yra ta istorija? – kelia
klausimą vienas iš knygos autorių
Bronius Makauskas, – ji buvo ir vis dar
yra gyvenimo mokytoja. Tai vienas se-
niausių mokslų, lydėjusių žmoniją
nuo jos lopšio iki šių dienų. Jos vaid-
muo nuolat keitėsi ir keičiasi. Istorija
turi didžiulių galių. Su ja galima kur-
ti, ugdyti, tačiau galima ir griauti,
niekinti, net žiauriai žudyti.

Renginį moderavo Lituanistikos tyrimo
centro tarybos pirmininkas dr. Robertas
Vitas.

Rimantas Dirvonis pabrėžė knygoje pa-
teiktos Prūsijos istorijos svarbą.

Įžanginį žodį taręs teisininkas
Pranas Jurkus pakvietė LTC tarybos
pirmininką dr. R. Vitą pristatyti ilgai
lauktą leidinį. Padėkojęs rėmėjams
už kvietimą dalyvauti knygos prista-
tyme bei apžvelgęs jį chronologiniu ir
tematiniu požiūriu dr. R. Vitas aptarė
religijos, kaip politinio įrankio, vaid-
menį bei kėlė leidinyje opų Lietuvos
Karalystės klausimą. „Kas mes esa-
me?” – klausė renginio moderatorius
ir anglų kalba citavo leidinyje pateik-

mūsų žemę ir išeiti [iš jos] drauge su
žmonomis, vaikais ir galvijais be jokių
rinkliavų arba muitų ir nedarant jokių
kliūčių. (Iš 5 Gedimino laiško.)

Gedimino laiškai, kuriuose jis
išdėstė savo politikos tikslus ir at-
skleidė abiejų vokiečių ordinų pikta-
darybes, paveikė popiežių. 1324 m. po-
piežius patvirtino Lietuvos valstybės
ir Livonijos ordino taikos sutartį. Tai
leido Lietuvai trumpam atsikvėpti.”

Renginio moderatorius pabrėžė

Knygą „History of Lithuania” galima įsigyti Pasaulio lietuvių centro rašti-
nėje (tel. 630-257-8787) ir Balzeko lietuvių kultūros muziejuje tel. 773-582-
6500). Ją užsisakyti galima pas Valdą Buožį (tel. 646-530-2882 arba el. paš-
tu vb20008@hotmail.com) ir Rimantą Dirvonį (tel. 630-789-0529, mob. 630-
903-8153, el. paštu dirvonisr@gmail.com). Artimiausiu metu ją bus galima
nusipirkti ir ,,Draugo” knygyne.
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„Saulutė” kviečia tapti vilties spindulėliais
„Jei negalite pamaitinti šimto žmonių, pamaitinkite bent vieną”, – ka-

daise yra sakiusi motina Teresė. Taip, mes negalime išgelbėti pasau lio, ta-
čiau galime padėti bent vienam jo gyventojui. Nepamirškime artimo, ku-
riam taip reikalinga mūsų širdies šiluma. Prie gražios rėmimo inicia tyvos
gali prisijungti kiekvienas norintis.

Vienas paprasčiausių būdų – metams materialiai paremti tam tik rą vai-
kutį. Prašome atsiųsti savo  var dą, pavardę, adresą, elektroninio pašto ad-
resą ir telefono numerį bei 360 dol. metinę auką. Auka, kurios su mą gali-
ma atsiųsti visą arba dalimis, yra nurašoma nuo federalinių mo kesčių. Taip
pat prašome parinkti du vaikučius – jei pirmasis jau būtų ga vęs paramą,
tada auka atitektų antrajam. Po metų, ar pasikeitus situacijai, paramą ga-
lima nutraukti. „Sau lutė” rėmėjui suteikia galimybę bendrauti su vaiku arba

jo šeima (jam bus išsiųstas vaiko adresas ir aprašymas) arba likti anoni-
mu.

Kiekvienas iš mūsų skyrelio „dingstantis” vaikutis – tai dar vienas su-
laukęs jūsų paramos; kiekvienas atsirandantis naujas vardas – tai dar vie-
na galimybė kilniu žingsniu padėti likimo nuskriaustam mažyliui ir nors kiek
palengvinti jo likimą.

„Saulutės” savanoriai ir Lietu vos vaikučiai dėkoja visiems vilties spin-

dulėliams.

„Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr, Lemont, IL 60439,

tel. 630-243-7275; Inter netinė svetainė www.sunlightorphanaid.org

Lietuvos vaikų fondas

Gabija Balnytė
Gabija (15 metų) gyvena su mama Rūta ir dviem

broliais: Pau liumi – 9 m. ir Luku – 3 m. Tėvai išsi-
tuokė 2017 m., vaikus augina mama. Gyvenimo są-
lygos patenkinamos, šeima gyvena socialiniame būs-
te: trijų kambarių bute su patogumais. Gabijos
sveikata gera.

Gabija mokosi Ukmergės J. Basa navičiaus gim-
nazijoje, 2 klasėje. Jos mėgiamas dalykas – biologi-
ja.  Gabija yra maloni, draugiška ir optimistiška
mergaitė, pareiginga, komunikabili. Gabija moty-
vuota, gerai mokosi. Ji mė giama draugų, mokyklą
lanko no riai. Gabija myli bei globoja gyvūnus, sa-
vanoriauja šunų prieglaudoje „Kla jūnas”.

Šeima gyvena iš minimalių paja mų: mama yra bedarbė, registruota Darbo
biržoje, gauna 475 Eur sociali nę išmoką šeimai, 90 Eur išmoką vaikams. Šeimai
labai reikalinga materialinė pagalba būtiniausioms priemonėms, nes mamai sun-
ku vienai auginti 3 vaikus: trūksta lėšų pilnaverčiam vaikų gyvenimui. Jūsų fi-
nansinė parama būtų labai vertinga.

Meda Serova
Meda (14 metų) gyvena su mama Lolita, patėviu

Tomu ir broliais Tomu (17 m.) ir Marku (8 m.). Me-
dos tėvai išsiskyrę. Gyvenimo sąlygos geros, šeima
gyvena nuosavo namo dalyje, dviejuose kamba-
riuose.

Meda mokosi Ukmergės Sena mies čio pagrin-
dinėje mokykloje, 8 klasėje. Meda mėgsta šokti ir dai-
nuoti. Mergaitė yra meniška, ji lankė vokalo pa-
mokas ir šokių būrelį. Meda yra aktyvi, draugiška
ir mielai bendraujanti mergaitė. Medos sveikata
gera.

Šeima gyvena iš nedidelių paja mų: tėvų atly-
ginimo apie 700 Eur, 60 Eur išmokos vaikams, 150
Eur alimentų. Šeimai praverstų materialinė pagalba,
padėtų lavinti Medos gabumus ir leistų apmokėti mergaitės vokalo pamokas ar
šokių būrelį.

Rosita Valevičiūtė
Rosita (9 metų) gyvena su mama Diana. Tėvas gy-

vena atskirai. Rositos mama nuomoja kambarį in-
dividualiame name (jame trys kambariai ir virtu-
vė). Mergaitė yra sveika.

Rosita mokosi Ukmergės Pašilės progimnazijoje,
3 klasėje. Rositai patinka šokiai ir dainavimas. Ji lan-
ko  dainavimo ir keramikos būrelius. Ypač mėgsta
šokti, ji lanko Ukmergės kultūros centro sportinių-
pramoginių šokių kolektyvą „Vėtra”. Rosita yra ma-
loni, rami ir draugiška mergaitė. Ji moka protingai
argumentuodama apginti savo nuomonę, nu-
skriaustą paguosti bei pasidžiaugti kito sėkme.

Šeima gyvena iš kuklių pajamų: mamos atly-
ginimo 400 Eur, 30 Eur išmokos vaikui ir 68 Eur ali-
mentų. Šeimai labai praverstų parama, nes mama labai norėtų lavinti ir ugdy-
ti Rositos gabumus.

Brigita Ozarinskaitė
Brigita (18 metų) gyvena su mama Virginija ir ki-

tais broliais ir seserimis. Tėvas mirė 2012 m., 4 vai-
kus augina viena mama: Brigita yra vyriausia šei-
moje, Deividui – 12 m., Gabijai – 10 m., Aldutei – 6
m. Gyvenimo sąlygos patenkinamos, glaudžiasi
nuosavame dviejų kambarių bute su patogumais.

Brigita mokosi Ukmergės J. Basanavičiaus
gimnazijoje, 4 c klasėje. Brigita labiausiai mėgsta
tiksliuosius mokslus, ji noriai dalyvauja užklasinėje
veikloje, jai patinka šokiai ir dainavimas. Ją domi-
na įvairi  veikla. Brigita yra maloni, draugiška ir op-
timistiška mergaitė. Ji yra labai mo tyvuota, gerai
mokosi. Ji mėgiama draugų, mokyklą lanko noriai.

Šeima gyvena iš minimalių pajamų: mamos atlyginimo 360 Eur, 180 Eur iš-
mokos vaikams ir 180 Eur našlaičių pensijos. Šeimai labai rei kalinga materia-
linė pagalba būtiniausioms priemonėms, nes mamai sudėtinga auginti 4 vaikus:
trūksta lėšų pilnavertiškam maistui. Jūsų finansinė parama šeimai būtų labai
vertinga.

Meida Lukoševičiūtė
Meida (12 metų) gyvena su mama Sandra, pa-

tėviu ir kitais broliais ir seserimis. Tėvai išsiskyrę,
šeimoje yra 4 vaikai: Meidos broliui Deivarui – 11 m.,
sesei Iesmei – 3 m., o Adrija yra naujagimė. Gyve-
nimo sąlygos geros, gausi šeima gyvena trijų kam-
barių name.

Meida mokosi Ukmergės Dukstynos pagrindi-
nėje mokykloje, 6 klasėje. Meidos mėgstamiausi mo-
kymosi dalykai: matematika, lietuvių ir anglų kal-
bos. Ypač patinka matematika – Meida dalyvauja
olimpiadose, yra laimėjusi prizines vietas. Meida yra
rami, drausminga, draugiška ir komunikabili mer-
gaitė. Ji yra optimistė, linksmai nusiteikusi, noriai
dalyvaujanti klasės ir mokyklos veikloje.

Šeima gyvena iš nedidelių pajamų: patėvio atlyginimo 500 Eur, 120 Eur iš-
mokos vaikams, 200 Eur alimentų. Šeimai praverstų materialinė pagalba,
ypač padėtų lavinti Meidos gabumus matematikoje, leistų apmo kėti mergaitės
išvykas į olimpiadas kituose Lietuvos miestuose.

Eglė Bulatovaitė
Eglė (13 metų) gyvena su mama Laura ir kitais

broliais ir seserimis. Tėvai yra išsiskyrę, 7 vaikus
augina mama: Akvilei – 6 m., Mantui – 10 m., Benui
ir Nojui – 7 m., Kamilei – 6 m. ir Nagliui – 3 m. Gy-
venimo sąlygos patenkinamos, gausi šeima gyvena
socialiniame būste: trijų kambarių bute su pato-
gumais.

Eglė mokosi Ukmergės Užupio pagrindinėje mo-
kykloje, 8 klasėje. Eglei patinka šokiai ir dainavimas.
Ją domina įvairi veikla. Eglė yra maloni, draugiš-
ka ir paslaugi mergaitė, pareiginga, kruopšti, ge-
ranoriška ir atkakli. Ji mėgiama draugų, mokyklą
lanko noriai.

Šeima gyvena iš minimalių paja mų: neįgalumo
pensijos 252 Eur, 268 Eur socialinės išmokos šeimai, 316 Eur išmokos vaikams,
190 Eur alimentų. Šeimai labai reikalinga materialinė pagalba būtiniausioms
prie monėms, nes mamai sudėtinga auginti 7 vaikus: trūksta pilnavertiškuko mais-
to, vaisių. Norėtų lankytis papildomus būrelius, beet lėšų stygius neleidžia.

Ramūnas Plauška
Ramūnui yra 15 metų, jis lanko Rusnės spe-

cialiąją mokyklą, 8 lavinamąją klasę. Domisi
grojimu muzi kos instrumentais, piešimu (pieš-
damas labai spaudžia pieštukus ir juos sulaužo).

Berniukas yra ramus, bet būna, kad labai su-
pyksta, kai aplinkiniai nesupranta, ką jis nori pa-
sakyti. Jei gu vienam nepavyksta kažko padaryti,
taip pat labai susinervina.

Ramūnas dažnai serga įvairio mis kvėpavimo
takų ligomis, plaučių uždegimu, bronchitu. 2
metus vaikui atidėti mokslo metai dėl ligų, jo la-
bai silpna imuninė sistema.

Šeimoje yra du vaikai. Visa šei ma gyvena vie-
no kambario bute, gy venimo sąlygos yra patenkinamos. Ramūnui reikalinga vi-
sapusiška pa galba, todėl šeimai reikia finansinės paramos.

www.sunlightorphanaid.org
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RIMAS ČERNIUS

Baigiasi Lietuvai reikšmingi metai –
Nepriklausomybės paskelbimo šimt-
metis. Svarbią sukaktį šiemet šventė ir
JAV valstija Illinois, kurioje nuo seno gy-
veno ir dar dabar tebegyvena daug
lietuvių. 1818 m. gruodžio 3 d. tuome-
tinis JAV prezidentas James Monroe pa-
sirašė aktą, kuriuo Illinois vardu vadi-
nama teritorija tapo 21-ąja JAV valsti-
ja. Taigi neseniai Illinois atšventė 200-
ąjį gimtadienį.  

Gimtadienio proga pažvelkime į Il-
linois praeitį. Štai keli įdomūs
įvykiai, keli svarbūs asmenys Il-

linois istorijoje. Europiečiai, žinoma,
nebuvo pirmutiniai Illinois gyventojai.
Jau nuo seno čia gyveno vietinių gen-
čių žmonės, atvykusių europiečių va-
dinami indėnais. Indėnų pėdsakų dar
ir dabar galima čia matyti. Kaip ir Lie-
tuvoje, taip ir keliose Illinois vietovė-
se rasta piliakalnių. Iš jų didžiausias iš-
likęs vadinamas Monk’s Mound. Jis yra
Cahokia Mounds State Park valstybi-
niame parke, pietinėje Illinois dalyje,
netoli East St. Louis miesto. Netoli
Lewiston miestelio, Illinois vidurinėje
dalyje, yra daugiau piliakalnių ir mu-
ziejus ,,Dickson Mounds”. Muziejuje eks-
ponuojami su Illinois teritorijoje gy-
venusių indėnų istorija susiję ekspo-
natai.  

Pirmutiniai europiečiai, pasiekę
dabartinio Illinois teritoriją, buvo
prancūzai. Čikagos lietuviams gerai pa-
žįstamas rajonas – Marquette Park, pa-
vadintas prancūzo jėzuito misionie-
riaus Jacques Marquette vardu. Tėvas
Marquette kartu su kitu prancūzų pio-
nieriumi Louis Jolliet iš prancūziš-
kos Kanados atvyko į dabartinio Illi-
nois šalį 1673 m. Kitas prancūzas pio-
nierius šiame krašte buvo Robert Ca-

Illinois 
valstijai – 200

velier, kuris vadinamas Sieur de La
Salle. 1680 m. Sieur de La Salle ir jo
bendrininkai įkūrė tvirtovę, pavadin-
tą Fort Crevecoeur (Širdgėlos pilis), prie
Illinois upės. Tai buvo pirmutinė eu-
ropiečių gyvenvietė dabartinio Illi-
nois teritorijoje. 

Prancūzų imigrantai, atvykę į šį
kraštą, praminė jį Illinois vardu, nes
jiems pasigirdo, kad pagrindinių in-
dėnų genčių sąjunga vadinama ,,Ili-
niwek” vardu. 1717 m. Illinois teritorija
tapo prancūzų valdomos Louisiana
teritorijos dalimi. Tačiau tarp pran-
cūzų ir vietinių indėnų kilo konfliktų.
1763 m., po vadinamojo Septynerių
metų karo, prancūzai atsisakė Illinois
teritorijos ir ją perdavė anglams. Ne-
trukus anglai savo koloniją Ameriko-
je prarado: iš Anglijos į Amerikos ry-
tinį pakraštį atvykę kolonistai atsi-

skyrė nuo Anglijos, 1776 m. paskelb-
dami Nepriklausomybės Aktą. Po sėk-
mingo nepriklausomybės karo Jung-
tinės Amerikos Valstijos tapo valstybe,
o 1778 m. Illinois teritorija priskirta
Virginijos valstijai. 1787 m. Illinois
tapo Jungtinėms Amerikos Valsty-
bėms priklausiančia Šiaurės-Vakarų
teritorijos (Northwest Territory) da-
limi, o 1800 m. – naujai įkurtos India-
nos teritorijos dalimi.  

1803 m. JAV kariuomenė prie Či-
kagos upės, netoli Michigano ežero,
įkūrė pilį, pavadintą Fort Dearborn. Pi-
lies ribas dabar ženklina šaligatviuo-
se įmontuotos bronzinės lentelės, ku-
rias galima matyti Čikagos miesto
gatvių – Michigan Avenue ir Wacker
Drive – sankryžoje, prie tilto per Či-
kagos upę. Konfliktai su indėnais tę-
sėsi. Vienas žymiausių indėnų vadų
buvo Sauk indėnų karo vadas vardu
Black Hawk. Jo vardu pavadinta da-
bartinė Čikagos ledo ritulio komanda
,,Chicago Blackhawks”.    

Illinois gyventojų daugėjo. Kai
1818 m. Illinois tapo 21-ąja JAV valsti-
ja, čia gyveno 34,620 gyventojų. Dabar
Illinois gyvena apie 12,8 milijonų gy-
ventojų.

Žymių politikų valstija

Turbūt žymiausias Illinois valsti-
jos gyventojas buvo Abraham Lincoln,
1860 m. tapęs 16-uoju Amerikos prezi-
dentu. Illinois dabar vadinama ,,Land

of  Lincoln” – Lincoln žeme. Gimęs
Kentucky valstijoje, užaugęs Indiano-
je, Lincoln persikėlė į Illinois 1830 m.
Netoli dabartinės Illinois sostinės
Springfield yra kaimas, vadinamas
New Salem, kuriame Abraham Lin-
coln gyveno atvykęs į Illinois valstiją.
Springfield mieste tebestovi namai,
kuriuose Abraham Lincoln gyveno
nuo 1844 iki 1861 m. Įdomu, kad 1860 m.
Lincoln buvo nominuotas Amerikos
prezidentu Respublikonų partijos su-
važiavime, kuris vyko Čikagos mieste.
Netoli dabartinių Lake Street ir Wac-
ker Drive gatvių sankryžos buvo pa-
statyta medinė salė, kurioje vyko su-
važiavimas, paskelbęs Lincoln kandi-
datu. Springfield mieste dabar veikia
Lincoln prezidentinė biblioteka ir mu-

Žymūs Illinois gyventojai:  prezidentai Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, poetas Carl Sandburg, prezidentas Ronald Reagan, rašytojas Ernest Hemingway, prezidentas Barack Oba-
ma.

Paminklas Illinois gyvenusiems lakūnams –
Steponui Dariui ir  Stasiui Girėnui.

1871 m. gaisro nusiaubtas Čikagos miestas.

Illinois indėnai – Dickson Mounds muziejaus eksponatas.
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Atkelta iš 1 psl.

Apie Vilniaus eglutę pasakyta,
kad tai yra 27 metrų aukščio metalo
konstrukcija su 6 000 eglės šakų, pa-
puošta 5 kilomerų ilgio lempučių gir-
liandomis. Šią meninę šviesos kom-
poziciją gali matyti virš Lietuvos sos-
tinės praskrendančių lėktuvų kelei-
viai. Iš aukštai ji atrodo tarsi stilizuo-
tas laikrodis.

Prie šio trumpo Vilniaus Katedros
eglės apibūdinimo galima pridurti,
jog meninė kompozicija pavadinta
,,Laikas”. 

,,Vieniems laiko trūksta, kiti nuo-
bodžiauja vis kažko laukdami. Vieni jį
švaisto, kiti brangina, kartais perver-
tina. Nuo seno žmonės norėjo gebėti
valdyti laiką, sulėtinti jį, kad spėtų at-

likti daugiau darbų arba ilgiau pasi-
mėgauti nuostabia akimirka, ar net at-
sukti atgal. Laikas tampa vis svarbes-
nis mūsų gyvenime, vis tiksliau jį ma-
tuojame ir skaidome į vis mažesnes da-
lis. Tačiau jis kaip tekėjo, taip ir teka
tuo pačiu tempu. Tegu buvimas kartu
prie Kalėdų eglutės taps tuo ypatingu
laiku – padovanotu laiku vieni ki-
tiems”, – sakė vienas Kalėdų eglės au-
torių Dominykas Koncevičius.

Primename, kad pernai, 2017 me-
tais Vilniaus Kalėdų eglė tapo tikra gar-
senybe. Europinės organizacijos „Eu-
ropean Best Destinations” tinklala-
pis, įvertinęs gražiausias Europos eg-
les, tąsyk negailėjo komplimentų Lie-
tuvai

Parengta pagal Matador Network

Lietuvos eglė – 
tarp pasaulio įspūdingiausių

Galeries Lafayette spalvinga ,,saldumynų” eglė.                  Nadiia_foto/Shuttersock nuotr.

Rio de Janeiro eglė įkurdinta ant vandens Rodrigo de Freitas lagūnoje.
Richardo/Shuttersock nuotr. 

Taipei miesto gražuolė. Richie Chan/Shuttersock nuotr.

ziejus. Lincoln palaidotas Oak Ridge
kapinėse, Springfield mieste.  

Be Lincoln yra dar trys Amerikos
prezidentai, kurie turėjo ar turi sąsa-
jų su Illinois valstija. Galena mieste, Il-
linois šiaurės vakaruose, gyveno ge-
nerolas Ulysses S. Grant, kuris vadova-
vo Amerikos kariuomenei Civilinio
karo metu ir vėliau (1868 m.) tapo 18-
uoju Amerikos prezidentu. Vienintelis
Amerikos prezidentas, gimęs Illinois
valstijoje, yra Ronald Reagan. Jis gimė
Tampico miestelyje 1911 m., gyveno Di-
xon mieste, o mokslus baigė Illinois
valstijoje, Eureka kolegijoje. 1980 m. Ro-
nald Reagan buvo išrinktas 40-uoju
Amerikos prezidentu. 2008 m. Illinois
valstijos gyventojas Barack Obama tapo
44-uoju Amerikos prezidentu.  

Keli svarbūs įvykiai ir žmonės

• 1837 m. Čikaga oficialiai tapo mies-
tu. 

• 1871 m. Čikagoje įvyko baisus
gaisras, kuris nusiaubė daugelį Čikagos
miesto medinių pastatų. Trečdalis

miesto gyventojų liko benamiai. Gais-
rą primena Čikagoje tebestovintis ak-
meninis vandens bokštas (Water To-
wer), kuris išliko po gaisro. 

• 1893 m. Čikagoje vyko pasaulinė pa-
roda, vadinama ,,World Columbian Ex-
position”, kuri atšventė jūreivio Chris-
topher Columbus atvykimo į Ameriką
400 m. sukaktį.

• 1933–1934 m. Čikagoje vyko Či-
kagos miesto šimtmetį mininti paroda, pa-
vadinta ,,Century of  Progress” (Pa-
žan gos šimtmetis).   

Illinois gimusių žymių žmonių są-
rašas ilgas. Prisiminkime kelis. Rašy-
tojas Ernest Hemingway, Nobelio litera-
tūros premijos laureatas, gimė Illi-
nois, Oak Park mieste, kur tebestovi jo
jaunystės namas. Poetas Carl Sandburg
gimė Illinois, Galesburg mieste. Savo
poezijoje jis apdainavo Čikagos miestą,
kurį pavadino ,,didelių pečių miestu”
(city of  big shoulders). Čikagoje ir
Oak Park mieste yra keli žymaus ar-
chitekto Frank Lloyd Wright pastatai.
Architektas Wright dirbo Čikagoje
kito žymaus architekto – Louis Sullivan
architektūros bendrovėje. Svarbus
Wright suprojektuotas namas, vadi-
namas Dana-Thomas House, yra Illi-
nois sostinėje, Springfield mieste.  

Su Illinois valstija susiję ir keli
svarbūs lietuvių kilmės politikai. Illi-
nois miestelyje Collinsville gimė lie-
tuvių kilmės Kongreso narys John
Shimkus. East St. Louis mieste gimė lie-
tuvių kilmės senatorius Richard Durbin.
O Lietuvoje gimęs Valdas Adamkus,
prieš tapdamas Lietuvos prezidentu,
daug metų gyveno Illinois ir dirbo Či-
kagoje, JAV federalinėje gamtos ap-
saugos agentūroje (EPA).  

Daugeliui lietuvių Illinois valstija
buvo ir tebėra namai, kai kuriems –
gimtinė. Tad pravartu ir mums, lietu-
viams, jungtis prie vietinių gyventojų
ir linkėti Illinois – ilgiausių metų.  

Naudotasi Allan Carpenter knyga ,,Il-
linois Land of Lincoln”

Čikagos, Illinois didžiausio miesto, šiandieniniai dangoraižiai.
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS
LNB Adolfo Damušio demokratijos 

studijų centro vadovas

Seimui paskelbus, kad Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo
pirmininko pirmasis pavaduotojas A.
Ramanauskas-Vanagas nuo 1954 m.
lapkričio 26 d., po Jono Že maičio-Vy-
tauto nužudymo iki jo paties žūties
1957 m. lapkričio 29 d., „buvo aukš-
čiausias tuo metu likęs gyvas Lietuvos
valstybės pareigūnas ir kovojančios su
okupacija Lietuvos valstybės vadovas”,
išsyk reagavo istorikas Alvydas Nik-
žentaitis.

Lapkričio 20 d. „Info TV” žinių lai-
 doje jis pareiškė neradęs „nei
vieno pokario rezistencijos spe-

cialisto, kuris tokiam Seimo sprendimui
pritartų”, o Seimo nariai esą naudoja-
si partizanų vado atminimu vien tam,
kad „pasirodytų didesniais pa triotais”.

A. Nikžentaitis jau ne pirmąsyk
šaunasi kalbėti visos istorikų ben-
druomenės vardu ir rausti konfron ta-
cijos griovį tarp „istorikų ir politi-
kų”. Pastaruosius traktuoja „atlai -
džiai” – lyg „nevykėlius” ir „neišma-
nėlius”, besibraunančius į sritį, pri-
klausančią tarsi vien jo paties ir drau-
gų išskirtinei kompetencijai.

„Istorikų kuriama realybė yra vie-
na, politikų kuriama – kita”, – tvirtino
A. Nikžentaitis toje pačioje laidoje, o bal-
sas „už kadro” sielojosi, esą „Seimo na-
riai sėdi užsidarę ‘dramblio kaulo bokš-
te’ ir moksli ninkų nuomonės neklauso”.

Pradėkime nuo to, kad tokios „vie-
ningos mokslininkų nuomonės” nie-
kada nebuvo, jos nėra ir vargu ar kada
bus, jeigu Lietuva išsilaikys laisva,
demokratinė, pažiūrų laisvę gerbianti
šalis. Dar daugiau: Europos Parla-
mento 2010 m. priimtoje rezoliucijoje
„Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo”
aiškiai pabrėžiama, kad „istorinių fak-
tų neįmanoma interpretuoti visiškai
objektyviai ir kad visiškai objekty-
vaus istorinio jų perteikimo nėra”, ta-
čiau „nepaisant to profesionalūs isto-
rikai, remda miesi mokslinėmis prie-
monėmis, studijuoja istoriją ir sten-
giasi būti kuo nešališkesni”; doku-
mente taip pat pažymima, kad niekas
neturi privilegijos aiškinti, kad kas
nors, įskaitant A. Nikžentaitį, istoriją
„in terpretuoja objektyviai”.

Problema yra ne ta, kad A. Nik žen-
taitis turi nuomonę ir ją skelbia. Nege-
rai tai, kad jis atvirai demonstruoja savo
nepasitenkinimą tais, kurie turi skir-
tingą nuo jo nuomonę, o savo pozicijas
gina ne profesionalaus istoriko kom-

Ar Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo valstybės vadovas?
petenciją patvirtinančių argumentų
svarumu, bet paviršutiniškai publicis-
tikai būdingu kalbėjimu bendrybėmis,
bandymais šaipytis iš oponentų tikro ar
tariamo nemokšiškumo bei reikalauti
nuomonės pripažinimo vien rodant
savo „žvaigždutes antpečiuose”.

Skųstis politikų „trukdymu”
– nenauja

Jau prieš dešimtmetį esu atkrei pęs
dėmesį į A. Nikžentaičio pana šaus po-
būdžio pretenzijas (https://www.tv3.lt/
naujiena/193964/landsbergio-ir-nik-
zentaicio-gincas-vaisingas), kai jis tuo
pačiu „politikų nekompetencijos” ir
„kišimosi į istorikų daržą” pretekstu
bandė apginti ir pateisinti politinio viš-
takumo motyvuotą bendrą su Rusijos

istorikais projektą, kurio Estijos ir
Latvijos istorikai apdairiai atsisakė.
Jiems išsyk buvo aišku, kad ligi šiol
Baltijos valstybių okupacijos nepri-
pažįstančios autoritarinės valstybės is-
torikai nebus laisvi nešališkai trak-
tuoti istorinių faktų, todėl bendradar-
biavimą jie toleruos tik tiek, kiek tai
tarnaus oficialiai dabartinės Rusijos
pažiūrai į istoriją Baltijos valstybėse.

„Mūsiškiams”, vadovaujamiems
A. Nikžentaičio, atrodė kitaip. Jie „pa-
bandė”. Nors privačiai A. Nikžen taitis
džiaugėsi, kad jie rusus, girdi, „apžai-
dė”, o estai ir latviai esą dabar mums
„pavydi” pasiekimų, rezulta tas išėjo
toks, kuris visiškai atliepia A. Diuko-
vo propagandinei platformai. Po 1940
m. birželio 15-osios So vietų Rusijos
kariuomenei ir NKVD baudėjams šei-

tautų šeimą. Kai buvo atkreiptas į tai
A. Nikžentaičio dė mesys, mūsų isto-
rikas skundėsi, kad Lietuvos politikai
„kišasi” į istoriją ir „trukdo” profe-
sionalams dirbti...

Dabar pažvelkime į tuos „neiš-
manėlius” politikus, kurie taip „susi-
movė” paskelbę A. Ramanauską-Va na -
gą „kovojančios Lietuvos” vadovu. Kas
tie istorijos „diletantai”? 

Valstybės istorinės atminties ko mi-
sijos pirmininkas – Arūnas Gu mu-
liauskas. Istorijos profesorius, dauge-
lio istorijos knygų autorius, įskaitant
vieną geriausių naujausios Lietuvos is-
torijos veikalų „Lietuvos istorija 1795–
2009” (2010). Arvydo Anu šausko pri-
statinėti, manau, ne reikia. Jo produk-
tyvumas istorijos lauke, net ir dirbant
politinį darbą, ypač per pastarąjį de-

mininkaujant Lietuvo je, grobiant bei
terorizuojant žmones, masiškai „liau-
dies priešais” skelbiant valstybės tar-
nautojus, vado vaujantį karininkijos
personalą, šau lius, partijų lyderius,
uždarinėjant draugijas, užvaldant
spaudą, radiją, užimant visas strate-
gines pozicijas valstybėje ir toje prie-
vartos atmosferoje rengiant „liaudies
seimo” rinki mų inscenizaciją, šalis, A.
Nikžen taičio supratimu, vis dar buvo
„ne priklausoma”, o savo nepriklau-
somybės nustojo tik 1940 m. rugpjūčio
3 d., kai tapo „priimta” į SSRS sudėtį. 

Tai yra pozicija, su kuria „pro-
jekte” dalyvavę Lietuvos istorikai su-
tiko ir drauge su kolegomis iš Rusijos
parengė du tomus dokumentų, skirtų
aptarnauti Rusijos pažiūrą į „savano-
rišką Lietuvos įsijungimą” į tarybinių

šimtmetį, ne nustebčiau, jei būtų di-
desnis už pa ties A. Nikžentaičio, triū-
siančio vien istorijos mokslo baruose.
Eugenijus Jovaiša taip pat yra istorijos
profesionalas, kapitalinių veikalų is-
torijos klausimais autorius. Kiti ko-
misijos nariai taip pat yra plataus iš-
silavinimo žmonės, ne tik galintys, bet
ir turintys konstitucinę pareigą svars-
tyti taip pat ir istorijos klausimus.

Kodėl prieš tuos žmones A. Nik-
 žentaitis taip stengiasi parodyti savo,
profesionalo, „pranašumą” – man ne-
aišku. Juolab, kad to pranašumo ne-
buvo galima pajusti, kai klausimas š.
m. spalio 23 d. buvo svarstomas tos ko-
misijos posėdyje ir A. Nikžentaitis į jį
buvo pakviestas pristatyti savo nuo-
monę. Aš taip pat turėjau garbės tame
posėdyje dalyvauti, todėl manau esant
tinkama pristatyti ne vien A. Nikžen-
taičio, bet ir kitus argumentus, kuriais
buvo grindžiamas komisijos, o vėliau
– ir viso Sei mo sprendimas. Televizijos
reportaže tie argumentai neatsispin-
dėjo, tik buvo plačiai pristatyta kritiška
vieno iš istorikų nuomonė.

Kas buvo TEISĖTAS vadovas?

Čia dera priminti, kad visos Lie tu-
vos partizanų vadų suvažiavimas vyko
1949 m. vasario 2–22 d. Pri si kėlimo apy-
gardoje, tarp Radviliškio ir Baisogalos.
Buvo patvirtintas naujas organizacijos
pavadinimas: Lie tuvos laisvės kovos
sąjūdis (LLKS). Partizanai pradėti va-
dinti laisvės ko votojais. Sąjūdis ėmėsi
vadovauti tiek politinei, tiek karinei pa-
sipriešinimo organizacijų veiklai.

Politinė programa buvo išdėstyta
1949 m. vasario 16-osios deklaracijoje,
kurioje skelbiama, kad LLKS Taryba
okupuotoje Lietuvoje yra aukščiau-
sias tautos politinis organas, o suve reni
Lietuvos valdžia priklauso tautai.
LLKS Taryba įsipareigojo ne tik va-
dovauti išlaisvinimo kovai, bet ir at-
gavus nepriklausomybę iki laisvų de-
mokratinių Seimo rinkimų suformuoti
laikinus valdymo organus – Tautos
tarybą ir Laikinąją vyriausybę.

Aukščiausiuoju valdžios organu
tapo LLKS Tarybos prezidiumas. Jo
pirmininku buvo išrinktas vieningos
vadovybės iniciatorius Jonas Žemai tis-
Vytautas. Jam suteiktas aukščiausias
partizanų generolo laipsnis. Vy riau-
siuoju gynybos pajėgų vadu 1949 m. ru-
denį paskirtas Adolfas Rama nauskas-
Vanagas, jam suteiktas pulkininko
laipsnis.

1999 m. sausio 12 d. Seimas pri ėmė
įstatymą, kuriuo nustatė Lietu vos lais-
vės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. va-
sario 16 d. deklaracijos statusą Lietuvos

Adolfo Ramanausko vaikystės nuotrauka iš Amerikos. Iš k.: tėvas Liudvikas Ramanaus-
kas, mama Elena Jovaišytė-Ramanauskienė, Adolfukas Ramanauskas, pusseserė Aldona
Valenčiūtė, teta Onutė Jovaišytė-Valenčiuvienė ir tetos vyras Andrius Valenčius. Fotog-
rafuota 1920 m. JAV. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų

Garsiajam partizanui skirtų atminimo ženklų yra daugelyje Lietuvos vietovių. R. Sadausko ir ELTA nuotr.
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Respublikos teisės sistemoje. To įsta-
tymo preambulėje pa brėžta: „Lietuvos
Respublikos Sei mas, konstatuodamas,

• kad nuo 1940 m. birželio 15 d. Lie-
tuva patyrė SSRS, Vokietijos ir vėl
SSRS okupacijas,

• kad 1940–1990 m. Lietuvoje įvai-
riomis formomis vyko pasiprie šinimas
SSRS ir Vokietijos okupacijoms,

• kad 1941 m. birželio 22–23 d. gink-
luotas Lietuvos sukilimas ir Laikino-
sios Lietuvos Vyriausybės 1941 m. bir-
želio 23 d. atsišaukimas išreiškė tautos
valią atkurti nepriklausomą valstybę,

• kad Vokietijos okupacinė val-
 džia neleido veikti Laikinajai Lietuvos
Vyriausybei, todėl susiformavo Lie-
tuvos pasipriešinimo šiai okupacijai
organizacijos,

• kad 1944–1953 m. Lietuvoje kilo ir
vyko visuotinis organizuotas ginkluo-
tas pasipriešinimas sovietinei okupa-
cijai – Lietuvos valstybės savigyna,

• kad Lietuvos išlaisvinimo tuo pat
metu siekė Lietuvos Respublikos dip-
lomatinė tarnyba, Vyriausiasis Lie-
tuvos išlaisvinimo komitetas ir kitos
lietuvių organizacijos užsienyje;

pabrėždamas, kad visų ginkluoto
ir neginkluoto pasipriešinimo struk-
tūrų tikslas buvo Lietuvos išlaisvini-
mas, pasikliaujant Atlanto chartijos
nuostatomis ir demokratinio pasau lio
pripažįstama suverenia teise, ginklu
kariaujant prieš vieną Antrojo pasau-
linio karo agresorių;

įvertindamas 1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary-
bos deklaracijos reikšmę Lietu vos vals-
tybės tęstinumui, priima šį įstatymą”.

Antrame šio įstatymo straipsnyje
nurodoma, kad „Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdis jungė karines formuotes bei
visuomenines grupes, buvo vadovau-
jamas vieningos vado vybės ir politi-
nėmis bei karinėmis priemonėmis vyk-
dė pasipriešinimą ir kovojo už Lietuvos
išlaisvinimą” ir kad šio Sąjūdžio Ta-
ryba, „priimdama 1949 m. vasario 16 d.
deklaraciją, buvo aukščiausia politinė
ir karinė struktūra, vadovaujanti šiai
kovai, vienintelė teisėta valdžia oku-
puotos Lietuvos teritorijoje”. (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/T
AIS.71713?jfwid=a82o5gfce)

Jeigu toks įstatymas Lietuvoje
veikia jau beveik 20 metų, kokios iš
viso to gali būti išvados, jei mąstoma
bent elementariai teisinėmis katego-
rijomis? Natūralu, kad „vieninte lės
teisėtos valdžios okupuotos Lie tuvos te-
ritorijoje” aukščiausias pa reigūnas ir
yra TEISĖTAS už savo laisvę ir nepri-
klausomybę kovojan čios Lietuvos va-
dovas. Pabrėžiu: TEISĖTAS! A. Snieč-
kus tuo metu buvo FAKTINIS vadovas,
bet jis nebuvo teisėtas vadovas. Jis
buvo vien ginklo galios „teise” 1944 m.
vasarą vėl sugrįžusio sovietų okupa-
cinio režimo marionetinė figūra, pa-
statyta be sąlygiškai vykdyti stalininę
Krem liaus politiką Lietuvoje ir veikti
prieš lietuvių tautos interesus.

Likimas ir įamžinimas

Tai, kad J. Žemaitis-Vytautas buvo
teisėtas Lietuvos vadovas, ne tiesiogiai
pripažino ir patys sovietai. 1953 m. ge-
gužės 30 d. išdavus bunkerį, kuriame
buvo rezistencijos vadovo būstinė, jis
buvo sugautas gyvas ir skubiai lėktu-
vu pristatytas į Maskvą. „Deryboms”
su L. Berija. Po Stalino mirties (1953 m.
kovo 5 d.) L. Berija tapo SSRS vidaus
reikalų ministru ir ministrų tarybos
pirmininko pava duotoju. Tai buvo il-
giausiai parei gose išbuvęs ir įtakin-
giausias Stalino slaptosios policijos
(NKVD) viršinin kas Antrojo pasaulinio
karo bei po kario metais (1938–1953).

Birželio 25 d. L. Berija pats tardė J.

Žemaitį-Vytautą. Jokiam kitam lietuvių
rezistencijos kovotojui nebuvo parodyta
tiek dėmesio ir suteikta „garbės” akis
į akį susitikti su aukš čiausiu sovietų
represinio aparato pareigūnu. Tačiau
jau kitą dieną – 1953 m. birželio 26-ąją
– pats L. Berija buvo suimtas, apkal-
tintas perversmo organizavimu, „tė-
vynės išdavimu” ir sušaudytas 1953 m.
gruodžio 23 d. – anksčiau nei jo tardy-
tasis kalinys J. Žemaitis-Vytautas.

J. Žemaičio tardymas Maskvoje
tęsėsi iki 1953 m. rugpjūčio 26 d. Atsi-
sakius jam tapti sovietinio sau gumo
agentu, grąžintas į Vilnių, in kriminuo-
ta „nusikalstama” veika pa gal Rusijos
SFSR baudžiamąjį kodeksą už tą patį
„tėvynės išdavimą” ir 1954 m. lapkri-
čio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime su-
šaudytas.

1995 m. apie J. Žemaitį-Vytautą
sukurtas dokumentinis filmas „Ket -
virtasis prezidentas” (režisierius Juo-
zas Sabolius, scenarijaus autoriai Eu-
genijus Ignatavičius ir Juozas Sabo-
lius). 1997 m. vasario 14 d. Lie tuvos Res-
publikos Prezidento dekretu J. Žemai-
tis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1
laipsnio ordinu (po mirties). 1998 m.
sausio 28 d. suteiktas dimisijos briga-
dos generolo laipsnis (po mirties). 1998
m. lapkričio 20 d. krašto apsaugos mi-
nistro įsakymu Karo akademijai su-
teiktas generolo Jono Žemaičio vardas.
1998 m. iš leista Nijolės Gaškaitės-Že-
maitienės monografija „Žuvusiųjų pre-
zidentas”. 1999 m. Vilniuje prie Krašto
apsaugos ministerijos generolui J. Že-
maičiui pastatytas paminklas (skulp-
torius Gintautas Lukošaitis), o 2004
m. lapkričio 28 d. Palangoje, skvere
priešais bažnyčią, iš Palangos kilu-
siam LLKS Tarybos prezidiumo pir-
mininkui atidengtas dar vienas pa-
minklas (skulptorius Jonas Ja gėla).  

LR Seimas 2009 m. kovo 12 d. „rem-
damasis Lietuvos valstybės tęs tinumu,
kuris reiškia, kad Lietuvos Respublika,
kaip tarptautinės teisės subjektas, ne-
buvo sunaikinta visą 1940-1990 metų
okupacijų laikotarpį”, taip pat „kons-
tatuodamas, kad Lie tuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tary bos Prezidiumo pirmi-
ninkas Jonas Žemaitis atliko kovojan-
čių Lietuvos Respublikos ginkluotųjų
pajėgų vyriausiojo vado ir valstybės po-
litinei išsivadavimo kovai vadovaujan-
čio aukščiausiojo pareigūno funkcijas,
o Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta-
rybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija
jam suteikė daugelį kitų valstybės va-
dovo įgaliojimų, įskaitant įgaliojimus at-
kūrus Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybę vykdyti Respublikos Prezidento
pareigas iki susirenkant Seimui” bei
„pažymėdamas, kad Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo
pir mininkas Jonas Žemaitis savo parei -
gas atliko garbingai, o būdamas priešo
nelaisvėje nuo 1953 m. gegužės 30 d. iki
pat nužudymo 1954 m. lapkričio 26 d.
liko ištikimas priesaikai Lietuvos vals-
tybei”, pripažino, kad „nuo 1949 m. va-
sario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdžio Tarybos dek laracijos priėmimo
iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos
Prezidiumo pirmininkas Jonas Že-
maitis buvo kovojančios su okupacija
Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai
vykdęs Respublikos Prezidento parei-
gas.” (https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD /TAIS.339103).

Fizinis sunaikinimas – ne teisių
perėmimas

Kokie buvo A. Nikžentaičio argu-
mentai, kuriais jis Valstybės istorinės
atminties komisijos posėdyje oponavo
faktui, kad žuvus, o faktiš kai – priešo
nužudytam teisėtam valstybės vado-

vui, figūruojančiam ne priklausomybę
atkūrusios Lietuvos Respublikos tei-
sės aktų sistemoje, jo įgaliojimus per-
ėmė tais pačiais tei siniais pagrindais į
pareigas paskirtas jo pavaduotojas?

A. Nikžentaičio argumentai man
atrodė, švelniai tariant, neįtikinan-
tys, paremti ne teisės viršenybės prin-
cipu, bet fizinės galios pranašumu ir iš
to išplaukiančiomis jo interpretacijo-
mis. Kitaip tariant, kas turi daugiau jė-
gos – tas, pagal A. Nik žentaitį, „teisus”. 

Jis, pavyzdžiui, įrodinėjo, kad A.
Ramanauskas-Vanagas būtų įgijęs Lie-
tuvos valstybės vadovo statusą tik tuo
atveju, jeigu Lietuva būtų „išsivadavusi
iš sovietų okupacijos ir atkū rusi ne-
priklausomybę”. Mat, viename iš LLKS
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos punk-
tų nurodyta, kad „Atstačius Lietuvos
Nepriklausomy bę, ligi susirenkant Sei-
mui, Lietuvos Respublikos Prezidento
pareigas eina LLKS Tarybos Prezidiu-
mo Pirmi ninkas”. Kadangi taip neat-
sitiko, istoriko nuomone, A. Rama-

nauskas-Vanagas „šių pareigų nėjo”.
Bet tokia „logika” prieštarauja da-

 bartinei teisinei padėčiai. Klausi mas,
„ėjo” ar „nėjo” tas pareigas Jo nas Že-
maitis-Vytautas, yra „uždarytas”, apie
tai nediskutuojama, tai teisės norma. Ir
ji – patinka mums tai, ar nepatinka –
verčia daryti iš to einančias išvadas:
kas atsitinka po to, kai TEISĖTAS pa-
reigas einantis kovojančios už laisvę
Lietuvos valstybės vadovas žūva? Kas
perima jo pareigas ir teisinius įgalio-
jimus? Ar ne pirmasis jo pavaduotojas,
kuriuo A. Ramanauskas-Vanagas buvo?

Tada A. Nikžentaitis iš savo ran ko-
vės ištraukė kitą kortą: nesą, girdi, for-
malių dokumentų, patvirtinančių, kad
A. Ramanauskas-Vanagas tas parei-
gas perėmė. O tai reiškia, kad LLKS va-
dovu jis „nebuvo”.

Teisės filosofas ir teoretikas Al-
fonsas Vaišvila į tai atsakė, kad pagal
visuotinai priimtą teisės praktiką bet
kurios organizacijos vadovui žuvus,
mirus ar dėl kurių kitų prie žasčių ne-
galint eiti pareigų, jo pa reigas perima
pirmasis pavaduotojas net ir tuo atve-
ju, jeigu nėra formalaus paskyrimo. 

Tačiau A. Ramanausko-Vanago at-
veju net ir formalių V. Žemaičio-Vytauto
paskyrimų būta. Ir ne vienas. Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro (LGGRTC) istorikas Gin-
taras Šid laus kas patvirtino, kad yra iš-
likęs J. Žemaičio-Vytauto pasirašytas
aktas, kuriuo A. Ramanauskas-Vanagas
pa skiriamas jo pirmuoju pavaduotoju.
Taip pat yra keletas kitų šio klausimo
esmei svarbių dokumentų, įskaitant
1952 m. gegužės 20 d. nutarimą, įfor min-
tą raportu, adresuotu A. Rama nauskui-
Vanagui. Jame pasakyta, kad J. Že-
maitis-Vytautas pareigas pa veda eiti A.
Ramanauskui-Vanagui. Raportą pasi-

vietą, slapstyti do kumentus. Praradi-
mai, įskaitant kovotojų gyvybes ir ar-
chyvinę medžiagą, buvo nuolatinis pa-
lydovas, prie šui naikinant rezistenci-
jos židinius. Todėl tenka stebėtis, kad
kai kuriems istorikams tai sunku su-
prasti ir jie nepatenkinti, jog partiza-
nai nepaliko „tvarkingai susiūtų bei su-
numeruotų bylų”.

Komisijos posėdyje panašiais klau-
simais keičiantis nuomonėmis, A. Nik-
žentaitis padėjo paskutinį savo argu-
mentacijos prieš A. Rama naus ko-Vana-
go pripažinimą LLKS vadovu „tūzą”:
1953 m. ginkluotas pasipriešinimas
faktiškai jau buvo nuslopintas, tad Va-
nagas jau buvo „generolas be kariuo-
menės”. Kam jis vadovavo?

Man teko atkreipti A. Nikžen taičio
dėmesį, kad fizinis kieno nors sunaiki-
nimas nesuteikia agresoriui privilegi-
jos perimti ir jo aukos teisių. Dvidešimt
ar daugiau tūkstančių Lietuvos parti-
zanų kariuomenės sunaikinimas so-
vietų įsibrovėliams nesuteikė mandato
atstovauti lietuvių tautai. Lygiai kaip ir
Lietuvos Respublikos sunaikinimas de
facto nesuteikė Sovietų Sąjungai teisės
valdyti ją de jure. Jungtinės Ame rikos
Valstijos, Vatikanas, Ispanija ir kitos so-
vietų įtakai nepasidavusios šalys iš-
laikė Lietuvos okupacijos nepripažini-
mo politiką per visus ne laisvės de-
šimtmečius iki pat pakartotinio nepri-
klausomybės atkūrimo 1990-aisiais. 

Todėl ir paskutiniojo LLKS vadovo
statusas nepriklausė nuo to, kiek re-
zistentų gretose dar buvo likę gyvų. Nuo
1954 m. lapkričio 26 d. iki jo paties žū-
ties 1957 m. lapkričio 29 d. Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas „bu vo aukščiau-
sias tuo metu likęs gyvas Lietuvos vals-
tybės pareigūnas ir kovojančios su oku-
pacija Lietuvos valstybės vadovas”.

rašė G. Bakšys. Pasak G. Šidlausko,
nėra aišku, ar A. Rama nauską-Vanagą
šis raportas pasiekė. Tačiau istorikas
teigė, kad iš turimų dokumentų maty-
ti, jog J. Žemaitis-Vytautas laikinai
eiti LLKS vadovo pareigas pavedė A. Ra-
manauskui-Vanagui.

Arvydas Anušauskas pridūrė, kad
suėmimo metu pas A. Rama nauską-Va-
nagą buvo rasti du ant spaudai. Vienas
– gynybos pajėgų va do, kitas su užra-
šu – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Ta-
rybos prezidiumas. Istorikas retoriškai
klausė: ar tokie ženklai, kai šiais ant-
spaudais buvo žymimi jo pasirašyti do-
kumentai, nereiškia, kad A. Rama-
nauskas-Va nagas buvo Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio vadovas?

Partizaninio karo sąlygomis vei ku-
sios ginkluotos rezistencijos doku-
mentinis paveldas išlikęs, be abejo, ne
visas. Dalis dokumentų, tikėtina, žuvę.
Išlaikyti reguliarius ryšius tarp kovos
grandžių buvo be galo sudėtinga. Ko-
votojams nuolat tekdavo keisti buvimo

Arkivyskupas G. Grušas šventina partizano Adolfo-Ramanausko-Vanago palaikus.  
Žygimanto Gedvilos nuotr. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

ET ragina Lietuvą kreiptis į JAV
Vilnius (BNS) – Europos

Taryba (ET) paragino Lietu-
vos valdžią kreiptis į Jungti-
nes Valstijas, kad amerikie-
čiai nutrauktų terorizmu įtar-
to Saudo Arabijos piliečio
Abu Zubaydah kalinimą.

Europos Žmogaus Teisių
Teismas šiemet paskelbė, kad
šis asmuo 2005-2006 metais
buvo kalinamas slaptame
amerikiečių kalėjime Lietu-
voje, todėl Lietuvai tenka at-
sakomybė rūpintis jo žmo-
gaus teisėmis.

Europos Tarybos Ministrų Komi-
tetas šį mėnesį svarstė, kaip Lietuva
įgyvendina Strasbūro teismo spren-
dimą.

Po svarstymo komitetas viešoje re-
zoliucijoje „paragino Lietuvos valdžią
panaudoti visas įmanomas priemo-
nes siekiant skubiai gauti diplomati-
nes garantijas iš Jungtinių Valstijų pa-
reigūnų, kad bus nutrauktas pareiš-
kėjo savavališkas kalinimas”.

Komitetas taip pat „pareikalavo
Lietuvos pareigūnų skubiai siekti ga-
rantijų, kad pareiškėjas nebepatirtų
nežmoniško elgesio”.

Rezoliucijoje rašoma, kad 2002
metais amerikiečių sulaikytas Abu
Zubaydah nepateikus kaltinimų yra
laikomas Guantanamo bazėje Kuboje,
o šis sulaikymas gali tęstis visą jo gy-
venimą.

Europos Taryba taip pat pabrėžė,
kad Lietuvos teisėsauga turi išsiaiš-
kinti „aplinkybes ir sąlygas, kurio-
mis pareiškėjas buvo atvežtas į Lietu-
vą, čia laikytas, o galiausiai išgabentas
iš šalies”, taip pat „nustatyti ir, jei rei-
kia, nubausti už tai atsakingus asme-
nis”.

Europos Žmogaus Teisių Teismas
spalio mėnesį atmetė Vyriausybės
skundą ir paliko galioti gegužės pa-
baigoje paskelbtą sprendimą, kad
Abu Zubaydah buvo slapta kalinamas
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV)
kalėjime Lietuvoje 2005–2006 metais. 

Vykdydama teismo sprendimą,
Lietuva turės jam išmokėti 130 tūkst.

eurų kompensaciją.
Abu  Zubaydah  amerikiečiai su-

laikė 2002 metais Pakistane, įtardami,
kad jis galėjo prisidėti prie teroristų
tinklo „Al Qaeda” surengtų Rugsėjo 11-
osios išpuolių.

Anot teismo, vėliau jis buvo tar-
domas slaptuose kalėjimuose Lenki-
joje, Tailande ir Maroke, o 2005 metų
vasarį slapta atgabentas į Lietuvą. Iš
Lietuvos jis išvežtas 2006 metų kovą,
konstatavo Strasbūro teisėjai.

Vyras iki šiol laikomas nelaisvėje
be teismo.

JAV Senato ataskaita ir žmogaus
teisių gynėjų surinkti duomenys rodo,
kad Abu  Zubaydah  didžiausius kan-
kinimus galėjo patirti prieš jį atvežant
į Lietuvą.

CŽV nelaisvėje jis neteko kairio-
sios akies, amerikiečiai taikė jam
skendimo imitavimą, jam būdavo drau-
džiama miegoti,  jis buvo kalina-
mas karsto dydžio dėžėje, buvo laiko-
mas nuogas.

Anot Strasbūro teismo, tikėtina,
kad tokių žiaurių metodų Lietuvoje ne-
bebuvo taikoma, bet jis galėjo būti ka-
linamas vienutėje užrištomis akimis ir
supančiotomis kojomis, galėjo būti
nuolat skleidžiamas triukšmas ir ryš-
ki šviesa.

Lietuvos Vyriausybės atstovai
Strasbūro  teisme teigė, kad  patalpo-
se Antaviliuose, netoli Vilniaus turėjo
veikti žvalgybos paramos centras, o įta-
rimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą
gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.

Lietuvoje kuriamas žiniasklaidos registras
Vilnius (BNS) – Lietuvoje kuria-

ma informacinė sistema apie žiniask-
laidos veiklą, siekiant sustiprinti jos
skaidrumą. 

Sistemoje  bus informacija apie
visus šalies viešosios informacijos
skleidėjus bei rengėjus, jų vadovus, ak-
cininkus, pajamas, įskaitant gautas iš
politinės reklamos, gautą paramą, pa-
žeidimus, metines įmokas už trans-

liavimą ir retransliavimą, leidinių ti-
ražus. Dabar  tokie duomenys nėra
susisteminti, o informacijos apie gau-
tą paramą arba pajamas iš politinės
reklamos apskritai neprivaloma teik-
ti. 

Sistemoje bus rodomi ne tik da-
bartiniai, bet ir archyviniai duomenys
apie viešosios informacijos skleidė-
jus ir rengėjus. 

Lietuva atsiriboja nuo finansinių skandalų 
Vilnius (BNS) – Lietuva bando at-

siriboti nuo finansų sektoriaus skan-
dalų kitose Baltijos šalyse, šeštadienį
skelbia įtakinga tarptautinė naujienų
agentūra „Bloomberg”.

Pastaraisiais metais skandalai
krėtė Latviją ir Estiją – pirmiausia Lat-
vijos centrinio banko vadovas buvo ap-
kaltintas kyšininkavimu, o vėliau tre-
čias pagal dydį bankas šalyje buvo
uždarytas dėl JAV pareikštų įtarimų
netinkama veikla.

Vėliau iškilo didelio masto pinigų
plovimo skandalas, susijęs su Danijos
banko „Danske” padaliniu Estijoje.

Kaip rašo „Bloomberg”, Lietuva
visada tvirtino, kad jos finansų sek-

torius yra kitoks, dėl mažesnės rusų et-
ninės mažumos Lietuvos bankai neturi
tiek daug klientų iš posovietinių šalių.

Lietuvos centrinio banko Prie-
žiūros tarnybos direktorius Vytautas
Valvonis atmetė įtarimus, kad įtartini
pervedimai galėjo būti vykdomi per
„Danske” padalinį Lietuvoje. 

Didžiausias Danijos bankas nu-
rodė, kad didelė dalis iš maždaug 200
mlrd. eurų pervedimų, 2007–2017 me-
tais atliktų jo padalinyje Taline, turė-
tų būti laikomi įtartinais. „Danske” at-
leido savo vykdomąjį direktorių ir
valdybos pirmininką, taip pat kreipė-
si į policiją dėl kelių savo darbuotojų
Estijoje.

D. Trump koordinavo neteisėtus mokėjimus
Washingtonas (ELTA) – JAV pro-

kurorai paskelbė, kad prezidentas Do-
nald Trump nurodė savo buvusiam ad-
vokatui Michael Cohen nelegaliai su-
mokėti dviem moterims, kurios tvir-
tino praeityje užmezgusios romaną
su D. Trump. Taip bandyta priversti
moteris tylėti prieš 2016 m. vykusius
JAV prezidento rinkimus. 

M. Cohen rugpjūtį prisipažino rin-
kimų kampanijos metu padaręs finan-
sinių ir mokesčių įstatymų pažeidimų. 

Atskiroje byloje M. Cohen tuo pa-
čiu metu teisiamas dėl melo Kongre-
sui. Specialusis tyrėjas Robert Mueller
tvirtina, kad buvęs prezidento asme-
ninis advokatas noriai bendradar-

biauja su teisėsauga ir suteikė ver-
tingos informacijos, todėl nusipelnė
švelnesnės bausmės. 

R. Mueller užrašai atskleidė dau-
giau D. Trump nenaudingos informa-
cijos: teigiama, kad 2015 m. pabaigoje
neįvardytas rusų pareigūnas per M. Co-
hen pasiūlė D. Trump rinkimų štabui
„veikti kartu vyriausybės lygmeniu”. 

R. Mueller taip pat kaltina buvu-
sį D. Trump rinkimų štabo vadovą
Paul Manafort melavus tyrėjams apie
ryšius su Baltaisiais rūmais. 

Nepaisant nepalankių prokurorų
išvadų, JAV prezidentas paskelbė ži-
nutę su tekstu: „Prezidentas visiškai iš-
teisintas. Ačiū!”. 

Prancūzijoje suimta daugiau kaip 1 700 žmonių
Paryžius (ELTA) – Visoje Pran-

cūzijoje per paskutinį „geltonų lie-
menių” protestų raundą suimta dau-
giau kaip 1 700 žmonių.

Gruodžio 8 d. Prancūzijoje vykusių
protestų metu demonstrantai susirėmė
su riaušių policija. Susirėmimai kilo
keliuose miestuose, tarp jų – Marselis,
Bordo, Lionas ir Tulūza, tačiau Pary-
žiui vėl teko didžiausia smurto našta. 

Vien Paryžiuje policija suėmė 1 082
žmones. Paryžiuje protestuotojai pa-
degė mašinas, daužė langus ir siaubė
parduotuves.

Vidaus reikalų ministerijos teigi-
mu, šeštadienio protestuose dalyvavo
apie 136 tūkst. žmonių. 

Tikimasi, kad ateinančiomis die-
nomis prezidentas E. Macron kreipsis
į protestuotojus. 

Įspėja D. Trump dėl kišimosi į Prancūzijos politiką
Paryžius (BNS) – Donald Trump

socialiniame tinkle pažėrus pareiški-
mų apie „geltonųjų liemenių” protes-
tus Prancūzijoje ir užsipuolus Pary-
žiaus klimato susitarimą, oficialusis
Paryžius JAV prezidentą paragino ne-
sikišti į Prancūzijos politiką.

„Mes neatsižvelgiame į Amerikos
vidaus politiką ir norime, kad Ameri-
ka elgtųsi taip pat”, – pareiškė Pran-
cūzijos užsienio reikalų ministras
Jean-Yves Le Drian.

„Sakau tai Donald Trump ir tą patį
sako Prancūzijos prezidentas: palikite
mūsų tautą ramybėje”, – pridūrė jis.

D. Trump Twitter gruodžio 8 dieną
paskelbė du įrašus, kuriuose paminė-
jo nuo lapkričio vidurio Prancūziją
krečiančius „geltonųjų liemenių” pro-
testus prieš vyriausybę, per kuriuos
Paryžiuje nebuvo apsieita be riaušių.

„Labai liūdna diena ir naktis Pa-
ryžiuje. Galbūt laikas nutraukti ab-

surdišką ir itin brangų Paryžiaus su-
sitarimą ir grąžinti pinigus žmonėms
sumažinant mokesčius?” – parašė JAV
prezidentas.

Protestai Prancūzijoje nėra tie-
siogiai susiję su Paryžiaus klimato
susitarimu, kuris buvo pasirašytas
2015 metais ir iš kurio D. Trump nu-
sprendė pasitraukti, sukeldamas Pran-
cūzijos prezidento Emmanuel Mac-
ron ir kitų Vakarų lyderių nerimą.

Žmonės Prancūzijos kelius pra-
dėjo blokuoti lapkričio 17 dieną. Šios
priemonės jie ėmėsi dėl degalų kainų
kėlimo, iš dalies susijusio su mokes-
čiais siekiant padėti šaliai pereiti prie
mažiau iškastinio kuro naudojančios
ekonomikos.

Tačiau vėliau demonstracijos vir-
to plačiu judėjimu prieš buvusį ban-
kininką E. Macron, kurį protestuo-
tojai kaltina palankumu turtingie-
siems.

Keisis Baltųjų rūmų administracijos vadovas 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pranešė, kad
Baltųjų rūmų administracijos vadovas
John Kelly savo postą paliks iki šių
metų pabaigos.

Kelias dienas žiniasklaidoje neti-
lo pranešimai, kad J. Kelly buvo daro-
mas spaudimas trauktis iš pareigų.

Tačiau D. Trump J. Kelly apibū-
dino kaip „puikų vyruką” ir sakė,
kad netrukus bus įvardintas jį pakei-
siantis asmuo.

Prezidentaujant D. Trump admi-
nistracijos kaita itin didelė, iš jo ad-
ministracijos jau atsistatydino arba
buvo atleisti iš viso 28 žmonės. 

Kinija imasi Mėnulio nematomos pusės 
Pekinas (ELTA) – Kinija pradėjo

savo pirmąją kosminę misiją, kurios
metu robotizuotas roveris nusileis
Mėnulio nematomojoje pusėje. 

„Chang’e-4” roveris-nusileidimo
aparatas nutūps Von Karmano krate-
ryje, esančiame niekada iš Žemės ne-
matomoje Mėnulio pusėje. Tiesa, nu-
sileidimas ant raižyto kraterio nu-
matomas tik sausio pradžioje. 

Misijos tikslas – Mėnulio žemės ir
uolienų pavyzdžius atgabenti į Žemę. 

Von Karmano krateris moksli-
ninkus itin domina, nes yra Pietų
ašigalio-Eitkeno baseine – didžiau-
siame ir seniausiame smūginiame
baseine, kurį, manoma, suformavo
prieš kelis milijardus metų nukritęs
milžiniškas asteroidas. 

Von Kartmano krateris.
Planetary Science Research Discoveries nuotr.

Manoma, kad šiame pastate prie Vilniaus kalėjo įta-
riamasis Abu Zubaydah.      Delfi nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo 
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Neseniai lietuvių pora iš Panevėžio
Audrius ir Alma Sutkai susiruošė į ke-
lionę aplink pasaulį. Jie pasaulį apke-
liauti žada ne per 80 dienų, kaip rašė Ju-
les Verne, bet per 4 metus. Panevėžie-
čiai leidosi į gyvenimo kelionę pla-
nuodami dviem „Nissan” namais ant
ratų („Troba” ir „Gryčia”) nuvažiuoti 250
tūkst. kilometrų ir septyniuose aplan-
kytuose žemynuose surasti 1000 įspū-
dingiausių pasaulio vietų. Nuotraukos
su trumpais aprašymais suguls į tūks-
tančio puslapių knygą, kuri turėtų pa-
sirodyti 2023 m. „Mes ne atostogautojai
– išvažiuojame ne poilsiauti, o vykdy-
ti projektą „1000wow”, – tikino Audrius. 

Kelionė nebuvo sumanyta per nak-
tį, o planuota kelerius metus – vie-
niems pritariant, o kitiems juo-

kiantis. Niekas netikėjo, kad Audrius
kalba rimtai. Jaunėlę dukrą išleidusi
mokytis į Jungtinę Karalystę pora nu-
tarė parduoti namus ir sėsti į visurei-
gį, važiuojantį aplink pasaulį. Pasau-
lio stebuklų tyrinėtojų projektas gimė
per dėdę Martyną, kuris nusispjovęs
pasakė: „Niekur jis neišvažiuos, ką jis
čia peza”, – ir numojo ranka. Ir tai Aud-
rių Sutkų taip užgavo, kad jis nu-
sprendė pagaliau ryžtis ir nusipirko
pirmąjį namą ant ratų; ir žmona tam
pritarė. Internete radęs 500 pasaulio
stebuklų sąrašą ėmė jį pildyti toliau –
iki 1000. Sutkai neketina aklai laikytis
plano: jeigu vietiniai žmonės pasiūlys
įdomesnių objektų, aplankys ir juos. Ir
aplankys ne visas pasaulio šalis. Ke-
lionės į pora dešimčių šalių teko atsi-
sakyti, nes jose dabar nėra saugu dėl
ten vykstančių karinių veiksmų.  Su-
tkai keliauja ne vieni. Vienu visureigiu
vyksta jie, o kitą nuomoja kitiems ke-

liautojams – bičiuliams, net ir nepa-
žįstamiems žmonėms, norintiems pa-
žinti pasaulį. Pastarieji keliauja ma-
žesniais etapais ir sudaro malonią
kompaniją. O automobilio nuoma pa-
saulio tyrinėtojams suteikia pajamų. 

Ruošiantis kelionei, reikėjo atlik-
ti daug oficialių veiksmų – versti do-
kumentus į keliasdešimtį kalbų, pildyti
išankstines deklaracijas, nes nežinia,
ar visada kelyje bus interneto ryšys,
skiepytis, gauti vizas ir net mokytis
kalbų. Alma atnaujino vokiečių kalbos
žinias, o abu dar lankė ispanų kalbos
kursus. Vis dėlto Audrius ir Alma įsi-
gijo ir elektroninį vertėją, kuris ta-
riamus žodžius verčia į daugiau nei 30
kalbų. Sutkai prisiminė ir pirmosios
pagalbos teikimo žinias. 

Į kelionę panevėžiečių pora išvy-
ko lapkričio 2 d. Jie startavo piečiau-
siame Pietų Amerikos taške, iš kurio
nuvyko į Antarktidą. Pirmaisiais ke-
lionės metais jie planuoja važiuoti
nuo Pietų iki Šiaurės Amerikos, vėliau
kelsis į Australiją ir važiuos dalimi Azi-
jos, trečiaisiais metais – per Afriką. Už-
suks ir į Europą, o paskutiniais metais
vėl sugrįš į Aziją kita jos dalimi ir, ap-
sukę ratą šiuo žemynu, finišuos Lie-
tuvoje. 

Poros nuotykius galima sekti
15min.lt kelionių rubrikoje „Pasaulis
kišenėje”.

Internete, „1000wow” projekto pus-
lapyje, galima rasti visą maršrutą,
netgi informaciją, kokiomis sąlygo-
mis išsinuomoti vieną Sutkų automo-
bilį. Jau yra Sutkų nuotraukų ir fil-
muotų siužetų Antarktidos ledynų
fone, Atakamos dykumoje. Šiuo metu
ekspedicijos dalyviai keliauja per Pie-
tų Amerikos žemyną. 

Parengta pagal 15min.lt

Pardavę namus, panevėžiečiai 
keliauja aplink pasaulį

Alma ir Audrius Sutkai leidžiasi į kelionę aplink pasaulį. L. Balandžio nuotr.

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

DRAUGAS
Siunčiu $_________ prenumeratai

Vardas, pavardė  

Adresas

Miestas valstija zip

Tel. el. paštas

Čekį siųskite: DRAUGAS • 4545 W. 63rd St. • Chicago, IL 60629
773-585-9500  •   www.draugas.org

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 akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
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Gruodžio 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p. 

St. Dennis Parish Center (II a.), 413 Dempsey Rd., Madison, WI
vyks Kūčių vakaronė. Centras yra prie bažnyčios, įėjimas – iš
automobilių aikštelės pusės. Laukiame visų!

www.draugas.org

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 16 d. 10 val. r. švęsime tre-
čiąjį Advento sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Galėsite įsigyti pašventintų kalėdaičių savo
Kūčių stalui. Po pamaldų parapijos salėje vyks
suneštinis Kalėdinis pobūvis. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.   

� Cicero lietuvių Adventinė agapė vyks gruo-
džio 16 d., sekmadienį. Visi kviečiami 8:45
val. r. dalyvauti šv. Mišiose Šv. Antano baž-
nyčioje, o po to – agapėje lietuvių kavinėje.
Muzikės Vilmos Liobikienės vadovaujamas
parapijos choras atliks meninę programą. Bus
šventinės vaišės. Šv. Antano bažnyčios ad-
resas: 1500 S. 50th Ave, Cicero, IL  60804.

� Kalėdinė mugė St. Petersburg Lietuvių
klube (4880 46th Ave North, St. Petersburg,
FL 33714) vyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį,
11:30 val. ryto. 1 val. p. p. – pietūs. Kvie-
čiame visus dalyvauti. Tel. 727-525-2924.

� Pranešame, kad visos vietos į 2018 metų
Čikagos ateitininkų Kūčias yra užimtos – bi-
lietų daugiau nėra. Apgailestaujame, kad dėl
ribotos vietos negalime priimti visų norinčių.
Ši graži tradicinė Kalėdų švenčių agapė įvyks
šeštadienį, gruodžio 22 d., 4 val. p. p. At-
eitininkų namuose Lemonte. Daugiau in-
formacijos suteiks Ona Daugirdienė tel.
630-325-3277 (n.), 630-400-1302 (mob.)
arba el. paštu: odaugirdas@hotmail.com.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val. p.p. Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia !"#$%&'%()*+,-.)/%01-2
3+45)672%89%!$!#:

;)<=1)>?)@
,-.7A)*%Marty M2
Pal. J. Matulaičio Misijos vaikų choras !Vyturys"2%1)B71)*%Darius Polikaitis2
pianistė Elytė Rėklaitis2
„Cadenza String Quartet“, vadovė Linda Veleckytė2
C7-,ė Sandra Avižienytė.

Bilieto kaina $25, moksleiviams $15, vaikams iki 6 metų D nemokamai. Bilietus galima nusipirkti Nativity BVM, "Old Vilnius", "Lithuanian Plaza" ir Pasaulio Lietuvių Centre. 
Biletai bus parduodami koncerto metu prie bažnyčios durų. Pasiteiravimo telefonas: Audra (773) 776-4600. 

Bilieto kaina $25, moksleiviams $15, vaikams iki 6 metų D nemokamai. Bilietus galima nusipirkti Nativity BVM, "Old Vilnius", "Lithuanian Plaza" ir Pasaulio Lietuvių Centre. 
Biletai bus parduodami koncerto metu prie bažnyčios durų. Pasiteiravimo telefonas: Audra (773) 776-4600. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia,
6820 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 

Bilieto kaina 25 dol., moksleiviams – 15 dol., vaikams iki 6 metų – nemokamai.
Bilietus galima nusipirkti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonijoje, ,,Old Vilnius”,

,,Lithuanian Plaza” ir Pasaulio lietuvių centre. 
Prieš koncertą bilietai bus parduodai bažnyčios prieangyje. Pasiteirauti tel. 773-776-4600 (Audra).

Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys”, vadovas Darius
Polikaitis, pianistė Elytė Rėklaitis, „Cadenza String Quartet”,
vadovė Linda Veleckytė, poetė Sandra Avižienytė.

Dalyvauja: 
tenoras Marty M, 

Atsidėkodami už kalėdinius
atvirukus „Draugo”

išlaidoms sumažinti aukojo:
100 dol. Algis A. Lukas, Wes-

ton, MA; Birutė Kliorienė, Pasa-

dena, CA; Irena Raulinaitis, Daly

City, CA.

50 dol. Liucija Garliauskas, Ox-

ford, MD; Robert A. Vitas, Aurora,

IL; Mary Radis, Schaumburg, IL;

John Kronkaitis, Fairfax, VA; Lydia

T. Ringus, Lemont, IL; Emilija Pret-

kelis, Palos Heights, IL; Jonas Va-

riakojis, Lockport, IL; Patricia Nelia

Paulauskas, Chicago, IL; Gražina

Blekaitis, Silver Spring, MD; Dalia J.

Trakis, Palos Hills, IL; Julius D. Ma-

tonis, Burbank, IL; Gražina Ma-

čiuika, Storrs Manfld, CT.

Nuoširdžiai dėkojame

Jums už paramą.

Gabenk geras knygas į namus, nes jų jėga 
lemtingai veikia vaikus ir vaikų vaikus.

Johann Wolfgang von Goethe

Apsilankykite ,,Draugo” knygyne
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL

arba teiraukitės tel. 773-585-9500


