
PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

DRAUGAS
N

EW
SP

A
PE

R 
- D

O
 N

O
T

 D
E

L
A

Y
- D

at
e 

M
ai

le
d 

04
-0

1-
16

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, BALANDŽIO – APRIL 2, 2016 • Vol. CVll Nr. 39 Kaina 2 dol.

Lietuvos istorijos dalis 
– amerikiečių scenoje – 10 psl. 

Poezija – vaikų lūpomis – 5 psl. 

Washingtone dėmesys Europos saugumui 

Įsipareigojimai
branduoliniam
saugumui
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė dalyvavo Branduolinio saugumo viršūnių
susitikime Washingtone, kur pasaulio vadovai ta-

rėsi, kaip užkirsti kelią branduolinio terorizmo grės-
mėms ir stiprinti pasaulinę branduolinio saugumo
kultūrą. Tai – ketvirtasis ir jau paskutinis aukščiausio
lygio vadovų susitikimas, kurio tikslas užtikrinti ilga-
laikius valstybių įsipareigojimus saugiai vystyti bran-
duolines technologijas.

„Branduolinės grėsmės peržengia valstybių sie-
nas. Nelaimė ar teroristinis aktas vienoje šalyje gali tu-
rėti skaudžių pasekmių visam regionui. Todėl kiekviena
valstybė privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų
užtikrintas branduolinis saugumas, vykdoma patikima
radioaktyvių medžiagų ir infrastruktūros apsauga,
saugiai eksploatuojamos atominės elektrinės ir jose tai-
komi tarptautiniai branduolinės saugos standartai.
Tai labai rimti įsipareigojimai ne tik nacionaliniam, bet
ir viso pasaulio žmonių saugumui”, – sakė Prezidentė.
– 2  psl.

Lietuvos ir JAV vadovai D. Grybauskaitė ir B. Obama Baltuosiuose
rūmuose. Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius kovo
31 dieną susitiko su JAV vals-

tybės sekretoriumi John Kerry. Po-
kalbis įvyko oficialios vakarienės, su-
rengtos užsienio reikalų ministrams,
dalyvaujantiems Branduolinio sau-
gumo viršūnių susitikime, metu.

Tą pačią dieną Lietuvos minist-
ras taip pat susitiko su JAV valstybės
sekretoriaus pavaduotoju Anthony
Blinken, JAV sankcijų politikos koor-
dinatoriumi Daniel Fried, JAV tarp-

tautinės plėtros agentūros (United
States Agency for International De-
velopment, USAID) vadovo padėjėju
Europos ir Eurazijos reikalams Tho-
mas Melia.

L. Linkevičius padėkojo A. Blin-
ken už JAV sprendimą padidinti JAV
karių ir ginkluotės skaičių regione.
„Tai yra nuoseklus žingsnis, kuriuo
įgyvendinamas JAV įsipareigojimas
mūsų regiono saugumui”, – sakė mi-
nistras.

L. Linkevičiaus ir A. Blinken

pokalbyje aptartas artėjantis NATO
viršūnių susitikimas Varšuvoje,
NATO kolektyvinės gynybos sustip-
rinimo ir atgrasymo priemonės rea-
guojant į Rusijos veiksmus ir jų pa-
sekmes strateginei aplinkai. Daug
dėmesio skirta Ukrainos klausimui,
Minsko susitarimų įgyvendinimui,
tarptautinės koalicijos kovai prieš te-
rorizmą, naujų hibridinių grėsmių iš-
šūkiams.

– 2  psl.

Ministras L. Linkevičius kartu su kitų valstybių vadovais Washingtone dalyvavo Holodomoro aukų pagerbimo iškilmėse.
URM nuotr.



Mokytoju. Tuo pripa žįsta, kad Jis turi ką pasakyti
apie gy venimą, jo prasmę. Mes tikime dar dau giau:
Kristus nugalėjo mirtį, nu griovė gyvenimą ribojantį
mūrą. Jis nu galėjo ne vien savo mirtį, bet pačią mir-
tį, visų mirtį ir atvėrė vartus į gyvenimą!

Bet kur tie gyvenimo ženklai? Ar mūsų gyve-
nimui mirtis nebegresia, ar jos nepajuntame tiesiog
kiekvieną dieną – ne tik fizinės, pačios akivaiz-
 džiausios, bet ir svarbių santykių mir ties, jausmų,
vertybių, meilės mir ties? Visos šiandien iškylančios
problemos: suirusios šeimos, našlai čiai, emigracija,
skurdas, pabėgėliai, terorizmas – išbando mūsų ti-
kėjimą Pri sikėlusiuoju, nes kiekvieną dieną mums
meta iššūkį.

Prisiminkime, ką sakė popiežius: „Neturiu at-
sakymo, bet žinau, kad Jė zus kentėjo; žinau, kad Die-
vas ma ne myli, net kai atrodo, jog manęs ne pažįsta.”
Galime pridėti: žinome, kad Jėzus prisikėlė, net jei
kol kas aiškiai nepastebime visų prisikėlimo ženk-
 lų. Prisikėlimo gyvenimas jau glūdi kasdienybėje ir
apsireiškia kreipda mas aukštyn, sužavėdamas ir ne-
leisdamas nusivilti net mirties akivaizdoje. 

Šį prisikėlimo gyvenimą suvokti, pajusti įma-
noma tik turint širdies ati dumą, vidinį atvirumą Jė-
zui – ta da, kai Jį sutinkame. Juk ir apaštalai patikėjo
tik sutikę prisikėlusį savo Mo kytoją, nors ir nelengva
buvo Jį atpažinti. Jėzus juos siuntė nešti iš gel bėjimo
žinios į visą pasaulį. Ir ši žinia nėra vien tuščias ka-

pas, o pilnas gyvenimas. Nesame palikti,
ne same aklų jėgų galioje, o esame mylimi
Tėvo vaikai. 

Velykų nesuprasime fiziniais ty ri nėji-
mais, jų neatskleis nuostabūs ar sukre-
čiantys ženklai. Jos tampa tik ros ir džiu-
gios, kai įsiklausome į Jo žodžius, kai lei-
džiame, kad mus vestų tikėjimas, paremtas
esminiu tikrumu: „Dievas yra mūsų pu-
sėje.” Velykos atsiskleidžia, kai yra malda
mūsų dienose, kai nuolat atsiverčia me

Šventąjį Raštą, kai mums rūpi svar bieji gyvenimo
klausimai: kodėl ir kam gyvenu, kas manęs laukia
po mirties slenksčio, kas yra tikrai ver tinga ir ne-
praeina.

Antras labai svarbus dalykas: Prisikėlęs Jėzus
yra su mumis dėka gerumo tų, kurie rūpinasi kitais,
dė ka švelnumo tų, kurie įveikia prie vartą, dėka mei-
lės visų, kurie nenusivilia. Tokiais prisikėlimo
ženklais ir mes esame kviečiami būti. Tikėti pri si-
kėlimu reiškia ne tik ateiti per Velykas į bažnyčią,
ne tik giedoti „Ale liuja”, bet ir atsigręžti į kitą. Gai-
 lestingumo jubiliejus mums primena, kad dar yra
daug alkstančių, trokštančių, patiriančių išbandy-
mus, vienatvę. Krikščioniui švęsti Velykas reiškia
ne tik linkėti gražių švenčių, bet ir daryti gera ki-
tiems, net jei tai nelengva, nenusukti veido nuo tų,
ku rie yra trapiausi. Tamsa, mirties ženklai pasau-
lyje mus ne vien gąsdina, meta iššūkį mūsų tikėji-
mui, bet ir ska tina aktyviai atsiliepti. Mes, krikš čio-
nys, nešame Prisikėlimo nau jieną, todėl turėtume
būti tie, kurie drąsina, suteikia daugiau gyvybės.

Prancūzų filosofas Gabriel Mar cel rašė: „Mylė-
ti reiškia sakyti: tu ne mirsi.” Iš tiesų, mylimam žmo-
gui vi sada linkime, kad jis gyventų. Beribė Jėzaus
meilė nugalėjo mirtį. Jis myli mus ir trokšta, kad ir
mes gyventu me. Jo ir mūsų meilė nugali mūsų mir-
 tį. Tai ir yra Velykos, su kuriomis visus nuoširdžiai
sveikinu.

Kristaus prisikėlimas yra ypatinga
diena, ir švęsti Velykas nėra vien
graži sena tradicija – mūsų tėvų,

mū sų šeimų tradicija. Velykos paliečia
kiekvieną iš mūsų, paliečia tai, kas svar-
biausia – draugiškumą ir išda vys tę, skaus-
mą ir paguodą, mirtį ir gyvenimą.

Prieš keletą metų viena septynmetė
mergaitė, Japonijoje išgyvenusi žemės
drebėjimą ir cunamį, po pie žiaus Bene-
dikto XVI paklausė to, kas ir mums visiems
rūpi: „Kodėl turėjau taip bijoti ir kodėl vaikai pati-
ria tokį liūdesį?”. Popiežius atsakė: „Ir aš to pa ties
klausiu: kodėl šitaip yra? Ko dėl jūs turite kentėti, kai
kiti ramiai gyvena? Neturime į tai atsakymo, bet ži-
nome, kad Jėzus, kaip ir jūs, kentė jo nekaltas, kad
tikrasis Dievas, kuris pasirodo Jėzuje, yra jūsų pu-
sėje. Tai man atrodo labai svarbu, net jei ne turime
atsakymų, jei išlieka liū desys: Dievas yra jūsų pu-
sėje, ir bū kite tik ri, kad jums padės. Manau, svarbu
žino ti, kad „Dievas mane my li”, net jei atrodo, kad
manęs nepažįsta.”

Popiežiaus atsakymas remiasi Ve lykų patirtimi.
Jis pats klausia, ko dėl yra blogis, ir prisipažįsta ne-
turįs atsakymo. Bet prideda labai reikš mingą daly-
ką: „Vis dėlto žinau, kad Dievas yra mūsų pusėje.”
Panašiai sakė apaštalas Paulius: „Jei Dievas už
mus, tai kas gi prieš mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė
savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis
ir visko nedovanotų kartu su juo?!” (Rom 8, 31–32).

Kaip mes, krikščionys, galėtume pajusti, kad
Dievas yra mūsų pusėje? Žinodami, kad Kristus mirė
dėl mū sų. Tą nuolat kartojame tikėjimo iš pažinime:
„Dėl mūsų žmonių, dėl mū sų išganymo nužengė iš
dangaus...”, taip pat ir pagrindinėje Eucharisti jos,
t. y. Mišių, maldoje prisimindami Jėzaus žodžius:
„Tai yra mano Kū nas, kuris už jus atiduodamas”,
„Krau jas, už jus ir visus išliejamas”.

Kristų daugelis – tikintys ir ne ti kintys – vadina
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Atkelta iš 1 psl.

Viršūnių susitikimo pa-
baigoje 52  pasaulio šalių va-
dovai patvirtino bendrą ko-
munikatą, kuriuo pabrėžia-
mas išskirtinis Tarptautinės
atominės energetikos agentū-
ros (TATENA) vaidmuo stip-
rinant branduolinį saugumą ir
saugą, branduolinis nusi-
ginklavimas ir branduolinių
ginklų neplatinimas įvardija-
mas nuolatiniu globalios ben-
druomenės tikslu, sutariama
bendradarbiauti užkardant
branduolinį terorizmą ir sie-
kiant, jog radioaktyvios me-
džiagos nepatektų į teroristų
rankas. Taip pat priimti veiks-
mų planai atskiroms organi-
zacijoms – Jungtinėms Tautoms, TATENA, In-
terpolui ir kitoms, kovojančiomis su bran-
duoliniu terorizmu.

Susitikimo išvakarėse Prezidentė Dalia
Grybauskaitė kartu su kitais valstybių bei
svarbiausių tarptautinių organizacijų vado-
vais Baltuosiuose rūmuose dalyvavo Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidento Barack Obama
kvietimu surengtoje darbo vakarienėje. Jos
metu ypatingas dėmesys buvo skirtas bran-

duolinio terorizmo grėsmei, kurios tikimybė
sustiprėjo po terorų atakų Briuselyje.

Lietuvos vadovė išreiškė susirūpinimą
grėsmę žmonių saugumui keliančios Astravo
atominės elektrinės statyba – vos už 50 km nuo
Vilniaus, Baltarusijos teritorijoje. Valstybės va-
dovės teigimu, susirūpinimą dėl nesaugių
atominių elektrinių yra pareiškusios ir kitos
šalys bei tarptautinės organizacijos. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Atkelta iš 1 psl.

Ministras susitikime su JAV sankcijų politiką koordi-
nuojančiu D. Fried pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė
turi tęsti sankcijas, nukreiptas prieš agresyvią Kremliaus po-
litiką, tol, kol Rusija visiškai įgyvendins Minsko susitarimus.

Susitikime su JAV tarptautinės plėtros agentūros vadovybe
ministras kvietė kartu ieškoti būdų, kaip atsverti propagan-
dą, kuriai Rusija pastaruoju metu skiria ypač daug lėšų ir dė-
mesio.  T. Melia pažymėjo, kad Lietuvos patirtis yra naudinga
Rytų Europos šalims ir kvietė kartu ieškoti būdų, kaip įgy-
vendinti pilietinės visuomenės ir demokratijos stiprinimo pro-
jektus Rytų partnerystės šalyse.

URM info ir nuotr.

Įsipareigojimai branduoliniam saugumui

Lietuvos prezidentė dalyvavo Branduolinio saugumo viršūnių
susitikime Washingtone. Roberto Dačkaus nuotr.

Ministras L. Linkevičius ir JAV valstybės sekretorius J. Kerry.

Europos saugumas
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VITALIJA DUNČIENĖ

Šeštadienis. 5 valanda ryto. Į kam-
 bario langus beldžiasi kaukian-
 čio vėjo gainiojamos snaigės.

Lietu vos žmonės po sunkios darbo sa-
vaitės saldžiai miega. Ūkininkai Pet-
rėnai (pavardė pakeista) nei laisvų
dienų, nei atostogų neturi jau 20 metų,
kai padarė sprendimą tėvų žemėje
steigti pieno ūkį. Nuo to laiko jų visas
gy ve nimas sukasi aplink karvutes.
Joms nepaaiškinsi, kad susirgai, ar
tavo ma žas vaikas serga, ar giminėje
vyksta vestuvės. Ūkininkai neturi pi-
nigų samdyti žmogaus, nėra ir patiki-
mų. Net ir suradus pavaduojantį žmo-
gų, karvutės atpažįsta svetimąjį ir ne-
 duo da pieno. Taip ir gyveno kaimo
žmonės, vis laukdami geresnių laikų.
Kaimo jaunimas, turėdamas mažiau
kantrybės, senokai išvažiavo į užsie nį
ieškoti gyvenimo šaltinio.

Lietuvos ūkininkai seniai jautėsi
išnaudojami maisto produktų supir kė-
 jų, perdirbėjų, pardavėjų ir užmirš ti
valdžios žmonių. Daugelis metė ūki nin-
kavimą, bet atkakliausieji kai mo
darbštuoliai vis laikėsi. Jie net priprato
prie įtikinėjimų, kad „pieno ir mėsos
pasaulyje yra per daug – jie nereika-
lingi – kliuvinys sėkmingai integra-
cijai į Europos Sąjungą” ir ne bekreipė
į tai dėmesio. Net matydami, kad jų
kaimynai, tapę „bedarbiais”, gyvena iš
valstybės pašalpų daug lengviau, ne-
pasidavė pagundai. Dirbo ir tikėjosi,
kad „diržų susiver žimo” laikotarpis
kada nors praeis ir ateityje „bus ge-
riau”.  Deja, pastarosio mis dienomis
ūkininkai Petrėnai ir jų kaimynai,
gavę pranešimą, kad jų pieno supirki-
mo kainos nuo ba lan džio pirmosios
dar kartą mažės – iki 8–10 euro centų
už litrą, suprato, kad jau nebeliko ko
laukti.  

Dūsauja darbo nualinti kaimo
žmonės: „Sunku naikinti tai, ką taip
sunkiai ir taip ilgai – visą gyvenimą
rankiojai (gyvulius, padargus, melžimo
aparatus…) po šapelį”. Nežino, ką da-
rys sunaikinę savo ūkius: taps be dar-
biais, patrauks į miestus ieškoti darbų,
emigruos pas savo vaikus, lauks gy-
venimo pabaigos savo na muose. Ne-
beliks darbo kaimo veterina rams, gy-
vulių supirkėjams, karvių sėk linto-
jams, pieno surinkėjams, pa ša rų ruo-
šėjams, – bus užgesinti pas kutiniai
gyvybės žiburėliai nykstan čiame Lie-
tuvos kaime.  

Kaimynų sėkmė

Žiūrinėju lietuvišką žiniasklai-
 dą. Straipsniai skelbia apie iš Lietu vos
į Lenkiją apsipirkti skubančius lietu-
vius: „Lietuviai iššlavė Suvalkus –
Velykos bus lenkiškos”. „Ten viskas be-
veik per pusę pigiau”, – džiūgauja
Lietuvos žmonės, keikdami savo rink-
tą valdžią ir ragindami tautiečius va-
 žiuoti apsipirkti į Lenkiją. Rašoma
apie lenkiškus maisto kioskelius Vil-
 niuje, kur parduodamas pigus len kiš-
 kas maistas. Komentatoriai pusiau
juokais pasakoja apie Lietuvos „pa dir -
bėjus” turguje, kurie perpardavi nėja
lenkiškas prekes lietuviškomis etike-
tėmis. JAV nuėjus į parduotuvę, kur
parduodamos importuotos maisto pre-
kės, negali nepastebėti, kad ša lia lie-

tuviško sviesto puikuojasi pi ges nis
lenkiškas. Nesunku atspėti, ku rios ša-
lies sviestą pirks vartotojas, kurio
sviesto bus daugiau įvežama.

Lenkijos ūkininkai džiaugiasi,
kad nuo 2015 metų, ES panaikinus
pieno kvotas, kurios ribodavo gami-
namo pieno kiekį, jie galės plėsti savo
ūkius. Ypač lengva tai padaryti dabar,
kai bankrutuojantys Lietuvos ūki nin-
 kai pusvelčiui parduoda pienin gas
savo karves. Lenkijos pieno sektoriaus
įmonės skelbia savo ketinimus kaip
įmanoma labiau įsitvirtinti Lie tuvos
rinkoje, pripildydamos Lietu vos rinką
pigių maisto produktų.

Šiek tiek statistikos

Kokius stebuklus daro lenkai, kad
jų maisto gamintojai ne tik iš gyvena
gamindami pieną, bet klesti, inves-
tuodami daugiau pinigų į savo ūkius,
o Lenkijos maisto vartotojai per ka
daug pigesnius maisto gami nius, nei
lietuviai? Skaitinėdama žiniasklaidą
randu šiek tiek skaičių, kurie padeda
suprasti Lenkijoje vykstančius ste-
buklus. Lenkijos valdžia yra suteiku-
si pridėtinės vertės mo kesčio (PVM)
lengvatų savo šalies maisto produk-
tams. Lenkijoje pienui taikomas 5
proc. PVM, o Lietuvoje šis mokestis sie-
kia 21 proc. Lietuvos pieno perdirbėjai
30 proc. jų perdir bamo pieno įsiveža iš
užsienio. Tuo tarpu Lenkijos perdir-
bėjai įsiveža iš užsienio tik 3 proc. jų
perdirbamo pie no. Lietuvos pieno per-
dirbėjai kiekvienais metais pieno dau-
giau importuoja, negu eksportuoja.
Pvz., 2014 m. įsivežė 426 tūkst. tonų pie-
no, o išvežė tik 120 tūkst. tonų. 2015 m.
dėl Rusijos embargo Lietuva įsivežė 336
tūkst. tonų pieno, o išvežė 104 tūkst.
tonų. Tuo tarpu Lenkijos duomenys at-
virkštiniai: Lenkija 2014 m. ekspor tavo
pieno produktų už 2.407 bilijonus JAV
dolerių, o importavo tik už 0.962 bili-
jonus. Lietuvoje, įsitvirtinę keli pie no
perdirbėjai ir kelios didelės prekybos
kompanijos, nesudaro sąly gų vystytis

normaliai konkurencijai. 
„Swedbanko” vyriausiasis eko no-

 mistas Nerijus Mačiulis pastebi, kad
Lenkija, būdama didelė valstybė, vys-
to stambaus masto ekonomiką, ga-
min dama labai didelius kiekius pro-
duktų. Par duotuvės, parduodamos la-
bai daug pre kių, gali nustatyti ma-
žesnius ant kainius, – tokiu būdu su-
mažėja produktų kainos. Ekonomistas
taip pat teigia, kad Lenkijos gyvento-
jai yra ypač lojalūs savo gamintojams
ir per ka tik lenkiškus produktus, todėl
į Len kijos rinką labai sunkiai kelią ski-
nasi užsieninės prekės. Ekono mis to tei-
gimu, kainas smarkiai įtakoja daug
valstybinės priežiūros (būtinos ar per-
teklinės) institucijų, korupcijos lygis
valstybėje. Pagal šiuos rodiklius Lie-
tuva pasaulyje atrodo blogai, – vertina
ekonomistas.

Dėl minėtų (ir daugelio kitų) fak-
torių Lietuvos ūkininkas buvo ver-
 čiamas parduoti pieno litrą už 12–18
euro centų. Tuo tarpu Lenkijos ūki nin-
kas parduoda pieno litrą viduti niškai
už 29–38 euro centus.

Lietuvos politikai, ekonomistai
ginčijasi ir nesutaria, kaip reikėtų
spręsti šią problemą: mažinti PVM

maisto produktams;
nustatyti minima-
lią pieno supirkimo
kainą; skatinti ūki-
ninkų kooperaciją;
mažinti val džios iš-
laidas; leisti „ne-
pelningai ūki nin-
kaujantiems” kai-
miečiams ban kru-
tuoti...

Visame pasau-
lyje ūkininkams
nėra lengva gyven-
ti. Prieš keletą me tų
teko ir man susi-
durti su streikuo-
jančiais JAV ūki-
ninkais. Nuvažiavę
į Trenton, NJ, pas
notarą, atsidūrėme
streikuojančių žmo-
nių būryje. New Jer-
sey valstijos vado-
vybei uždarius ūki-
ninkams padedan-
čią įstaigą, jie suva-
žiavo su savo trak-
toriais į Tren ton ir
visiškai paralyžia-
vo šios valstijos sos-

tinės gyvenimą. Valstijos val džia buvo
priversta įsiklausyti į ūki nin kų rei-
kalavimus ir jiems padėti. Pvz., JAV
valstybė ir kiekviena valsti ja turi dau-
gybę įstatymų, reguliuojančių pieno
kvotas/kainas ir ūki ninkų uždarbį.
Taip pat yra ir laisvosios rinkos insti-
tutų darbuotojų, kurie tokį valdžios ki-
šimąsi, re gu liuo jant laisvąją rinką,
kritikuoja. Suprantama, jeigu visi
žmonės gy ven tų pagal „auksinę tai-
syklę” ir su savo artimu elgtųsi taip,
kaip norėtų, kad būtų su juo elgiama-
si, tada nerei kėtų jokių įstatymų, prie-
žiūros įstai gų, policininkų, teisėjų…
Deja, mes vi si žinome, kad pagal „auk-
sinę tai syklę” gyvenančių žmonių yra
labai mažai, todėl turime kalbėti apie
minimalų atlyginimą, pensiją, užmo-
kestį už pieną… 

Lietuvoje irgi galėtų būti panašiai:
ūkininkai galėtų vienytis, reika lauti,
streikuoti. Deja, nebeliko Lietu vos kai-
me kam svajoti, kurti, strei kuoti. Jau-
nimas iš Lietuvos kaimų jau emigravo
į užsienį.  Nemaža dalis kaimiečių
savo varganą gyvenimą skandina al-
koholyje ir leidžia dienas besirūpin-
dami, kur ir kaip susikombinuoti dau-
giau ir pigesnio gėralo. Ne maža dalis,
nerasdama išeities iš esamos padė-
ties, užbaigė savo gy ve nimą savižudy-
be. Likusieji užguiti kaimo žmogeliai
neturi nei laiko, nei sveikatos, nei už-
sispyrimo („kiek gi čia man beliko
gyvent”) reikalauti ir kovoti už savo tei-
ses. Lietuvos kaimo žmonės jau par-
klupdyti. Jiems buvo uždrausta auginti
vištas (paukščių gripas); jiems drau-
džiama auginti kiaules (kiaulių ma-
ras), sužlugdytas pieno ūkis (niekam
nereikia pieno). Ir palikta tik teisė
parduoti savo žemę daugiausiai pinigų
siūlančiam Euro pos Sąjungos pilie-
čiui.

Laisvė sunaikinti 
lietuviškąjį kaimą

Žlugdydami ūkininkus žlugdome
pačią Lietuvą ir savo ateitį. Turime
laisvąją rinką ir laisvę vargstančiam
žmogui padėti, pagelbėti ir turime
lais vę, pasinaudojant situacija, vargs-
 tančius išnaudoti ir jų sąskaita pra-
turtėti. Nuo jūsų, galingieji Lietu vos
politikai, maisto produktų supir kėjai,
perdirbėjai, pardavėjai, kasdie nių
sprendimų priklauso Lietuvos ūki-

Nereikalingi

Lietuviški produktai rusiškoje parduotuvėje Philadelphijoje. 
Jono Dunčios nuotraukos

Palyginimui – lenkiško ir lietuviško sūrio kainos.

NuomoNės, komeNtarai

Nukelta į 9 psl.



skautų vyčių oktetą, jame dai-
navo, buvo jo pirmininkas.
1952–1954 m. Lietu vių studentų
sąjungos, 1954–1955 m.  jos cent-
ro valdybos narys. 1961 m. įkū-
rė New Yorko vyrų oktetą ir
skautų filisterių skyrių; buvo
jos pirmininkas. 1962–1964 m.
„Mūsų vyčio” vienas redakto-
rių. 1963 m. su kitais įkūrė Jau-
ni mo organizacijų federaciją.
1963–1964 m. skautų Atlanto
rajono vadas. 1966 m. New Yor-
ke suorganizavo radijo va lan  dė-
 lę „Laisvės žiburys”, buvo jos
va dovas. Daugelį metų di-
džiausio JAV miesto ir apylin-
kių lietuviškai kal bantys klau-
sytojai sekmadienio ry tais gir-
dėdavo svarbiausias savo ben-
druomenės naujienas, žinias
iš Lietu vos. 2002 m. gegužę Ro-
mas Kezys bai gė darbą radijo
programoje „Laisvės žiburys”.
1977 m. subūrė vyrų daini ninkų
grupę „Vytis”, išleido jos dai nų
plokštelę.  Nuo   1977 m. kelio-

nių agentūros „Vytis” savinin-
 kas.  Jo  straips nius    skaityto-

jai rasdavo  „Dar bininke”, „Drauge”,
„Skautų aide”, „Vie nybėje”. 2009 me-
tais  Ro mas  Ke zys išleido  prisimini-
mų knygą „Nuo Vištyčio iki New Yor-
ko”.

Už nuopelnus Lietuvos Respubli-
 kai 2001 metais jis apdovanotas Lietu-
 vos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-
ojo laipsnio ordinu.

Abu broliai į amžinybę iškeliavo
2015-aisiais, vos mėnesio skirtumu.
Romas ilsisi šiapus Atlanto, o Algi man-
tas – Vilniaus Antakalnio kapi nių me-
nininkų kalnelyje. Lietuvių Fonde
įsteigtas brolių Kezių atminimo fondas,
tikime, padės ne tik jų že miečiams
studentams sėkmingai stu dijuoti. Bro-
lių Kezių pavyzdys ska tins jų gimtojo
krašto jaunuolius tap ti savo krašto
patriotais, darbais gar sinti savo gim-
tinės vardą.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fonde įsteigtas dar vie-
 nas vardinis fondas.  Tai žinomų
JAV  lietuvių Algimanto (1928.X.
28– 2015.II.23) ir Romo (1930.I.
16– 2015.I.17) Kezių vardinis fon-
das, skirtas gabiems Kybartų
Kristijono Do ne laičio gimnazi-
jos absolventams, studijuojan-
tiems universitetuose. Fon dą
brolių atminimui įsteigė Kezių se-
suo Danutė Kezytė-Wolosenko ir
Romo Kezio našlė Daiva Kezys,
pa dedant draugams.

Broliai Keziai puikiai ži-
nomi ne tik JAV lietu-
viams, jų plati veikla ne

kartą buvo nušviesta ir Lietu-
voje. Algimantas – fotomeni-
ninkas, rašytojas, leidėjas, pa-
rodų organizatorius, filmų kū-
rėjas. Romas – JAV LB veikėjas,
žurnalistas, New Yorko „Laisvės
žiburio” radijo steigėjas ir buvęs
laidų vedėjas.

Daug metų gyvenę JAV (Algi man -
tas – Čikagoje, Romas – New Yor ke) jie
visą laiką mintimis buvo su Lietuva,
niekada neužmiršo savo gim tinės Viš-
tytyje, Vilkaviškio rajo ne ir didžiajame
žemyne aktyviai puo selėjo lietuvybę. 

Gimtinę broliai paliko dar pa aug-
liai su nuo karo negandų ir grįžtančių
bolševikų pasitraukiančiais tėvais,
dviem seserimis – Aldona ir Da nute. Po
Vokietijos „perkeltųjų asme nų” sto-
vyklos šeima apsistojo New Yorke, bet
vėliau pasklido ir po kitus šalies mies-
tus. Romas pasiliko New˙Yorke, kur ėjo
komercijos mokslus, įsteigė turizmo
bendrovę. Brolis Algimantas persikė-
lė į Čikagą, tapo dvasininku, bet vėliau
atsisakė kunigystės ir tapo žymiu fo-
tomenininku. Abu broliai ne kartą
yra lankėsi Lie tuvoje, buvo atvykę ir į

Šv. Velykų savaitgalį lietuviai iš Californijos,
New Yorko, Colorado, Ohio, Illinojaus valstijų
ir net iš Lie tuvos rinkosi į kasmetines Šiau rės

Amerikos lietuvių fizinio auklė jimo ir sporto są-
jungos (ŠALFASS) bei Amerikos lietuvių gydytojų
są jungos (ALGS) slidinėjimo varžybas, kurios šiemet
vyko Heavenly Valley kurorte Californijoje. Pasli-
dinėjome, vėliau dažėme margučius ir pa si džiaugė-
me šiltomis saulėtomis dieno mis Hea ven ly Valley,
CA. Sniegas bu vo geras, dangus žydras, saulutė – ma  -

loni. ŠALFASS-ALGS varžybų rezultatai: Moterys:
I vieta (aukso me  dalis) – Natalija Bagdady, II vieta
(sidabro medalis) – Irena Majaus kai tė-Bag dady.

Vyrai: I vieta (aukso medalis) Jo nas Prunskis,
II vieta (sidabro meda lis) Austin Bagdady, III vieta
(bronzos medalis) Kazys Bagdady.

2017 metais ruošiamės vykti į Telluride slidi-
nėjimo kurortą Colora do valstijoje.

Dr. J. V. Prunskio info ir nuotr.
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teLkiNiai

Velykos – su slidėmis

Šv. Velykų rytą – spalvingi margučiai.

Tahoe ežerasDalis šių metų ŠALFASS-ALGS slidinėjimo varžybų dalyvių Heavenly Valley, CA.

Fonde įsteigtas Algimanto ir Romo Kezių vardinis fondas

Romas (k.) ir Algimantas Keziai.  Jono Kuprio nuotr.

savo gimtinę – Vištytį.
Algimantas Kezys fotografijos me -

nu susidomėjo dar būdamas studentas,
apie 1958 m. Nuo 1964 m. pra dėjo reng-
ti savo parodas. Fotomeni ninko talen-
tas pripažintas 1965 m., surengus pa-
rodą Čikagos meno institute. Nuo 1990
m. menininko parodos kasmet vyksta
ir Lietuvoje.

Tai buvo labai plataus akiračio
žmo gus, daug dėmesio ir jėgų skyręs
lietuvių meno puoselėjimui Ameriko-
 je. 1966 m. A. Kezys įkūrė lietuvių fo to-
 archyvą (dabar Stasio Budrio ar chy-
 vas), Amerikos lietuvių biblio te kos
leidyklą, 1980 m. Čikagoje įsteigė ga-
leriją, kuri rengė lietuvių meno pa ro-
das, leido katalogus. A. Kezio rū pes čiu
JAV išleista apie 90 knygų, jų didžiąją
dalį sudaro fotoalbumai bei parodų
katalogai. Vienas įdomesnių paskuti-

nių metų leidinių – autorinis fotoal-
bumų triptikas „Čikaga”. 1997 m. A. Ke-
zio iniciatyva internete ek spo nuota
pirmoji virtuali lietuvių fotografijos
paroda.

Menininkas sukūrė daug doku-
mentinių filmų apie lietuvių išeivijos
žymius asmenis, kultūrinius įvykius.
Dirbo jaunimo organizacijose, vado va-
 vo Jaunimo centrui Čikagoje, rūpi-
 nosi jų spauda, daugelį metų redagavo
laikraštį „Žvaigždė”. Už aktyvią kū ry-
binę ir visuomeninę veiklą A. Kezys
pelnė JAV LB Kultūros tarybos pre-
miją, 1992 m. A. Keziui suteiktas Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos gar bės
nario vardas. 1999 m. apdovanotas Lie-
 tuvos di džiojo kunigaikščio Gedimino
5-ojo laipsnio ordinu.

Nenusileido veikla Algimantui ir
jo brolis Romas. 1952 m. JAV įsteigė
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,,Sieloje” čiulbėjo poezijos paukštė

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Čikagos lituanistinės mokyklos
„Darželio” grupės vaikai likus
savaitei iki Velykų, lydimi mo-

kytojų ir tėvelių apsilankė Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje. Čia mu-
ziejaus specialistų pakviesta dailinin-
kė Rasa Ibianskienė vaikams surengė
kūrybinę pamokėlę. Mažieji pasitelkę
fantaziją  vaškinėmis kreidelėmis, da-
žais ir  mediniais dantų krapštukais
ant popieriaus piešė velykinius kiau-

šinius. Juk šios pavasario šventės pro-
ga būtina ką nors pasveikinti savo kū-
rybos atviruku!

Apsilankymo metu mokinukai ap-
žiūrėjo ir muziejaus ekspozicijos sales.
Vaikų salėje visi galėjo pasijusti rite-
riais, kunigaikščiais ir tikrais Lietuvos
gynėjais. O sudėtingiausia mažiesiems
lankytojams buvo nuspręsti, kurie dra-
bužiai jiems gražesni: lietuvių tautiniai
apdarai, ar tie, kuriuos įprasta dėvėti
šiais laikais. 

Konkurso nugalėtojai (iš k.): Simona Juknytė, Michael Murray, Adelė Rauduvė, Evelina Novikaitė, Kotryna Vanagas, Greta Stanevičiūtė, Ga-
bija Gutaravičiūtė, trūksta Kotrynos Gucius. Jono Platakio nuotraukos

LORETA TIMUKIENĖ

Kovo 19 d. užsukusieji į Lemonte
esantį Lietuvių dailės muziejų,
galėjo išgirsti čiulbančią poezijos
paukštę – to šeštadienio popietę
,,Sieloje” vyko JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Vi durio Vakarų
apygardos organizuotas litua-
nistinių mokyklų moksleivių dai-
liojo skaitymo konkursas. 

Jau tradiciniu tapusiame
dailiojo skaitymo konkurse
šįmet dalyvavo Čikagos,

Maironio ir Rasos lituanistinių
mokyklų atstovai, jie varžėsi tri-
 jose amžiaus grupėse. Mažieji
lie tuviukai savo skaitomus pos-
mus sky rė gimtinei, kadangi šių-
metinio kon kurso tema buvo
,,Dainuoju Lietu vai”. Poezijos
mylėtojų pasirodymus vertino
komisijos nariai: Dalia Visoc-
 kas, Svajonė Kerelytė ir Jonas
Pla takis. 

Mažiausiųjų grupėje pirma
vieta skirta Kotrynai Vanagas,
antra – Eve linai Novikaitei, tre-
čia – Adelei Rau duvei. Vidurinėje
grupėje pirmą vie tą laimėjo Si-
mona Juknytė, antrą – Gabija
Gutaravičiūtė, trečią – Greta Sta-
nevičiūtė. Vyriausiųjų grupėje
ge riausiai pasirodė Michael Mur-
ray, antra vieta skirta Kotrynai
Gucius. Nugalėtojams įteikti JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos
įsteigti apdovanojimai – specia-
liai šiam konkursui pagaminti
marškinėliai ir kitos dovanos.
Svei kiname nugalėtojus, dėko-
jame vi siems dalyviams, jų mo-
 kytojams, tė veliams ir sakome:
,,Ki tą met lauksi me sugrįžtan-
čios poezijos paukštės!”

Muziejuje vaikai kūrė atvirukus

Dalyviai, jų mokytojai ir konkurso rengėjai.

Kūrybinėje valandėlėje vaikučiai dirbo labai susikaupę.    V. Paulauskienės nuotr.
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iš ateitiNiNkų gyveNimo

Ateitininkų Šalpos fondo metinis susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, balandžio 16 d. Ateitininkų namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

6 val. v. – Tradicinė vakarienė

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskam-
binus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos Fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

Anais laikais Maironis rašė, kad banga gena bangą. Šiomis dienomis
šias eiles galima pritaikyti ir „Atei ties” žurnalui. Per dvi dienas ga-
vau š. m. pirmąjį ir antrąjį numerius. Ste bė tina! Kartu sudėjus su-

sidarytų 128 puslapių leidinys. Ten tikrai yra daug ko pasiskaityti ir pasi-
žiūrėti, nes apstu ir įvairių nuotraukų.

Pirmajame numeryje, toliau skaitant ap tarimą Marijos kertelėje, į ke-
lionę žurnalo puslapiuose kviečia Popie žiaus Pranciškaus laiškas jaunimui,
raginantis nebijoti plaukti prieš sro vę. Vytautas Sinica klausia, ar religijos
laisvė yra katalikų skydas nuo se kuliarios valstybės, ar peilis sau į nu garą.
Gabrielius Klimenka analizuoja fanatizmo priežastis. Donatas Pus lys dali-
jasi Izraelio rašytojo Amoso Ozo mintimis apie fanatizmą. Pasy vaus ašaro-
jimo neužtenka. 

Toliau Marija kviečia susipažinti su Gedvile Diržiūte, nuo gimimo kur-
 čia, nenustojančia siekti savo svajo nių. Pristatoma visuomeninė jaunimo or-

ganizacija „Krantas”. Morta Jo nynaitė baigu-
si mokyklą iškeliavo į paslaptingąją Islandiją
ir atsako į jai pateiktus klausimus apie savo pa-
tirtį. Gėda buvo skaityti, kad lietuvių įvaiz dis
Islandijoje – ne pats geriausias. „Mūsų tautie-
čiai kartu su len kais atvežė nusikalstamumą,
kuris iki šiol neegzistavo”.

Įdomiai per abu numerius apra šomas Ste-
pono Dariaus gyvenimas, pri simenant jo 120
metų gimimo su kaktį. Mano nustebimui, St.
Louis uni versitete, tokio pat vardo mieste
Amerikoje prie Mississippi upės, stu dijuoja apie
penkiolika lietuvių, gal daugiau. Aprašomos
tame jėzuitų universitete vykusios Lietuvių die-
 nos. Prisiminė jaunystė, kai tame uni versitete
studijavo žymus ateiti ninkas dr. Algis Norvilas,
o kitoje miesto pusėje – Washingtono univer-
sitete – mokslo semtis teko man. Smagu, kad lie-
tuviai „atrado” tą isto rija dvelkiantį miestą ir
jo mokslo židinius.

Antrasis metų numeris beveik iš skirtinai
skirtas mirusio ambasa doriaus Vytauto Anta-
no Dambravos pa gerbimui; praėjusią vasarą
jam su kako 95-eri. Kaip redaktorė Reda Sop ra-
naitė rašo savo kertelėje, jo gyvenimo akcentai
– Dievas ir Tėvynė. Tė vynėje labiausiai rūpė-
jo teisingumas, jaunų žmonių patriotizmas, o
tikėji me jis ieškojo, kaip neprasilenkti su Die-
vo valia, kaip Jį išgirsti. Neuž mirš tamas po-
kalbis su Juliumi Šal kausku, ateitininkų ideo-

logijos kū rėjo prof. Stasio Šalkauskio sūnumi. Tai gyva istorija, pasakojama
šiemet 85-ąjį gimtadienį švenčiančio fiziko, dabar ruošiančio atsiminimų ir
ap mąstymų knygą. Pokalbis – tai  istorijos alsavimas gyvu liudininko žodžiu.

Šie du žurnalo numeriai – tai gra žus įvadas į artėjantį pavasarį, ve dantį
į džiaugsmingą Aleliuja!

Metams prasidėjus
„Ateitis” vejasi „Ateitį”

Kviečiami savanoriai į naująją MAS
Centro valdybą
Dabartinės Moksleivių ateitininkų sajungos Centro valdybos (MAS CV)
kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių, kurie norėtų
kandidatuoti į MAS CV 2016–2018 metų kadencijai. MAS CV organizuoja
moksleivio amžiaus vasaros stovyklą bei Žiemos kursus ir remia moks-
leivių ateitininkų veiklą JAV. Jei norite daugiau sužinoti apie MAS CV
veiklą ir pareigas, prašome susisiekti su dabartine MAS CV elektroniniu
paštu: moksleiviucv@gmail.com

„Gyvybės apdovanojimai” – jau trečią kartą vykstanti iniciatyva, ku-
rią 2014 m. pradėjo žurnalas „Ateitis”, internetinis tinklalapis „Bernar-
dinai.lt” ir Marijos radijas. Idėja surengti tokius apdovanojimus kilo ste-
bint vis aktyvesnį įvairių jėgų pasipriešinimą asmens ir gyvybės orumo
idėjai, kuri dažnai supaprastinama į kelis jautrius ir visuomenę skaldan-
čius klausimus (abortai, eutanazija ir pan.).

Apdovanojimais siekiama parodyti, kad gyvybės ap-
sauga apima labai platų veiklų spektrą – rūpinimąsi silp-
nesniais mūsų visuomenės nariais, socialiai atsakin-
go verslo plėtrą, pagalbą suabejojusiems gyvenimo
prasme ir kitus, kartais visai kasdieniškus, mūsų
darbus. Organizatoriai mano, kad tokia plati Ap-
dovanojimų puoselėjama gyvybės kultūros idėja
vienija visuomenę ir kviečia pastebėti gražius dar-
bus aplink mus darančius žmones, kurie gyvena
ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito. Tai galimybė kal-
bėti apie šviesius, pozityvius dalykus ir nuošir-
džiai ištarti ačiū tiems, kurie tyliai mūsų pasau-
lį daro gražesnį.

Nugalėtojus išrinks iš įvairių sričių sudary-
ta komisija, tarp kurių šiemet yra aktorė Dalia Mi-
chelevičiūtė, LRT radijo žurnalistas Simonas Ben-
džius, 2014 m. apdo-
vanotas už gyvybės
vertybių sklaidą vie-
šojoje erdvėje, Ateiti-
ninkų federacijos va-
dovas, teisininkas
doc. dr. Vaidotas Vai-
čaitis, Marijos radijo
prezidentė Egidija
Vaicekauskienė, Lab-
daros ir paramos fondo „Algojimas” vadovė Aušra Stančikienė, 2015 m. ap-
dovanota už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam ir kt.

Paskutinį balandžio sekmadienį nuo 1998 m. Lietuvoje minima Pa-
saulinė gyvybės diena, todėl būtent ji ir pasirinkta iškilmingai apdovanojimų
ceremonijai. Šiemet ji įvyks balandžio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos
salėje. Renginio globėjas yra Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras
Grušas, rėmėjas – Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

Visi pasaulio lietuviai kviečiami siūlyti iniciatyvas, organizacijas ar
žmones, kurie yra verti gyvybės puoselėtojo vardo, šioms nominacijoms:

• „Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą”
• „Už šeimos stiprinimą”
•  „Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam”
• „Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu”
• „Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę”
• „Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą”
• „Už gyvybei palankų verslą”
•„Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui”

Elektroninę anketą iki balandžio 7 d. kviečiame pildyti internetiniame pus-
lapyje www.gyvybesapdovanojimai.lt. 
Nesvarbu, kuriame pasaulio kampelyje bebūtumėte – laukiame Jūsų gra-
žių ir įkvepiančių istorijų!

Kviečiame teikti nominacijas
„Gyvybės apdovanojimams”

Kartais visai paprastas žingsnis ar 
geras darbas pakeičia mūsų gyvenimą.

Pasidalinkite gražiomis istorijomis! ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

GYVYBėS APDOVANOJIMAI
Siūlymus siųsti iki balandžio 7 d.

http://gyvybesapdovanojimai.lt/anketa

Rašytojo Antano Vaičiulaičio minėjimas

Balandžio 17 d., sekmadienį, 12:45 val. p. p. 
PLC didžiojoje salėje 

Ištraukos iš romano ,,Valentina”,  ,,Italijos vaizdai”  ir kt.
Rašytojas Vaičiulaitis priklausė ateitininkų literatų

korporacijai ,,Šatrija”.

Rengia ir visus maloniai kviečia Korp! Giedra
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Matematika paprasta: 3 metai x 365 dienos =
1 095 dienos. 1916-ieji – keliamieji metai, rei-
kia pridėti dar vieną dieną. Taigi, balandžio

1-ąją suėjo 1 096 dienos, kai Ramunė Lapas perėmė
,,Draugo” vairą, tapdama v yriausiąja redaktore. Ta
proga elektroninėje erdvėje uždaviau jai keletą klau-
simų.

Pirmajame redaktorės žodyje (2013.04.2.) Ra-
munė neabejojo, kad visų mūsų tikslas išsaugoti šį
seną ir unikalų leidinį, pastatyti jį ant kojų. Norima
laikraščiui ne tik sudaryti gerą finansinį pamatą, bet
padaryti jį patraukliu ir reikalingu. ,,Draugo” mi sija,
rašė ji tuomet, ,,visapusiškai atspindėti įvairių kar-
tų JAV lietuvių gyvenimą, tuo pačiu atsiliepiant į jų
poreikius”.

– Kaip sekasi tada išsakytą kil nią misiją ir tikslus įgy-
vendinti?

– Esame kelyje. Pasirinkome kryptį ir einame.
Kasdien mažais žings niukais einame į įkalnę. Sustoti
negalima. Jeigu sustosi – neš atgal.

– Rašėte, kad darbas bus sun kus, bet tuo pačiu te-
būna jis mie las ir teigiamai įvertinamas. Dėl sunkumo tur-
būt nėra kalbos, bet kaip jis yra įvertinamas? Kas jį verti-
na?

– Vertina skaitytojai, be abejo.

– Kas džiugina, kas rūpesį kelia?
– Kaip ir kiekviename darbe turbūt daugiau gal-

voji ne apie tai, ką padarei, o ką darysi toliau. Ati-
duodi spaustuvei paruoštą numerį – ir ren gi kitą.
Jokių pauzių nėra. Toliau gal voji, kaip galėtum
dirbti našiau, ką įdomiau padaryti. Pagrindi-
niai rū pes čiai kyla dėl didelio darbo tempo, di-
delės darbo apimties ir nepropor cingai mažų
žmogiškų pajėgumų – bet tai tiesiog mūsų
kasdienybė. Džiaugiesi, žinoma, dėl akiratyje
pa sirodžiusių įdomiai rašančių auto rių,
įdomių temų, herojų. Kita vertus, piktina
įsigalėjęs paprotys parašytus tekstus (ne-
kalbu apie spaudos pra nešimus) siųsti vi-
siems iš eilės – jo kios pagarbos leidi-
niams, jau ne kalbant apie skaitytojus.

– Prieš ateinant į ,,Draugą” per 20 metų
darbavotės radijuje. Ko kie panašumai ir skir-
tumai?

– Pagrindinis panašumas – ta laiko riba, kada
turi sustoti rinkti ir ruošti medžiagą ir pereiti į kitą
eta pą. Radijuje – tai atsisėdimas prie mik rofono. Ką
padarei, ko nepadarei, ateina laikas – turi susidėti įra-
šus, tekstus, susikaupti ir nusiteikti bendrauti su
klausytojais. Laikraštyje – panašiai: visuomet atsi-
randa kas nors naujesnio, šviežesnio, įdomesnio, vi-
suomet gali kruopščiau sure da guoti ar įdomiau
,,apžaisti” medžiagą, bet jeigu pasimesi laike, nepa-
 ruoši numerio. Apimties pajutimas taip pat atsineštas
iš radijo. Be abejo, pravertė ryšiai su žmonėmis,
orien tacija lietuviškame gyvenime. Pag rin dinis
skirtumas yra tas, kad ruošdami radijo laidas, mes
su Raimundu buvome visiškai savarankiški, tos
įvairios radijo laidos buvo mūsų ,,kūdikiai”. ,,Drau-
ge” darbas visgi yra kolektyvinis, be to, laikraštis turi
gilias tradicijas, į kurias reikia atsi žvelgti ir kurias
galima išnaudoti šių dienų naudai.

– Vienu laiku bene mėgiamiausia laikraščio dalis buvo
skaitytojų laiškai. Taip žmonės sakydavo ir rašydavo, bet
tokie laiškai be veik išnyko. Kas, Jūsų nuomone, nutiko?

– Nežinau. Spėju, kad tiesiog kei čiasi laikai. Nuo-
monės dažniausiai reiškiamos socialiniuose tink-
luose, savuose rateliuose. Kartais netyčia esu ,,pri-
dedama” prie kokio nors draugų rato, matau – dis-
kusijos ver da. Kodėl jos nepasiekia laikraščio? Gal
todėl, kad parašyti laišką yra darbas – turi galvoti,
ką ir kaip rašai. Internetinė erdvė mažiau įpareigoja.
Gal skaitytojai norės aktyviau savo mintis reikšti
mūsų internetinėje svetainėje?

– Aš asmeniškai pasigendu re dakcijos vedamųjų. Be
laiko sto kos, ar yra kitų sumažėjusio daž numo priežasčių?

– Nėra kitų priežasčių. Rašymas ir redagavimas
– du skirtingi daly kai. Kad rašytum, reikia ,,laisvos”
gal vos. Aš ją pravėdinu tik savait ga liais. Jeigu ne-

1 096 dienos kartu su ,,Draugu”

vėdinčiau, sunku būtų dirbti tokiu dideliu tempu, ko-
kiu mes dirbame kiekvieną dieną.

– ,,Draugo” metrikoje Jūs esa te įvardinta kaip vyriausioji
re daktorė. Kultūrinio šeštadienio prie do redaktorė yra Re-
nata Šere lytė. Kokie Jūsų ryšiai ir santykiai su taip vadi-
namu Kultūros prie du?

– Paveldėti. 

– Jei Kultūros redaktorė nėra Jums atsakinga, tai kam
ji yra atsakinga?

– Nuo Kazio Bradūno laikų prie das buvo sava-
rankiška laikraščio da lis. Prie jo ir kitų redaktorių
priedo turinys buvo grynai išeiviškas, tad nebuvo tų
,,žirklių”, kurios atsirado, priedą pradėjus reda-
guoti Lietuvoje gyvenančioms redaktorėms. Many-
 čiau, kad reiktų vėl atsisukti veidu į išeiviją – juolab
kad dabartinės ko munikacijos priemonės praktiškai
nugriovė visas sienas. Esu tos nuo monės, kad ir
,,Draugo”, ir priedo tikslas turėtų būti kaip galima
išsamiau atspindėti JAV lietuvių gyvenimą ir veik-
lą visose srityse. Žinoma, pasižvalgymų į šonus ne-
išvengsime, bet tegu jie ir būna tik pasižvalgymais. 

– Metrikoje neįvardinta, bet turite redakcinį štabą. Kas
jos ir jie? 

– Audronė Škiudaitė, Vitalius Zaikauskas, Vai-
da Lowell, Dainius Ruževičius... – visi tie žmonės, ku-
rių pavardes, o dažnai ir veidus nuolat matote
,,Drauge”. Žinoma, Jonas Kup rys – atsakingas už
mūsų ,,vei dą”, korektorė Dalia Sokienė, rinkėja
Ona Gintautienė. Labai daug man padeda mano vy-
ras Raimundas.

– Turite ir savanorių, ar ne?
– Rimą Černių – dėkingi, kad jis gali mums pa-

dėti.

– Prie ,,Draugo” finansinės gerovės prisideda skaity-
tojų au kos ir Draugo fondas (DF). Kurį laiką DF skirdavo
lėšų honora rams ir tos sumos atsispindėdavo finansinėje
apyskaitoje. Dabar iš laidų honorarams nebenurodoma. Ar
tai reikštų, kad honorarų nebemokama? O gal laikraščio fi-
nan sinė padėtis pagerėjusi, kad pats leidėjas turi lėšų ho-
norarus pa dengti?

– Honorarus mokame ir toliau, ,,Draugas” visada
rėmėsi ir rašytojais-mėgėjais, ir rašytojais-profe sio -
nalais. O išsamią finansinę apyskaitą DF iždininkas
pateikia kasmetiniame DF narių suvažiavime.

– Skaitytojai džiaugiasi nuotraukų gausumu, jų spal-
vingumu, įvairių įvykusių renginių aprašymais ir būsimų ren-
ginių populia rinimu. Visa tai tikrai patraukliai atspindi JAV
lietuvių gyvenimą. Ar turite numačiusi kokių planų ar staig-
menų ateičiai? 

– Minčių, planų ir svajonių yra daug, tik dažnai
jų kelias žymiai ilges nis nei norėtųsi. Paminėsiu vie-

 ną – norėčiau, kad ,,Drauge” būtų bent
keli pastovūs priedai, skirti, pvz., ke-

lionėms, jaunimui ir pan.

– Neseniai buvo minėta galimy-
bė mažinti savaitinių laidų skaičių.

Ar galite apie tai ką daugiau pa-
sakyti?

– Tebesu tos nuomonės,
kad tai gera idėja. Viena iš

pagrindinių prie žasčių –
šiais laikais žmonės

neturi kada tiek daug
skaityti, laikraščiai

kau piasi. Naujausia in-
formacija vis tiek gaunama iš

kitų šaltinių. Retes nės laidos reikš-
tų, kad mūsų darbas būtų šiek tiek ra-

mesnis, galėtume la biau atsirinkti medžiagą,
geriau ap galvoti, ką skelbti, kaip pateikti. Būtų

daugiau vietos kūrybai. Tuos, ku riems patinka gau-
ti daug spaudos, norėčiau patikinti – bendra apim-
tis nesikeistų, skaitinių užtektų visai savaitei. Būtų
naudinga išgirsti, ką apie tai galvoja skaitytojai. 

– Žinau, kad Jūsų laukia kitos laikraščio laidos pa-
ruošimas, bet gal dar turite ką daugiau pasa kyti?

– Tikiu, kad spauda yra ilgaamžė – kaip teatras,
knyga. Kokius likimus jiems bepranašavo, jie išliko
ir, ne paisant visų konkurencijų, gyvena ir vystosi
savo keliu. Madingos sociali nės medijos yra puiki
priemonė grei tai pasidalinti žinia, vaizdu ar emocija.
Bet visa tai akimirksniu nueina į praeitį. Laikraštyje
tai – išlieka, bus prieinama ateities kartoms. Labai
norėčiau, kad kuo daugiau mūsų tai suvoktų ir žiū-
rėtų į lietuvišką laik raštį išeivijoje kaip į mūsų gy-
venimo metraštį. Ir kuo daugiau mūsų įsijungs – kaip
skaitytojai, kaip autoriai, – tuo tas mūsų gyvenimo
portretas bus pilnesnis ir įdomesnis. Atsikra tykite
stereotipų – juk viskas nuolat keičiasi. Jeigu jūs kaž-
kada manėte, kad ,,Draugas” yra jūsų tėvų ar s enelių
laikraštis, – paimkite jį į rankas vėl, gal dabar atro-
dys kitaip. Jeigu girdėjote, kad ,,Draugas” yra ,,dy-
pu kų” leidinys, atsiverskite jį, pasižiū rėkite patys.
Beje, visiems labai re komenduočiau pasidomėti in-
ternetine ,,Draugo” prenumerata, ypač jei gyvenate
ne Čikagoje. Tai greitas, patrauklus ir pigus būdas
tapti ,,Draugo” šeimos nariais.

– Ačiū už įdomų ir vertingą pokalbį, pasidalinimą su-
kaupta pa tirtimi ir ateities perspektyvomis! Balandžio 2 d.
bus Jūsų 1 097-ji diena prie ,,Draugo” vairo. Gero vėjo!

– Gal ir taip, nors, tiesą sakant, matematika – re-
liatyvus dalykas. Ačiū už linkėjimus.

Jono Kuprio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva ir PasauLis

Svarbios žinios iš JAV transliuotojų

Visai išteisintas serbų radikalas

Haga (BNS) –
Jungtinių Tautų
teisėjai išteisino
serbų ultranacio-
nalistą Vojislav Se-
selj dėl visų devy-
nių kaltinimų karo
nusikaltimais ir
nusikaltimais žmo-
niškumui, kurie
jam buvo pareikšti
dėl vaidmens pra-
ėjusio amžiaus de-
šimtojo dešimtme-
čio Balkanų karuo-
se.

S ke l b d a m a s
netikėtą nutartį,
teisėjas pažymėjo,
kad prokurorams nepavyko įrodyti
kaltinimų. „Vojislav Seselj dabar yra
laisvas žmogus”, – sakė jis.

V. Seselj po verdikto paskelbimo
gyrė „garbingus ir teisingus” teisėjus,
kurie jį išteisino. Tačiau Kroatijos
ministras pirmininkas Tihomir Ores-
kovic sukritikavo gėdingą serbų ult-
ranacionalisto išteisinimą. 

61 metų V. Seselj buvo pareikšti iš
viso devyni kaltinimai karo nusikal-
timais ir nusikaltimais žmoniškumui

dėl jo siekio suvienyti visas serbų že-
mes ir sukurti Didžiąją Serbiją.

Prokurorai tvirtino, kad kaltina-
masis, vadovavęs sukarintoms pajė-
goms, yra atsakingas už daugelio
kroatų, musulmonų ir kitų ne serbų
tautybės civilių nužudymą, taip pat už
dešimčių tūkstančių žmonių prie-
vartinį deportavimą iš didžiulių teri-
torijų Bosnijoje ir Hercegovinoje,
Kroatijoje bei Serbijoje.

Washingtonas/Vilnius (URM
info) – Užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius Washingtone susitiko
su JAV transliuotojų tarybos (Broad-
casting Board of  Governors) vadovy-
be, kuri informavo apie sprendimą
pratęsti JAV finansavimą iš Lietuvos
į Rytų kaimynes ir Rusiją transliuo-
jamoms radijo laidoms. Šios progra-
mos iš Sitkūnuose esančios radijo sto-
ties buvo transliuojamos nuo 2000
metų. 

JAV taip pat nusprendė Lietuvos
Vyriausybei padovanoti 200 kW siųs-
tuvą. Naujas modernus siųstuvas leis
sustiprinti Vakarų valstybių infor-
mavimo ir kartu kovos su Rusijos pro-
paganda pastangas regione ir komu-
nikaciją Rusijoje, Ukrainoje ir kitose
regiono valstybėse. Dabartinio, jau
kelis dešimtmečius veikiančio, siųs-
tuvo Sitkūnuose pajėgumas yra 75 kW.

Pokalbiuose su Transliuotojų ta-
rybos vadovu John Lansing aptartos
galimybės stiprinti Rytų ir Vidurio Eu-
ropos visuomenių atsparumą Rusijos
kontroliuojamos žiniasklaidos kuria-
mai propagandai.

Ministras taip pat susitiko su JAV
valstybės sekretoriaus padėjėja Vic-
toria Nuland. Susitikime pabrėžta ar-
tėjančio NATO šalių narių vadovų su-
sitikimo svarba bei Lietuvos ir JAV pa-
siryžimas siekti ambicingų ir į ateitį
nukreiptų sprendimų dėl Aljanso adap-
tacijos prie pasikeitusios saugumo ap-
linkos.

Saugumo iššūkius ir didesnio JAV
karinio buvimo Europoje svarbą mi-
nistras taip pat aptarė su JAV vicep-
rezidento Joe Biden padėjėja Anna
Makanju ir JAV gynybos sekretoriaus
padėjėju Jim Townsend.

Maskva (ELTA) – Rusija pareiškė
reaguosianti į JAV šarvuotos brigados
dislokavimą Rytų Europoje. „Mes ne-
same pasyvūs stebėtojai, – pabrėžė Ru-
sijos ambasadorius NATO Aleksand-

ras Gruško. – Mes reguliariai imamės
karinių priemonių, kurias manome
esant reikalingas, kad subalansuotu-
me šį niekuo nepateisinamą pajėgų
stiprinimą”.

Vilnius (ELTA) – Genera-
linis prokuroras Evaldas Pašilis
pasirašė kreipimąsi į Europos
Parlamentą (EP) dėl europar-
lamentaro Rolando Pakso teisi-
nės neliečiamybės panaikini-
mo.

Apie galimybę kreiptis į EP
Generalinė prokuratūra prane-
šė dar kovo pradžioje. Specia-
liųjų tyrimų tarnyba (STT) įta-
ria, kad R. Paksas galėjo paim-
ti didelės vertės – 15 tūkst. eurų
– kyšį mainais už poveikį sta-
tybų inspekcijai. 

Tvarkos ir teisingumo par-
tijos pirmininkas buvo apklaustas
kaip specialusis liudytojas ikiteismi-
niame tyrime dėl galimai daryto po-

veikio pripažįstant Prienuose naujai
pastatytą „Norfos” prekybos centrą
tinkamu eksploatacijai.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos geolo-
gijos tarnybos (LGT) specialistai pa-
rengė geologinių tyrimų programą
nuošliaužų ardomo Vilniaus Gedimi-
no pilies kalno išsaugojimui.

LGT parengta Gedimino kalnui iš-
saugoti tyrimų programa numatyta
dvejiems metams. Šiemet siūloma pa-
gal kalno erdvinio skenavimo rezul-
tatus sudaryti detalų reljefo modelį, at-

likti geofizinius tyrimus ir atnaujinti
prieš 12 metų nutrauktą šlaitų ir sta-
tinių deformacijų stebėseną. Parink-
tose vietose 2017 m. siūloma atlikti in-
žinerinius geologinius ir geotechni-
nius tyrimus – gręžti, imti bandinius
ir juos tirti laboratorijose, nustatyti
šlaitų jautrumą nuošliaužoms susi-
daryti.

Briuselis (Susisiekimo ministe-
rijos info) – Europos Komisijos (EK) pa-
skelbti 2015 m. kelių eismo saugumo
statistiniai duomenys patvirtina, kad
Europos keliai tebėra saugiausi pa-
saulyje. Tiesa, Lietuva – viena iš šalių,
kuriose registruojami didžiausi žū-

čių keliuose rodikliai. 2015 m. Lietu-
voje milijonui gyventojų teko 82 žūtys
(Latvijoje – 94, Estijoje – 50), o ES vi-
durkis yra 51,5 milijonui gyventojų. Pa-
lyginti su praėjusiais metais, Lietuvoje
šis skaičius sumažėjo 10 proc., o 2010–
2015 metais – 19 proc.

JAV stiprins karinį dalyvavimą Rytų Europoje
Washingtonas (Alfa.lt) – Penta-

gonas kitų metų vasarį dislokuos šar-
vuotąją kovinę brigadą Rytų Europo-
je, tęsiant NATO pajėgų rotaciją šiame
regione ir siekiant padrąsinti sąjun-
gininkus, sunerimusius dėl vis agre-
syvesnės Rusijos keliamos grėsmės. 

Bus pasiųsta į Europą įrangos,
kad jos pakaktų visiškai aprūpinti
vienai brigadai. Šarvuotosios brigados
kontingentą sudarytų apie 4,5 tūkst.
karių, taip pat dešimtys sunkiųjų ma-
šinų, tankų ir kitokios technikos. Tai
turėtų sumažinti nerimą Europoje,
esą JAV ketina sumažinti savo palai-
kymą.

Teigiama, kad armija pasiųs į Eu-
ropą papildomos ryšių įrangos, kad
štabai būtų aprūpinti radijo stotimis,
kompiuteriais ir kita įranga, reika-
linga brigados veiksmų koordinavi-
mui.

Šie pokyčiai pabrėžia gynybos
vadovų pažadus užtikrinti Europos
saugumą ir pasiųsti žinią Maskvai,
kad bet kokia agresija prieš sąjungi-
ninkus būtų nepriimtina. Atsklei-

džiama daugiau detalių apie anks-
čiau šiais metais iškeltus pasiūlymus
keturiskart padidinti karinę pagalbą
Europai ir užtikrinti, kad rotuojamos
pajėgos būtų ilgiau laikomos tame re-
gione.

Per pastaruosius devynis mėne-
sius lankydamasis Rytų Europos ša-
lyse ir NATO susitikimuose JAV gy-
nybos sekretorius Ashton Carter ža-
dėjo, kad karinė pagalba šiam regionui
bus didinama.

Praeitą birželį viešėdamas Estijoje
A. Carter paskelbė, kad Jungtinės
Valstijos į šešias rytines Europos Są-
jungos šalis pasiųs apie 250 tankų, šar-
vuočių ir kitokios karinės technikos,
siekiant padrąsinti Aljanso sąjungi-
ninkes, susirūpinusias dėl Rusijos ir
teroristinių grupuočių keliamos grės-
mės. Kiekvienoje išankstinio sandė-
liavimo vietoje bus sutelkta įrangos,
kurios pakaktų aprūpinti vieną bata-
lioną arba kuopą, o tie ištekliai bent
laikinai bus dislokuoti Bulgarijoje,
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje
ir Rumunijoje.

Rusija nepatenkinta karinių pajėgumų didinimu

Žūčių lieka rekordiškai daug

Geologai gelbės Gedimino kalną

JAV stiprina Lietuvos ginkluotę

Kreipiasi dėl R. Pakso neliečiamybės

Vilnius (KAM info) – Jungtinėms
Valstijoms stiprinant karinį biudžetą
Europai, Lietuvoje dislokuoti rotuoja-
mi amerikiečių kariai atsigabens mo-
dernesnę sunkiąją techniką. 

JAV  paskelbtas Europos saugu-
mo užtikrinimo iniciatyvos įgyvendi-
nimo planas, kuriame numatyta, kad
nuo 2017 metų pradžios JAV armijos
kontingentą Europoje sudarys trys vi-
siškai sukomplektuotos kovinės bri-

gados. Brigadą sudaro apie 4,2 tūkst.
karių.

Jungtinių Valstijų gynybos de-
partamentas numato kitąmet karinį
biudžetą Europai didinti keturis kar-
tus – nuo šiemet skiriamų 725 mln.
eurų iki 3,1 mlrd. eurų kitais metais.
Šiuo metu Lietuvoje kartu su mūsų ša-
lies kariais bendrose pratybose daly-
vauja per 300 JAV karių.

Canberra (ELTA) – Pastaruoju
metu Australijos Didžiojo barjerinio
rifo koralų blukimas – didžiausias
nei kada nors. Jungtinės Tautos (JT)
skelbia pavojaus signalą ir ragina
rifą įtraukti į objektų, kuriems gresia
pavojus, sąrašą. Teigiama, kad 95
proc. koralinių rifų yra stipriai iš-
blukę, ir tik keturi iš 520 neturi blu-
kimo požymių.

Praėjusiais metais UNESCO bal-

savo neįtraukti Didžiojo barjerinio
rifo į  pasaulio  paveldo, kuriam gre-
sia pavojus, sąrašą. Ekspertai sako,
kad dar negali pasakyti, ar koralai at-
sigaus,    tačiau  mokslininkai   prane-
ša, kad 50 proc. išblukusių koralų žu -
vo. 

Anot mokslininkų, jūros tempe-
ratūros pokyčius sukeliantys klimato
kaita ir El Nino srovių pasikeitimas
skatina koralų blukimą. 

Didysis barjerinis rifas sparčiai blunka

Prokurorai siekia panaikinti R. Pakso neliečiamy-
bę.                                                          „Facebook” nuotr.

Serbų radikalas neatsidžiaugia visišku išteisinimu.
Ctvnews nuotr.



Valstybės saugumo departamentas
(VSD) ir Antrasis operatyvinių tarnybų
departamentas paviešino grėsmių na-
 cionaliniam saugumui vertinimą už
praėjusius metus, iš kurio akivaizdu, kad
Rusija Lietuvos nepalieka ramybėje,
mėgina rasti pažeidžiamas vietas, ren-
ka informaciją, verbuoja vers lininkus,
visuomenės veikėjus ir teisėsaugos
institucijų darbuotojus bei siekia veik-
ti visuomenės nuo sta tas per žiniask-
laidą.

Rusijos specialiosios tarnybos
suaktyvino veiklą Lietuvoje.
Pernai ru sai bandė prasi-

skverbti į kai ku rias valstybės insti-
tucijas, tarp jų – Prezidentūrą. Taip pat
Kremliaus žval gai aktyviai domėjosi
šauktiniais ir svarbiais kariniais ob-
jektais.  

Rusijos GRU aktyviai renka in for-
maciją apie Lietuvos šauktinius ir
gali bandyti juos verbuoti, bando už-
 megzti ryšius ne tik su Lietuvos pa sie-
 niečiais, bet ir su kontrabandi nin kais.
Taip pat žinoma, jog Rusijos ka rinės
grupuotės neteisėtai bando kirs ti už-
sienio šalių sienas ir ten imituoti spe-
cialiąsias operacijas. 

Rusus domino Lietuvos kariuo-
 menės ginkluotės įsigijimai ir moder-
 nizavimas, NATO oro policijos misija,
pratybos su sąjungininkais, Lietu vos
gynybos ir saugumo pramonės aso-
ciacija, Lietuvos šaulių sąjunga.

Rusų žvalgai bandė užverbuoti
Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių
įstaigų darbuotojus, o per juos prasi-
skverbti į kitas institucijas. Tarp jų ir
Prezidentūrą.

Federalinė saugumo tarnyba
(FSB) bandė sukurti agentų tinklą
Lietuvos valstybės sienos apsaugos
tar nyboje (VSAT). 

Prie sienų su Rusija ir Baltaru sija
pastebimos kelios naujos tendencijos.
Visų pirma, FSB bando už megz ti ry-
šius su Lietuvos kontrabandi ninkais.
Jiems siūloma sudaryti sąlygas plėsti
šešėlinį verslą, o mainais prašoma in-
formacijos apie jų ryšius su Lietuvos
teisėsaugos institucijo mis.

Prie Lietuvos sienos pastebimas
vis didesnis bepiločių lėktuvų akty vu-
mas. Jie leidžiami iš Rusijos ir Bal ta-
rusijos teritorijų.

Pradžioje buvo manoma, kad  be-
piločius lėktuvus į dangų kelia kont-
rabandininkai, kurie ieško naujų būdų
nelegaliai ga benti prekes. Tačiau žval-
gybos parei gūnai vertina, kad šie  lėk-
tuvai gali būti naudojami planuojant
ne teisėtus prasiskverbimus į Lietu-
 vą.

2015 metais Lietuvoje ne kartą
lankėsi arba tranzitu į kitas Baltijos ša-
lis vyko rusų kariai, kurie siejami su
Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU) ir
FSB specialiosios paskirties daliniais.

„Neatmestina, kad taip buvo tik ri-
namas pasienio ir saugumo tarnybų

budrumas, žvalgomi potencialūs tai ki-
niai, mezgami ir palaikomi ryšiai su
Rusijos interesams Lietuvoje atsto-
vaujančiais asmenimis”, – rašoma
žvalgybos pranešime.

Jų agentai atlieka Lietuvos ka ri-
nių objektų stebėjimą. Išsinuomoję
automobilius jie stovi prie karinių ar -
ba strategiškai svarbių pastatų, fo-
tografuoja, filmuoja, stebi judėji mą. 

Praėjusiais metais Rusijos spe-
cialiosios tarnybos daug dėmesio ir
lėšų skyrė darant įtaką Lietuvos re gio-
ninei žiniasklaidai. Rusijos propa-
gandos sistema ir toliau aktyviai nau-
dojo socialinius tinklus, prorusiš kus
Lietuvos žurnalistus, tinklaraštinin-
kus, politikos veikėjus ir visuo menines
organizacijas.

Teigiama, kad šias jėgas bando
sutelkti signataras Zigmas Vaiš vila.
Tarp jo bendražygių žvalgybos parei-
gūnai mini Seimo narį Andrių Naką ir
kitą signatarą Rolandą Pau lauską.

Signataras Z. Vaišvila, garsėjantis
spaudos konferencijomis tuščioje be
klausytojų salėje Seime, „tapo vie nu
dažniausiai Lietuvos prorusiškoje bei
Rusijos Kremliaus kontroliuojamoje ži-
niasklaidoje cituojamų politikų”.

Signataro R. Paulausko judėjimą
„Mūsų gretos” žvalgyba įvardija kaip
organizaciją „didžiausią dėmesį sky ru-
siai prorusiškos propagandos sklai-
 dai lietuviškame internete”. 

Taip vadinamoji Rusijos tėvynai-
nių programa išliko vienu svarbiausių
minkštosios galios įrankių. Kremlius,
tariamai gindamas tautinių mažumų
teises, Baltijos šalyse kursto nesantai-
ką ir bando įžiebti etninius konfliktus.

Prie Rusijos tėvynainių progra-
 mos įgyvendinimo ir priešiškos pro-
pagandos skleidimo prisideda ir Sta čia-
tikių bažnyčia, ir Lietuvos rusų mo ky-
tojai.

„Lietuvoje veikiantys tėvynainių
aktyvistai jaunimui organizuoja įvai-
 rias propagandines konferencijas ir
mokymus, jaunųjų žurnalistų būrelius,
sovietinių švenčių minėjimus, sto-
vyklas ir kt. Jose neretai diegiama
Rusijos interesams palanki ir Lietu vos
valstybingumą menkinanti sovietinė
istorijos koncepcija”, – rašoma atas-
kaitoje.

Pavyzdžiui, 2015 metais Visagine
susikūrė nepilnamečių šratasvydžio
komanda „Smogiamasis mirties ba ta-
 lionas”. Jį sudaro moksleiviai iš Vi sa-
 gino „Atgimimo” ir „Verdainės” gim-
 nazijų bei „Gerosios vilties” progim-
nazijos.

2015 m. pastebimas Rusijai palan-
 kių visuomeninių judėjimų suakty vė-
jimas. Pareigūnai vardija, kad tai apima
su Algirdo Paleckio vardu siejamą So-
cialistinį liaudies frontą, iš kurio poli-
tikas neseniai pareiškė pa sitraukęs.
Pasak ataskaitos, šis pasi traukimas –
tik formalus. A. Paleckis per artėjančius
rinkimus mėgins sugrįžti į politiką.

Minimas ir Vaido Lekstučio judė-

ninkų likimas: ar jis užsidirbs pi nigų
savo darbu; mokės valstybei mo kes-
čius; pirks ir investuos į ūkinin ka vimą;
siųs vaikus į mokslus Lie tuvos uni-
versitetuose; naudosis sanatorijomis,
lankys koncertus, ar (subankrutavę)
papildys bedarbių gretas, siųs vaikus
į užsienį ir ieškos nusiraminimo al-
koholyje? Kai skaičiuo site uždirbtus
milijonus; kai sėsite prie lenkiškais
produktais nukrauto  šventinio  stalo;
kai sužinosite, kad dauguma Lietuvos
ūkininkų jau paskelbė bankrotus; kai
jūsų akis užklius už nusigėrusių ar nu-
sižudžiusių kai miečių skaičių… pri-
siminkite, kad tai įvyko jūsų pastangų
dėka. Jūs, Lie tuvos galingieji, sukūrė-
te ir pri me tėte „žaidimo” taisykles
kaimo žmogui, kuriose buvo užprog-
ramuotas lietuviško kaimo sunaiki-
nimas. Belieka tikėtis stebuklingo Lie-
tuvos kaimo prisikėlimo. Ir tam reikės
tik ro stebuklo.   

Pabaiga

Maniau, kad jau užbaigiau savo
galvojimus šia tema. Bet valgydama
nuostabiai skanią lietuvišką duoną su
lietuvišku sviestu, pajutau dėkin gumą

visiems, kurių pastangomis šie lietu-
viški produktai, daugelis rusiš kais pa-
vadinimais (tikriausiai aplin kiniais
keliais) pasiekė mane. Mano mintis už-
plūdo suvokimas: negalime tarpusa-
vyje (ūkininkai, supirkėjai, pardavėjai)
pyktis: negalime kaltinti vieni kitų; ne-
galime ieškoti būdų, kaip „kaltuosius
ir nekenčiamus” nu bausti. Jeigu taip
darysime, tai ne tik neliks Lietuvos kai-
mo, bet greitai ne liks ir pačios Lietu-
vos. Susiimkime visi ir prisikelkime są-
žiningesniam gyvenimui – pradėkime
labiau mylėti ir gerbti vieni kitus. Ne-
laukime, kol įvyks stebuklas, bet patys
pradėkime kurti Lietuvos kaimo at-
gaivinimo stebuklą. Kviečiu visus pa-
saulio lie tuvius pagalvoti, ką mes ga-
lime pa daryti, kad lietuviški maisto
produktai būtų parduodami kiekvie-
noje pa saulio parduotuvėje. Gal galima
pa siūlyti parduotuvių tinklų vadovybei
paragauti lietuviškų produktų ir pra-
šyti suteikti galimybę tų produktų nu-
sipirkti jų parduotuvėse? Pirki te tik lie-
tuviškus produktus net ir ta da, kai jie
brangesni. Su lietuviškais maisto pro-
duktais supažindinkite sa vo kaimy-
nus ir suteikite informacijos, kur tokių
maisto produktų galima nusipirkti.
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VSD ataskaita: Rusijos interesai, Lietuvos politikai

jimas „Būkime vieningi”. 
Z. Vaišvila kartu su buvusiu ak to-

riumi Seimo nariu Audriumi Na ku
praėjusiais metais surengė foru mą
„Mūsų valstybės tikslas”, kurio daly-
viai susibūrė į Birželio 3-iosios grupę,
arba B3 grupę. Ši grupė siekia oficia-
laus įteisinimo.

Visų šių grupių informacija daž-

niausiai platinama per interneto sve-
taines ekspertai.eu, ldiena.lt, sauks-
mas.lt, revoliucija.org, slfrontas.lt, sar-
matas.lt, versijos.lt, laisvaslaikrastis.lt.

Su visa VSD ataskaita galima su-
sipažinti: http://www.vsd.lt/Files/Do-
cuments/635948636434075000.pdf

Parengė V. Zaikauskas

Nepriklausomybės signataras Z. Vaišvila
bando sutelkti  pro rusiškas jėgas.

BFL nuotr.

Ataskaitoje minimas dar vienas signataras
R. Paulauskas.

„Lietuvos ryto” televizijos nuotr.

1932 m. pašto antspaudas. Iš Jono Dunčios asmeninio archyvo
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SIMONA MINNS

Nancy Wright Beasley yra ame rikiečių
rašytoja ir žurnalistė. Nuo 1998 metų
Nancy dirbo žurnaliste „Richmond Ma-
gazine” ir yra išleidusi dvi knygas apie ho-
lokaustą: „Izzy‘s Fire” ir „The Little Lion”.
Abiejų kny gų siužetai vyksta Lietu voje.
Ameri kiečių dramaturgė Irene Ziegler
pagal antrąją Nancy knygą parašė pjesę.
Tomo Width režisuotas spektaklis „The
Little Lion” šių metų sausio-kovo mėne-
siais buvo rodomas Swift Creek Mill
Theatre. Sveikiname Nancy su šio spek-
taklio premjera ir kalbiname ją apie jos
knygą „The Little Lion” bei neseniai rodytą
spektaklį.

– Ačiū, kad sutikote „Draugo” laikraš-
čiui duoti interviu. Pir miau sia pradėsiu
nuo klausimo, kaip Jums kilo idėja studijuoti
ho lokausto istoriją ir rašyti apie tai knygas?

– Kai gyvenau Fredericksburge,
Virginijoje, buvau paprašyta parašyti
straipsnį apie Virginijos valstijos ho-
lokausto muziejų. Tuo metu man rei-
kėjo išsi kraustyti į Richmondą, kad ga-
lėčiau rūpintis savo tėvais, tad pasi-
ūlymo teko atsisakyti, o ir pati holo-
kausto tema man atrodė bauginanti. Ta-
čiau aš vis dėlto nusprendžiau apsi-
lankyti Kristallnachto ceremonijoje,
kuri buvo organizuojama vieną kartą
per metus Richmonde, „Emek Sholom
Ho locaust Memorial” kapinėse. 1997-
ųjų lapkričio mėnesio ceremonijoje
holokaustą išgyvenę žmonės ėjo prie
mikrofono ir skaitė vardus artimųjų,
kuriuos prarado. Tuo metu aš pati ne-
pažinojau nė vieno žydo ir nebuvau lan-
kiusis jokioje sinagogoje. Pas kutinis
prie mikrofono atėjęs žmogus buvo
Alanas Zimm, holokaustą išgy venęs
siuvėjas. Alanas tyliai pradėjo skaity-
ti sąrašą šeimos narių, kurių neteko per
holokaustą. Kažkodėl pra dėjau skai-
čiuoti skaitomus vardus. Man greitai
nebeužteko rankų pirštų. Plyšo širdis
girdint tą nesibaigiantį sąrašą. Po ce-
remonijos prisistačiau Alanui Zimm ir
išreiškiau savo užuojautą. Tą dieną
supratau, kaip svarbu yra dokumen-
tuoti šią prarastų šeimų istoriją.

Po šio įvykio sutikau parašyti
straipsnį apie Virginijos holokausto
muziejų. Rašymo procese sutikau Edną
Ipson. Tada ir pradėjau savo sep tynerių
metų kelionę į gilią holo kausto istori-
ją. Šioji kelionė buvo kupina tyrimų bei
pokalbių su holo kaustą išgyvenusiais
žmonėmis. Ši kelionė mane nuvedė
pas Ipson ir kitas keturias žydų šeimas,

kurios aprašytos mano pirmojoje kny-
goje „Izzy’s Fire – žmogiškumo paieš-
kos holokauste”. Istorija kalba apie try-
lika Lietuvos žydų, kurie išgyveno
Onos ir Vaclovo Paskausko, Onos sū-
naus (iš pirmos santuokos), Sta nislovo
Krivičiaus ir vienos katalikų šeimos
dėka. Ši katalikų šeima leido žydams
slėptis jų gyvulių ūkio rūsyje netoli
Kaišiadorių. Istorijos yra ne tik atpa-
sakojamos mano knygoje, tačiau Vir-
ginijos holokausto muziejaus parodos
forma keliauja ir per mokyklas.

– Abi Jūsų knygos kalba apie holokausto
istoriją. Ar galėtumėte trumpai papasakoti,
kaip nuspren dėte rašyti antrąją knygą ir kaip
šios knygos tarpusavyje susijusios?

– Svarbus mano pirmosios knygos
„Izzy’s Fire” personažas Laibale Gill-
man gyveno Kovno (Kauno) gete kar-
tu su savo šeima. „Izzy’s Fire” nė ra gro-
žinė literatūra, tad negalėjau Gillman
įtraukti į tą pačią knygą. Be to, buvau
įsitikinusi, kad jo drąsa ir pasiaukoji-
mas buvo verti atskiros knygos. Nu-
sprendžiau parašyti istorinę novelę
jaunimui apie didvyrį paauglį. Tai
buvo mano vaikų literatūros studijų
Hollins universitete baigiamasis dar-
bas.  

– Kada ruošdamasi knygai apsilankė-
te Lietuvoje? Kas Jums paliko didžiausią įs -
pūdį?

– „Izzy’s Fire” pasirodė 2005 m., ta-
čiau Lietuvoje man pavyko apsilanky-
ti tik 2009 m. Aš labai dėkinga jaunai
autorei ir Kauno gyventojai Nomedai
Repšytei, kuri perskaičiusi „Izzy’s
Fire” susisiekė su manimi in ternetu
dar prieš man atvykstant, ir mano ap-
silankymo Lietuvoje metu parašė apie

mane straipsnį žurnale „Nemunas”.
Kai aš vėl atskridau į Lietuvą 2010-ai-
siais, Nomeda, atidė jusi visus darbus,
lydėjo mane visose kelionėse, buvo
mano gidė ir vertėja. Vėliau, 2012 m., ji
parašė antrą straipsnį „Nemuno” žur-
nale – apie „The Little Lion”, nors ši
knyga   tuo  metu dar  nebuvo   išleis-
ta. Trečiasis straipsnis išėjo 2014-ai-
siais.

Taip pat noriu paminėti Virgini ją
Vasiliauskienę-Mann, išskirtinę kata-
likę, gimusią ir augusią Kaune. Jos mo-
tina, senelė ir dėdė padėjo aš tuoniems
žydams išsigelbėti nuo mirties Kovno
(Kauno) gete, priglaudę juos gretima-
me pastate. Vienas tų vy rų, vardu Hen-
ry Kellen, vėliau įkūrė holokausto mu-
ziejų El Paso mieste, Texaso valstijoje.
Virginija yra susituokusi su Barry
Mann, žy du, kuris išvengė holokausto,
jo šei mai pabėgus į Šiaurės Afriką. Vie-
ną dieną Barry atsikraustė gyventi į El
Paso ir susipažino su Henry Kellen. Bū-
damas garbingo amžiaus, Henry pa-
prašė Barry nukeliauti į Lietuvą ir su-
rasti jį išgelbėjusią šeimą. O Barry juos
ne tik surado, bet ir vedė jų dukrą! 

Virginija ir Barry yra labai svar-
būs mano kelionėje. Lankydama juos
aš kalbėjau  El  Paso  holokausto mu -
ziejuje, o kai prieš porą metų jie lan kė-
si pas mane, apie  juos buvo  pa skelb-
tas didžiulis straipsnis Rich mon do
žurnale „Catholic Virginian”. Virgi-
nijos šeimos nariai buvo pa skelbti
„Pasaulio tautų teisuoliais”. Barry
Mann taip pat supažindino mane su Si-
monu  Dovidavičium, Kau no  Sugiha-
ros muziejaus   direktoriumi ir  Lie-
tuvos holokausto gidu. Kas kart ke-
liaudama į  Lietuvą gaudavau iš Si-
mono vertingų ryšių.

– Kaip vyko Jūsų pasiruošimas knygai
būnant Lietuvoje?

– Ruošdama medžiagą knygai aš rė-
miausi memuarais, kurių autorių iš da-
lies jau nebebuvo tarp gyvųjų. Taip pat
ėmiau interviu iš holo kaustą išgyve-
nusių žmonių. Kalbi nau telefonu, elekt-
roniniais laiškais ir faksu. Vienas svar-
biausių šaltinių mano knygai buvo
Kovno geto kalinio ir Žydų tarybos
nario Avraham Tory dienoraštis. Tory
į „Surviving the Ho locaust: The Kovno
Ghetto Diary” su dėjo savo užrašus apie
gyvenimą gete, Esther Lurie piešinius
ir George Kadish nuotraukas; abu jie iš-
gyveno po Kovno geto. Knyga buvo re-
daguota ir išleista Martin Gilbert. Kaip
tik tuo metu Jungtinių Tautų Holo kaus-
 to atminimo muziejus rengė knygą
„Hidden History of  Kovno Ghetto” ir
buvo padaręs išsamius tyrimus šia te -
ma, tad aš turėjau prieigą prie reikia-
 mos informacijos iš pirminių šaltinių.
Muziejus taip pat turėjo su rinkęs daug
nuotraukų ir leido man jomis naudotis.

Aš praleidau daug laiko Jung-
 tinių Tautų Holokausto atminimo mu-
ziejuje, taip pat naudojausi Yad Vashem
ir Virginijos valstijos  holokausto mu-
 ziejaus medžiaga. 1998 m., prieš rašy-
dama „Izzy’s Fire”, ėmiau interviu iš
Stanislovo Krivičiaus. Jis priklausė
tai lietuvių katalikų ūkininkų šei mai,
kuri išgelbėjo nuo pražūties 13 žydų, ir
jau buvo vienintelis šeimos narys, likęs
tarp gyvųjų. Tuo metu jam buvo 70
metų ir jis buvo atvykęs į Richmondą
dalyvauti Virginijos ho lo kausto mu-
ziejaus pirmosiose metinėse. Deja, Sta-
nislovo šiandien jau nebėra tarp gy-
vųjų. Aš susipažinau su jo sūnumi,
kai jie abu buvo Rich monde, ir aplan-
kiau jį jo namuose. Man teko garbė pri-
sidėti prie jų pra šymo Yad Vashem
centrui, kuris pa skelbė Krivičių, jo
motiną ir patėvį „Pasaulio tautų tei-
suoliais”. 

– Kokias istorines vietas ap lankėte
Lietuvoje?

– Aplankiau daug istorinių vietų,
bet labiausiai žavėjo muziejai ir pi lys;
buvo įdomu pamatyti, kaip lietuviai
gyveno prieš daugybę metų. Taip pat
man buvo suteikta garbė dalyvauti
Kauno ir Vilniaus sinagogų pamaldose.    

Kai pirmą kartą atvykau į Lietu vą
2009 m., mane labai šiltai pasitiko ir pa-
prašė pakalbėti apie „Izzy’s Fire” Kau-
no Rotary klube. Prieš išva žiuodama aš
pasiūliau savo klubui (Brandermill
Rotary Club, Midlo thian, VA) ir Kauno
Rotary klu bui pradėti bendrą tarptau-

Nancy Wright Beasley. 

„Lopšelis” buvo minimas „Mažojo liūto” spektaklyje

Nancy Wright Beasley su Israel Gillman anūku Neil Bienstock.
Iš k.: Dr. Sara Gillman Pliamm, Nancy Wright Beasley ir Saros sesuo dr. Liuba Gillman Gross-
man, gimusi jau po karo.

Pirmoje eilėje viduryje – ambasadoriai Anne E. Derse ir Rolandas Kriščiūnas,  antra iš
dešinės – dramaturgė Irene Ziegler. Swift Creek Mill Theatre nuotraukos
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tinį projektą. Šis per Brandermill klu-
bą ma no vadovaujamas projektas, prie
ku rio vėliau prisidėjo ir Čikagos Lie-
 tuvių Rotary klubas, užtruko trejus me  -
tus.   Galiausiai   mes  surinkome 12 000
dol., kurie buvo skirti vaikų reabilita-
cijos ligoninei „Lopšelis”. Kai kurie
Kauno Rotary klubo nariai, su kuriais
man teko intensyviai bendradarbiau-
ti, jau tuo metu dirbo šios ligoninės vai-
kų socialiniais globėjais. 

Man pačiai pavyko aplankyti li-
goninę tik 2014 m. Tada ant pastato pa-
mačiau betoninį užrašą hebrajų kalba,
kuris pagerbė daktarą Petrą Baublį, šio
beglobių kūdikių gelbėjimo centro di-
rektorių Antrojo pa saulinio karo metu.
Dr. Baublys išgelbėjo keletą žydų vai-
kų nuo mirties ir vėliau buvo pa-
skelbtas „Pasaulio tautų teisuoliu”.
Šį titulą Yad Va shem suteikia ne žy-
dams, kurie rizi kavo savo gyvybe, kad
išgelbėtų žy dus holokausto metu. Man
tai buvo neįkainojama patirtis ir turėjo
dide lės vertės mano darbui. „Lopšelis”
taip pat minimas „Mažojo liūto” spek-
taklyje, pastatytame pagal mano kny-
gą „The Little Lion”.

– Kaip susipažinote su drama turge Ire-
ne Ziegler ir kaip vyko Jūsų bendradarbia-
vimas kuriant „Mažojo liūto” spektaklį?

– Irene yra žymi savo dramatur gi-
niais sugebėjimais Richmonde ir ne
tik. Man šios autorės ir aktorės darbas
buvo gerai žinomas dar prieš mums su-
sipažįstant. Vienu metu „Swift Creek
Mill” teatro režisierius Tomas Width
norėjo pastatyti spektaklį pagal „Izzy’s
Fire” ir ieškojo šiam projektui dra-
maturgo. Per at ran ką susipažinau su
Irene. Nepavy kus pasiekti bendro su-
tarimo tarp visų pagrindinių gran-
džių, Tomas perskaitė „The Little Lion”
juodraštį ir nusprendė statyti spek-
taklį pagal jį. Dramaturgų atrankos šį
kartą rengti nereikėjo, nes buvo iš
karto nuspręsta, kad scenarijų šiam
spektakliui rašys Irene.

– Kodėl pasirinkote spektaklį, kaip savo
romano „The Little Lion” meninę interpre-
taciją? Ar galvojote apie kitas meno formas,
pavyzdžiui, kiną, muziką ar dailės parodą?

– Sutartis apie spektaklio staty mą
pagal knygą buvo pasirašyta 2015 m.
kovo mėnesį, tuo tarpu pati knyga
buvo išleista tik 2016 m. Ateityje bus ga-
limas ir kitoks meninis pritaikymas.

– Ar turėjote galimybę dalyvauti „Ma-
žojo liūto” spektaklio vystymo procese? Ar
ėjote į repeticijas, diskutavote apie spektaklį
scenarijaus rašymo metu?

– Nors Irene Ziegler turėjo  visą
mano knygos interpretacijos laisvę, ji
ateidavo pas mane pasitarti. Mūsų
bendradarbiavimas truko kelis mėne-
sius, ir man netgi buvo suteikta gali-
mybė prisidėti prie galutinio sce na ri-
jaus varianto, prieš pat jam išvystant
scenos šviesą. Spektaklio reži sierius
Tom Width taip pat dalyvavo šiame pro-

cese. Mes trise susitikdavome ir dis-
kutuodavome. Ir netgi po galutinės
scenarijaus versijos pa tvirtinimo mes
vis dar kažką pakeisdavome. Aš daly-
vavau procese, kuo met savanoriai ak-
toriai pirmą kartą skaitė scenarijų.
Taip pat dalyvavau aktorių atrankoje.
Netgi po spektaklio pastatymo vis dar
reikėjo šiokių tokių pakeitimų. Nuei-
davau į repeticijas ir į spektaklius.
Daž nai žmonių grupės, kurioms buvau
kalbėjusi apie knygą/spektaklį, pasi-
kviesdavo mane vakarienės ir į spek-
taklį kartu su jais. 

 – Kaip pasirinkote „Swift Creek Mill”
teatrą?

– Man norėjosi, kad spektaklis bū -
tų statomas teatre, kuris atspin dė tų is-
toriją. Aš buvau labai pamalo nin ta, kai
Tom Width pasiūlė įtrauk ti spektaklį
„The Little Lion” į teatro 50-ojo jubi-
liejaus sezoną 2015–2016 m. (Yra do-
kumentų, liudijančių, kad Swift Creek
malūnas  veikė jau 1663 m., ir tikima,
kad tai seniausias malūnas visoje ša-
lyje.) „Swift Creek Mill” teatras atvėrė
savo duris žiūrovams 1965 gruodžio 2 d.,
ir nuo tada išlaikė aukštus meni nius
standartus. Mill teatro meninis vado-
vas ir spektaklio „The Little Lion” re-
žisierius Tom Width turi labai gerą
vardą ir yra pasižy mėjęs teatro arenoje
savo išskirti nėmis meninėmis interp-
retacijomis. Jis dirba „Mill” teatre jau
daugiau nei 25 metus. Man buvo garbė,
kad mano kūrinys surado sceninę iš-
 raiš ką būtent šiame teatre. 

– Papasakokite šiek tiek apie patį
spektaklį. Kokiam žanrui jis priklauso,
koks jo stilius, aktoriai, scenografija?

– Ši citata paimta iš Irene Ziegler
scenarijaus spektakliui „The Little
Lion”:

„Nancy Wright Beasley istorinio
romano ‘The Little Lion’ sceninė adap-
tacija yra plačios apimties dra ma, ku-
rioje naudojamos autentiškų piešinių
ir nuotraukų iš vokiečių okupuoto

Kauno 1938–1944 m. projekcijos. Joje
parodomi Laibale Gillman didvyriški
poelgiai. Jo motina pava dino jį Ma-
žuoju liūtu, kai jis bandė slapčia iš-
traukti savo šeimą iš geto. Joje taip pat
pasakojama apie geto artistus, meni-
ninkus ir kitus drąsius metraštinin-
kus, kurie slapta rašė dienoraščius, rin-
ko piešinius, nuotraukas ir kitaip įam-
žino įvairius geto žiaurumus, kad at-
einančios kartos niekada apie juos
nepamirštų”.

– Ar per visą „The Little Lion” knygos
ir spektaklio  kūrimo eigą bendradarbiavo-
te su lietuviais? 

– Rašydama „Izzy’s Fire” aš dažnai
pasitardavau su Gillman šeimos na-
riais. Jie žinojo, kad aš pasirinkau ra-
šyti istorinę novelę jaunimui „The
Little Lion”, kaip savo studijų baigia-
 mąjį darbą. Iš jų sulaukiau palaikymo
ir pagalbos, ypač iš Neil Biens tock. Jis
mane aprūpino labai vertinga infor-
macija ir šeimos nuotrau komis, kurias
naudojau savo knygoje. Mažuoju liūtu
pramintas Laibale Gillman išgelbėjo
savo trejų metukų dukterėčią Sarą
Gillman iš Kovno ge to. Dabar Kanadoje
gyvenanti 75 me tų amžiaus dr. Sara
Gillman Pliamm į „Mažojo liūto” prem-
jerą buvo atvy kusi kartu su 10 kitų
Gillman šeimos palikuonių.

– Savo reklaminiuose filmukuose pa-
brėžiate, kaip svarbu dalintis holokausto is-
torija su jaunais žmonėmis. Ar planuojate
ko kį nors projektą, tiesiogiai susijusį su Lie-
tuvos mokyklomis ir jau nimu?

– Per kiekvieną savo apsilan kymą
Lietuvoje 2009, 2010 ir 2014 m. lanky-
davausi gimnazijose ir universi tetuose.
2010 m. Anne E. Derse, tuometinė JAV
ambasadorė Lietuvo je, savo reziden-
cijoje Vilniuje suren gė mano kūrybos
vakarą su vakarie ne ir autografų da-
lijimu. Taip pat Anne suorganizavo ke-
letą priėmimų mokyklose ir universi-
tetuose, kuriuo se dariau pranešimus.
Gerbiama ambasadorė nupirko keletą

„Izzy’s Fire” kopijų ir padovanojo įžy-
miems Lietu vos žmonėms, įskaitant
holo kaustą išgyvenusius žmones ir jų
šeimos na rius. 

Mažiausiai 35 knygos atiteko Lie-
 tuvos mokytojams po mano kalbos
Anglijos ambasadoje 2014-aisiais. In-
grida Vilkienė, Tarptautinės komi-
 sijos nacių ir sovietinio okupacinių re-
žimų nusikaltimams Lietuvoje įver tin-
ti švietimo programų koordinatorė,
paprašė manęs  pasisakyti tame sim-
poziume. Keletą metų prieš tai Ingrida
buvo aplan kiu si mane mano namuose
kartu su tuo metine holokausto švieti-
mo doktorante Kristina Beresniova. Po
to, kai Anne Derse padėjėjas Jonathan
Berger padovanojo joms „Izzy’s Fire”,
ir po Kristinos apsilankymo mano na-
muose jos abi nusprendė dalyvauti
Alexander Lebenstein mo kytojų švie-
timo paskaitų cikle, kuris kiekvienais
metais vyko Virginijos ho lokausto mu-
ziejuje, organizuojamame kartu su
Richmodo universitetu. Jų apsilanky-
mo metu aš pakviečiau vietinius mo-
kytojus ir holokausto švietėjus susi-
pažinti su jomis ir pasidalinti infor-
macija apie „Izzy’s Fire” mokymą.
Ant naujausio „Izzy’s Fire” leidimo vir-
šelio aš uždėjau Ingridos citatą: 

„‘Izzy’s Fire’ yra puikus pavyz-
 dys, kaip mokiniams ir mokytojams
pristatyti holokausto temą iš įvairių
pusių. Ši knyga atsižvelgia į aukas, ben-
drininkus, nacius, stebėtojus, gelbė-
tojus ir iškelia daug moralinių klau-
simų”.

– Kas tarė sveikinimo žodį prieš „The
Little Lion” premjerą?

– 2016 m. sausio 30 d. Anne Derse,
nors ji jau trejus metus nebedirba, at-
važiavo iš Marylando į „The Little
Lion” premjerą, kad pasakytų sveiki-
 nimo kalbą. Kitas kalbėtojas buvo Ro-
 landas Kriščiūnas, dabartinis Lietu vos
ambasadorius JAV. Jų abiejų kalbos pa-
liko gilų įspūdį ir buvo cituojamos at-
siliepime apie spektaklį laik raštyje
„Richmond Times”. Tomas Width mi-
nėjo, kad Derse ir Kriščiū nas kartu su
išlikusiaisiais po holo kausto ir jų pa-
likuonimis ateidavo į visus spektaklius
ir po premjeros. Jis taip pat tikino, kad
šis spektaklis su silaukė daug dėmesio
„Facebook” socialiniame tinkle ir ki-
tose medijose.

– Kokie Jūsų ateities planai?
– Spektaklis dar rodomas, ir šiuo

metu turiu daug su juo susijusių dar-
bų. „Mažasis liūtas” susilaukė pui kių
atsiliepimų, žiūrovai aktorius visad pa-
lydi audringais plojimais. Kiti teatrai
irgi ėmė rodyti susido mė ji mą šiuo
spektakliu, tad aš viliuosi ir mel-
džiuosi, kad greitai „Mažasis liūtas”
pasirodytų ir kitose scenose.

Ačiū už pokalbį, linkime sėkmės  bū-
simuose spektakliuose.

Po spektaklio jo herojė Sara buvo paprašyta atsistoti, kad visi įsitikintų, jog ji išgyve-
no… Tai buvo jaudinanti akimirka!

Nancy Wright Beasley,  LR ambasadorius R. Kriščiūnas ir teatro Swift Creek Mill Theatre
meno vadovas Tom Width.

Ambasadorius R. Kriščiūnas, ambasados darbuotoja Evelina Petronė, Martin Goldman
(buvęs Holocausto mu ziejaus darbuotojas) ir N. Wright Beasley.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

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

Tel. 708-834-8104

Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

ĮVAIRŪS

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penkt., šešt. ir sekmadieniais.
Legalūs dokumentai, vairuoja, patirtis,
rekomendacijos. Tel. 708-465-6854.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

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

n Moteris ieško savaitgalinio žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja. Palikti žinutę. Tel.
224-766-9067.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitga liais. Tel. 773-940-5264.

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

n Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo, su gy -
venimu arba  naktimis. Didelė patirtis. 
Tel. 708-955-3690.

Parduodame savo namą Lemon te – sve-
tainė, valgomasis, virtuvė, 3 mie gamieji,
3 vonios, darbo kamba rys, TV kambarys,
(skalbykla), įrengtas rūsys, naujas pečius
(„furnace”) ir „boiler”, didelė terasa, didelis
ap tvertas kiemas, 2 automobilių gara žas.
Arti parduotuvių, PLC, mokyklų, greitke-
lių. 

Dėl informacijos skambinti Indrei 
(630) 347-8527, 

el. paštas: 
indretijunelis@sbcglobal.net

,,Draugo” sudoku nr. 102
atsakymus atsiuntė: 

Bruno Žemaitis, Akron, OH
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Birutė Zelma, Stamford, CT

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Veronika Švabienė, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius pa -
dėkos žodžius skiriame Jums.

Algimantas Liseckas, gyvenantis La Habra Heights, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Juozas Vidžiūnas, MD, gyvenantis Tucson, AZ, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Janina Babecky, gyvenanti Woodstock, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.

Victor Kazlauskas, gyvenantis Hamilton ON, Canada, kartu su me -
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Ačiū, kad skai -
tote, ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Šių metų Draugo fondo pavasario lėšų telkimo vajus vyksta  nuo kovo
mėnesio pradžios. Vajus labai svarbus, nes  būtina didinti Draugo
fondo kapitalą, kad tolimesnė laikraščio ,,Draugas” leidyba  bū tų

užtikrinta. 
Kad pavasario vajus būtų sėkmingas, reikalingas mūsų visų su pra timas

ir finansinė parama. Drau go fondo nario ar rėmėjų nors ir nedidelis įnašas
vajaus metu parodo dėmesį, koks svarbus lietuviškas  žo dis išeivijoje.
Įnašai į Draugo fondą atneša taip reikalingą investavimų pelną. 

Dėkodami už gautus laiškus su di desne ar mažesne finansine parama
,,Draugui”, viliamės, kad vajaus metu sulauksime ir daugiau įnašų.

Čekius prašome rašyti ir siųsti: Draugas foundation 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629

Marija Remienė
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Nemira Šumskienė, Chicago,

IL, garbės narė, iš viso 9,500 dol.

Su 200–150 dolerių:
Jonas ir Vitalija Dunčios, New -

town, PA, iš viso 600 dol.
Algis Lukas, Silver Spring, MD,

iš viso 200 dol.
Marvin Katilius-Boydstum, PH,

Lemont, IL, iš viso 150 dol.

Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, Cleveland,

OH, garbės narė, iš viso 7,500 dol.
Marytė Vizgirdienė, Putnam,

IL, garbės narė, iš viso 3,400 dol.
Julius ir Regina Matoniai, Bur -

bank, IL, garbės nariai, iš viso 3,200
dol.

Irena Raulinaitienė, Glendale,
IL, garbės narė, iš viso 1,650 dol.

Donatas ir dr. Gina Skučai, San
Antonio, TX, garbės nariai, iš viso
1,600 dol.

Antanas ir Julia Janoniai, Chip -
ley, FL,  garbės nariai,  iš viso 1,550
dol.

Stasys Rudys, Portland, OR, iš
viso 300 dol.

Rimantas Rudys, OR, iš viso 100
dol.

Su 50 dolerių:
Jonas ir Birutė Sverai, Bloom -

field Hts., MI, garbės nariai, iš viso
2,100 dol

Stasys ir Milda Tamulioniai, St.
Petersburg, FL, garbės nariai, iš
viso 1,120 dol.

Jurgis ir Aldona Venckūnai-

Venk, Santa Monica, CA, iš viso 890
dol.

Mečys ir Elena Wasilewskai, Le -
mont, IL, iš viso 435 dol.

Danguolė Ilginytė, Palos Hills,
IL, iš viso 410 dol.

Aldona Dabrila, Dorchester,
MA, iš viso 200 dol.

Antanas Vyčas, Darien, IL, iš
viso 50 dol.

Elena Sakas-Sluder, Centennial,
CO, iš viso 50 dol.

Su 30-25-20-16-15 dolerių:
Roma Čepulienė, Willoughby

Hills, OH, garbės narė, iš viso 1,825
dol.

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
1,595 dol.

Kęstutis ir Vitalija Kebliai,
Baton Rouge, IL, iš viso 763 dol. dol. 

Dr. Juozas Kalvaitis, Chicago,
IL, iš viso 740 dol.

Danguolė Banevičienė, W.
Hartford, CT, iš viso 655 dol.

Dalia Saulys, Chicago, IL, iš
viso 454 dol.

Jadvyga Savickas, Nashua, NH,
iš viso 260 dol.

Vanda Vebeliūnienė, Locust
Valley, NY, iš viso 160 dol.

Vida Bučmienė, Cleveland, OH,
iš viso 135 dol.

Ina Nenortienė, Dorchester,
MA, iš viso 20 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams

DF pavasario vajus – gera pradžia  

Remkime DRaugo fonDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą
savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Drau-
go’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

2016 m. Draugo fondo pavasario įnašai

2016 m. VYDŪNO JAUNIMO FONDO JAMES LIAUTAUD
10 000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLO MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

64 metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės
narių vardo mokslo premijas, leidžia knygas ir skelbia rašinių konkursus.

Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dol. stipendijas savo
vyro a.a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Verslininkas ir pedagogas James
Liautaud (mirė 2015 m. spalio 23 d.) Ilinojaus universitete Urbana-Champaign
įgijo mechaninės inžinerijos bakalaurą ir įsteigė nemažai verslų. Jis taip pat pro-
fesoriavo Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įdiegė vadovavimo apmokymo
metodą – ,,Process Designed Training”. DePaul universitete James Liautaud įstei-
gė ,,Chicago Family Business Council”.

REikALAViMAi
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar

yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažinta-
me verslo universitete, siekdami magistro ar doktorato laipsnių. 

Informaciją apie stipendiją ir prašymo anketą rasite 
Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunofondas.net 
arba galite teirautis el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Užpildytus dokumentus reikia grąžinti iki š. m. birželio 15 d.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Čikagos Lie -
tuvių tautodailės institutas kviečia visus į lietuvių tautinių
drabužių ir prijuosčių parodą, kuri vyks Tautodailės gale-
ri joje, Dailės muziejuje, PLC. Parodoje matysite senoviš-
kas ir šiuolaikines aus tas prijuostes iš visų Lietuvos et -
nografinių apylinkių. Pa roda tęsis iki gegužės 15 d.   Mu -
zie jaus darbo valandos: šeštadie niais  nuo 9 val. r.  iki 2
val. p. p.  ir  sekmadieniais nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. 

A † A
Inž. BALIUI SLONSKIUI

mirus, nuoširdi užuojauta sūnui ANDRIUI, dukroms
RAMONAI ir LAURAI bei jų šeimoms.

Liūdime drauge.

Vytas ir Ona Šuopys
Rima Šuopys-Mickus

Vytas ir Melisa Šuopys

2016 m. kovo 10 d. ankstyvą rytą Ni jolė
mirė Baltimorėje. Gimė 1930 m. birže-
lio 7 d. Kaune. Gimnaziją lan kė Vo kie-
tijoje, kur vengdama sovietų okupaci-
jos, buvo išvykusi su visa šeima. Po
ketverių metų Vokietijoje, 1948 m., pa-
siekė JAV.

Jos tėtė Aleksandras Mačiūnas,
baigęs inžinerijos mokslus, Lie-
tuvoje buvo elektros mokslų pro-

fesorius. Buvo įsteigęs ir nuosavą elekt-
ros sto čių statybos verslą. JAV greitai
išmo kęs anglų kalbos, tapo žymios
Ame rikos bendrovės skyriaus viršinin -
kas, iš Amerikon atvykstančių lietuvių
pirmasis įsigijo nuosavus namus.

Nijolė gimnaziją baigė JAV. Tu-
 rėjo gražų balsą ir studijavo muziką.
Dalyvavo lietuvių studentų įkurtame
„Šviesos” sambūryje, buvo valdybos
narė. Čia ir susitikom. 

Šios organizacijos pagrindinis už-
davinys buvo puoselėti lietuvių kal bą
ir literatūrą, siekti Lietuvos ne pri-
klausomybės. Laiko užtekdavo ir links-
moms programoms.

Jaunesnysis Nijolės brolis Jurgis
įstojo į vieną geriausių – New Yorko
meno mokyklą, o vėliau į Pittsburgho
meno akademiją. Ją su pažymėjimu
baigęs, nelauktai pakeitė gyvenimo
kryptį ir su keliais draugais, įskai-
tant porą lietuvių, įsteigė pradžioje
mažą grupę ir ją pavadino FLUXUS var-
du. FLUXUS išėjo į kovą su tra diciniu
menu. Naujienos patrau kia dėmesį, ir
ši individualistų ir ga bių jaunuolių
grupė netruko pagar sėti ne taip Ame-
rikoje, kaip Vokie ti joje ir Japonijoje.
Čia jų bendrininkė tapo jau anksčiau
išgarsėjusi Yoko Ono. Tai ilga istorija,
bet pažymėtina, kad vietoje Jurgio
Mačiūno Yoko Ono ištekėjo už vieno
„Beatles” ketvertuko, John Lenon.

Čia minėtų įvykių metu mano ar-
timoji Nijolė panoro aplankyti pla čiai
žinomą New Yorko miesto gėlių paro-

dą ir geriausių kūrinių konkur se. Su-
sižavėjo ir nutarė pati kitų metų paro-
doje dalyvauti. Nepasisekė. Metus at-
kakliai ruošėsi. Dar kitais metais tra-
dicinėje gėlių, dekoruotų stalų ir dar-
želių parodoje, vykusioje vienoje di-
džiausių New Yorko miesto salių, Ni-
jolės kūrinys su stalo pa puo šimu įvai-

riausiomis gėlėmis ir sidab riniais
indais buvo apdovanotas mė lyna juos-
tele, kas reiškė aukso me dalį. Nijolė
pateko į knygelę „100 ge riausių gėli-
ninkų JAV”.

Tai bent iš dalies nulėmė jos to les-
nį gyvenimą. Iš apleisto garažo aš su-
projektavau patrauklią parduotuvę
šauniausiame Connecticuto, Green-
 wich, mieste. Brolis Jurgis padėjo ją
papuošti iš vidaus.

Miesto ir apylinkės turtuoliai
mū sų parduotuvę pastebėjo, susido-
 mėjo, ir pradėjo plaukti užsakymai ne
tik privatiems palociams, bet ir ves-
tuvių bei panašių įvykių progo mis (su
100 ar daugiau svečių).

Sudėję mano ir Nijolės pajamas,
nutarėm pasistatyti naujus namus.
Radom puikų tuščią sklypą prie Stam-
 fordo įlankos. Aš suprojektavau lie-
tuviško stiliaus gyvenamąjį namą su
žirgeliais abiejuose stogo galuose.
Įsigijau burinį laivelį, nes Trakų eže-
 re buvau išmokęs buriuoti. 

Nuo namų statybos liko lėšų.
Abu su Nijole nutarėme įgyvendinti
senus planus – pakeliauti. Pradėjome

nuo Japonijos su ilgesne užuolanka į
Kiniją ir Tahiti salyną. Visur įdomu ir
gražu, bet geriausią įspūdį paliko gilios
senovės Japonijos šventyklos.

Po kelių metų patraukėme į Eu ro-
 pą: Jugoslaviją, Graikiją, Šveicari ją,
Austriją, Prancūziją, Siriją, Angli ją ir
Italiją su stebėtinai gražia Capri sala.
Ją Nijolė tiesiog pamilo. Na, bet reikėjo
grįžti namo, dirbti ir uždarbiauti.

Žiemos metu pasukome į Vaka-
 rus, o konkrečiai – į Karibų jūrą ir sa-
las, vieną gražesnę už kitą: Švento
Jono (anksčiau priklausiusią Rocke fe-
lerių šeimai), toliau – Jamaica. Kalnai,
medžiai ir palmės. Atradome mums pa-
čią įdomiausią – Virgin Gor dą. Kelių
tūkstančių metų, gal net le dynų laikų
uolos, smėlis, šiltas vanduo. Paneri
50–60 pėdų – įvairiausi ko ralai ir spal-
votos žuvys.

Bet ir brangios Lietuvos neuž mir-
 šom. Pirmiausia – į Vilnių, tėviš kę, Du-
setas, Trakų pilį ir ežerus. Kry žių kal-
ną ir Klaipėdą, iš jos – į Smil tynę,
Juodkrantę, Nidą. Čia įsikūrė And-
rius su Banga ir anūku Justuku. Kaip
gaila, kad močiutė jo nepama tys.

Aš Nijolei pažadėjau, kad mes pa-
 simatysime ir būsime kartu. Su Visa-
 galio pagalba ji jau pakeliui į Klai pėdą.
Kada, nežinau, bet tikiu – Visa galio ga-
lia. O ji neapsakoma ir be ga linė.

Pradžioje turėdamas šią mintį pa-
minėjau talentingą Nijolės tėtį Alek-
 sandrą Mačiūną, brolį Jurgį ir jos ma-
mytę Mačiūnienę, kuri stiprios valios
ir mankštos dėka išgyveno beveik 100
metų. Ji tikėjo, kad vėl vi sus pamatys. 

Jurgis Valaitis

Aš Nijolei pažadėjau, kad mes pasimatysime

Atsisveikinus su 

nijole mačiūnaite-Valaitiene

Nijolė Mačiūnaitė-Valaitienė
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Skaitykite 
,,Draugą” 
greičiau! 

www.draugas.org

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8,
Marytė Vizgirdienė $100, Janina Dagienė $100, AT+T $30.50; tęsiant vaiko
paramą Nerius Landys $360, Birutė Pocius $360, Jolita Paradnytė Vlahos $150,
Rimas ir Rita Penčylos $360, Maria Vygan tienė $360, dr. Ramunė Račkauskienė
$360, Laura Alkevičius $360, QTA Consultantas (R.B.) $180, Paulius Majauskas
(Morgan Stanley) $500. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414
Freehauf St.,  Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas:  indreti-
junelis@sbcglobal.net

Maloniai kviečiame į meno parodą

Kolekcija 100
100 tapybos ir 100 keramikos kūrinių

Privati parodos peržiūra
Balandžio 23 d., šeštadienį, 6 val. v.

5100 Lincoln Ave., Lisle, IL 60532

Kaunietis Vidma Wait (Vidmantas Vaitkevičius)
jau 10 metų gyvena Londone.

Parodoje matysite naujai sukurtus menininko darbus 
su Lietuvos ir Čikagos vaizdais.

Vidma Wait siūlo tapybos
ant šilko klases: 312-721-2385, vidmawait@gmail.com

„Facebook” ir el. parduotuvė: 
Vidma Wait: Youtube: Painting London Vidma Wait.

El. svetainė: www.vidmawait.us

Sa
nd

ra
 S

ce
dr

ina
 n

uo
tr.

Gyva muzika – loterija
– vynas – užkandžiai
– keptas paršiukas

– bilietai 20 dol.

Balandis

Rytų pakrantė
Balandžio 6 d., trečiadienį: LR genera-

linis konsulatas New Yorke (420 5th Avenue,
3rd floor, New York, NY 10018) 6:30 val. v.
kviečia į Dariaus Laumenio parodos atida-
rymą. Prašome registruotis el. paštu: ny.ren-
giniai@urm.lt.

Balandžio 8 d., penktadienį: LR gene-
ralinis konsulatas New Yorke (420 5th Ave-
nue, 3rd floor, New York, NY 10018) 6 val. v.
kviečia į kamerinės muzikos koncertą bei su-
sitikimą su LR ambasadoriumi Washingtone
Rolandu Kriščiūnu. Prašome registruotis el.
pašt: ny.renginiai@urm.lt.

Balandžio 9 d., šeštadienį: A. Kazickie-
nės lituanistinė mokykla alumni (573 Roanoke
Ave., Riverhead, NY 11901) kviečia į antrąjį jau-
nimo organizuojamą gerumo vakarą ,,Krep-
šinio galia”. Bus aukcionas, skanus lietuviš-
kas maistas, naminių kepinių mugė, disko-
teka. Renginyje dalyvaus NBA krepšininkas
Jonas Valančiūnas. Pradžia 7 val. v. 

Čikaga (IL)
Balandžio 3 d., sekmadienį: PLC poky-

lių salėje (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
po 11 val. r. Mišių vyks atvelykio vaišės. Sta-
lus galima rezervuoti misijos raštinėje arba
paskambinus tel. 630-257-5613.

Balandžio 3 d., sekmadienį: 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčios (2745 W. 44th Street, Chicago, IL) pa-
skelbimo Gailestingumo Metų šventove iš-
kilmės. 

Balandžio 6 d, trečiadienį: JAV LB Le-
monto apylinkės Socialinių reikalų skyrius 1
val. p. p.  kviečia į PLC Lemonte skaityklą žiū-
rėti spalvingo filmo ,,Lietuva – kaimo turiz-
mas". 

Balandžio 9 d., šeštadienį: Jaunimo
centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave. Chicago, IL 60636) 7:30 val. v. vyks Či-
kagos lituanistinės mokyklos metinis labdaros
pokylis ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”. Bus
vakarienė, šokių konkursas, 50/50 loterija, ty-
lusis aukcionas, baras. ,,Dance Duo” pasi-
rodymas, ,,Kauko” muzika. 

Balandžio 17 d., sekmadienį: PLC di-
džioje salėje 12:45 val. p. p. vyks rašytojo An-
tano Vaičiulaičio minėjimas. Programoje – iš-
traukos iš Vaičiulaičio raštų: romano ,,Va-
lentina”, ,,Italijos vaizdai”, ,,Pasaka apie
gerą senelį, nykštuką Ulduką ir milžiną Ža-
liapūgį”. Minėjimą ruošia Korp!Giedra.

Balandžio 24 d., sekmadienį: Lietuvių ra-
šytojų draugija 2 val. p. p. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje rengia tradicinę ,,Poezijos
pavasario” literatūrinę popietę. Programa
bus paskelbta vėliau. Visi kviečiami dalyvauti.

Gegužė

Čikaga (IL)
Gegužės 1 d., sekmadienį: 12:30 val. p.

p. PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje
rengiamas Lietuvos Dukterų draugijos vi-
suotinis narių susirinkimas. Visos narės kvie-
čiamos dalyvauti. Susipažinsime su naująja
Draugijos valdyba, jos veikla ir ateities pla-
nais. Bus kavutė ir vaišės.

Gegužės 1 d., sekmadienį: Jaunimo
centro didžiojoje salėje Motinos dienos pro-
ga vyks Lietuvos bardo Vyganto Kazlausko
koncertas. Dalyvaus gitaristas Tomas Var-
nagiris bei akordeonistas Martynas Norvilas.
Koncerto lėšos bus skiriamos Čikagos litua-
nistinei mokyklai.

Gegužės 7 d., šeštadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių su-
važiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai.
Daugiau informacijos – www.lietuviufon-
das.org.

Gegužės 8 d., sekmadienį: Šaulių na-
muose (2417 W. 43rd. St., Chicago, IL 60632),
1 val. p. p.  įvyks susitikimas su rašytoja Gab-
riele Dimaite Tymarskis. Ji pristatys savo ei-
lėraščių knygą ,,Svetimas miestas”. Gitara
gros Paul Strolia. Renginio metu bus galima
pasigrožėti ir įsigyti Ramutės veltų skraisčių,
Agnės stiklo papuošalų, Virginijos šakočių,
knygų vaikams ir paaugliams. Veiks virtuvė
ir baras. Pasiteirauti tel. 773-875-4531 (Rasa).

Gegužės 15 d., sekmadienį: Lietuvių
Operos premjera – Franz Lehar operetė
,,Paganini” 3 val. p. p. Morton High School
auditorijoje (2423 S. Austin Blvd, Cicero , IL
60804). Informacija tel. 773-547-0520.

Birželis

Rytų pakrantė
Birželio 30–liepos 3 d., ketvirtadienį–

sekmadienį: XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tė Baltimorėje. Pagrindinis renginys – liepos
3 d. 1 val. p. p. Royal Farms Arena, Baltimo-
re, MD. Liepos 1–3 d. Hilton Baltimore Hotel
vyks lietuviška mugė. Daugiau informacijos
tinklalapyje: sokiusvente2016.org/lt.

KALENDORIUS


