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Kas nestovi ant savo kojų, greit parkrinta. –  M. Unamuno

JAV ambasadorę stebina Lietuvos
atvirumas Rusijos propagandai –

3 psl.

Sovietų saugumas domėjosi 
lietuvių išeivija – 5 psl.

Lietuvos saugumui – padidintas JAV dėmesys

Sprendimas įstoti į NATO buvo gyvybiškai svarbus 

JAV Kongreso narys Adam Schiff ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikimo metu. Roberto Dačkaus nuotr.

Vilnius (ELTA)
– Lietuvos vadovai
dalyvavo Lietuvos ir
NATO vėliavų pakė-
limo iškilmėse ir pa-
sveikino visus šalies
žmones su Lietuvos
narystės Šiaurės At-
lanto organizacijoje
(NATO) dešimtme-
čiu.

,,Prieš dešimt
metų Lietuva žengė
istorinį žingsnį –
tapo tvirčiausios pa-
saulyje karinės są-
jungos NATO nare.
Narystė šiame al-
janse atvėrė verty-
biškai naują puslapį
mūsų šalies istori-
joje. Šiandien mūsų
lūkesčiai dėl Lietu-
vos saugumo išsi-
pildė. NATO partneriai parodė, kad grėsmės akivaizdoje
nesame vieni”, – sakė Prezidentė.

2004 m. kovo 29 dieną, pasak Prezidentės, Lietuva
įsiliejo į transatlantinę valstybių bendruomenę, kuri su-
pranta, kad tikroji stiprybė – ne karinės galios demonst-

ravimas, o demokratinės vertybės, vienybė, taikos ir lais-
vės siekis. Šių dienų įvykiai Lietuvos kaimynystėje rodo,
jog prieš dešimtmetį Lietuvos priimtas sprendimas stoti
į NATO buvo gyvybiškai svarbus ir teisingas.

– 2  psl.

Penktadienį, kovo 28 d., Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Jungtinių
Amerikos Valstijų Kongreso nariu Adam Schiff. Ša-

lies vadovė su JAV atstovu, kuris kartu su lietuvių kilmės
respublikonu Jonu Šimkumi yra Kongreso Baltijos šalių
draugų grupės pirmininkas, kalbėjosi apie dvišalius
verslo ryšius, aptarė Ukrainos krizę ir Rusijos veiksmus,
kurie kelia realią grėsmę Europos bei globaliam saugu-
mui. Taip pat aptarti ES ir JAV santykiai, derybos dėl lais-
vosios ES ir JAV sutarties.

,,Šiandien Rusijos agresija nukreipta prieš Ukrainą,
rytoj gali atsisukti prieš mus. Jau dabar vyksta aršus in-
formacinis karas – apie mus skleidžiamas melas ir de-
zinformacija, niekinamos bei žeminamos Baltijos vals-
tybės. Todėl Lietuva labai vertina padidintą JAV dėmesį
mūsų regiono saugumui ir konkrečias garantijas jam už-
tikrinti”, – sakė Prezidentė.

Grėsmes regiono ir visos Europos saugumui šalies
vadovė anksčiau šią savaitę Hagoje aptarė ir su JAV pre-

zidentu Barack Obama bei kovo 19 d. Vilniuje viešėjusiu
viceprezidentu Joseph Biden. Jungtinės Valstijos jau su-
stiprino Baltijos šalių oro policijos misiją – vietoj 4 nai-
kintuvų dabar mūsų oro erdvę saugo 10 JAV naikintuvų.

Prezidentė su JAV Kongreso nariu Adam Schiff  kal-
bėjo ir apie Lietuvos siekius užsitikrinti energetinį sau-
gumą.

Prezidentė pabrėžė, jog Ukrainos krizė ir Rusijos ag-
resija labai aiškiai parodė, kad energetiškai nuo vieno dujų
tiekėjo priklausomos valstybės yra pažeidžiamos. Todėl
energetinis savarankiškumas yra vienas svarbiausių
Lietuvos nacionalinių interesų.

Šalies vadovė informavo, jog šių metų pabaigoje pra-
dės veikti Klaipėdos suskystintų dujų terminalas, todėl
Lietuvą domina galimybės importuoti amerikietiškas ska-
lūnų dujas. Tam reikalingas JAV Kongreso politinis pri-
tarimas, kuris liberalizuotų JAV dujų eksportą Europos
šalims.

– 2  psl.

NATO 10-mečio iškilmėse dalyvavo daug jaunimo. Gedimino Savickio nuotraukos
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Norime būti Jūsų laikraštis
RAMUNĖ LAPAS

Štai ir apsisuko metai. Tokie intensyvūs. Ir
taip greit. O laiko gręžiotis atgal nėra – tik spėk
žiūrėti pirmyn. Toks jau laikraštininko darbas

– pilna, greita kiekviena diena; gyvenimas, įvykiai
nelaukia – nespėjai pastebėti, nespėjai nutverti – vis-
kas, pavėlavai, lauk kitos galimybės. Ir nuolat mo-
kykis. Iš savo klaidų, iš savo autorių, iš kitų patir-
ties...

Per šiuos metus supratau, kad yra žmonių, ku-
rie nori ir gali pasišvęsti etninei spaudai ir konk-
rečiai – „Draugui”. Nors ir nelengvai, bet formuojasi
branduolys profesionalių žurnalistų, kurie su tikė-
jimo liepsnele, matydami prasmę, o ne tik iš reika-
lo, dirba dabartiniam ir būsimam „Draugo” skaity-
tojui. Jūs, be abejo, jau įsiminėte šiuos žmones: Vai-
dą Lowell, kuri nuoširdžiai stengiasi aprėpti vis in-
tensyvėjantį rytinių valstijų lietuvių gyvenimą (ieš-
kome žmogaus, kuris apsiimtų panašaus darbo va-
karuose); Dainius Ruževičius, savaitgalius pralei-
džiantis įvairiose sportinėse varžybose – tam, kad jūs
iš pirmų lūpų sužinotumėte apie lietuvių, gyve-
nančių Amerikoje, sportinius pasiekimus. Mūsų
bendradarbiai Lietuvoje, tikintys „Draugu” ir no-
rintys tiesiogiai prisidėti prie jo turinio gerinimo: Vi-
talius Zaikauskas, žurnalistą savyje pajutęs Sąjūdžio
metais, ir nuo to laiko besidarbuojantis įvairiuose
spaudos leidiniuose ir televizijos laidose; Audronė
Škiudaitė – talentinga, patyrusi žurnalistė, ištiki-
miems „Draugo” skaitytojams jau pažįstama iš
anksčiau – tikiu, kad Audronės žinias ir įtaką mes
jausime vis labiau ir labiau.

Čia aš paminėjau tik „stuburą” – t. y., žurnalis-
tus, kurie redaguoja ar kitaip įsipareigoję „Draugui”
kiekvieną   savaitę.  Be to, naujokus,  nes  skautų ar
Atei tininkų skyrių redaktorės jums gerai žinomos.
Žinoma, į šią norinčių dirbti ,,Drauge” kategoriją pa-
tenka visi laikraščio bendradarbiai, autoriai. Pro-
fesionalai ir mėgėjai, seni ir nauji, dažnai ir ne taip
dažnai parašantys – jie visuomet laukiami, skatinami
ir jų ratą siekiame plėsti.

Taip pat aš suvokiau, kad yra žmonių norinčių
skaityti „Draugą”. Tai lyg ir savaime suprantamas
dalykas – juk be jūsų nebūtų mūsų. Bet aš tą tikrai
pajutau – kad jūs esate, tie ilgamečiai „Draugo” skai-
tytojai, kuriems lietuviškas gyvenimas ir jo atspin-
džiai laikraštyje yra tapę savastimi, gyvenimo dali-
mi. Kad laikraštis jūsų yra laukiamas, nepaisant fak-
to, jog apie daugelį dalykų greičiau galima sužino-
ti virtualioje erdvėje. Pajutau, kad jūs norite, jog in-
ternetas neišstumtų, nenumarintų šio laikraščio,
kaip vos ne kasdien atsitinka daugelyje gyvenimo sri-
čių.

Paskutinis pavyzdys – ką tik atšaukta mėgiama
kasmetinė paroda, Chicago International Antiques
and Fine Art Fair, jau daug metų rengiama Mer-
chandise Mart. Suprantama – brangu keliauti, nuo-
moti, apdrausti vertybes – viskas daug paprasčiau in-
ternetu. Mes stebime šiuos procesus žiniasklaidoje,
prekyboje, muziejininkystėje, mene, kine – daugybėje
sričių. Ir vis dėlto...

Nueiti į senų  plakatų parodą – tai ne tas pats, kas
žiūrinėti juos internete... Gero filmo peržiūra kino

teatre ar „tikros” knygos skaitymas neatstoja žiū-
rėjimo ar skaitymo kompiuteryje. Tai skirtingi da-
lykai, skirtinga patirtis. Tas pats su laikraščiu.
Skaitydami „Draugą” – aš tikiuosi – jūs jaučiatės pri-
klausą labai specifinei bendruomenei. Tai tarsi di-
delis klubas, tik šiuo atveju siejantis žmones ne pa-
gal pomėgį, o plačiau – pagal gyvenimo situaciją, pri-
klausomybę tai pačiai tautai, tai pačiai žemei, tai pa-
čiai istorijai.

Jeigu mes išlaikysime tą didelio „klubo” dvasią
– mes išliksime. Tačiau mums žūtbūt reikia naujų na-
rių. Nes pagal dabartinę – natūralią – narių mažėjimo
tendenciją ateityje ištirpsime. Nežinau, kaip atsiti-
ko, kad už ,,klubo” ribų liko ištisos kartos. Nors ir
pavėluotai, mes turime atsigręžti į juos. Turime nau-
jinti ir plėsti savo „klubą” – etninės spaudos skai-
tytojų ratą. Mes tarnausime jums, jei jausime, kad
esame jums reikalingi, kad jūs mumis domitės. Tad
prašymas esamiems skaitytojams: paduokite „Drau-
gą” į rankas tam, kuris jo niekada nesklaidė ar sklai-
dė labai seniai. Tegu pasižiūri, paskaito... Tegu pa-
sako: o, čia nieko nėra apie tai, kuo aš gyvenu, kuo
kvėpuoju... Tuomet mes pasistengsime, kad būtų...
Nes mes norime jus pažinti, norime sužinoti, kas
jums svarbu ir apie tai kalbėti. Tuo pačiu norime jūsų
žinių, jūsų patirties, jūsų prisidėjimo. Kad šis abi-
pusis ryšys atsirastų, reikia, kad ir jūs mus pažin-
tumėt – skaitytumėt,  rašytumėt, domėtumėtės.
Tada mes galėsime būti Jūsų laikraštis.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
sakė, jog 2004 m. kovo 29 dieną galima laikyti dar
vienu šalies gimtadieniu.

,,Tada visi supratome, kad laisvė visiškai nėra
duotybė. Ir šios vėliavos (kurios kabo dabar – ELTA)
galėjo būti visiškai kitokios. Laisvė yra tai, ką reikia
iškovoti, puoselėti ir, kai ateina laikas, apginti”, –
sakė L. Linkevičius.

,,Negalime likti abejingi tam, kas vyksta Ukrai-
noje ir dar geriau suvokiame, kokia buvo prasminga
ta diena prieš 10 metų”, – kalbėjo užsienio reikalų mi-
nistras.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas teigė,

kad per dešimtmetį narystės NATO ,,Lietuvos ka-
riuomenė tapo motyvuota, profesionali, patikima bei
pasirengusi geriau nei bet kada ginti savo Tėvynę
tiek savarankiškai, tiek su kitais NATO nariais”.

,,Tūkstančiai Lietuvos karių dalyvavo operaci-
jose ir petys petin kovėsi kartu su Aljanso šalių ka-
riais. Per šį dešimtmetį dalyvaudami NATO opera-
cijose ir pratybose mūsų kariai įgijo neįkainojamos
patirties”, – sakė J. Olekas.

Jis apgailestavo, kad kaimynės Moldova, Gru-
zija ir Ukraina, suabejojusios dėl savo politinės kryp-
ties, turi kęsti teritorinius praradimus. 

Susitikime taip pat aptartas dvišalių
verslo ryšių stiprinimas. Prezidentė pabrėžė,
kad Lietuva siekia eksportuoti lietuviškus mė-
sos gaminius į JAV, yra pateikusi visą reika-
lingą informaciją ir tikisi, kad galės netrukus
eksportuoti mėsos gaminius į JAV.

Prezidentė su JAV Kongreso nariu apta-
rė ir derybas dėl būsimo didžiausio pasauly-
je prekybinio pakto – ES ir JAV laisvosios pre-
kybos sutarties. Šalies vadovės teigimu, de-
rybos vyksta sėkmingai, įvyko jau keletas de-
rybinių susitikimų.

Pokalbio metu su JAV Kongreso nariu
taip pat išsakyta parama šią savaitę įvykusio
ES ir JAV viršūnių susitikimo rezultatams.
Briuselyje priimta bendra politinė deklaracija,
kurioje smerkiama Krymo aneksija, pabrė-
žiama, jog tolesni Rusijos veiksmai destabili-
zuojant padėtį sulauks griežtų pasekmių.
Taip pat užtikrinamas įsipareigojimas siekti
plataus visa apimančio laisvosios prekybos su-
sitarimo ir bendradarbiauti energetinio sau-
gumo srityje. Politinėje deklaracijoje išsako-
ma parama Rytų partnerytės šalių apsi-
sprendimui eiti demokratizacijos keliu bei
siekti ES asociacijos sutarties su Gruzija ir
Moldova pasirašymo. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos saugumas
Atkelta iš 1 psl.

Sprendimas įstoti į NATO
Atkelta iš 1 psl.



2014 BALANDŽIO 1, ANTRADIENIS 3DRAUGAS

tneriai, besivadovaujantys vieno-
domis vertybėmis. Kita vertus, tai
nereiškia, kad neturime drauge
spręsti pasaulinių klausimų.

– Vis garsiau kalbama, kad į Euro-
pą sugrįžo šaltojo karo lai kai. Kokią išei-
tį matote iš šios pa dė ties, jei Rusija ne tik
nenusileis dėl Krymo okupacijos, bet dar
ir aštrins padėtį? Ar pasaulis nestovi ant
trečiojo pasaulinio karo slenks čio?

– Nepasakyčiau, kad tai yra tre-
 čiojo pasaulinio karo užuomazgos.
Tie siog viena šalis nori pati spręsti
savo ateitį ir likimą. Ir mes nekalba -
me apie pasirinkimą būti Rusijos ar
Amerikos glėbyje. Ir tai – ne apie di-
 džiųjų šalių įtakos sferas. Mes kal ba-
 me apie valstybės ir visuomenės tei-
sę rinktis savo vystymosi kelią. Ir, pa-
 de dant socialiniams  tinklams, apie
tai žino visas pasaulis.

– Rusija parodė savo tamsiąją vei-
do pusę, bet nesiliauja savęs va dinti de-
mokratine valstybe. Kokią regite Rusijos
ateitį?

– Pataisyčiau, ne Rusija, o ponas V. Putinas pa-
rodė savo tamsiąją pusę. Apie visą Rusiją to tikrai ne-
pasakyčiau. Vertinant objektyviai, Rusija yra silps-
tanti galybė. Dabar tai ne pasau lio didvalstybė, o ge-
riausiu atveju, re giono. Rusija neinvestuoja į savo
žmo nių gerovę, iš esmės neinvestuoja į technologi-
jas, netgi naftos gavybos sektoriuje. Todėl šios šalies,
kaip mo dernios ir inovatyvios valstybės, atei tis ke-
lia rimtų abejonių. Vien pernai, dar prieš ekono-
minių sankcijų įve-dimą, Rusija prarado apie 70 mlrd.
do lerių investicijų. Užsienio verslas nenori investuoti
į tokią šalį, atsiima pinigus ir nukreipia kitur. Tad,
galvodama apie šalies ateitį, Rusijos val džia pati turi
nuspręsti, ar jai reika lingos tos investicijos ir ino-
vacijos.

– Rusija – nuolatinės įtampos šaltinis Lietuvai, kita ver-
tus, ir svar bi ekonominė partnerė. Nuo jos labai priklau-
so mūsų ekonomi kos padėtis. Kaip šiuo atveju tu rėtų elg-
tis Lietuva, kad iš dvišalių santykių gautų kuo daugiau nau-
 dos?

– Lietuva pasirinko Europos Są jungą. Ir iš to gau-
na apčiuopiamos nau dos. Lietuva kuria tinklus, lei-
 sian čius jai išsivaduoti nuo rusiškų dujų priklau-
somybės. Tad abejočiau, ar Lietuvos ekonomika
yra ypač priklausoma nuo Rusijos. Nepamirškime,
kad jau kitąmet jūsų šalis taps euro zonos nare. Tai
aiškus pasirinkimas tarp Rytų ir Vakarų.

– Lietuva jaučia didžiulę ES ekonominę paramą. Ar
JAV taip pat žymiai padeda Lietuvai ekono mine prasme?
Ir – ar privalo mums padėti?

– Jungtinės Valstijos prisideda prie paramos, ta-
čiau vienai sparčiausiai augančių ES valstybių pa-
kanka ir milijardinių europinių injekcijų. Lietuvą
mes daugiau  remiame bendra darbiaudami krašto
gynybos srity je, ne ekonomikoje.

– Lietuvoje aktyviai veikia Ru sijos propaganda. Tai turi
įtakos kai kurių lietuvių nuomonei mūsų valstybei esmi-
niais klausimais. Kaip Lietuva gali apsiginti šiame infor-
maciniame kare?

– Mane labai stebina duomenys, kad maždaug
pusė Lietuvoje retrans liuojamų televizijos laidų
yra rusų kalba. Pati šalis tarsi suteikia plačią tribūną
Rusijos propagandai. Manau, privačios ir valstybi-
nės bendrovės, formuojančios programų paketą,
tu rėtų susimąstyti. Kalbant apie propagandinį karą,
sakyčiau, kad iš Rusi jos pusės tai yra tik melo tink-
las. Ge rai tik, kad Vakaruose jau suvokiami, pa-
garsinami ir argumentuotai atre mia mi Rusijos
veiklos metodai.

– Tarptautinėje erdvėje aud rin gas diskusijas pasta-
raisiais metais kėlė CŽV kalėjimo Lietu vo je, kuriame esą
buvo kalinami įta riami teroristai iš Afganistano, Pa kistano
ir kitų valstybių, skandalas. Kaip jūs pakomentuotumė te
šią situaciją?

– Šioje istorijoje buvo labai daug spekuliacijų ir
gandų. Nemanau, kad ga lėčiau plačiau šiuos gandus
ko men tuoti.

– Ar sekate Lietuvoje prasidė jusią prezidento rinkimų
kampa niją? Kokie jūsų santykiai su da bar tine šalies Pre-
zidente Dalia Gry bauskaite?

– Be abejonės, sekame. Sakyčiau, ši kampanija,
kaip ir, beje, kampanijos kitose šalyse, kuriose man
teko dirb ti, yra tikrai įdomi. Mūsų santy kiai su D.
Grybauskaite – puikūs. Mū sų požiūriai daugeliu at-
žvilgiu su tam pa.

– Keletą pastarųjų metų Lie tuvos visuomenės aistras
kaitino ir vadinamoji pedofilijos byla. Šiuo metu viena pa-
grindinių šios is torijos veikėjų, Seimo narė Ne ringa Venc-
kienė, pasitraukė į JAV. Ar JAV prisidės prie Lietuvos tei-
 sėsaugos pastangų ją apklausti?

– JAV ambasada nekomentuoja vykstančių ty-
rimų.

– Neseniai kilo skandalas dėl pasaulinio garso akor-
deonisto iš Lie tuvos Martyno Levickio, kuris nuvyko į JAV
turėdamas turistinę vizą, tačiau po ilgai trukusių ap klausų
buvo išsiųstas iš Jungtinių Valstijų. Taip buvo sužlugdytas
mu zikanto reklamos turas Ameri koje. Kuo tai paaiškintu-
mėte?

– Lietuvos piliečiai gali naudotis kelionių į
JAV supaprastinimo progra ma, kuri leidžia keliau-
ti į Jungti nes Valstijas be vizos ir būti šalyje ne ilgiau
kaip 90 dienų tais atvejais, kai keliaujama turistiniais
ir tam tikrais verslo tikslais.

Kalbant apie muzikantus, net jei gu profesiona-
lus muzikantas negauna už tai atlygio, jis negali reng-
ti vie šų pasirodymų Jungtinėse Valstijose tuo atve-
ju, jeigu keliauja be vizos pa gal kelionių į JAV su-
paprastinimo prog ramą. Šis reikalavimas galioja ir
labdaros tikslais rengiamiems pasi ro dymams ar
koncertams.

Mes negalime komentuoti individualių atvejų,
tačiau primygtinai ska tiname visus, planuojančius
ke lio nę į JAV, apsilankyti interneto svetainėse tra-
vel.state.gov arba usvisas. state. gov ir pasinaudoti
naujai įdiegta aplikacija ,,Visa Wizard”, sutei kian  -
čia daugiau informacijos.

– Kodėl Jungtinėse Valstijose jau kuris laikas uždaromos
lietuviš kos bažnyčios, kurios, beje, sta tytos už vietos lie-
tuvių bendruo menių pinigus?

– Daugelis parapijų JAV keičiasi, jungiasi tar-
pusavyje ir uždaro bažny čias dėl kunigų trūkumo,
demografi nių pokyčių ir mažėjančio finansavimo.
Dėl atskirų atvejų komentaro pasiūlyčiau kreiptis į
konkrečias vys kupijas, tačiau galima būtų pateikti
vieną pavyzdį – lietuviška Šv. Antano bažnyčia Det-
roite, įkurta 1920 m., yra viena iš uždaromų bažny-
čių, nes joje liko tik 34 parapijiečiai.

Nukelta į 11 psl.

Į spūdingas visureigis tamsintais stiklais su pritvir-
tintomis amerikie tiškomis vėliavėlėmis neleidžia su-
abe jo ti – automobilyje Jungtinių Valsti jų am basa-

dorė Deborah Ann Mc Carthy.
Kaune viešėjusi aukščiausio ran go JAV diploma-

tė vos spėjo suktis sa vo numatytais maršrutais. Kauno
savivaldybė, inovatyvios verslo įmo nės, technologijų
parkai. Visa tai ener  ginga amerikietė norėjo pamaty-
 ti savo akimis.

Tarp gausių susitikimų JAV am basadorė rado lai-
ko atsakyti ir į ,,Kau no dienos” klausimus.

– Pastaruoju metu Lietuvoje vienas aktualiausių klau-
simų yra regioninis saugumas. Kiek jūsų dienotvarkėje da-
bar užima klausimai, pokalbiai, derybos, susijusios su Lie-
tuvos saugumo dalykais?

– Tiesą sakant, Lietuvos saugumo reikalai
mano dienotvarkėje už ima svarbiausią vietą kur kas
seniau, nei prasidėjo Ukrainos įvykiai. Dar rugpjūtį
apie tai kalbėjomės su Prezi den tu Barack Obama.
Kalbėjomės apie iššūkius Baltijos valstybėms, Kip-
rui ir t. t. Žinoma, prasidėjus Uk rainos įvykiams,
Krymo problemoms, tenka skirti vis daugiau laiko
Lietuvos problemoms. Neseniai su ren gėme JAV vi-
ceprezidento Joe Bi den vizitą.

– JAV Kongreso nariai perspėjo, kad Rusija gali kė-
sintis į Bal tijos šalių teritorijas. Kiek, jūsų nuomone, šis
pavojus realus?

– Į Rusijos veiksmus reikia žiū rėti platesniame
kontekste. Ne veltui B. Obama prieš keletą dienų gar-
siai pareiškė, kad Rusija pažeidžia daugybę tarp-
tautinių normų ir susitarimų. Pasaulio bendruo-
menei tai nepriim tina. Tiesą sakant, politikų kalbas
reikia vertinti atsargiai. Perspėjimų tikslas neturi
būti baimės kurstymas. Atvirkščiai, JAV vicepre-
zidentas sa vo vizito metu kaip tik nuramino lie tu-
vius, dar sykį patikindamas, kad Jungtinės Valsti-
jos tvirtai laikosi NA TO aljansui duoto pažado ir pa-
lai ko vadinamąjį 5-ąjį straipsnį, garantuojantį visų
NATO narių saugumą ir bendrą atkirtį, kilus pavojui
bet ku rio vieno nario saugumui.

– Prezidentas B. Obama pa reiškė, kad JAV neketina
ginklu atsakyti į Krymo užgrobimą. Bus apsiribota eko-
nominėmis ir politi nėmis priemonėmis. Ar, jūsų nuo mone,
to pakanka sustabdyti agre syvius Rusijos planus?

– Turime aiškiai suvokti, kad ginklu Ukrainos
problemų neišsprę sime. Vienintelis mažiausiai pa-
vojingas būdas – derybos ir diskusijos. Mes Rusijai
siūlome išeities kelius. Ta čiau jeigu ji ir toliau ne-
norės priimti pasiūlymų, mes būsime priversti
veikti per finansinius svertus. Ir jie bus gana veiks-
mingi. Jau įsigaliojo finansinės sankcijos Rusijos val-
džios atstovams, prezidento V. Putino ap linkai. Ne-
siekiame, kad Rusija stotų į derybas su Jungtinėmis
Valstijomis, o kad pradėtų civilizuotą kalbą su Uk-
 raina. Rusija turi suvokti, kad ji nėra vienintelė pa-
saulio galybė.

– Ar tokia pat reakcija – tik po litinės ir ekonominės
priemonės – būtų ir Lietuvos, ES narės, NATO narės, už-
puolimo atveju?

– Lietuva, būdama NATO narė, tu ri aiškias sau-
gumo garantijas. Ne tik iš Jungtinių Valstijų, bet iš
visų al janso narių. Drauge noriu pabrėžti, kad jūsų
šalis turi ir įsipareigojimų. Šiandien Lietuva pagal
krašto apsau gai ir gynybai skiriamas lėšas lenkia
tik Liuksemburgą. Ir nevykdo duotų pažadų – 2 proc.
nuo biudžeto.

– JAV ne kartą rodė palankumo ženklus V. Putinui,
su juo neretai bendraudavo kone bičiuliškai. Kaip šis po-
žiūris ir santykiai pa sikeitė po Ukrainos įvykių?

– Su Rusija ir jos vadovais mus sie jo dalykiniai
santykiai. Dirbo mū sų prezidentų suburtos komi-
sijos, kurios bendradarbiavo įvairiausiais klausi-
mais – nuo mokslo, inovacijų, iki ekonominių ir tarp-
tautinio sau gumo problemų. Kai kuriose srityse dar-
bą atlikome tikrai pagirtinai. Glau džiai bendra-
darbiavome spręsdami Sirijos karinio konflikto pa-
d a rinius ir pan. Tačiau įvykiai Ukrai noje, be abejo,
turėjo įtakos mūsų san tykiams. Pristabdėme kon-
taktus kai kuriose srityse, nes šiuo metu ne same par-

JAV ambasadorė: stebiuosi, 
kad Lietuva suteikia tribūną Rusijos propagandai

Deborah Ann Mc Carthy
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DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lietuvių kilmės krepšininkas Ni-
kolas Stauskas buvo visiškai
arti savo išsvajoto tikslo pakar-

to ti praėju sių metų pasiekimą krepši-
nio aikš telėje. 20-ečio Kanados lietu-
vio ve dama Michigano „Wolverins”
NCAA studentų lygos turnyro ket-
virtfinalyje praėjusį sekmadienį, kovo
30 d., 72:75 turėjo pripažinti Univer-
sity of  Kentucky pranašumą ir tuo pa-
čiu baigė šio sezono varžybas. 

Esant lygiam rezultatui (72:72),
varžovai pergalingą tritaškį metimą
pelnė iki rungtynių pabaigos likus
žais ti vos 2,6 sekundes. N. Stauskas
per šį likusį laiką dar bandė išgelbėti
rungtynes atakuodamas iš aikštės vi-
durio, deja, šis tolimas metimas tikslo
nepasiekė...

Kaip jau tapo įprasta, N. Staus kas
buvo rezultatyviausias „Wolve rins”
komandos žaidėjas: 198 cm ūgio puo-
lėjas surinko trečdalį komandos pel-
nytų taškų – 24 bei atliko 3 rezultaty-
vius perdavimus.

NCAA „March Madness” („Kovo
beprotybės”) aštuntfinalio varžybose
kovo 28 d. Michigano krepšininkai po
dramatiškos kovos 73:71 privertė pa si-
 duoti Tennessee komandą, o 14 taš kų
pelnęs N. Stauskas buvo antras pagal
rezultatyvumą savo komandos žaidė-
jas.

Prieš tai, baigiamajame NCAA
turnyre Michigano „Wolverins” ko-
 manda 57:40 sudorojo South Caroli nos
Woffordo universiteto penketuką, o po
to, NCAA 1/32 varžybose, netu rėjo di-
delių sunkumų ir rungtyniaujant su

Texaso „Mercer” komanda, kurią nu-
galėjo – 79:65. Ir šiose dvejose rungty-
nėse N. Stauskas, atitinkamai surin-
kęs 15 ir 17 (8 rezultatyvūs perdavi-
mai) taškų, buvo rezultatyviausias
savo komandos žaidėjas.

Puikią sportinę formą demonst-
ruojantis antrakursis krepšinin kas,
turintis dvi (Kanados ir Lietu vos) pi-
lietybes, sulaukė pelnyto JAV krepši-
nio specialistų įvertinimo – jis atsi-
ėmė „Big Ten” lygos geriausio žai dėjo
prizą.

Priminsime, kad praėjusiais me-
 tais, savo debiutiniame studijų se zone
N. Stauskas kartu su „Wolve rins” ko-
manda nužingsniavo iki NCAA „Fi-
nal Four” turnyro kovų. Čia, „March
Madness” pusfinalio rung tynėse Mi-
chigano krepšininkai 79:59 įveikė Flo-
ridos „Gators” ko mandą, tačiau finale

Kanados lietuvis buvo per žingsnį nuo NCAA „Final Four” turnyro

76:92 turėjo pripažinti Louisville „Car-
dinals” krepši nin kų pranašumą.

Pažymėtina, kad II kurso Michi-
 ga no universiteto studentui N. Staus-
 kui jau šiemet pranašaujamas šauki-
mas NBA naujokų biržoje. 

Apie tai, kokios yra Kanados lie-
tuvio galimybės rungtyniauti stipriau -
sioje pasaulio krepšinio lygoje, ar šis
perspektyvus krepšininkas apsivilks
Lietuvos rinkti nės marškinėlius, skai-
tykite šeštadie niniame „Draugo” nu-
meryje.

N. Stauskui pranašaujama šviesi krepšinio
ateitis. Dar šiemet lietuvių kilmės krepši-
ninkas gali praverti NBA duris.

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Sekmadienis, kovo 9 d., Čikagoje
išaušo saulėtas ir šaltas. Pava-
sarė jan čio oro požymiai – tirps-

tantys sniego kalneliai bei ištirpusio
sniego balos. Po sunkios bei ilgos žie-
mos gamta pradeda atsigauti. Tą die-
ną žmonės rinkosi į šv. Mišias Švč. M.
Ma rijos Gimimo bažnyčioje, kurioje
mel dėsi  Dievui, dėkodami už Lietuvai
duo tą laisvę. Iškilmingose  šv. Mi šiose
dalyvavo Čikagos ir apylinkių šauliai
su vėliavomis.  Šv. Mišias atnašavo
kun. Gediminas Keršys ir pasakė tai
dienai pritaikytą pamokslą.  Solistės
Nidos Grigalavi čiū tės balsas jautriai
aidėjo per baž nyčią, jai giedant „ Ave
Maria”.  

Po šv. Mišių žmonės rinkosi į pa-
rapijos salę, kur vyko JAV Lietuvių
Bendruomenės Marquette Parko apy-
 linkės rengiamas Nepriklausomybės
minėjimas. Salė buvo gražiai  papuoš-
ta: baltos staltiesės, gėlės su tri spal viais
kaspinais.  

Minėjimą pradėjo Apylinkės pir-
 mininkė Aušrelė Sakalaitė. Visi atsi-
stoję  sugiedojo Amerikos ir Lietuvos
him nus. Iškilmingą minėjimą vedė
Vida Sa kevičiūtė. Ji pakvietė parapijos
kleboną kun. Jaunių Kelpšą sukalbėti
invoka ciją. Po to susirinkusius pa-
sveikino Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas bei ragino palaikyti  Ukrainos
sie kius.  

Vilma Jarulienė perskaitė ištrau-
 kas iš Nepriklausomybės atkūrimo
akto.  

Po to sekė šventės prelegento, ad-
vokato Povilo Žumbakio paskaita. Jis
apžvelgė Nepriklausomybės atkū rimo
kelią – kas vyko užkulisiuose be si-
ruo šiant sugrąžinti Lietuvą į lais  vų
kraštų draugiją. Jis pasidžiau gė, kad
Čikagoje darbuojasi ypatinga asme-
nybė, generalinis konsulas Ma rijus
Gudynas, kuris labai dažnai atsi veda
į renginius visą šeimą.   Pre legentas
kalbėjo ir apie šių dienų įvy kius Ukai-
noje ir kvietė prisidėti prie Ukrainos
kovos, kreipiantis į Kon greso  rūmų at-
stovus.  

Meninę dalį pradėjo Aldona Kriš-
 tolaitis. Ji padeklamavo Janinos Degu -
tytės eilėraštį „Lietuvai”.  

Šį šventinį minėjimą savo muzika
praturtino sol. Nida Grigalavi čiū tė ir
vargonininkė Jūratė Lukminie nė. Gra-
žios melodijos, jautrūs žo džiai, skam-
bus solistės balsas sužavėjo klausyto-
jus. Po šiltų plojimų meni nės progra-
mos atlikėjos susirinkusius į minėjimą
pradžiugino visų mėgstama daina –
„Lietuva”.   Pabaigoje   visi  dalyviai at-
si  stoję  sugiedojo „Lie tu va  brangi”.  

Programai pasibaigus, klebonas
kun. Jaunius Kelpšas pakvietė visus
pabendrauti prie vaišių stalo.  Sve čiai
dar ilgai nesiskirstė – maloniai nu-
teikti įdomios paskaitos ir susiža vėję
muzikine programa.     

Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybė

Savaitgalis šeimoms

Gegužės 2–4 dienomis Lemonte, Ateitininkų namuose ir Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje vyks renginiai, po kalbiai ir šventės Šeimų metų
pro ga. JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija labiausiai ski-

riama vai kus auginančioms šeimoms, tačiau  kvie čiama dalyvauti ir pla-
tesnė vi suo  menė, taip pat atvyks atstovų iš kitų vie tovių bei parapijų. Prel.
Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio
lietuviams katalikams, pasidalins savo įspūdžiais iš kelionių po lietuvių
ka talikų bendruomenes visuose žemynuose. Pagrindinei programai vado -
vaus dr. Al dona Lingertaitienė iš Bostono.

Penktadienį, gegužės 2 d., 7 val. vak. Matulaičio misijos bažny čioje
gies mių, skaitinių ir maldos va karas su Pacek šeima, grojan čia ir gie dančia
Švč. Mergelės Ma rijos Gi mimo (Marquette Parko) baž nyčioje. 

Gegužės 3 d., šeštadienį, 9 val. r. Atei ti ninkų namuose registraci-
ja. Tuo pat metu prasideda tėvų, auk lėtojų, mokytojų užsiėmimai su dr. Lin-
 gertaitiene, Bostone dėstančią sielova dą, dirbančia su studentais, daug me -
tų vadovavusia vaikų bei jaunimo stovyklose. Čia bus aptariami būdai puo-
selėti  tikė jimą šeimoje, remian tis ir dalyvių pasisakymais, ir duo me nimis,
žiemą surinktais iš tėvų bei šeimų apklausos Lemonte ir Čika go je. Tiki-
masi, kad į lituanistinę mo kyk  lą savo vaikus atvežę tėveliai  ry tą galės pra-
leisti šiame užsiėmime ir aptarti  savo su vo ki mą apie tikėjimą, Bažnyčią,
papro čius ir siekius.

Konferenciją paįvairins pranešimai žodžiu ir vaizdais iš kitų vietovių
bei parapijų, kaip kiekviename šių sąskrydžių pasidalinti patirtimi bei pla-
nais. Ypa tingas dėmesys bus ski riamas šei moms ir šeimų klausimams baž-
ny čio je tema „Ti kė jimas – šei mos gyvastis”. Popietinė programa baigia-
si apie 5 val. p. p. 

Vakare Ateitininkų namuose vyks Audros Kubiliūtės  vadovaujamas
„žai dimų vakaras” šeimoms, primenantis panašias programas šeimų va-
saros stovyklose. Čia dalyvaus tėvai, vaikai, kiti žmonės, linkę maloniai
ir naudingai praleisti vakarą.

Sekmadienį, gegužės 4 d., 9 val. r. Palaimintojo J. Matulaičio baž-
nyčioje  (kaip ir kiekvieną pirmą mė nesio  sekmadienį) – „Vaikų Mišios”.
Jų metu giedos Dariaus Polikaičio vadovaujamas ,,Vyturio” vaikų choras,
pamokslas bus pritai ky tas šeimoms. Kviečiame visus susidomėjusius gau-
siai dalyvauti konferencijoje.

Išankstinė registracija (užsisakyti vietą bei užkandį) – Matulaičio mi-
sijo je tel. 630-257-5613, arba el. paš tu: matulaitismission@sbcglobal.net. dar-
bo valandomis.

J. Grigaičio nuotr.
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Nors nepriklausomai Lietuvai jau
per dvidešimt, bet sovietinio
sau gumo veikla okupacijos me-

tais aktualumo nepraranda iki šiol. Žur-
na lis tai tyrinėja politinių veikėjų biog-
rafijas, mokslininkai – sovietinę sis-
temą, kurios svarbi dalis buvo KGB. Šią
te mą tęsia ir „Draugas”, kreipęsis į Lie-
 tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro Istorinių tyrimų
programų skyriaus vyriausiąjį specia-
listą Darių Juodį, kuris rengia dak taro
disertaciją tema „Sovietų saugumo
veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991
m.”

– Kodėl savo daktarinei diser tacijai pa-
sirinkote tokią temą?

– Baigęs magistro studijas pradė-
jau domėtis išeivija ir man parūpo,
kaip sovietinė sistema žvelgė į išeiviją, kaip sovie-
tinės institucijos, tarp jų ir slaptosios – sovietų sau-
gumas – ban dė įtakoti išeiviją, kaip formavo agen-
tūrinį tinklą ir pan. 

– Kada sovietai pradėjo domė tis lietuvių išeivija?
– Sovietų, įvardinkim Lietuvos ko munistų par-

tijos, domėjimasis su stiprėjo Antrojo pasaulinio
karo me tais. Kodėl? JAV buvo sovietų sąjun gi ninkė,
o didelė dalis išeivijos buvo aiš kiai antisovietinė ir
kategoriškai nepripažino 1940 m. okupacijos. Tik
ne didelė dalis, dažniausiai JAV lietuvių komunistai,
palaikė sovietinę pu sę. Taigi sovietai ėmė stiprinti
prokomunistiškai nusiteikusią lietuvių dalį, remti
ją propagandine medžiaga ir moraliai. Po karo pra-
sidėjo ir materialus rėmimas (pvz., Lietuvoje išleis-
davo jų kūrinius). O tie prokomu nistiškai nusitei-
kusieji, vadinę save pažangiaisiais, išeiviai nelabai
ži nojo sovietinės Lietuvos realijų. Jiems tiesiog
buvo artima sovietinė idėja, jie siekė komunizmo,
sociali nės gerovės, o Sovietų Lietuvoje būk tai jau
buvo padaryta. Vienintelis An ta nas Bimba 1945 m.
buvo įsileistas į Lie tuvą. Bet ir jis buvo sunkiai kont-
 roliuojamas. Imta tikrinti jo laiškus, pradėta jį sekti.
Pacituosiu iš atmin ties: jis lankėsi Kauno universi-
tete ir akademinei visuomenei skaitė pas kai tą. Iš au-
ditorijos jam buvo užduotas klausimas: už kokią jūs
Lietuvą? Atsakymas toks: aš už Lietuvą be po nų,
ubagų ir be blusų. O replika iš sa lės: pas mus yra ir
ponai, ir ubagai, ir blusos. Prie jo kažkas prieina ir
kaž ką pasako, o saugumas viską fiksuoja. Jis nu-
vyksta į Biržus, pas savo gi mi nes. Vėl neaiškūs san-
tykiai... Jo ir tarsi negalėjo kontroliuoti, ir neno-
 rėjo paleisti laisvai važinėti. Pirmąjį pokarinį de-
šimtmetį daugiau nieko nebeįsileido, nors kai kurie
lietuviai ir norėjo atvykti pažiūrėti Tarybų Lie tu-
vos. Tik Chruščiovo laikais pra dėjo vykti delegaci-
jos. 

Įdomus faktas, kad Komunistų partija saugu-
mui uždraudė suiminėti vadinamųjų pažangiųjų
lietuvių gi mi nes Lietuvoje be suderinimo su LKP
CK, kad nepaaiškėtų, jog Lietu vo je vyksta represi-
jos. Ir karo metu, ir po karo deportacijos sovietams
bu vo slapta tema, todėl „pažangieji”  bandė neigti,
kad vyksta deportacijos, jie kalbėjo, kad ištremti
tik Hit lerio šalininkai. O jeigu bus tremiami jų gi-
minės, paaiškės tikroji padė tis, ir propagandiškai
tai būtų didelis pralaimėjimas. 

– Kaip sovietų dėmesys išeivijai vystėsi – kaip prasi-
dėjo, kaip vy ko ir kuo baigėsi 1990 m.?

– Galima išskirti kelis etapus. Karo metais buvo
ieškoma sąjungi nin kų Vakaruose. Pokario metais
so vietams neprognozuotas reiškinys buvo tai, kad
Vakaruose, Vokietijoje, atsirado tiek daug karo pa-
bėgėlių, kurie bėgo nuo ateinančios sovietų valdžios.
Pirmiausia buvo bandoma skatinti repatriaciją, kad
pasitrauku sieji grįžtų ir netgi bandyta išsirei kalauti
grąžinti prievartiniu būdu, bet Vakarų sąjunginin-
kai tam nepritarė. Todėl masinės prievartinės ak-
cijos nebuvo, tik iš Švedijos buvo grą žinti Lietuvos
policijos bataliono kariai, bet jų nebuvo daug. Kai tai
ne pavyko, pradėta veikti tarp pasiliku siųjų Vaka-
ruose. Sovietų saugumas iki 1946 m. ėmė vykdyti
neva karo nusikaltėlių paiešką. 1945 m. gegužės
mėn., ką tik pasibaigus karui, į Vo kietiją išvyko

Darius Juodis: Sovietų saugumas buvo biurokratinis aparatas

saugumo operatyvinė grupė, kuri
suiminėjo visus lietuvius, papuo-
lančius į jų rankas. Žino miausias
atvejis yra buvusio genera linio ta-
rėjo vokiečių okuopacijos metais
Petro Kubiliūno pagrobimas. Jis
buvo išviliotas iš namų, užmigdy-
tas ir pervežtas į sovietinę zoną,
vėliau Sovietų Sąjungoje nuteistas
mirties bausme. Toks grubus atve-
jis bu vo bene vienintelis. Planuota
suimti Povilą Plechavičių, parsivi-
lioti Stasį Raštikį, bet nepavyko.
Vėliau, įsibė gėjus „šaltajam ka-
rui”, pasikeitė ir prie šininkas – juo tapo ne tiek Vo-
kie tijos nacių likučiai, bet jau ameri kie čiai ir anglai.
Visos išeivių organizacijos imtos kaltinti, kad jos
bendra darbiauja su priešininkų žvalgybo mis ir yra
tų žvalgybų įrankis. 

Kokios saugumo sistemos naudojamos kovos
priemonės? Per visą lai kotarpį, nesvarbu, ar 1946, ar
1991 m., buvo vykdomas informacijos rinkimas. No-
rima žinoti, kas vyksta. Rei kia pripažinti, kad so-
vietiniai analitikai nebuvo geri prognozuotojai, ir so-
vietų veiksmai netapdavo efekty vūs. Taigi apie pa-
dėtį ne visada žinota. Pirmaisiais pokariniais metais
stengtasi tarp išeivių formuoti agentū rinį tinklą,
nes buvo palankios są lygos – būryje žmonės nepa-
stebės, kaip atsirado kažkas naujas. Taip 1945 m.
buvo užverbuoti artimi VLI K’ui žmonės. Vienas
agentas netgi iš vogė VLIK’o archyvą ir parvežė į So-
 vietų Lietuvą. Mes šiandien žinom šį faktą, bet pačio
archyvo neturim ir kas jame buvo, nežinom. Agen-
tas, tai atlikęs, prieškario Lietuvoje buvo tarnavęs
policijoje ir, matyt, turėjo pasi tikėjimą tarp išeivių.
Jis grįžo į Lie tuvą. 

Šeštajame dešimtmetyje saugumas  į užsienį
bando siųsti savo žmo nes „su legendomis”, neva pog-
rin džio atstovus. Pogrindininkas perei na į Vakarus
su žinia. Buvo pasinaudota vokiečių repatriacija.
Reikia pripa žinti, kad didžioji tokių žmonių dalis
patekusi į Vakarus nutraukė ry šius, pasinaudojo
pačiais sovietais, nors Lietuvoje jau buvo patikrinti
ir sovietams pasitarnavę. Patekę į lais vę jie nustojo
dirbti. Bet ir tokių atvejų nebuvo labai daug – skai-
čiuojame dešimtimis, tiesa, gal ne visus atvejus dar
žinome. Taigi rezultatai gana menki. 

Dar vienas vadinamosios sovietų kovos tikslas
buvo perimti partizanų ryšius su Vakarais ir siųsti
savo in for maciją. Jiems palankus laikas už simezga
1946 m., kai į Lietuvą antrą kartą grįžta Jonas Deks-
nys, turintis daug ambicijų vadovauti pogrindžiui ne
tik Lietuvoje, bet ir Vakaruose. At vykęs į Lietuvą ji-
sai papuola į saugumo agento Ąžuolo (partizanų va-
dina mo Ereliu Juozo Markulio) įtaką. Jis grįžta į
Vakarus dar neužverbuotas, saugumas išsiunčia jį
išsiaiškinti, kaip Lenkijoje veikia ryšių kanalas. Tas
kanalas jiems reikalingas pa siųsti savo informaciją.
Tik 1947 m., į Vakarus išėjus Juozui Lukšai, tas ry-
šių kanalas saugumui irgi subyra. Bet tuo viskas
nesibaigia, 1949 m. J. Deksnys grįžta, vos įžengęs su
savo gru pe papuola į saugumo rankas. Per tą kanalą
į Vakarus siunčiama informa cija apie kažkokį neva
egzistuojantį Lietuvoje pogrindžio centrą. Iš ten jam
siunčiama parama. Tai visiška dezinformacija.
VLIK’as šiuo ka nalu netiki, bet kai kurie Švedijos
lie tuviai, netgi diplomatai, juo pasitiki. Tuo kanalu

siunčiama visiška dezinformacija, kad
partizanų judėjimas LLKS – Lietuvos
laisvės kovų sąjūdis – yra skaldytojas,
kad negalima juo pa sitikėti, o tikrasis
partizanų cent ras yra BDPS (Bendrojo
demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio)
prezidiumas. Keisčiausia, kad tuo pa-
tikėjo ne tik dalis lietuvių išeivijos, bet
ir ang lų žvalgyba, ji čia daugiausiai ir
pralaimėjo. Ji nuo 1949 m. šešerius me-
tus tuo klaidingu ryšiu naudojosi. 

VLIK’ą buvo bandoma įvelti ir per
kitą desantą, atvykusį 1951 m., Joną

Skokauską. Tai buvo saugumo
projektas kodiniu pavadinimu
„Ne man”. Per Joną Skokauską
amerikie čių žvalgyba ir VLIK’as
dezinformuojamas apie padėtį
Lietuvoje. Iš Vaka rų reakcijos ma-
tyti, kad tuo ryšiu lyg ir pasiti-
kima, bet kartu ir nepasitikima.
Tuo metu buvo bandoma įtikinti,
kad partizanų vadai, žinomi Va-
ka ruose, jau pasidavė, tik mes li-
kom ko votojai, mums reikia para-
mos pinigais. Taigi praktiškai
nuo 1951 m. antrosios pusės Va-
karai tikrosios padėties, kas
vyksta Lietuvoje, nežinojo. So-
vietų buvo peršama mintis, kad
partizanų kova – tai beprasmės
žu dynės, kad reikia legalizuotis ir
prie šintis pasyviai. O iš tikrųjų
legalizavimąsi lydėjo areštas. Va-
karams to kia idėja buvo priim-

tina – karas baigėsi, reikia taupyti gyvybes. 
Reikia pasakyti, kad aktyvūs sau gumo veiks-

mai išeivijos atžvilgiu tuo ir baigėsi. Vienas iš pa-
skutiniųjų KGB aktyvių veiksmų buvo minėtas
VLIK’o archyvo pagrobimas 1959 m. Saugumas naktį
įsiveržia į VLIK’o būstinę Roitlingene, pagrobia ar-
chy vą ir išsiveža į savo teritoriją. 1953 m. buvo pla-
nuota fiziškai likviduoti dalį išei vijos veikėjų – My-
kolą Krupavi čių, Stasį Raštikį, Lietuvių Bendruo me-
nės pirmininką Praną Zundę, bet planas nebuvo net
pradėtas įgyvendinti. Stalinui mirus aktyvumo fazė
pa sibaigė. Prasidėjo propagandinių akcijų laikas –
lietuviai pradeda at važinėti į Lietuvą, juos čia seka,
klausosi telefonų pokalbių, kontroliuoja jų  ryšius,
viešbučių kambariuose atlieka neviešas kratas. Ži-
noma, kai kurie atvykę išeiviai yra verbuojami, iš
kai kurių informacija ištraukiama apgaulingu būdu.
Ir propagandinis veiks mas – įvairių straipsnių, neva
demaskuojančių išeiviją, skelbimas. Tai jau aštun-
tojo dešimtmečio veiksmai. Tas laikotarpis susijęs
su Juozo Mikuckio knygos „Šioje ir anoje pusėje” iš-
leidimu; Vytauto Alseikos „Trys dešimtmečiai emig-
racijoje” ir tokio Jakaičio, o iš tikrųjų saugumie čio
majoro Golovinovo darbas „Išda vystės keliu” (apie
tai, kaip lietuviai išeiviai pradžioje buvo parsidavę
vokiečiams, o vėliau – Amerikos žvalgybai; jie yra
įrankiai prieš Tarybų Lie tuvą; daugiausia dėmesio
skiriama VLIK’ui).  Tokioje literatūroje patei kia-
 mas pusinis melas. Tikslas, kad išeivijoje prasidėtų
tarpusavio kal tinimai, norėta sukelti erzelio. Tos
kny gos buvo platinamos Lietuvoje ir išeivijoje. Iš
tiesų jos buvo paruoštos sovietinio saugumo, bet iš-
leistos pri sidengus autorių pavardėmis. Juozo Mi-
kuckio (agento nuo 1940 m., dirbusio Vokietijoje ir
buvusio artimo VLIK’ui taip pat ir Amerikoje) gyvo
jau nebebuvo, grįžęs iš Vakarų jis mi rė, taigi nega-
lėjo paliudyti. Kiek ten buvo tikrų jo pranešimų ir
kiek fantazijos, jau nebeatseksime. 

Dar vienas sovietinio saugumo veik los būdas
buvo kompromitavimas tikrais arba išgalvotais fak-
tais. Ką turiu omenyje? Pvz., norėta su kompromi-
tuoti vieną ar kitą veikėją kaip neva KGB agentą.
Jeigu jis iš tikrųjų būtų agentas, jo tikrai nekompro -
mituotų, laikytų paslaptyje. Rašo mi kažkokie rašte-
liai, skleidžiami gan dai. Kaip agentus buvo ban-
doma kompromituoti VLIK’o pirmininką Kęstutį
Valiūną, bandyta kompromituoti Vaclovą Sidzi-
kauską arba vė-liau išvažiavusį Tomą Venclovą. Bu -
vo siekiama sėti nepasitikėjimą tuo žmogumi Vaka-
ruose. 

Ir dar buvo ieškoma asmenų, ku rie dalyvavo
Holokauste Antrojo pa saulinio karo metais ir buvo

Nukelta į 11 psl.

Darius Juodis
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Į Lietuvą kviečiamas studijuoti 
gabus užsienio jaunimas

Siekiant skatinti studijų tarptautiškumą ir pritraukti į Lietuvą studijuoti gabius
jaunuolius iš užsienio, valstybė skiria paramą magistrantūros studijoms. Šie-
met studijų Lietuvoje finansavimo konkurse galės dalyvauti studentai iš de-

vynių šalių bei lietuvių kilmės užsieniečiai. Prioritetas skiriamas asmenims, norin-
tiems studijuoti fizinius, biomedicinos ir technologijos mokslus.

„Galvojant apie sėkmingą Lietuvos aukštojo mokslo ateitį, labai svarbu, kad už-
sienio studentai ne tik dalyvautų finansavimo konkurse, bet ir atvyktų studijuoti savo
lėšomis. Jaunų protų iš užsienio pritraukimas skatina tolesnius bendradarbiavimo
ryšius ir leidžia Lietuvos aukštosioms mokykloms tapti geriau matomomis globa-
lioje studijų erdvėje”, – sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Kaip pabrėžia švietimo ir mokslo ministras, skirdami paramą magistrantams iš
užsienio įsitikinome, kad gabus jaunimas domisi studijomis Lietuvoje, pavyzdžiui,
studentų iš Azerbaidžano nuo 2011 m., kai ši šalis buvo įtraukta į prioritetinį sąra-
šą, skaičius išaugo triskart, dauguma jų atvažiuoja studijuoti savo lėšomis. Šiemet
šalių sąrašą praplės Moldova, Kinija ir Uzbekistanas.

Į magistro studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose įstojusiems užsieniečiams
iš trečiųjų šalių teikiama dviejų rūšių parama: išmoka studijų kainai kompensuoti
ir 1300 litų (10 BSI dydžio) stipendija.

2014 m. Švietimo ir mokslo ministerija numato skirti paramą 27 magistrantams
užsieniečiams: dvylikai planuojama mokėti stipendiją, penkiolikai – stipendiją ir iš-
moką studijų kainai.

Atrenkant pretendentus bus vertinami bakalauro studijų rezultatai, studijų kal-
bos mokėjimas ir mokslo pasiekimai, taip pat motyvacija mokytis Lietuvoje, pateiktos
rekomendacijos.

Siekiant pritraukti gabius užsienio protus parama gabiems magistrantams iš
trečiųjų šalių teikiama jau ketvirtus metus, tam šiais metais skiriama apie 0,5 mln.
litų. 2011–2013 m. ją gavo apie trisdešimt užsieniečių, studijuojančių Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose.

Konkrečius paramos gavėjų skaičius kasmet tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
Kiekvienais metais   pagal  Lietuvos  aukštojo  mokslo  tarptautiškumo skatinimo
prio ritetus Švietimo ir mokslo ministerija numato užsienio valstybes, kurių piliečiai
gali pretenduoti į paramą, ir apie tai informuoja Lietuvos diplomatines atstovybes.

Šiuo metu užsieniečiams Lietuvos aukštosios mokyklos siūlo studijuoti apie 90
programų – 41 profesinio bakalauro, 19 bakalauro ir 28 magistrantūros studijų prog-
ramose, kuriose studijos vyksta anglų, rusų arba lenkų kalba.

Lietuvą studijoms pasirenka kasmet vis daugiau užsieniečių. 2013–2014 m. m.
Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja beveik 4 tūkst. studentų iš užsienio, iš
jų daugiau kaip 700 studijuoja magistrantūros studijose.

Švietimo ir mokslo ministerijos info
E.p.info@smm.lt 

Kiekvienais metais Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazijoje
rengiamas geriausio rašinio
konkursas. Šio konkurso me-
cenatė – Marija Remienė. Šie-
met geriausiu buvo pripažintas
III kl. mokinio Jono Chme-
liausko rašinys

Kristijonas Donelaitis yra lietu-
vių nacionalinės literatūros
pradininkas, sukūręs pirmąjį

meninį kūrinį – poemą „Metai”, patį
garsiausią ir vieną reikšmingiausių vi-
soje lietuvių literatūros istorijoje. Kū-
rinyje autorius vaizduoja XVIII a. lie-
tuvninkų gyvenimą Mažojoje Lietu-
voje. Poemoje išsakomi pamokymai,
skatinama laikytis moralinių vertybių. 

Žmogaus gyvenimas yra pilna-
vertis tada, kai jis laikosi moralinių
principų, amžinųjų vertybių. Di-
džiausios blogybės yra tinginystė, ap-
sileidimas ir tautinės savimonės pra-
radimas. Vien jau „Metų”  parašymas
gimtąja lietuvių kalba rodo Kristijono
Donelaičio siekį puoselėti kalbą, kul-
tūrą. Šiais laikais globalizacija, Vaka-
rų ir Rytų kultūrų įtaka labai sumen-
kino mūsų savivertę, tautiškąsias ver-
tybes. Donelaitis teigia, kad žmogus gy-
vena prasmingai, kai dirba. Darbas su-
kuria dvasinę ir materialinę gerovę.
Tik dirbdami užsitikriname savo ateitį:
„Nės be trūso Dievs mus išmaityt ne-
žadėjo,/ O tingėdami vis ir snausdami
sviete netinkam.” Šią vertybę reikėtų
įsisąmoninti apatiškai nusiteikusiai

šiuolaikinės visuomenės daliai, kuri
tik dejuoja, kad viskas blogai, o keisti
nieko nesiruošia. Aš manau, kad svar-
biausias Kristijono Donelaičio tiks-
las yra tas, kad mes pajustume savo
tautines ambicijas.                                                                       

O kas „Metuose” yra aktualu man,
šiuolaikiniam dvidešimt pirmojo am-
žiaus žmogui? Man įdomiausi yra kū-
rinio veikėjai. Tai dorieji („viežlybie-
ji”) ir nenaudėliai būrai. Kiekvienas iš
jų turi savą vertybių sistemą. Pavyz-
džiui, seniūnui Pričkui, Selmui, Krizui,
Laurui, Enskiui svarbus yra darbštu-
mas, pagarba kitam, o Dočiui, Slun-
kiui, Pelėdai ir Plaučiūnui – tinginys-
tė, girtuoklystė ir apsileidimas. Kiek-
vieno veikėjo filosofiją galima pritai-
kyti sau ir kitiems mūsų visuomenės
nariams. Man artimesni „viežlybieji”
būrai. Gyvendami pagal jų vertybių
sistemą (darbštumą, pareigingumą,
tvirtumą), šiuolaikinėje visuomenėje
galime susikurti materialinę gerovę,
siekti pripažinimo. Man labai patinka
Selmo filosofija, kurioje teigiama, kad
baudžiavos laikotarpiu žmonės puo-
selėjo savas tradicijas ir atvykėliai tu-
rėjo derintis prie vietinių. Mažosios
Lietuvos būrams geriausi laikai buvo
tada, „kai dar prūsai vokiškai kalbėt
nemokėjo/ Ir nei kurpių, nei sopagų
dar nepažino,/ Bet vyžas, kaip bū-
rams reik, nešiodami gyrės.” Aš turė-
čiau labiau vertinti savąją kultūrą, o ne
vaikytis kitatautiškų madų ir tradici-
jų (Halloween, Valentino dienos šven-
timo, Vakarų popkultūros šlovinimo).
K. Donelaičio sukurtų veikėjų vertybės
yra svarbios,  aktualios ir dabar. 

Svarbiausia vertybė, kuri yra ak-
centuojama „Metuose” – tai žmogaus
gyvybė. XVIII amžiuje Prūsijoje buvo
aktyvus pietistinis judėjimas. Jo pa-
grindinės idėjos buvo darbštumas, tei-
singumas, nusižeminimas ir lojalu-
mas valdžiai. Jau ir tada buvo sociali-
nė nelygybė, tačiau Kristijonas Done-
laitis neskatina būrų maištauti prieš
ponus ir teisėtą valdžią. Jam svarbi pa-
prasto žmogaus gyvybė. Žmogus turėtų
būti labiausiai saugomas. Tačiau toks
požiūris šiais laikais yra ne visiems
priimtinas. Pavyzdžiui, dabartinė po-
litinė situacija Ukrainoje rodo, kad
žmogaus gyvybė yra menkai vertina-

ma. Tiek opozicija, tiek oficiali valdžia,
dengdamasi skambiais lozungais, ska-
tina žmones kovoti vieniems su ki-
tais. Šaukliai, trokšdami valdžios, sle-
piasi už paprastų žmonių. Atrodytų,
kad taip galėjo būti tik gilioje senovė-
je, o ne modernioje ir civilizuotoje
šiuolaikinėje Europoje. Žmogus, jo gy-
vybė yra didžiausia vertybė. Be žmo-
gaus neegzistuos niekas.     

Gyvenimas mums suteikia dar
vieną vertybę – išmintį. Išmintis pa-
lengvina mūsų gyvenimą, mūsų idėjos
keičia pasaulį. Kristijonas Donelaitis
„Metuose” išaukštino žmogų, jo gebė-
jimus.

Kristijonas Donelaitis buvo aukš-
tos moralės žmogus. Sudėję jo aprašy-
tų ,,viežlybųjų” būrų vertybes (Krizo
darbštumą, Selmo religingumą, Lauro
bei Pričkaus išmintį),  matome idealų
žmogų. Poeto aprašytos vertybės yra
aktualios ir dabar. Jas galime vadinti
amžinosiomis vertybėmis. Visi žmonės
galėtų vadovautis Donelaičio aprašy-
tomis vertybėmis, tačiau ne visi suge-
ba. Žmogaus dorovingumas ir tautiš-
kumas visais laikais buvo pagrindiniai
tautos išlikimo garantai. Vertybių be-
silaikantys žmonės yra verti didelės pa-
garbos. Kristijono Donelaičio aprašy-
tos vertybės yra universalios ir svar-
bios ne tik dabar, bet bus aktualios ir
tolimoje ateityje. 

Ar Kristijono Donelaičio puoselėtos 
vertybės svarbios šiuolaikiniam žmogui?

Musninkų A. Petrulio gimnazija

Gimnazistas Jonas Chmeliauskas   
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LIETUVA IR PASAULIS

NATO vadovaus buvęs Norvegijos premjeras

Briuselis (ELTA) – Buvęs Norve-
gijos ministras pirmininkas Jens Stol-
tenberg taps naujuoju NATO genera-
liniu sekretoriumi. Tai sužinota iš
diplomatinių šaltinių Briuselyje.

Oficialus pareiškimas gali būti
paskelbtas jau netrukus. Šiuo metu
NATO vadovauja danas Anders Fogh
Rasmussen. 55-erių J. Stoltenberg be-
veik dešimtmetį vadovavo Norvegijos
vyriausybei.

J. Stoltenberg perims vadovavi-

mą NATO tvyrant įtampai su Rusija.
Maskvai aneksavus Krymą, bendra-
darbiavimas tarp Briuselio ir Rusijos
nutrūko. Naujosios NATO šalys Rytų
Europoje ir pirmiausiai Baltijos vals-
tybės baiminasi, kad Rusija gali mė-
ginti užimti ir jas. Todėl jos ieško Al-
janso paramos, kurią kiekvienai NATO
narei užtikrina 5-asis straipsnis. 

A. F. Rasmussen kadencija tęsis iki
rugsėjo pabaigos. 

Washingtonas (ELTA) – JAV Na-
cionalinio saugumo agentūra (NSA)
sekė 122 valstybių ir vyriausybių va-
dovus, praneša „Spiegel”, remdamasis
buvusio amerikiečių žvalgybininko
Edward Snowden duomenimis. 

Pasaulio vadovų sąraše minimi
Vokietijos kanclerė Angela Merkel,
Baltarusijos prezidentas Aleksandras
Lukašenka, Sirijos prezidentas Bashar
al-Assad, kitų šalių vadovai. 122 nu-
meriu nurodyta Julija Tymošenko,
tuo laiku, kai buvo sudaromas sąrašas,
ėjusi premjerės pareigas. 

Kaip rašo žurnalas, A. Merkel se-
kimą sankcionavo JAV Užsienio žval-
gybos priežiūros teismas. Šis faktas
gali tapti svarbiu įkalčiu federalinei
prokuratūrai, kuri ketina ištirti NSA
šnipinėjimo Vokietijos teritorijoje ap-
linkybes.

Skandalas, susijęs su NSA veikla
Vokietijoje, kilo po to, kai 2013 m. spa-
lį paaiškėjo, kad JAV specialiosios tar-
nybos ne tik šnipinėjo milijonus Vo-
kietijos piliečių, bet ir klausėsi kanc-
lerės A. Merkel telefono pokalbių. 

Vokietijos naikintuvai oro erdvės apsaugai

Maskva (ELTA) – Rusija suteiks
pilietybę kaliniams, laikomiems Krymo
kalėjimuose. Toks sprendimas susijęs
su tuo, kad Ukraina po Krymo atsi-
skyrimo atsisakė priimti šiuos nuteis-
tuosius į savo kalėjimus.

Dėl Krymo kolonijų susidarė tei-
sinė kolizija. Kaliniai nuteisti pagal Uk-
rainos baudžiamąjį kodeksą, nors da-
bar jie atsidūrė Rusijos teritorijoje.
Vis dėlto Rusijos teismai jų bylų iš
naujo nesvarstys: kaliniams bus su-
teikta pilietybė, bet bus paliktos jau pa-

skirtos bausmės.
Kaip pažymėjo RF Visuomenės

rūmų atstovai, kaliniai galės prašyti pa-
leisti juos pirma laiko jau vadovau-
jantis Rusijos įstatymais.

Federalinė bausmių vykdymo tar-
nyba jau pradėjo Krymo pataisos įstai-
gų integravimo procesą. Jos žinion
perėjo dvi kolonijos, vienas tardymo
izoliatorius ir vienas pataisos centras.
Juose laikoma daugiau kaip 3 tūks-
tančiai nuteistųjų. 

Kaliniams Kryme bus suteikta Rusijos pilietybė

NSA sekė 122 valstybių ir vyriausybių vadovus

Paryžius (ELTA) – JAV valstybės
sekretoriaus John Kerry ir Rusijos už-
sienio reikalų ministro Sergejaus Lav-
rovo susitikime dėl Ukrainos persi-
laužimo nepasiekta. Tačiau pokalbiai
Paryžiuje buvo ,,konstruktyvūs", pa-
reiškė S. Lavrovas.

Jis patvirtino Maskvos reikalavi-
mą, kad Ukraina taptų federacija. Tai
esą yra ,,labai svarbus Ukrainos kons-
titucijos reformos elementas”.

J. Kerry paragino Rusiją atitrauk-
ti savo dalinius nuo sienos su Ukraina.
Kartu jis pareiškė, kad į bet kokius po-
kalbius dėl šalies ateities turėtų būti

įtraukta naujoji vadovybė Kijeve. ,,Ne-
turi būti sprendimų dėl Ukrainos be Uk-
rainos”, – po maždaug keturias valan-
das trukusio susitikimo Prancūzijos
sostinėje kalbėjo J. Kerry.  Be to, reali
pažanga Ukrainoje esą neįmanoma,
jei iš pasienio nebus atitrauktos gausios
Rusijos pajėgos. 

Rusija, pasak S. Lavrovo, ir toliau
su JAV ieškos Ukrainos krizės spren-
dimo būdų. ,,Mūsų nuomonės dėl jos at-
siradimo yra skirtingos, tačiau mes no-
rime drauge ieškoti sąlyčio taškų pa-
dėčiai Ukrainoje normalizuoti”, – pa-
brėžė ministras. 

J. Kerry ir S. Lavrovo susitikime 
persilaužimo nepasiekta

Maskva (ELTA) – Latvijos mo-
kyklų perėjimas prie visų dalykų dės-
tymo latvių kalba yra rusakalbių gy-
ventojų diskriminavimas. Tai kovo 31
d. pareiškė Rusijos URM įgaliotinis
žmogaus teisių, demokratijos ir teisės
viršenybės klausimams Konstantinas
Dolgovas.

Kaip pranešė ministerijos atstovai,
dėl Latvijos vyriausybės planų nuo
2018 metų visus dalykus dėstyti latvių
kalba K. Dolgovas nusiuntė laiškus
Europos Tarybos, ESBO ir ES žmo-
gaus teisių gynimo struktūrų vadovy-

bei.
Įgaliotinio nuomone, ,,šios inicia-

tyvos švietimo srityje yra dar vienas
įrodymas, kad Latvijos valdžia tęsia
diskriminacinę politiką, kuria siekia-
ma prievarta asimiliuoti rusakalbius
gyventojus ir sukurti Latvijoje mo-
noetninę visuomenę”.

,,Laiškuose raginama padaryti rei-
kiamą poveikį Latvijos valdžiai, kad
būtų nutrauktas rusakalbių gyventojų
diskriminavimas dėl tautybės ir kal-
bos”, – pažymėjo Rusijos URM   atsto-
vai. 

Rusija vėl kaltina Latviją rusakalbių diskriminavimu

Parengė Vitalius Zaikauskas

Partijos rems Visagino atominės 
elektrinės statybą 

Vilnius (BNS) – Vokietija siūlo at-
siųsti iki šešių naikintuvų Baltijos
šalių oro policijos misijai sustiprinti –
apie tai bus paskelbta per NATO už-
sienio reikalų ministrų susitikimą
Briuselyje balandžio 1–2 d. Jame da-
lyvaus ir Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius. Susiti-
kime bus aptariami įvykiai Ukrainoje
ir jų poveikis NATO prioritetams.

Jungtinės Valstijos jau atsiuntė še-
šis papildomus F-15 naikintuvus į Lie-

tuvą, padidindamos kontingentą iki de-
šimties. Didžioji Britanija, Prancūzija
ir Danija taip pat pranešė esančios pa-
sirengusios siųsti papildomus lėktu-
vus, kad sustiprintų būsimas kitas ro-
tacijas.

Baltijos šalių saugumu susirū-
pinta dėl Rusijos agresijos Ukrainoje,
kai Maskva aneksavo Krymo regioną
ir sutelkė dideles pajėgas prie rytinės
Ukrainos sienos. 

Pasirašytas partijų susitarimas 
didinti lėšas gynybai 

Vilnius (ELTA – Kovo 29 dieną
Prezidentūroje septynių šalies politi-
nių partijų vadovai pasirašė susitari-
mą padidinti šalies gynybos finansa-
vimo iki 2 proc. nuo bendrojo vidaus
produkto (BVP) iki 2020 metų.

Šiuo metu gynybai skiriama 0,78
proc. nuo BVP, ir tai yra vienas ma-
žiausių tarp NATO valstybių.

Susitarimą inicijavo Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Pasirašė visų
svarbiausiųjų parlamentinių partijų
atstovai.

Kaip vienas didžiausių iššūkių
Lietuvos saugumui susitarime įvar-
dijama ir energetinė priklausomybė.
Strateginis Lietuvos tikslas ir pasira-
šiusių politinių jėgų įsipareigojimas –
kuo sparčiau integruotis į ES vidaus
energetikos rinką ir įgyvendinti svar-

biausius energetinius projektus, pa-
vyzdžiui, Suskystintų gamtinių dujų
terminalas, Visagino atominė elektri-
nė, elektros jungtys su Švedija ir Len-
kija. Taip pat pabrėžiama transporto
sektoriaus stiprinimo svarba ir jo inf-
rastruktūros vystymas – 2015 m. būti-
na užbaigti pirmąjį ,,Rail Baltica” eu-
ropinės vėžės tiesimo etapą.

Visos politinės jėgos įsipareigojo
vieningai stiprinti šalies informacinę
gynybą – svarbu skatinti efektyvesnį
Lietuvos žvalgybos ir kontržvalgybos
tarnybų darbą, kad jos būtų pajėgios
laiku užkirsti kelią bet kokiai ardo-
majai veiklai prieš Lietuvos valstybę.
Lietuvos visuomenė turi būti regulia-
riai supažindinama su pagrindinėmis
mūsų šaliai iškylančiomis grėsmė-
mis.

Vilnius (BNS) – Lietuvos parla-
mentinių politinių partijų vadovai
kovo 29 dieną išsakė paramą Visagino
atominės elektrinės ir suskystintų
gamtinių dujų terminalo projektams.

Susitarime dėl 2014–2020 metų už-
sienio, saugumo ir gynybos politikos
strateginių gairių partijų  vadovai su-
tarė šiuos projektus įgyvendinti „kiek
įmanoma sparčiau”, o priklausomybę
nuo dujų ir elektros importo įvardijo
realia grėsme Lietuvos nacionaliniam
saugumui.

Dokumente teigiama, kad ilgus
metus diskutuojamas atominės elekt-
rinės projektas turi būti įgyvendintas
„pagal su partneriais patobulintas fi-
nansavimo ir dalyvavimo projekte są-
lygas”.

Vyriausybė iki šiol nepaskelbė ga-

lutinio apsisprendimo, ar Lietuvoje
bus statoma atominė elektrinė. Šis
projektas buvo vystomas su Japonijos
įmone „Hitachi” ir Latvijos bei Estijos
bendrovėmis, tačiau 2012 metų spalį ne-
sulaukė paramos per patariamąjį re-
ferendumą.

Suskystintų gamtinių dujų ter-
minalui Lietuvoje yra tvirta politinė
parama. Jis turėtų būti įrengtas iki
metų pabaigos. Taip būtų panaikinta
Rusijos dujų susivienijimo „Gazprom”
monopolija. Partijų susitarime pabrė-
žiama, kad iki dujų terminalo eksp-
loatavimo pradžios į valstybės kontrolę
turi būti perimtas magistralinis dujo-
tiekis.

Partijos susitarime taip pat parė-
mė planus 2015 metais įsivesti eurą.

Susitarimą inicijavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Pirma balandžio savaitė
Kovo 31d.

– 1596 m. gimė René Descartes, prancūzų
filosofas, matematikas ir fizikas. Laikomas
moderniosios filosofijos pradininku (mirė
1650 m.).

– 1727 m. mirė seras Isaac Newton, ang-
lų fizikas, matematikas, astronomas, alche-
mikas, filosofas (gimė 1643 m.).

– 1732 m. gimė Franz Joseph Haydn,
austrų kompozitorius, savo kūryboje įtvirtinęs
sonatinį-simfoninį ciklą (mirė 1809 m.).

Haydn gimė Rorau kaime Austrijoje. Jo tė-
vas buvo karietų meistras, bet visa šeima, ma-
tyt, buvo muzikali, nes muzikantais tapo dar pora
Joseph Haydn brolių. Būdamas aštuonerių,
Haydn buvo pakviestas į Šv. Stepono katedros
berniukų chorą, kuriame giedojo apie 10 metų
(iki balso mutacijos). Ten jis mokėsi ne tik giedoti,
bet ir groti smuiku bei klavyru. Vėliau Haydn gy-
veno vargingai, kol gavo kapelmeisterio darbą
Esterhazių dvare Eizenštate.  

– 1880 m. gimė Petras Kalpokas, daili-
ninkas, profesorius (mirė 1945 m.).

– 1889 m. Paryžiuje baigtas statyti Eife-
lio bokštas.

– 1938 m. Lietuva užmezgė diplomatinius
santykius su Lenkija.

– 2000 m. į Lietuvą atgabentas Lietuvos
diplomatinės veiklos 1918–1944 metais ar-
chyvas.

Balandžio 1d.

Tarptautinė melagių ir juokų diena.

– 1579 m. įsteigtas Vilniaus universitetas.

– 1936 m. gimė Marcelijus Teodoras
Martinaitis, vienas žymiausių XX amžiaus lie-
tuvių poetų, aktyvus Sąjūdžio veikėjas (mirė
2013 m.)  

– 1992 m. mirė Jadvyga Čiurlionytė, Lie-
tuvos etnomuzikologė, menotyros daktarė,
profesorė, visuomenės veikėja (gimė 1898 m.).

– 2000 m. pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionate Nicoje (Prancūzija) Povilas Va-
nagas ir Margarita Drobiazko iškovojo bron-
zos medalius.

Balandžio 2 d.

Tarptautinė vaikų knygos diena švenčia-
ma kartu su pasakų kūrėjo Hans Cristian An-
dersen gimtadieniu.

– 1725 m. gimė Giacomo Girolamo Ca-
sanova, italų nuotykių ieškotojas, avantiūris-
tas, rašytojas (rašė prancūziškai). Savo klajo-
nes ir avantiūristinius nuotykius aprašė „Die-
noraščiuose”, kuriuose atspindėjo ir rokoko

epochos papročius. Pagarsėjo kaip moterų su-
vedžiotojas; užkariavęs vieną moterį, gana grei-
tai ją palikdavo, kadangi suvedžiojimas jam
buvo svarbiau už pačią moterį (mirė 1798 m.). 

– 1805 m. gimė Hans Christian Andersen,
danų poetas, rašytojas, pasakininkas (mirė
1875 m.).

– 1974 m. mirė Georges Jean Raymond
Pompidou, Prancūzijos politikas, nuo 1969 m.
birželio 20 d. iki pat mirties buvęs Prancūzijos
Prezidentu (gimė 1911 m.).

– 2005 m. mirė Jonas Paulius II, nuo
1978 metų spalio 16 d. iki pat savo mirties be-
veik 27 metus valdęs popiežius. Jis tapo pir-
muoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip
pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir
antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiu-
mi (gimė 1920 m.).

Balandžio 3 d.

– 1860 m. JAV pradėjo veikti pirmoji
arklių pašto tarnyba, užtikrinusi patikimą su-
sisiekimą tarp rytinės pakrantės ir Californijos.

– 1973 m. „Motorola” kompanijos vi-
ceprezidentas ir mobiliųjų telefonų kūrimo
grupės vadovas Martin Cooper atliko pirmą
skambutį iš nešiojamojo telefono. Tiesa, pir-
mojo komercinio nešiojamojo telefono pir-
kėjams teko laukti dar dešimt metų.

– 1981 m. kompiuterinės technikos pa-
rodoje San Franciske (JAV) buvo pristatytas pir-
masis komerciškai sėkmingas nešiojamasis
kompiuteris „Osborne 1”. Jis turėjo 5 colių įstri-
žainės nespalvotą ekraną, svėrė 10,7 kg (kaip
siuvimo mašina). Šių „mažylių” buvo parduo -
dama po 10 tūkst. vienetų per mėnesį. 

Balandžio 4 d.

– 1863 m. generalgubernatorius Mi-
chailas Muravjovas uždarė visas parapines mo-
kyklas Lietuvoje, siekdamas apriboti mokymą
lietuviškai.

– 1919 m. išrinktas pirmasis Lietuvos
prezidentas Antanas Smetona.

– 1926 m. popiežius Pijus XI įkūrė Lietu-
vos bažnytinę provinciją.

– 1973 m. oficialiai atidaromas Pasaulio
prekybos centras New Yorke.

Balandžio 5 d.

– 1242 m. ant Peipaus ežero ledo susi-
kovė Livonijos ordino  riteriai  ir  Aleksandro
Nevskio vadovaujamos Naugarduko bei Vla-
dimiro-Suzdalės kunigaikštysčių armijos. Vo-
kiečių ordinas mūšyje, istorikų pavadintame
Ledo mūšiu, patyrė triuškinantį pralaimėjimą.
Daugelis vokiečių riterių tiesiog paskendo
įlūžus ežero ledui, tad galima teigti, kad tai
buvo pirmas ir toli gražu ne paskutinis kartas,
kai priešus įveikti padėjo Rusijos žiema. Būtent
šio mūšio datą šiuolaikiniai nacionalistai ir pa-
sirinko Rusų nacijos diena. 

– 1722 m. olandų keliautojas Jacob Rog-
geveen atrado Velykų salas. Tai nutiko Vely-
kų dieną. 

– 1896 m. Atėnuose atidarytos pirmosios
šiuolaikinės Olimpinės žaidynės.

Balandžio 6 d.

Saugaus eismo diena.

– 1722 – Rusijos caras Petras I apmo-
kestino barzdas (50 rublių per metus).

– 1830 m. įkurta Mormonų bažnyčia.

Jau prieš keletą mėnesių buvo pranešta apie rengiamą Popie-
žiaus kelionę į Šventąją Žemę. Jau paskelbta jos oficiali prog-
rama. Pranciškus į Šventąją Žemę keliauja praėjus penkiems

dešimtmečiams nuo pirmosios Pauliaus VI kelionės 1964 m. pra-
džioje ir jo susitikimo Jeruzalėje su tuometiniu Konstantinopolio
patriarchu Atenagoru. Taip pat Pranciškaus kelionės metu numa-
tytas susitikimas su dabartiniu patriarchu Baltramiejumi. Panašiai
kaip Paulius VI prieš penkis dešimtmečius, ir Pranciškus savo ke-
lionę pradės nuo apsilankymo Jordanijoje. Popiežiaus kelionė truks
tris dienas – nuo gegužės 24 d. ryto iki gegužės 26 d. vakaro. Prog-
ramoje trys valstybės – Jordanija, Palestina ir Izraelis.

Gegužės 24-osios rytą išskridęs iš Romos, Jordanijos sostinę
Amaną popiežiaus lėktuvas pasieks po vidudienio. Oficiali suti-
kimo ceremonija vyks Jordanijos karaliaus oficialioje rezidencijoje
Amane. Po to numatytas privatus popiežiaus Pranciškaus pokalbis
su Jordanijos valstybės vadovu ir kitais Jordanijos karalystės val-
džios institucijų atstovais. Vėliau šv. Mišias aukos Amano stadione.
Pirmosios kelionės dienos vakarą numatytas apsilankymas spėja-
moje Jėzaus krikšto Jordane vietoje. Prie upės esančioje Jėzaus
krikštui dedikuotoje bažnyčioje popiežius Pranciškus susitiks su
pabėgėliais ir su neįgaliu jaunimu.

Gegužės 25-osios rytą atsisveikinęs su Jordanija, Popiežius
sraigtasparniu atskris į Betliejų. Po oficialaus susitikimo numaty-
tas ir asmeniškas pokalbis su Palestinos valstybės vadovu. 11 val.
r.  aikštėje prie Gimimo bazilikos Šventasis Tėvas aukos Mišias. Po
jų, Betliejaus pranciškonų vienuolyne Popiežius pietaus su Pales-
tinos šeimų atstovais. Po pietų numatytas privatus vizitas Jėzaus
Gimimo grotoje. Po to Pranciškus aplankys šalia Betliejaus jau
daug dešimtmečių veikiančią Dheisheh pabėgėlių stovyklą, susitiks
su jos gyventojais.

4 val. p. p. vietos laiku išskris į Izraelį. Tel Avivo Ben Gurion oro
uoste vyks oficialios sutiktuvių iškilmės. Jeruzalėje Pranciškus
susitiks su šia proga atvykusiu Konstantinopolio patriarchu Balt-
ramiejumi – bus pasirašytas abiejų ganytojų bendras pareiškimas.
7 val. v. prasidės ekumeninis susitikimas Šventojo Kapo bazilikoje,
toje pačioje vietoje, kur prieš 50 metų įvyko garsusis Pauliaus VI ir
patriarcho Atenagoro susitikimas. Sekmadienio programą užbaigs
vakarienė kartu su visais Jeruzalės patriarchais ir vyskupais.

Gegužės 26-osios rytą Popiežius aplankys vietinės musulmonų
bendruomenės vadovą, Jeruzalės Didįjį muftijų. Numatytas Pran-
ciškaus apsilankymas judaizmo išpažinėjams šventoje vietoje –
prie Jeruzalės šventyklos griuvėsių vakarinės sienos, vadinamos
Raudų siena. Priešpiet aplankys Yad Vashem holokausto aukų me-
morialą. Po to susitiks žydų aškenzių ir safardų tradicijų Didžiai-
siais rabinais, vidudienį Popiežius aplankys Izraelio prezidentą,
taip pat susitiks su vyriausybės vadovu. Pirmadienį po pietų numa -
tytas dar vienas privatus Popiežiaus susitikimas su Konstantino-
polio patriarchu, jo rezidencijoje prie Alyvų kalno ortodoksų baž-
nyčios. Getsemanės bažnyčioje Šventasis Tėvas susitiks su semi-
naris tais, o po to kartu su Šventosios Žemės katalikų vyskupais au-
kos Mi šias Paskutinės vakarienės menėje. Galiausiai, apie 8 val. v.,
Tel Avivo oro uoste atsisveikinęs su Izraeliu, Popiežius išskris į
Romą, kurią pasieks apie 11 val. v.

Vatikano radijas

Popiežius keliaus į Šventąją Žemę

EPA nuotr.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

85

Nepaisant fakto, kad dauguma
lietuvių išeivių susispietė San
Paule, Buenos Airė se, Monte-

vidėjuje [Montevideo] ir kituose pra-
moniniuose Pietų Amerikos centruose,
jų kaimiškojo gyvenimo svajonės nie-
kad nebuvo visiškai mirusios. Nors
daugumai kaimiškosios idilės lūkes-
čių nebuvo lemta išsipildyti, tačiau ne-
galima nepastebėti vienokios ar kito-
kios sėkmės ir šiame emigrantų kelyje.
Nuo vergiško darbo fazen dose iki že-
mės savininkų ūkininkavimo pergalių
driekėsi ilgas kelias, bet neabejo tinai
buvo ir tokių lietuvių, kurie jį
sėkmingai įveikė. Štai keli švie-
sesni naujakurių atminties
fragmentai, kurie inkrustuoja
Brazilijos lietuvių gyvenimo
mozaiką: 

Vieną dieną radome laik-
raštyje skelbimą, kad valdžia
kolonizuoja žemes, pigia kaina
išsimokėjimui. Kolonija val-
džios kolonizuojama tai ir buvo
Bara ode Antoni na (San Paulo
valstijoje – E. A.) ... Ten pradėjo
gerėti gyvenimas. Apsigyveno
daug lietuvių šeimų. Mūsų krašte kai-
mynais gyveno Slavickiai, Kinkai, Če-
poniai (duktė Henrika Aleknavičienė
tuomet buvo dar maža mergaitė), Meš-
kauskai, Bujokai; kitam krašte gyveno
Bartkai, Ambraziejai, Patinski, Adža-
ganskai, Petniūnai. Šiaurės daly gy-
veno Stalanskiai, Mačiuliai ir dau-
giau, kurių jau nepamenu pavardžių
(...)

Mūsų žemė priėjo prie upės. Kran-
tas buvo vien smėlio, tai sekmadieniais
žmo nės susirinkdavo paupyje, dary-
davom gegužines, nusinešdavome val-
gio, gėrimų, žuvaudavom, plaukyda-
vom valtele, ir taip praeidavo diena.
Kitais sekmadieniais susitelkdavome
pas Adžaganskus. Ten buvo elektros
uzina (elektrinė – E. A.), o jos viršinin-
kas buvo lietuvis, tai jis uždarydavo
vandenis, ir upė likdavo sausa, tai
žuvų galima buvo pasirinkti ranko-
mis. Tai buvo laikai, kada mes lietu-
viai buvome draugingi, vieningi, bet
pamažu, laikui bėgant, senesnieji, ku-
rie mylėjo daugiausia linksmai lietu-
viškai su dainomis leisti laiką, pradėjo
mirti. Pirmiausia mirė Sla vickas, pa-
skui Čeponis, už dviejų savaičių laido-
jom ir mano tėvą. Pradėjo retėti suėji-
mai, tik ilgiau dar susirinkdavome pas
KInkus (pas juos buvo daug jaunų
sūnų ir dukterų), pas Adžaganską
krikštynose ir pas mus.270

Sėkmingos naujakurystės, dau-
giau mažiau atitikusios emigrantų
lūkesčius, atvejai nebuvo pavieniai.
Lietuviškų kaimų ir kolonijų dygo de-
šimtimis, ir, deja, nyko dešimtimis.
Buvo ir vienas kitas daugiau žadėjęs
atvejis, kai jau padedant Lie tuvos val-
džiai buvo bandyta pradėti telkti la-
biau organizuotą ir gausesnę lietuvių
koloniją. Buvo ir Nuova Lithuania
(San Paulo valstijos vakaruose) nuti-
kimas. Ko lonija, kaip ir prieš pusamžį,
turėjo įžengti į ūksmingą tropikų
mišką. Keliolika lietuviškų nausėdijų
taip ir atsirado. Pamažu miškas už-
leisdavo vietą dirbamiems laukams
ir ganykloms. Medžiai virto lentomis
ir malkomis. Lenta prie lentos virto

trobesiais ir daržinėmis, malkos kai-
tino puodus ir kambarius apyšalčiu
metu. Ta čiau net ir tomis sąlygomis
lietuviškos sodybos nyko, išskyrus lai-
mingus atvejus, kai stiprieji individai
(kaip anksčiau aprašyti Baraun de
Kurtegipės Balčiūnai) tap davo savo
kaimų ir miestelių pažiba, jų vardais
būdavo pavadintos gatvės, o kraš toty-
ros muziejų ekspozicijoje išsirikiuo-
davo pirmųjų kolonijos pionierių gre-
tose. Tokių ūkininkų palikuonių ir
šiandien galima sutikti (pvz., Ricardo
Vilko ūkis Angatuboje, SP), kad tik
būtų ieškančiųjų ir norinčiųjų prisi-
minti.

Nuova Lithuania nesėkmė buvo it
subliuškęs reklaminis triukas. Mat ke-
letą metų jos vaizdinys buvo skanda-
lingos Alfa bendrovės veiklos centre.
Ne tik jau emigravusieji lietuviai buvo
gundomi, tarpininkaujant bendrovei,
pirkti žemes naujoje kolonijoje, bet ir
Lietuvoje skatinami parduoti savo
turtą ir dar prieš pa liekant savo šalį
investuoti į Alfos projektą. Viskas bai-
gėsi kriminaline istorija, nes bendro-
vės veikėjai dingo su visais iš žmonių
surinktais pinigais. Net pirmajame lie-
tuviškame vaidybiniame filme Ado-
mas nori būti žmogumi atskleidžiamas
sim bolinis šios apgavystės charakte-
ris. Dabar sunku pasakyti, ar būtent
nusikalstami elementai kolonijos pro-
jektą pasmerkė myriop, ar būta ir dau-
giau idėjos įgyven dinimui trukdžiusių
priežasčių. Viena aišku, brazilų nuo-
tykiuose dažnai pasitai kydavo apgau-
lių. Pasipelnyti siekė ne tik emigraci-

jos agentūros, laivininkystės kompa-
nijos, Brazilijos fazendieriai ir jų tar-
pininkai, bet ir saviškiai – sukčių Lie-
tuvoje netrūko, o Alfos bendrovė iš-
lieka geriausiu pavyzdžiu. Tiesa, 1932
m. rimtą paraišką kaimiškos koloni-
jos kūrimo link parodė Lietuvių žemės
ūkio draugija „Grūdas”, kuri bandė pa-
sinaudoti ekonominės krizės ir kavos
kainų nuopuolio lemtu žemės atpi-
gimu. Buvo itin puikus metas kolonijos
steigimui, bet reikėjo pinigų. Deja nei
Lietuvos valdžia, nei Lietuvos bankas
skirtingai nuo itališkų ir lenkiškų pa-
vyzdžių nepasirūpino paskolų fondais
ir progą praleido.271

Palyginimui tinka sėkmingos ag-
rarinės kolonizacijos pavyzdys lat-
viško Varpos kaimo Tupa (SP) apylin-

kėse likimas. 1922 m. viena latvių bap-
tistų bendruo menė išjudino kelis šim-
tus žmonių į tolimąją Braziliją. Taip
atsirado kone utopinė religinė ko-
muna. Varpos kolonistų pradžioje
buvo ūkininkauta ir melstasi kartu.
Augo ir stiprėjo naujas kaimas, o kolo-
nistai pamažu darėsi sėkmingais fer-
meriais. Pastebėtina, kad Varpos apy-
linkės traukė ne tik latvius, ir ne tik
baptistus. Būta ir lietuvių, ir katalikų.
Gal čia ir slypėjo stiprybė ir ilgaam-
žiškumas? Ir šiandien Varpa yra ne tik
Brazilijos latvių bendruomenės ritua-

linių susitikimų ir festiva lių
vieta, bet ji savo egzotišku uni-
kalumu traukia ir margaspalvę
turistų minią. Puikus muziejus
primena tai, kas buvo svarbu vi-
siems naujiesiems kolonistams,
nepriklausomai nei nuo jų ki-
limo šalies, nei nuo religijos. Lie-
tuvių kaimiškojoje kolonizacijos
istorijoje tokių sėkmingų ben-
druomenių neišliko, nors mies-
tietiš ka Vila Zelinos parapija
turi palyginti svarbių bruožų.

Bendras Brazilijos lietuvių
diasporos pasakojimas dažniau-
siai teka seniai iš graužta vaga.

Neturtingų išeivių dauguma kėlėsi iš
Lietuvos kaimo į Brazilijos miestą. Bu-
vusi išeivių socialinė dauguma virto
ateivių mažuma, t. y. kaimiškoji gyve-
nimo sėkmė lydėjo tik nedaugelį lietu-
vių. Kartojosi sena, dar XIX a. pabai gą
siekianti emigracijos į Jungtines Ame-
rikos Valstijas istorija. Ir ten kaimie-
čiai kaip mat virto maineriais ir sker-
dyklų juodadarbiais, bet ne laisvais
ūkininkais. Pusamžiui prabėgus Bra-
zilijos lietuvių fermeriai ir ūkininkai,
net kai kurie sė kmingi kavos fazen-
dieriai tapo gražia retenybe arba vi-
sai nugrimzdo užmarštin. Ne kaimas,
o miestas buvo naujos lietuvių diaspo-
ros erdvė. 

270. Klimaitytė-Dominienė, Justina. Pir mosios
dienos Barao de Antonina. In: Lietuvių imigracijos
Brazilijon penkias dešimt metis, p. 32.

271. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija
Amerikoje, p. 451.

Teresė Vaitkūnas, gyvenanti Warren, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Josephine Jakubėnas, gyve nan ti Los Angeles, CA, atsiuntė 50 dol.
„Draugo” laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už suteik-
tą paramą.

Vaidybinis filmas Adomas nori būti žmogumi
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Nuo 1992 metų Draugo fondas pade-
da išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką
„Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins laikraščio gyvavimą daugeliui
metų! 

R e m k I m e

DRAugo FonDą
Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiomis dienomis į Lietuvą, Marijampo-
lę vienas po kito rieda vilkikai, kurie
iš Vokietijos Žemutinės Saksonijos že-

mės, Lastrupo miestelio parveža koplyčią. Šią
koplyčią vietos tikintieji padovanojo lietu-
viams, tad ją beliko Vokietijoje išardyti ir par-
vežus į Marijampolę vėl surinkti iš naujo.

Jau kovo pradžioje Marijampolę pasiekė
visas koplyčios vidus – suolai, altorius, vi-
daus apdaila, paveikslai, balkono atramos,
laiptai, zakristijų baldai, vidiniai langai.
Šią savaitę dar vienas vilkikas parvežė kop-
lyčios stogą, o likusios jos dalys į Lietuvą per
artimiausias dienas bus atvežtos dar ketu-
riais vilkikais. Grupė statybininkų iš Lie-
tuvos Vokietijoje užtruks apie dvi savaites, kol
išardys visą koplyčią ir parveš ją į Lietuvą.

Ši Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Karalienės vardo koplyčia Vokietijoje vietos
tikintiesiems tarnavo vos pora metų. Last-
rupo katalikų bendruomenė buvo planavusi
įkurti dvasinį centrą, kartu su kitais jo pa-
statais. 2007 metais buvo pastatyta ir pa-
šventinta koplyčia, tačiau nepavykus įgy-
vendinti visų planų centro veikla buvo su-
stabdyta, o koplyčia perduota švento Juoza-
po fondui, kuris kelerius metus sprendė, ką
su ja daryti.

Šio fondo narys yra ir Marijampolės
garbės pilietis Clemens Rottinghaus, kurio
rūpesčiu per pastaruosius metus Sūduvos
sostinę jau yra pasiekusi ne viena labdaros
siunta. Jis ir pasiūlė padovanoti koplyčią ku-
riai nors Lietuvos parapijai. Iš pradžių pla-
nuota, kad koplyčia atiteks Vilkaviškio rajono
Alvito parapijai, kuri neturi savo bažny-
čios, bet tokių planų teko atsisakyti, nes
nauja bažnyčia jau buvo pradėta statyti, jai
buvo pakloti pamatai, kurie naujajai bažny-
čiai netiko.

Apsvarsčius visas galimybes, tokių pla-
nų buvo atsisakyta ir nutarta padovanoti kop-
lyčią Marijampolės pakraštyje, Mokolų gy-
venamajame rajone prieš dvejus metus su-
sikūrusiai  Palaimintojo Jono Pauliaus II pa-
rapijai. 

Šios parapijos tikintieji savo maldos
namų iki šiol neturėjo, jie melstis renkasi į
netoliese esančios „Šaltinio” pagrindinės
mokyklos aktų salę, kurioje telpa ne daugiau
kaip 200 žmonių. Parapijos klebonas Ma-
rius Rudzinskas sekmadieniais Mišias aukoja
du kartus, kad visi tikintieji galėtų sutilpti.

Dovanotoji koplyčia nėra didelė, užima

apie 100 kvadratinių metrų plotą, joje gali tilp-
ti apie 150 žmonių, tad ateityje tikintieji ne-
atsisako minties turėti savo naują bažnyčią.
Jos projektavimo darbai vieno verslininko do-
vanotame sklype jau buvo pradėti prieš dve-
jus metus, tačiau pastatyti naują bažnyčią il-
gai užtrunka bei daug kainuoja.

Minčių Marijampolėje pastatyti naują
bažnyčią tikintiesiems kilo jau prieš dvide-
šimt metų, bet ilgai nepavyko rasti tinkamo
jai sklypo. 2005 metais Marijampolės savi-
valdybė gavo daugiau kaip 500 tikinčiųjų pa-
rašų, kad trečioji bažnyčia mieste  būtų sta-
toma. Tada buvo surastas apie 1,5 hektaro že-
mės sklypas Mokolų kaime, bet paaiškėjo,
kad jis grąžintas buvusių savininkų pali-
kuonims. 

Planuota naujiems maldos namams pri-
taikyti vieną prie Šešupės esantį Marijam-
polės ligoninės pastatą, tačiau tą vietą beveik
kasmet užlieja pavasariniai vandenys, tad
planų statyti maldos namus visai arti upės
taip pat atsisakyta.

2011 metais Marijampolės pakraštyje,
Mokolų gyvenamajame rajone Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila pašventino
skulptoriaus Algimanto Sakalausko sukur-
tą kryžių toje vietoje, kur iškils būsimoji baž-
nyčia. Apie 1,2 hektaro sklypą jai statyti pa-
dovanojo Marijampolės verslininkas, ben-
drovės „Statybos ritmas” vadovas Gintaras
Vilutis.

„Šioje parapijoje aš užaugau. Turėjau tris
sklypus kitoje vietoje, arčiau Šešupės, tačiau
juos išmainiau į šią – ant kalnelio. Planavo-
me čia statyti gyvenamuosius namus, tačiau
nusprendžiau sklypus padovanoti Bažny-
čiai, nes jiems tikrai reikia”, – sakė tuomet
G. Vilutis.

Skaičiuojama, kad naujoji bažnyčia kai-
nuotų apie 2 milijonus litų. Surinkti tokius
pinigus yra sudėtinga, tai ilgai užtrunka, to-
dėl Vokietijos katalikų sprendimas dovano-
ti koplyčią, kuri, kaip planuojama, būtų at-
šventinta jau šiemet rudens pradžioje, nu-
džiugino parapijos tikinčiuosius.

Naujajame sklype jau pakloti pamatai iš
Vokietijos parvežamai koplyčiai, pradėti ir
elektros bei kitų komunikacijų tiesimo dar-
bai. Kol kas dar nenuspręsta, kokį titulą tu-
rės parvežtoji šventovė. 

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
teigia, kad šie maldos namai bus naujosios
parapijos dvasinis centras. Koplyčia, o atei-
tyje ir planuojama pastatyti bažnyčia bus pa-
s kutinė numatoma statyti visoje parapijoje. 

Vokietijos katalikų dovana lietuviams – koplyčia

Šie žmonės rūpinasi koplyčios perkėlimu į Lietuvą (antras iš kairės – C. Rottinghaus, pirmas iš dešinės – klebonas M. Rud-
zinskas).

Naujosios bažnyčios projektas. Į Marijampolę parvežama
ši Vokietijoje buvusi koplyčia.

Parapijos archyvo nuotraukos



pasi traukę į Vakarus, jų darbai vieši-
nami, siekiant, kad Amerikos valdžia
juos išduotų Sovietų Sąjungai. Ta kam-
 panija buvo nemenka. 

Kompromituojant buvo remiama -
si ir paprasčiausiomis pikantiš komis
detalėmis. Ar jų iš tikrųjų bu vo, dar
neaišku. Kad vienas materialistas, kad
kitas kažkokius pinigus iššvaistęs ir
kt. Tai 6–9 dešimtmečiai. Po to jau pra-
sideda Sąjūdžio veikla. KGB persi-
orien tuoja ir prieš išeiviją, ir prieš Są-
jūdį. Šalia disidentų atsiranda dar vie-
nas priešininkas viduje – Sąjūdis. 

– Ar sąmoningų bedradarbių išeivijoje
buvo?

– Labai sudėtinga pasakyti dėl ko
žmogus leidžiasi užverbuojamas. Ver-
 bavimo Sovietų Lietuvoje visai kitos
priežastys – galima buvo žmogų pri-
 spausti, suvilioti pinigais, jis buvo
kont roliuojamas. Užverbuotieji, žino -
ma, laviravo, nedirbo ir dažnai patys
bu vo siunčiami į kalėjimą. Išeivijoje,
jeigu tu jį užverbuosi, negali kontro-
 liuoti. Ar esi garantuotas, kad nuva žia-
 vęs į Ameriką žmogus neprisipažino
vietiniams ar netgi JAV žvalgybos or-
ganams. Vėlgi reikia žiūrėti laikotar-
piais. Lengva buvo infiltruoti po kariu.
Pvz., jau mano minėtas Juozas Mikuc-
kis, išsiųstas 1940 m., pridengiant vo-
kie čių repatriacija. 1945 m. jis rašo
Justui Paleckiui, kad nori grįžti į Lie-
tuvą, o saugumas nori, kad jis ten dar
dirbtų. Iki 1968 m. jis tą darbą ir dirbo.
Vokietijoje jis buvo ar timas VLIK’ui, o
Amerikoje jau nebeturėjo plačių ry-
šių, todėl ta jo medžia ga negalėjo būti
labai vertinga. Amerikos lietuviai ne-
žinojo apie jo slaptą misiją, šurmulys
kilo tik po to, kai pasirodė knyga, pa-
rašyta jo vardu, jau po mirties. 

Buvo tokie agentai „Labora” ir
„Lanj”. Pirmasis buvo mėgėjas kortuo -
tojas, jam greičiausiai reikėjo pinigų,
ir dirbo jis iki šeštojo dešimtme čio.
Antroji Vokietijoje buvo sek retorė
VLIK’e. Dirbant tokį darbą galima
buvo dokumentus kopijuoti ir persiųs -
ti. Ji buvo užverbuota patrioti niu pa-
grindu, matyt, žmogus buvo palankus
sovietų sistemai. Ji irgi dir bo iki šeš-
tojo dešimtmečio pabaigos, kai išsikėlė
iš Vokietijos. Ar ji iki 1990 m. išeivių
buvo atpažinta kaip sovietų KGB
agentė, aš neradau. 

Tie, kurie buvo saugumo siun-
čiami į užsienį, dažniausiai nuvažiavę
ten prisipažindavo, tiesiog pasinaudo-
 davo proga išvykti į Vakarus. Išim tis
yra 1956 m. išsiųstas agentas „Gra ni-
tas”. Iki tol sovietų saugumas buvo pa-
tyręs daug nesėkmių su agentais. Ko-
kia šio legenda: jis nuvyksta į Va karus
ir prisipažįsta, kad jį verbavo, bet jis
nedirbs saugumui. O iš tikrųjų jo ir
buvo tokia užduotis – užmigdyti bud-
rumą, kad jį priimtų kaip savą žmogų.
Ir toliau sau jis dirbo saugumui. Ką
konkrečiai, nėra išlikę, bet Vokietijoje
jis tuo užsiėmė 6 metus. 

Po šeštojo dešimtmečio prasidėjo
visai kiti dalykai. Prasidėjo platesni
ryšiai tarp Lietuvos ir išeivijos – bu vo
renkama informacija per tuos, ku rie
ten nuvažiuoja ir verbuojami at vyks-
tantys į Lietuvą. Kad žmogus su tiktų
dirbti, turi būti kažkoks suinteresuo-
tumas, bet matyti, kad saugumas nie-
kada neturėjo daug pinigų. Kar tais at-
vykusiam sumokėdavo ke lis šimtus
dolerių, bet dažniausiai su rengdavo
vaišes, sudarydavo galimybę apsilan-
kyti teatre. Reikia pripa žinti, kad po
septintojo dešimtmečio saugumo
agentų išeivijoje nebuvo daug. Kaip

matyti iš ataskaitų – 5–6 asmenys, vis
tie patys. 

– O jie naudingos informacijos pateikė?
– Jie paprastai pateikdavo bendrą

situaciją, kas vyksta. Kad pateiktų ko-
kių pikantiškų detalių, labai re tai. Jie
karts nuo karto atvažiuodavo į Lie-
tuvą, bet ko nors fundamentalaus ne-
pateikdavo. Saugume buvo vertinami
patikimi ryšiai. Atvažiuo ja, pasikalba,
ir tai vadinama patikimais ryšiais.
Kita vertus, tą informaciją galima
rasti kiekviename išeivių laikraštyje. 

Dar reikia pažymėti, kad sovietų
sau gumas buvo biurokratinis apara-
 tas, ypač tai ryšku nuo septintojo de-
 šimtmečio. Pasibaigus Stalino akty-
vaus veikimo laikotarpiui atsirado
daugiau mėgėjų pasigirti, prisirašyti
nuopelnų. Tai sistema, kuri gyveno iš
prirašymų. Stalinistai buvo bemoks-
liai kariai, pasiryžę veikti. Vėliau atei -
na mokyti inteligentai biurokra tai, ku-
riems reikia pagražinti savo veiklą. 

– Kurios asmenybės domino so vietus?
– Paprastai organizacijų vadovai.

Pvz., Mykolas Krupavičius. Jis figū-
 ravo tol, kol veikė. Kai nebebuvo
VLIK’o pirmininkas, dėmesys jam su-
 mažėjo. Buvo net planų jį likviduo ti.
Buvo bandoma jį kompromituoti, siun-
tinėti raštelius apie jo neva amo ralų el-
gesį. Taigi nuo 1945 m. iki 1990-ųjų pir-
moji organizacija, kuri domino KGB,
buvo VLIK’as. Jau beveik iš inercijos.
Kaip pati antisovietiškiausia organi-
zacija. Ji visada buvo pirmo je vietoje,
ir jos sekimo medžiagos susidarė dau-
giau kaip 20 tomų. Da bar archyve likę
tik keletas nepilnų tomų. Kodėl? Sau-
gumiečiai daug jų patys naikindavo ne
dėl to, kad kažką nuslėptų, bet kad ap-
valytų archyvus. Pvz., apie 1984–1985
m. yra parašyta apybraiža – į 100 psl.
sudėti svarbiau si dalykai, o operaty-
vinių dalykų, kas ką kalbėjo, neliko.
Galima galvoti, kad tiesiog apsišva-
rinta. Taip archyvai buvo naikinti ir
60-aisiais, ir 70-ai siais metais. Nekalbu
apie 1990-uo sius metus, kuomet jau rei-
kėjo slėpti, tada jie specialiai naikino
paskuti niųjų metų slaptą informaciją.
Nors negalima garantuoti, kad taip ne-
buvo sunaikinta ir VLIK’o byla.  

Nuo septintojo dešimtmečio ant-
 ras svarbiausias objektas sovietų sau-
 gumui tapo „Santara-Šviesa”. Jie ma -
nė, kad santariečiai veikia vuali zuotai
– kalba lyg ir gerai, bet veikia dest-
ruktyviai, ieško  ryšių ir daro įta ką in-
teligentijai. Prisidengę demago giniais
lozungais veikia kenkėjiškai. 

Paskui jau eina visos kitos orga-
nizacijos. Ir dar sovietus domino iš ei-
vijos mokslininkai. Atskira sritis bu vo
vadinama technine žvalgyba. 

– Ar buvo tokių atvejų, kad išeivių vei-
kėjams KGB pakenkdavo?

– Dažnai rašoma, kad „kompromi -
tavimo rezultate jis turėjo pasi traukti
iš posto”. Jie taip teigia, bet kaip tai
įrodyti? Pvz., nuvažiavo Sta sys Žake-
vičius į Ameriką ir pradėjo aktyviai
ten veikti, jį pradėjo kompromituoti,
kad jis vokiečių okupacijos metais ben-
dradarbiavo su vokiečiais, su lenkais.
Ir taip esą pavyko jį sukompromituoti,
nes jis negavo jo kio darbo. Bet kaip tai
patvirtinti? Esą taip sukompromitavo
V. Sidzi kaus  ką, kad jis neužėmė pos -
tų... Bet juk jis nepasitraukė į nuošalę.
Pagal juos, jie labai daug ką sukomp-
romitavo, bet labai sunku tai įrodyti.

Kalbėjosi Audronė V. Škiu dai tė
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Protestai Madride.             EPA-ELTA nuotr.

Darius Juodis 
Atkelta iš 5 psl.

– Lietuvoje dirbate daugiau nei metus.
Kas per šį laikotarpį mūsų šalyje jums la-
biausiai patinka, o kas atrodo neįprasta?

– Įsitikinau, kad Lietuva turi dau-
 gybę talentingų, gabių, išsilavinu sių
žmonių. Jų dėka sugebėjote įveikti
ekonomikos krizę. Neįprastų dalykų aš
nepastebėjau. Amerikie čiams gal neį-
prasta, kad lietuviai taip mėgsta bul-
vinius patiekalus, ta čiau aš, būdama
airių kilmės, tiesiog mė gaujuosi tokiu
valgiaraščiu. Ra ga vau ir jūsų cepelinų.
Galiu patikinti, kad tai – nuostabus pa-
tiekalas (juokia si – aut. past.).

Karjeros diplomatė Deborah Ann
McCarthy – aštuntoji JAV diplomatinės
misijos Vilniuje vadovė po nepriklau-
somybės atkūrimo ir antroji mote ris, pa-
keitusi 2013 m. rugsėjį kadenciją Lie-
tuvoje baigusią Anne E. Derse. Vado-
vavimas diplomatinei JAV misijai Lie-
tuvoje – pirmas postas per D. McCarthy,
kaip ambasadorės, karje rą.

Prieš tai, 2010–2013 m., D. Mc -
Carthy dirbo Valstybės sekretoriaus
padėjėjo pirmąja pavaduotoja ekono mi-
 kos ir verslo klausimais, buvo at sakinga
už globalų ekonominį bendra darbiavi-
mą ir derybas.

Oficialioje amerikietės biografijoje
teigiama, kad ji kalba šešiomis kal bo-
mis: prancūzų, ispanų, graikų, ita lų ir
Haičio kreolų.

,,Kauno diena”

www.draugas.org

JAV ambasadorė
Atkelta iš 3 psl.

A † A
KAZIMIERA

VAIŠVILIENĖ
POŠKUTĖ

Mirė 2014 m. kovo 27 d., sulau-
kusi 94 m.

Gimė 1919 m. rugpjūčio 29 d.
Lietuvoje.

Gyveno St. Petersburg, FL.
Nuliūdę liko: duktė Lucy Bar-

nish, gyvenanti Lincolnshire, IL; duktė Mary Nowick, gyvenanti
St. Petersburg, FL;  anūkai Nika, Erika, Jamie, Danette, Cynthis,
Daniel, Natalie ir Vanessa; pro anūkai: Gwen, Brady, Rex, Eric,
Stephanie, Sabrina, Sierra ir Breasha; propro anūkai Lanceton ir
Blayton.

A. a. Kazimiera buvo žmona a. a. Eugenijaus.
Priklausė Amerikos Lietuvių klubui, Floridoje.
Laidotuvės bus penktadienį, balandžio 4 d., 12 val. popiet, Šv.

Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JANINAI BINDERIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiu gilią užuojautą duk-
 roms NIJOLEI ir ANELEI, giminėms ir pažįsta-
miems.

Irena-Halina Daugirdas

Mylimam tėveliui

A † A
ALGIUI ŽALNIERIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mokytoją SANDRĄ
ŽALNIERIŪNAITĘ.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojai ir tėvų komitetas
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Naujas mėnesinis laikraštis
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Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
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metams

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čia praėjusį sekmadienį, kovo 30 d., buvo
perpildyta. Matyt, parapijiečiai ir toliau
gyvenantys lietuviai pradeda suvokti, kad
jei kas savaitę nelankys pamaldų ir dos-
niai nerems šios senos ir gražios bažny-
čios, tikrai gali jos netekti. Paspartėjo ir
bilietų pardavimas į balandžio 26 d. lab-
daros koncertą ,,Po angelo sparnu”, ku-
rio svečias – Rudolf Budginas. Klebonas
Jaunius Kelpšas dėkoja Mišių dalyviams
už dosnias aukas ir tikisi, kad atoslūgio
nebus bent iki Velykų.               

� New Yorko meno mugėje ,,Artexpo
New York 2014” savo kūrybą pristatys
dailininkas Artūras Šlipavičius. Paroda
vyks balandžio 4–6 dienomis adresu: Pier
94, 711 12th Ave, New York, NY
10019.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745
W. 44th St., Chicago, IL), šį penktadienį,
balandžio 4 d., 3 val. p. p. kun. Gedimi-
nas Keršys praves Kryžiaus kelio stočių
ėjimą su apmąstymais.  Šeštadienį, ba-
landžio 5 d., 2 val. p. p., švenčiant mūsų
parapijos 100-to metų jubiliejų, vyks spe-
cialios šv. Mišios pagerbti buvusiems pa-
rapijos mokiniams ir mokytojams, visiems
kunigams ir Šv. Kazimiero seselėms, dir-
busiems parapijoje. Po šv. Mišių bus ne-
mokamos vaišės didžiojoje salėje. Dau-
giau informacijos rasite tinklalapyje:
www. imcc-chicago.org. 5-tąjį Gavėnios
sekmadienį, balandžio 6 d., 10 val. r. šv.
Mišias atnašaus kun. Gediminas Ker-
 šys. Kviečiame visus dalyvauti.

� Balandžio 6 d. 1 val. p. p. vyks eilinis
susirinkimas prie Aušros Vartų bažny-
čios, skirtas pastato išsaugojimui. Adre-
sas: 570 Broome Str., NYC 10003. Dau-
giau informacijos suteiks Mindaugas
Blaudžiūnas tel. 917-647-1603 arba
Mindaugasb@msn.com ir Rita Stelmo-
kienė tel. 212-518-3223 arba Gerda
999@yahoo.com.

� Lietuvos generalinis konsulatas New
Yorke balandžio 9 d., trečiadienį, 7 val. v.
kviečia į aktoriaus, režisieriaus, kompo-
zitoriaus, vieno iš ,,Keistuolių teatro” įkū-
rėjų Aido Giniočio kūrybos vakarą bei
grafikės Nelės Zirnitės ir tapytojo Ernesto
Žvaigždino darbų parodos atidarymą.

� Festivalyje ,,Panorama Europe” bus
rodomi lietuviški dokumentiniai filmai,
sukurti 1960 – 1990 metais. Trečiadienį,
balandžio 9 d., 7 val. v. – Bohemian Na-
tional Hall, 321 East 73rd Street, tarp 1
ir 2 Avenues (daugiau informacijos: new-
york.czechcentres.cz) ir šeštadienį, ba-
landžio 12 d., 12 val. p.p. Museum of
the Moving Image 36-01 35th Ave, New
York, NY 11106 (www.movingimage.us,
tel. 718-777-6888). Programą pristato
Lietuvos Respublikos ambasada JAV. 

� Po didelio susidomėjimo, kurio su-
laukė JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
organizuota popietė jaunimui ,,LaBas”
(vykusi  kovo 22 d. Jaunimo centre Či-
kagoje), JAV LB Krašto valdyba panašias
popietes nutarė surengti ir kitose vieto-
vėse: balandžio 12 d., šeštadienį, 1 val.
p. p. – Dievo Apvaizdos parapijoje Sout-
hield, MI; balandžio 13 d., sekmadienį,
3 val. p. p. – ,,Lietuvių klube” Lietuvių
namuose Clevelande, OH; balandžio 25
d., šeštadienį, 12 val. p. p. – lietuviškoje
šeštadieninėje mokykloje ,,Genys” San-
Franciske, CA; balandžio 26 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. – Šv. Kazimiero para-
pijoje Los Angeles, CA. Dalyvaus JAV LB
Krašto valdybos nariai, bus muzikinė
programa ir vaišės. Atvykite visi, norintys
susipažinti su Lietuvių Bendruomenės
veikla arba į ją aktyviau įsitraukti.

� Gegužės 10 d. Lietuvos Šaulių są-
junga Išeivijoje švenčia įkūrimo 60-metį!
Renginys prasidės 4 val. po p. p. šv. Mi-
šiomis Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Parke). Po Mišių pa-
rapijos salėje vyks iškilmingas minėjimas
ir pokylis. Dėl informacijos kreiptis į Liną
tel. 773-875-4532.

Ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, kovo 30 d., po šv. Mišių, Brighton Parko Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyko ,,Gavėnios sriubos
pietūs”, skirti paremti Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrą. Kunigas Gedi-
minas Keršys išvirė du didžiulius puodus kopūstų sriubos ir iškepė keletą ke-
paliukų naminės duonos. Jam talkino Amerikos lietuvių Romos Katalikių są-
jungos 20-tosios kuopos narės, kurios pagamino lietuviškų dešrų, įvairių dar-
žovių bei koldūnų su spirgučiais. Netrūko ir pyragų bei tortų. Palinkėjome mūsų
vargonininkui ir choro vadovui Algimantui Barniškiui ,,Ilgiausių metų” jo gim-
tadienio proga. Liudas Kužmarskis parodė gražų religinės tematikos filmą iš
Lietuvos, o visiems valgant pagrojo keletą lengvos muzikos plokštelių. Svečiai
gausiais plojimais padėkojo kunigui už jo išvirtą sriubą ir iškeptą duoną. Žmo-
nės suaukojo 620 dol. paremti jaunimo veiklą Lietuvoje. 

Dalyvis

naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais lei-
dyklos „Aukso žuvys” išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim”
(sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė VanderStoep ir Dalia
Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina –
25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel.: 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie
Antrojo pasaulinio karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir
tremties grėsmės buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Va-
karus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie bė-
gimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokieti-
joje, apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos

Valstijose.
Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos projektas

– dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Projekto
metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse,
35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

620 dol. vertės sriuba 

www.draugas.org/kalendorius

Kun. G. Keršys virė parapijiečiams sriubą ir kepė duoną.
Liudo Kužmarskio nuotr. 


