
V. Bacevičiaus muzika – naujausiame ,,Naxos” kataloge
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Rečiausiai pasitaikanti narsa – minties narsa. – Anatole France

Žinantis daugiausia valstybės
paslapčių – 8 psl.

Estai padarė tai, kam lietuviai
dar tik ruošiasi – 10 psl.
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Savųjų netenkame beveik kasdien, bet ypatingas
asmenybes prarandame retai. Bronius Juodelis ne-
buvo paprasta asmenybė. Ramus ir tolerantiškas,

kantrus ir kuklus, jis visą gyve-
nimą degė tautiškumo idėjo-
mis ir savo darbu nusipelnė
pripažinimo bei pagarbos.

A. a. Bronius Juodelis vi-
suomet buvo lietuviškos veiklos
sūkuryje – veiklus Lietuvių Ben-
druomenės darbuotojas, skautų
vadovas, jis aktyviai bendra-
darbiavo spaudoje ir beveik de-
šimtmetį vadovavo Draugo fon-
do tarybai. Tačiau laikas diktuoja
nepalaužiamą gamtinį dėsnį.
Po ilgos ligos, balandžio 1 dieną,
Bronius Juodelis iškeliavo pas
Viešpatį. Jo palaikai balandžio 10
dieną buvo palaidoti Lietuvių
Tautinėse kapinėse Čikagoje.

,,Draugo” taryba, redakcija ir administracija reiš-
kia nuoširdžią užuojautą velionio našlei Ramunei Juo-
delienei bei jo artimiems draugams.

,,Draugo” info

Ekonomistas, pedagogas, JAV lietuvių visuomenės
veikėjas Bronius Juodelis gimė 1924 m. lapkričio 16 d. Du-
setose.

Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vo-
kietiją. Kempteno karo pabėgėlių stovyklo-
je baigė lietuvių gimnaziją, redagavo skau-
tų leidinius „Geležinio Vilko balsas” (1947 m.)
ir „Baltijos banga” (1948 m.). 1949 m. persi-
kėlė į JAV. 1955 m. baigė ekonomikos studi-
jas Ilinojaus universitete, vėliau studijavo
De Paul universitete Čikagoje. 1965 m. bai-
gė JAV aukštąją skautų vadovų mokyklą.
1972 m. baigė Northeastern universitetą,
įgydamas magistrą iš pedagogikos.

1969–1972 m. dirbo Čikagos Švietimo ta-
rybos koordinatoriumi, asistentu. 1972–1974
m. Lemonto lituanistinės mokyklos moky-
tojas. 1973–1992 m. dėstė Čikagos aukštes-
niojoje komercijos mokykloje. Nuo 1974 m.
Pedagoginio lituanistikos instituto dėstyto-
jas, Pedagogikos skyriaus vedėjas. 1976–
1980 m. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas,
1985–1989 m. Krašto valdybos vicepirmi-
ninkas finansams. 1976 m. Lietuvių tautinių

šokių festivalių korporacijos steigėjas, iki 2001 m. direkto-
rių tarybos pirmininkas, 1976 m. V lietuvių tautinių šokių šven-
tės komiteto pirmininkas. 1990–1995 m. Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro vicepirmininkas. 1993–2001 m. Drau-
go fondo direktorių tarybos pirmininkas.

Lietuvos na-
cionalinės
filharmoni-

jos svetainėje ba-
landžio 18 d. įvyks
tarptautinio ir tarp -
institucinio leidy-
bos projekto pri-
statymas. Jo metu
šio sumanymo au-
torius pianistas Ga -
brielius Alekna ir
šios iniciatyvos są-
jungininkas diri-
gentas Christophe-
ris Lyndon-Gee
(Aus tralija-Italija)
kalbės apie didžiulės klasikinės
muzikos įrašų kompanijos ,,Na-
xos” išleistą autorinę Vytauto Ba-
cevičiaus kompaktinę plokštelę,
prometėjišką lietuvių išeivijos kom-
pozitoriaus figūrą bei konceptualų
jo muzikos modernizmą.

Nepaisant to, kad V. Bacevi-
čius (1905–1970) yra titaniška isto-
rinė Lietuvos muzikos kultūros as-
menybė po Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio, dėl įvairių, ypač istori-
nių, priežasčių jo muzikos atliki-
mas ir įrašai vis dar nepakankamai
atspindi jo reikšmę kultūrinėje są-
monėje.

Kompaktinėje plokštelėje ,,Vy-
tautas Bacevičius. Orchestral
Works”, be minėto Koncerto forte-
pijonui Nr. 4 (,,Symphonie Concer-
tante”, 1962) pristatomos dvi pa-
saulinės įrašų premjeros – Kon-
certas fortepijonui Nr. 3 (1946/1949)

ir ,,Pavasario siuita” (1958) simfoni-
niam orkestrui.

Iš karto po pristatymo įvyks sim-
foninės muzikos koncertas, kurio metu
bus atliktas ir šiuose įrašuose įam-
žintas Ketvirtasis V. Bacevičiaus kon-

certas fortepijonui. Kartu su G. Alek-
na ir Ch. Lyndon-Gee jį atliks Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras, 2013-
ųjų birželį visą savaitę dalyvavęs spe-
cialiose V. Bacevičiaus muzikos įrašų
sesijose. – 3 psl.

Bronius Juodelis iškeliavo į Visagalio buveinę

V. Bacevičius mic.lt nuotr.



Šeštadienį, balandžio 11-ąją, Popiežius Pran-
ciškus paskelbė bulę „Misericordiae Vultus – Gai-
lestingumo veidas”. Joje jis paaiškina, kodėl nu-
sprendė skelbti neeilinį Bažnyčios jubiliejų, ku-
ris prasidės gruodžio 8 dieną ir tęsis iki 2016 metų
lapkričio 20 dienos, ir kaip jį švęsti tiek Romoje,
tiek vietinėse Bažnyčiose.

Gruodžio 8 dieną, antradienį, per Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, po-
piežius atidarys Vatikano bazilikos Šventą-

sias duris, kurios, anot popiežiaus Pranciškaus,
per Šventuosius metus bus Gailestingumo durys, kad
„visi, kurie pro jas įžengs, galėtų patirti guodžian-
čio, atleidžiančio ir viltį dovanojančio Dievo meilę”.

Trečiąjį advento sekmadienį, gruodžio 13 dieną,
tokios pat Šventosios durys bus atvertos Romos ka-
tedroje, t. y. Laterano bazilikoje, ir netrukus po to ki-
tose dviejose popiežiškosiose bazilikose, Romoje. To-
dėl popiežius įteikė bulės tekstą visų keturių po-
piežiškųjų bazilikų arkikunigams, kad ir tose bazi-
likose būtų žinomas popiežiaus potvarkis dėl Gai-
lestingumo jubiliejaus paskelbimo ir jo šventimo
tvarkos.

Šventasis Tėvas nurodė, kad tą patį trečiąjį ad-
vento sekmadienį visose Bažnyčios vyskupijose per
visus Šventuosius metus būtų atvertos tokios pat Gai-
lestingumo durys katedroje, konkatedroje arba ko-
kioje kitoje ypač svarbioje vyskupijos bažnyčioje. Be
to, leido vietos vyskupui nuspręsti, ar atverti dar ki-
tas Gailestingumo duris kurioje nors vyskupijos
šventovėje, kurią noriai lanko gausūs tikintieji,
dažnai joje patiriantys ypatingą malonę, leidžiančią
atrasti atsivertimo kelią. „Šitaip kiekviena vietinė
Bažnyčia bus paskatinta šiuos Šventuosius metus pa-
tirti kaip nepaprastos malonės ir dvasinio atsinau-
jinimo metą”, – parašė bulėje popiežius.

Gairės kasdieniniam gyvenimui

Popiežius Pranciškus išdėsto plačią gailestin-
gumo teologiją ir gailestingumo dvasingumą, su di-
deliu troškimu, kad tai nebūtų vien žodžiai, abst-
rakčios sąvokos, tačiau širdį ir protą paliečiantis su-
vokimas apie Dievą, gairės kasdieniam gyvenimui
ir santykiams su tais konkrečiais žmonėmis, kuriuos
sutinkame aplink save.

„Jėzus Kristus yra Dievo gailestingumo veidas”
(1), skelbia pirmasis sakinys, kurio žodžiai tapo ir
visos bulės antrašte. Žodyje „gailestingumas” yra
krikščioniško tikėjimo slėpinio sintezė. Dievo gai-
lestingumas tapo gyvu, pasiekiamu ir paliečiamu per
Jėzų iš Nazareto. Jėzus savo žodžiais, gestais ir visu
savimi apreiškia Dievo gailestingumą.

Gailestingumas yra Dievo prigimtis, Jo savybė.
Šventasis Tėvas cituoja nemažai Biblijos eilučių, ku-
rios aprašo Dievą kaip „gailestingą”, „amžinai gai-
lestingą”, Bažnyčios liturgiją, kurioje gyvas supra-
timas, kad Dievo visagalybė pasireiškia ypač per gai-
lestingumą ir atleidimą. Dievo gailestingumas yra
didesnis už bet kokią nuodėmę.

Dievo gailestingumas nėra abstrakti idėja, tačiau
konkreti tikrovė, kuria jis apreiškia savo meilę, pa-
našią į tėvo ir motinos, kurių rūpestis savo vaiku
kyla iš pačios jų gelmės (6), paaiškina Pranciškus.

Gailestingumas yra visos Dievo išgelbėjimo is-
torijos priežastis. Per gailestingumą Dievo veikimas
tampa gelbstinčiu. Jėzus savo kančią ir mirtį išgy-
vena gailestingumo horizonte. „Jėzaus misija, kurią
Jis gavo iš Tėvo, buvo apreikšti dieviškos meilės slė-
pinį jos pilnatvėje” (8), rašo Pranciškus. Jėzaus as-
muo yra meilė, kuri save atiduoda veltui. Viskas jame
kalba apie gailestingumą, nieko jame nėra be at-
jautos. Daug Evangelijos epizodų liudija, jog Jėzus
veikė vedinas gailestingumo ir gailesčio – paklydu-
siems, pavargusiems, sergantiems, pavergtiems. Pa-
rabolėse Jėzus atskleidžia Dievo prigimtį, kuri yra
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JAV PAŠTO TARNYBA TIKRAI
STEBUKLINGA?

,,Draugo” bendradarbis R. Kriaučiūnas kovo
26 d. laidoje, atrodo, lyg rimtai dėkoja JAV paštui už
stebuklingai greitą ,,Draugo” per vieną dieną pri-
statymą į jo namus Lansing, MI. Tai turbūt gudriai
nuslėpta pašaipa paštui, kai mes visi žinome, kad net
Čikagoje ,,Draugą” gauti laiku ar tik savaitę pavė-
lavusius kelis numerius iš karto, yra įprastas reiš-
kinys. Mes dažnai sakome, jog JAV paštas nemėgsta
etninės spaudos, ypač rašytos ne anglų kalba. Netiesa.
Aš štai gavau angliškai rašytą  ,,Draugas News” va-
sario laidą, ant kurios išsiuntimo data yra pažymė-
ta kaip kovo 2, pasiekė mane tik po trijų savaičių –
kovo 26!

Kaltinti ,,Draugo” redakciją ar administraci-
ją turbūt būtų neteisinga, ar ne?

Aleksas Vitkus,
Lemont, IL

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos 
stiliaus redakcija netaiso

Dokumentu „Misericordiae Vultus”
popiežius skelbia gailestingumo metus

panaši į Tėvo, nepasiduodančio tol, kol neiš-
tirpdo nuodėmės, kol neįveikia atmetimo gai-
lestingumu ir užuojauta.

Gailestingumas yra tai, kas apibūdina
Dievo prigimtį ir Jo veikimą, Jėzaus asmenį ir
misiją. Gailestingumas yra tai, kuo turi pasi-
žymėti krikščioniškas gyvenimo būdas tų,
kurie yra Kristaus mokiniai. Gailestingumas
nėra vien Tėvo elgesio taisyklė, bet ir kriteri-
jus supratimui, kas yra jo vaikai. Mes pati-
riame gailestingumą ir patys turime juo gy-
venti. Atleidimas už įžeidimus yra pati aiš-
kiausia gailestingos meilės išraiška ir mums,
krikščionims, tai moralinis imperatyvas, ku-
rio negalime aplenkti. Daugybę kartų yra
sunku atleisti, bet atleidimas yra įrankis
mūsų trapiose rankose, kad pasiektume širdies
ramybę. Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir
keršto ištirpimas yra būtinos sąlygos laimin-
gam gyvenimui. Meilė nėra ir negali būti
abstrakti, ji paliečia kasdienį elgesį.

Gailestingumas turi būti Bažnyčios sie-
lovados atrama. Jos skelbimas ir liudijimas ne-
gali būti atsieti nuo gailestingumo. Galbūt il-
gam pamiršome nurodyti ir eiti gailestingumo
keliu, pasiduodami pagundai siekti vien tei-
singumo. Atėjo laikas Bažnyčiai iš naujo skelb-

ti džiugią atleidimo žinią, kai gailestingumo ir at-
leidimo patirtis šiuolaikinėje kultūroje tampa vis
blankesne.

Prisimintas šv. Jonas Paulius II

Popiežius Pranciškus pasinaudojo proga pri-
minti, kad didį mokymą apie gailestingumą skelbė
vienas iš jo pirmtakų, šv. Jonas Paulius II savo ant-
rojoje, daug kam netikėtoje enciklikoje „Dives in mi-
sericordia”, kurioje  pažymėjo, jog šiuolaikinė kul-
tūra tarsi verčia pamiršti gailestingumą, bet būtent
todėl jį reikia skelbti, nes tame atsispindi tai, kas la-
biausiai žmogiška; nes pati gailestinga Dievo meilė,
apreikšta Kristaus slėpinyje, įpareigoja skelbti ir
melsti gailestingumo. 

Nukelta į 11 psl.



mo buvo pripažinta tarnavusi KGB. Prie dešiniųjų
sparno nepritapo ir aktorius Regimantas Adomai-
tis, karjerą padaręs sovietiniame kine ir vaidinęs lie-
tuviškame kino filme „Niekas nenorėjo mirti”, ku-
riame partizanai vaizduoti banditais, ir kt. 

Mirus Romualdui Ozolui Vytautas Lands-
bergis pasakė tokius žodžius: „Romualdas
Ozolas buvo veikli, ryški ir prieštaringa as-

menybė”. Gal tą prieštaringumą jau buvo pastebė-
ję ir Sąjūdžio tarybos nariai, jeigu jie vienbalsiai pa-
sisakė už V. Landsbergį (tik tokiu atveju V. Lands-
bergis sutiko būti pirmininku – jeigu visi pasisakys
vienbalsiai)? Prieštaringumą R. Ozolo žodžiuose ir
veiksmuose galima buvo pastebėti ir šiais laikais.
Štai po mirties rodytame nesename R. Ozolo inter-
viu jis sako, kad minėtoji filosofijos chrestomatija,
išleista gūdžiais sovietiniais laikais, buvo grįži-
mas į Europą (suprask – siekinys), o po kelių mi-
nučių jis jau kalba apie Europą kaip praradusią savo
esmę (suprask – stojimas į ES buvo klaida), nes ji pa-
neigė krikščioniškąjį pagrindą. Beveik dvidešimt
metų buvęs komunistu jis kaltina Europą atmetus
krikščionybę. Sąjūdžiui, kuris lietuvių tautą vedė į
Vakarus, į Europą, rašęs programinius dokumentus,
vėliau kūrė organizacijas, kurios priešinosi suar-
tėjimui su Europa. 

Štai su kokiu pasidygėjimu apie Europos Są-
jungą jis kalbėjo viename iš interviu: „Juk iš esmės
nuo pat pradžių Bendrijos projektas buvo paremtas
marksistiniais kosmopolitinio vienijimosi princi-
pais, tokiais pat, kaip ir internacionaliniai mask-
viškės sąjungos principai, tik čia dar buvo kalbama
apie tautines integruotas respublikas, ant kurių di-
džiausia dalimi ir suklupo raudonieji. Mėlynieji to-
kios klaidos negalėjo sau leisti iš pat pradžių, ir ES

Konstitucijoje tautos kaip subjekto ne-
beliko išvis, liko nominalios valstybės.
Kad integracija vyktų dar sklandžiau, eli-
minuotas europinės kultūros istorinis pa-
matas – krikščionybė. Dar Bendrijos lai-
kotarpiu Europa į nepriklausomybę be-
siveržiančias Europos rytines tautas pa-
sitiko ir idėjiškai, ir politiškai, ir juri-
diškai pasirengusi priimti tik besąly-
giško paklusimo Vakarams režimu – pa-

gal visiškai imperinį projektą. Bet kodėl vis dėlto visi
išsivadavusieji be žado traukė į mėlynosios ana-
kondos nasrus? – buvo užhipnotizuoti, nuvarginti,
kaip nostalgija patobulinton imperijon traukė ma-
sinė bandos sąmonė?”

Velionio bičiulis In memoriam sakė, kad Ro-
mualdas buvo įžvalgus. Argi? Štai toks pavyzdėlis.
Kai R. Ozolui mirus propatria.lt tinklalapis jam pri-
siminti atspausdino jo kalbą, pasakytą 1988 m. stei-
giamajame Sąjūdžio suvažiavime, anonimas ją pa-
komentatavo taip: „Lyg ir įprasta mūsuose kalbėti
apie velionį tik gerai arba nieko. Todėl gal kam ir pa-
sirodys, kad čia prieštarauju iškiliai asmenybei, bet
jaučiu pareigą išreikšti pastebėjimą, kad Persi-
tvarkymo Sąjūdžio programa (R. Ozolo rašyta – Red.)
taip ir liko tik metmenų lygyje. Uzurpavę beveik vi-
sas valdžios struktūras karjeristai parsidavėliai
numarino tautos patriotų pradėtus darbus, ir kaip
pigų skudurą pardavė Tėvynę kitam dar klastin-
gesniam priešui, kurio tankai jau važinėja šventa
mums žeme”.

Atkreipiu skaitytojų dėmesį į paskutinius „ko-
mentatoriaus” žodžius. Jie rodo, ką gali išprovokuoti
radikalusis tautiškumas. Šiandien beveik visos
parlamentinės Lietuvos partijos sutinka, o visuo-
menė remia Lietuvos kariuomenės stiprinimą ir
NATO bazių steigimą, kad tokiu būdu būtų atbaidyti
Rusijos tankai, o kai kas naudojasi proga Vakarus
apšaukti „klastingesniu priešu”. Klastingesniu už
ką? Matyt, už sovietus. Gerbtinas būtų grynos rasės
siekimas, jeigu jis nevestų į pražūtį. 

Manau, kad ginčytis su Filosofu nėra nepagar-
ba jo atminimui. Pripažįstu, kad tai buvo didis
mūsų laikų mąstytojas, jo klausantis reikėdavo ge-
rokai pasitempti, bet ne visada gali sutikti ir su di-
džiaisiais.

Velykų šventę Lietuvoje aptemdė
netekties šešėliai – tomis pačio-
mis dienomis vienas po kito be

laiko, abu pakirsti vėžio ligos, mirė 1990
m. Nepriklausomybės Akto signatarai
Algirdas Patackas ir Romualdas Ozo-
las. Ypač daug dėmesio žiniasklaidoje
skirta R. Ozolo, kuris buvo vienas iš Są-
jūdžio kūrėjų, asmenybei. Ne kartą kel-
tas klausimas: kodėl ne Romualdas Ozolas,
o Vytautas Landsbergis tapo Sąjūdžio ir Lietuvos va-
dovu, bet į jį taip ir liko neatsakyta. Bandyta lyg mes-
ti kaltinimą V. Landsbergiui. Pvz., Sąjūdžio laikų žur-
nalistė A. Urbonaitė prisiminė atvejį, kai „Atgimi-
mo” žurnale, kur ji dirbo ir kurio redaktorius buvo
R. Ozolas, V. Landsbergis pats organizavęs pagyrimus
sau; vienas iš Sąjūdžio iniciatorių Alvydas Meda-
linskas, pripažinęs V. Landsbergio nuopelnus, nu-
sistebėjo, kad Atkuriamojo Seimo pirmininku tapęs
V. Landsbergis savo pavaduotoju nepaėmė R. Ozolo.
Buvo dar minima, kad kai Sąjūdžio vadovu buvo iš-
rinktas V. Landsbergis, neva buvo sutarimas, kad ro-
tacijos būdu po kurio laiko jį pakeis R. Ozolas, bet esą
V. Landsbergis posto nepaliko. (Jeigu tai tiesa, kodėl
Sąjūdžio taryba neprieštaravo?) 

Taigi ir liko neaišku, kodėl atkurtos Lietuvos
valstybės vadovu tapo ne Romualdas Ozolas, filoso-
fas, vadinamas Sąjūdžio ideologu, strategu, o mu-
zikos profesorius Vytautas Landsbergis, kuris, kaip
susidaro vaizdas iš kai kurių sąjūdininkų prisimi-
nimų, visus apžavėjęs savo pirmąja kalba Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės susirinkime, nors į jį nebuvo
net kviestas. Politologė Ainė Ramonaitė daro tokią
išvadą: V. Landsbergis tiesiog tiko. 

Nebuvus Sąjūdžio įsčiose ir Lietuvos gimimą ste-
bėjus žmogaus iš gatvės pozicijoje lengviau samp-
rotauti, nes nesieja įsipareigojimai „savo” ar „ne
savo” draugui, bendražygiui. Taigi, kaip į šį klausimą
atsakyčiau pati? 

Matyt, susidariusi situacija galėjo išsispręsti tik
taip. O jeigu žiūrėtume iš šios dienos realijų, atrodo,
gerai, kad taip atsitiko, nes pastaraisiais metais Ro-
mualdas Ozolas buvo visko, kas vyksta šiuo metu,
kritikas. O aršiausiai jis priešinosi stojimui į Eu-
ropos Sąjungą, buvo tapęs tam tikra prasme kraš-
tutiniu tautininku (2008 m. dalyvavo steigiant Lie-
tuvių tautinį centrą, nors 1992 m. įsteigė Centro par-
tiją), bevelijančiu Lietuvą aptverti kinų siena. Jei-
gu būtų laimėjusi kinų sienos strategija, ar nebū-
tume šiandien panašioje kaip Ukraina padėtyje? Juk
labai saugodami savo savastį, savo tradicijas ir kal-
bą, kovodami su viskuo, kas nėra lietuviška, žinoma,
nebūtume stoję į Europos Sąjungą ir NATO. Kur
kraštutinis nacionalizmas nuvedė mūsų tautininkų
taip liaupsintą Vengriją, matome – atgal į Rusijos glė-
bį. 

Galimas dalykas, šį mąstytoją užspeitė į kampą
pralaimėjimas ir šalininkų nuolat jam kalama min-
tis, kad Landsbergis iš jo pagrobė valdžią. 

Romualdas Ozolas išties buvo aukštos prabos in-
telektualas, dar anais laikais bandęs sužmoginti ne-
žmonišką sovietinę sistemą, pvz., apie 1965-uosius jis
ir būrelis kitų filosofų išleido tuomet sunkiai įsi-
vaizduojamą vakarietiškos filosofijos chrestomati-
ją; buvo vienas iš drąsaus „Kultūros barų” žurnalo
kolektyvo narys. Bet 1973 m. jis įstoja į Komunistų
partiją ir po dvejų metų priimamas dirbti į Minist-
rų Tarybos sekretoriatą (sakoma, kad kalbas rašy-
davo ministrui pirmininkui). Po penkerių metų
tapo „Minties” leidyklos vyr. redaktoriaus pava-
duotoju. Taigi sovietiniais laikais darė sėkmingą kar-
jerą. Gal tai ir sutrukdė Sąjūdyje bei vėliau Sąjūdžio
vedamoje nepriklausomoje valstybėje laimėti aukš-
čiausias pozicijas? Nors, tiesa, premjere tapusi Ka-
zimira Prunskienė jį buvo pasikvietusi viceprem-
jeru. 

Taip jau atsitiko, kad pradžioje Persitvarkymo
Sąjūdžio (taikantis prie M. Gorbačiovo Perestroikos
– persitvarkymo) vardu įsiregistravusi organizaci-
ja greitai numetė pirmąjį pavadinimo žodį ir tapo
Lietuvos Sąjūdžiu. Subyrėjo ir pirmasis Sąjūdžio eše-
lonas, nes ėmė ryškėti skirtingos pažiūros. Štai
dainininkas Vaclovas Daunoras, rašytojas Vytautas
Petkevičius ir tautinės švietimo reformos autorė Mei-
lė Lukšienė tiesiog pratrūko pykčiu Sąjūdžio pir-
majame suvažiavime, kai vienas kaunietis pasiūlė
Sąjūdžiui deklaruoti visiškos Lietuvos nepriklau-
somybės siekį. Jie tą pareiškimą pavadino provo-
kacija. Justinas Marcinkevičius ir Romualdas Ozo-
las (1989–1990 m.) buvo Lietuvos komunistų partijos
CK biuro nariai. Kazimira Prunskienė vėliau teis-
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Kodėl ne R. Ozolas tapo 
Sąjūdžio ir Lietuvos vadovu?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

V. Bacevičiaus muzika...
Atkelta iš 1 psl.

Šio tarptautinio leidybos projekto idėja visiškai
neatsitiktinai kilo G. Aleknai. Skirtinguose pasau-
lio taškuose (nuo New Yorko iki Birštono) koncertus
rengiantis pianistas, sukaupęs didelį koncertinį re-
pertuarą (nuo klasicizmo iki minimalizmo), yra
tikras V. Bacevičiaus muzikos žinovas. 

2012 m. pasirodžiusį visų V.  Bacevičiaus ,,Žo-
džių” įrašą, išleistą britų kompanijos,,Toccata Clas-

sics” ir labai palankiai įvertintą kritikų, G. Alekna
įrašė bendradarbiaudamas su dukart ,,Grammy” ap-
dovanota prodiusere Judith Sherman bei keturis kar-
tus ,,Grammy” apdovanojimui pristatyta pianiste Ur-
sula Oppens . Jo Muzikos menų daktaro disertacija
apie V. Bacevičiaus nespausdintus kūrinius forte-
pijonui buvo apdovanota Richard F. French prizu
kaip geriausia New Yorko Juilliard meno mokyklos
metų disertacija.

ELTA info

Lietuvių kompozito-
rius, pianistas Vy-
tautas Bacevičius

gimė 1905 m. rugsėjo 9 d.
Lodzėje (mirė 1970 m.
sausio 15 d. New Yorke).
1926 m. baigė Lodzės
konservatorijos fortepijo-
no ir kompozicijos kla-
ses.1926–1927 m. studi-
javo Lietuvos universitete
Kaune. 1927–1928 m.
studijavo filosofiją Sorbo-
noje, mokėsi skambinti
fortepijonu. 1928 m. eks-
ternu išlaikęs egzaminus
gavo Paryžiaus rusų kon-
servatorijos diplomą.

1928–1939 m. kaip
pianistas Europoje su-
rengė daugiau kaip 300
solinių koncertų. 1931–
1933 m. dėstė Kauno
muzikos mokykloje,

1933–1939 m. Kauno kon-
servatorijoje. 1933 m. reda-
gavo ir leido žurnalą „Muzika
ir teatras”. 1938 m. tarptauti-
nio E. Ysaye pianistų kon-
kurso Belgijoje komisijos na-
rys. Belgijos karalius Leo-
poldas III jį apdovanojo ordi-
nu. Dalyvavo Tarptautiniuose
šiuolaikinės muzikos draugi-
jos festivaliuose (Londonas,
1938 m.) ir (Varšuva, 1939
m.) kaip Lietuvos sekcijos
vadovas. 1939–1940 m. kon-
certavo Pietų Amerikoje. Nuo
1940 m. gyveno New Yorke,
rengė koncertus New Yorko
„Carnegie Hall”, Čikagoje,
Bostone. Dėstė New Yorko,
Brooklyno konservatorijose,
Long Island muzikos institu-
te. 1969 m. gavo JAV kom-
pozitorių asociacijos premiją.V. Bacevičius Čikagoje 1941 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.
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TELKINIAI

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šviesos ir gyvybės triumfą
Velykų varpai kai paskelbs,
Su Viešpačiu mūsų brangiausiu
Širdis kiekviena prisikels.
Lai gaivūs pavasario vėjai
Ją sveikins, įkvėps, pakylės,
O tvirto tikėjimo tiesos
Jai kelią į džiaugsmą nuties...

Po ilgos ir sunkios žiemos Velykų
sekmadienis pasitaikė gražus,
saulėtas. Nuostabios buvo ir pri-

sikėlimo šv. Mišios, aukotos Dievo Ap-
vaizdos lietuvių bažnyčioje, South-
field, MI. Giesmes giedojo Kastytis
Giedraitis, Romas Maziliauskas, Linas
Mikulio nis ir Vytas Underys. Vargo-
navo Rita Giedraitienė. Kelias giesmes
giedojo R. Giedraitienė bei Simona
Gavrilen ko. R. Giedraitienei akompa-
navo muz. Rimas Kasputis, grodamas
tri mitu. Ypač pakiliai skambėjo visų
giedama giesmė „Linksma diena
mums nušvito”, – maldininkų balsai
kilo į dangų. Procesijoje aplink baž ny-
čią dalyvavo ir aukų rinkėjai bei „Ži-
burio” lituanistinės šeštadieninės mo-
kyklos vaikučiai su puokštėmis gėly-
čių. Šv. Raštą skaitė Raminta Vil kienė.

Prisikėlimo šv. Mišias atnašavo
ir tam skirtą pamokslą pasakė para-
pijos klebonas kun. Gintaras Anta-
 nas Jonikas. Jis sveikino parapijie čius
ir svečius tardamas: „...Beauš tant Ve-
lykų rytui kilkime pabudusios dvasios
gyvenimui. Kaip tas žiem ken čio grū-

das, kuris gerai atsigulėjo šaltoje že-
mėje. Tirpdykime širdžių įša lą, gai-
vinkime apledėjusią sąžinę, atleiskime
vieni kitiems kaltes, pakilkime gyve-
nimui, pilnam Dievo malonės. Šį rytą
susitinkame su geriausiu, stipriau-
siu, patikimiausiu įrodymu, kaip Iš-
ganytojas Jėzus mus myli. Prisikėli-
mas – tai tikrovė, kuri yra čia, įdiegta
mumyse ir atsiverianti prieš mus.
Klausykimės Viešpaties bal so... Tik
nuo jūsų pasitikėjimo Die vu priklau-
so, ar džiuginanti Vely kų dvasia bus
praeinantis, išblėstantis reiškinys, ar
vidinė permaina, ku rios dėka visą to-
lesnį gyvenimą bū site Gyvojo Dievo
tauta, liudijanti sau ir pasauliui Ti-
kėjimo, Vilties ir Mei lės dovanas...” 

Kun. Gintaras Antanas Jonikas dė-
 kojo visiems, kurie dalyvavo ir pri sidė-
jo prie šių trijų dienų Šventosios sa-
vaitės apeigų. Jis perskaitė prelato
Edmundo J. Putrimo Šv. Velykų svei ki-
nimą, kuriame ypač buvo pabrėžta,
kad „...Pasaulis kabo ant ištikimų sa-
 vanorių rankų...” Klebonas, palin kė jęs
gražių, šviesių ir dvasios pilnų Šv. Ve-
lykų, dėkojo parapijos savanoriams,
kurie nuolat padeda savo parapijai,
„savo antriems namams!”

Aukas prie altoriaus nešė parapi-
jos tarybos pirmininkė Laimutė Ma zi-
liauskienė, Krikščioniškos tarnybos
pirmininkė Elena Alkuvienė ir Lietu-
vos Dukterų draugijos iždinin kė Pa-
tricia Kaunelienė. O Švietimo ko miteto
pirmininkė Vilija Matve kienė prie al-
toriaus atnešė Pašvęsto jo gyve nimo pa-
veikslą, Justinas Del Pup artė jančios

Pirmosios komunijos pro ga – Pirmo-
sios komunijos ka te kizmo knygutę,
šių eilučių autorė ir Litur gijos komi-
sijos narė – pintinę margučių.

Baigiantis šv. Mišioms Šv. Velykų
proga kleboną ir parapijiečius pa svei-
 kino parapijos tarybos pirminin kė
Laimutė Maziliauskienė.

Po Prisikėlimo šv. Mišių būrys
pa rapijiečių ir svečių susirinko šven-
tiškai išpuoštoje parapijos svetainėje.
Velykas švęsti visuomet smagu, net ir
ne namuose, net ne su artimaisiais.
Praėjusiais metais Dievo Apvaizdos pa-
rapijoje buvo pradėta nauja tradicija –
po Prisikėlimo šv. Mišių su si rinkti ir
Velykas švęsti kartu, lyg vie na šei-
ma. Atrodo, kad pasisekė, nes dalyva-
vo gražus  būrys  parapijiečių ir sve-
čių. 

Dalyvius sveikino ir už dalyvavi-
 mą jau antroje velykinėje šventėje dė-
kojo šių eilučių autorė. Kun. Gin ta ro
Antano Joniko prašymu prieš val gį su-
sikibome rankomis ir sukalbė jome

„Tėve mūsų”. Jis palaimino da lyvius
ir vaišes.

Dievo Apvaizdos parapijos nuola-
tinė šeimininkė Regina Greenhalgh
buvo paruošusi daug gardžių šaltų ir
karštų patiekalų, skanėstų ir margu-
čių. Po to visi džiaugsmingai svei kino-
me vieni kitus, daužėme margu čius ir
vaišinomės, bendravome. Nuo taika
buvo pakili, šeimyniška. Buvo linksma
ir smagu parapijiečių, drau gų ir seniai
matytų bičiulių būryje, todėl kelios va-
landos prabėgo greitai. 

Mūsų gerbiamas kun. Gintaras
Antanas Jonikas – tikrai nuostabi as-
menybė. Jis kiekvienam paspaudė
ranką ir rado gerą žodį. Jautėmės ypa-
tingi žmonės. Atsisveikindami jam
dėkojame už nuoširdumą, rūpes tį ir
progą pasijusti parapijos šeima. Skirs-
tėmės tikėdami, kad Šv. Velykų tradi-
cija Dievo Apvaizdos parapijoje išliks
ilgam. 

Šv. Velykų šventę rengė Dievo Ap-
vaizdos parapija.

Velykos Dievo Apvaizdos parapijoje

Dalis šventės dalyvių Juozo Vaičiūno nuotraukos

Klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas

Mišių metu giedojo Linas Mikulionis, Vitas Underys, Kasty-
tis Giedraitis, Romas Maziliauskas ir Simona Gavrilenko. Var-
gonavo Litur gijos komiteto pirmininkė Rita Gied raitienė.

Parapijos pastoracinės tarybos pirmininkė Laimutė Ma-
ziliauskienė  Šv. Velykų proga sveikina kleboną kun. Gin-
tarą Antaną Joniką ir visus parapijiečius.
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Lituanistikos tyrimo ir studijų centro naujienos

LORETA TIMUKIENĖ

Tęsiasi LTSC bendradarbiavimas
su Lietuvos edukologijos uni-
versitetu (LEU) – kovo mėn. pas

mus sve čiavosi šios aukštosios mo-
kyklos dėstytojas prof. Juozas Skirius.
Istorikas, lietuvių išeivijos istorijos ty-
rinėtojas LTSC lankėsi jau ne pirmą
kartą – šįkart profesorius rinko me-
džiagą knygai apie išeivijos indėlį į Lie-
tuvos valstybės kūrimą. Sausio-vasario
mė nesiais turėjome pagalbininkes iš
LEU – studentės Agnė Aleksaitė, Ša rū-
 nė Baronaitė, Raimonda Gadliaus kai-
tė, Ingrida Viluckytė, savait ga liais at-
likusios praktiką Čikagos ir Maironio
lituanistinėse mokyklose, turėdamos
laisvą dieną talkino Litua nistinių ty-
rimo ir studijų centre. Li tuanistikos ir
žurnalistikos mokslus Vilniuje studi-
juojančios praktikantės pas mus tvar-
kė vertėjo, diplomato Po vilo Gaučio ar-
chyvą, taip pat lietuviškų atvirukų
bei vizitinių kortelių rinkinius.

Kovo 28 d. į svečius pasikvietėme
Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM)
dešimtokus – jiems aprodėme centre
esančius archyvus, apie juos papasa-
kojo LTSC vykdomoji vicepir mi ninkė
Kristina Lapienytė ir Žile vičiaus-Krei-
vėno muzikologijos ar chy vo direktorė

Genutė Razumienė.  Kadangi su ČLM
gyvename po tuo pačiu Jaunimo cent-
ro stogu, ateityje žadame surengti ir
daugiau tokių ekskursijų, leidžiančių
mokiniams sužinoti naujų įdomių da-
lykų apie mūsų istoriją, kultūrą.

Kovo 29 d. LTSC valdybos pirmi-
 ninkas dr. Augustinas Idzelis Cleve lan-
 de, OH, Akademinio skautų sąjū džio
renginyje skaitė paskaitą ,,Bai siojo
Birželio faktai ir kontroversija”.

Mūsų archyvai nuolat pasipildo –
šiais metais gavome rašytojo, pedago-
 go Antano Giedraičio (slapyvardis
Gied rius); teisininko, visuomenininko
Petro Linkaus; kultūros visuomeni nin-
 ko Viktoro Vaitkaus; Vinco Krė vės li-
tuanistinės mokyklos; taip pat buvusio
PLB  valdybos  pirmininko, JAV LB Ar-
chyvų komiteto nario, LTSC tarybos
pirmininko, filosofijos dr. Vytauto Bie-
liausko archyvinę me džiagą. Iš įvairių
vietovių vis gauna me naujų doku-
mentų, nuotraukų apie JAV Lietuvių
Bendruomenės veiklą. Bibliotekos fon-
dus papildė Ilonos ir Henriko Laucių
dovanotas vertingų knygų rinkinys –
literatūra lietuvių ir anglų kalbomis
apie An trąjį pasaulinį karą, pokarį, so-
vietinį laikotarpį. LTSC bibliotekos
fonduo se turime beveik 200 000 knygų
– tai ir mokslinė, ir grožinė literatūra,

Iš k.: LTSC vicepirmininkės Kristina Lapienytė ir Loreta Timu kienė, prof. Juozas Skirius,
LEU studentės Ingrida Viluckytė ir Raimon da Gadliauskaitė      A. Sidaugienės nuotraukos

LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė Čikagos lituanistinės mokyklos de-
šimtokams pasakoja apie LTSC archyvuose turimus rankraščius.

kai kurie mūsų turimi leidiniai iš-
leisti XVII amžiuje. 

Šiuo metu didžiausią laiko dalį ski-
riame parodos ,,Sportas JAV lietuvių
gyvenime” ruošimui – gegužės 2 d. ją
pristatysime Le-
monte, Pasaulio lie-
tuvių centre vyk-
siančios Ambasa dos
taurės metu. Paro-
doje bus pristatoma
ne tik LTSC archy-
vuose turima me-
džiaga, pradedant
DP (displaced per-
son) laikotarpiu ir
baigiant šiomis die-
nomis – prie jos
kviečiame prisidėti
visus sportavusius
ar spor tuojančius,
taip pat besidomin-
čius sportu. Parodą
remia Lietuvių Fon-
 das, kviečiame pri-
sidėti ir kitas orga-
nizacijas, sporto komandas, klubus, pa-
vienius žmones. Būsime dėkingi, jeigu
parodai paskolinsite (o gal vė liau no-
rėsite perduoti LTSC archyvams?) savo
archyvuose turimą me džiagą – nuo-
traukas, dokumentus, apdovanojimus,

sportinius trofėjus. Nuoširdžiai dėko-
jame John Baltrus, Sandrai Baksys, Li-
nui Gineičiui, Au gustinui Idzeliui,
Jim Lucas, Michael P. Lukas, Laurynui
Misevičiui, Ro mal dui Vyzui, Elvyrai

Vodopalienei, Povilui Žumbakiui, jau
paskolinu siems ar dovanojusiems eks-
ponatus parodai. Jeigu turėsite klau-
simų dėl būsimos parodos, skambin-
kite tel. 773-434-4545 arba rašykite el.
paštu info@lithuanianresearch.org

Vienas iš būsimos parodos ,,Spor tas JAV lietuvių gyvenime” eks-
po natų – nuotrauka iš Budrio fotoarchyvo. Prieš Pirmąjį pasau-
linį karą da rytoje nuotraukoje matome Baltimo rės lietuvių atletų
klubo gimnastus. LTSC archyvo nuotr.

Motinos Marijos Kaupaitės centras Pennsylvanijoje

Dieviškojo Gailestingumo sekmadienį, ba-
landžio 12 d. Pennsylvanijoje, Mt. Carmel
miestelyje, buvo pašventintas Motinos Ma-

ri jos Kaupaitės centras.  Centras veiks buvusiose
Šv. Petro vienuolyno patalpose. Jį pašventino Har-
risburg, Pennsylva nijos diecezijos vyskupas Ronald
W. Gainer. Iškilmėse dalyvavo  Šv. Kazimiero
seselės Margaret Petcavage, Rita Marie Kerdock ir
Deborah Romanuski.  

Motina Marija Kaupaitė atvyko į Mt. Carmel

miestelį 1907 m. spalio 7 d.  Čia ji kartu su kitomis
seselėmis įkūrė Šv. Kryžiaus mokyklą, kuri pradėjo
veikti 1908 m. sausio 6 d.  Tai pirmoji Šv. Kazimiero
seselių įsteigta lietuviška mokykla Amerikoje.
Todėl Motinos Marijos Kaupaitės centrui įkurti ir
buvo parinktas Mr. Carmel.  

Šv. Kryžiaus parapija savaran kiškai neveikia –
ji buvo sujungta su keturiomis kitomis parapijomis.
Naujoji vadinasi Divine Redeemer (Dieviško Iš-
ganytojo) parapija.  Tos parapijos klebonas kun.

Martin Moran talkininkavo įsteigiant Motinos
Ma rijos Kaupaitės centrą. Centro pašventinimas
įvyko praėjus beveik lygiai 75-eriems metams
nuo Motinos Marijos Kaupaitės mirties (ji mirė
1940 m. balandžio 17 d.).

Motinos Marijos Kaupaitės Centro direktore
paskirta Margaret ,,Peg” Bilder, katalikiškos mo -
kyklos mokytoja.  Ji pareigas pradės  eiti liepos mė-
nesį.  

,,Draugo” info

Kun. Martin Moran, Divine Redeemer bažnyčios kleboA.
nas, ir Peg Bilder prie naujojo Motinos Marijos Kaupaitės
centro. Mike Staugaitis nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Lietuvos Nepriklausomybei – 25-eri. Išmoktos (ne-
išmoktos) pamo kos ir namų darbai”, – diskusija to-
kia tema surengta Marijampolėje, kurios metu žinomi
šalies intelektualai ap tarė, koks buvo Lietuvai ir jos
gyventojams tas praėjęs ketvirtis amžiaus. 

„Dvidešimt penkeri metai, kaip sako istorikai,
per mažas laiko tarpas tyrinėti istoriją, turi
praeiti gerokai daugiau laiko.  Tačiau tai

nereiškia, kad negalime apmąstyti, ką padarė me ir
ko nepadarėme”, – pradėjo fo rumą Kovo 11-osios akto
signataras Algirdas Kumža. Jis sakė už praėjusius
25 metus jaučiantis ypatingą at sakomybę, kai žmo-
nės jam suteikė teisę pasirašyti Nepriklausomybės
atkūrimo aktą.

Forume dalyvavo filosofas, ISM Vadybos ir eko-
nomikos universiteto prorektorius, daugelio knygų
autorius, buvęs europarlamentaras Leoni das Dons-
kis, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas ku-
nigas Algir das Toliatas, politikos apžvalgininkas žur-
nalistas Vytautas Bruveris bei kino filmų („Kaip mes
žaidėme revo liuciją”, „Meistras ir Tatjana” ir kt.) re-
žisierė Giedrė Žickytė.

2011 metais sukurtas G. Žickytės filmas „Kaip
mes žaidėme revoliuciją” apkeliavo daugelio pa-
saulio šalių ekranus, buvo rodomas tokiose šaly se
kaip Rumunija, Armėnija ir Nor vegija. Be to, jį pa-
matė kino festivalių žiūrovai Jungtinėse Amerikos
Valsti jose, kur autorė susitiko su gerbėjais, Urug-
vajuje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Filme panaudoti
unikalūs kadrai iš asmeninių archyvų, taip pat ga-
lima iš vysti muzikinių intarpų iš Roko maršų,
skandalingo ir nepamirštamo roko grupės „Anties”
pasirodymo So vietų Sąjungos centrinės televizijos
tiesioginiame eteryje, kitų grupės kon certų, išgirs-
ti šių įvykių liudinin kų komentarus. 

Filmas tikina, kad Lietuvos žmo nes „dainuo-
jančiai revoliucijai” išju dino dainuojanti „Antis”. Tai
liudija įtrauktos filmuotos kronikos. Ne be kandžios
ironijos filme pasakojama ir apie spalvingą grupės
„Antis” įkvė pėjo ir  vadovo Algirdo Kaušpėdo asme -
nybę. Beje, šis atlikėjas, minint Bal tijos kelio 25-erių
metų sukaktį pernai rugpjūtį po 22 metų pertrau kos
viešėjo JAV ir surengė keletą koncertų bei susitiki-
mų su lietuviais.

„Tas laikas buvo tarsi mano pa saka. Tuo metu
buvau 9–10 metų, ir tuo metu vykęs istorinis virsmas
įtraukė ir mane. Kuriant filmą istorinė tiesa man sly-
pėjo žmonių emocijose. Filmą kūriau širdimi ir
emocija, negalvojau apie istoriją ar politiką. Dabar,
aišku, yra problemų, bet svarbiausia – aš galiu
kurti taip, kaip no riu, niekas nenurodinėja, kokiu
kam pu turėčiau rodyti tą revoliuciją”, – pasakojo G.
Žickytė.

„Kurti laisvą Lietuvą yra nuo la tinė kelionė. Joje
nukrenta visos kau kės, ji apnuogina žmogų. Jis ne-
gali likti abejingas. Dabar yra labai daug nepasi-
tenkinimo ir nusivylimo. Svar bu ne tik kalbėti, bet
ir išgirsti kitą. Kitaip mąstantis žmogus yra didžiu -

Išmoktos ir neišmoktos Nepriklausomybės 25-mečio pamokos

lis turtas. Turime subręsti dialogui ir, kaip sakė po-
piežius Jonas Paulius II, statyti tiltus, ne sienas. Ne
laiku ir ne vietoje pasakyta tiesa kartais už muša žmo-
gų. Tiesa, pasakyta be mei lės, yra žudanti. Reikia ras-
ti teisingus žodžius ir paraginimus. Supran tama, eiti
sąmoningumo link – sun kus kelias, tačiau tai ne-
reiškia, kad neturime juo eiti apskritai”, – kalbėjo ku-
nigas A. Toliatas.

L. Donskio nuomone, svarbu yra tapti normalia
vakarietiška tvarkin ga, gal net kiek nuobodžia vals-
tybe, reikia atsisakyti ideologizuoto mąs ty mo, mi-
tinio požiūrio į politikus ir valdžią. Tad būtina ge-
rokai pragy ven ti, kad adekvačiai suvoktumei savo
šalį.

„Dirbau daugelyje šalių, išsivadavau iš iliuzijų,
jog visur gerai, tik ne Lietuvoje. Iš sovietinio vaiko
ta pau vakarietišku žmogumi. Šiandien Lietuvoje yra
stabili politinė sistema, daug mažiau antisemitizmo
nei anks čiau. Lietuva darosi vakarietiška bei euro-
pietiška šalis. Nemaniau, kad jos tokios sulauksiu.
Turėtume susitai kyti su praeitimi ir paversti ją da-
barties stiprybe. Esame nuostabi šalis, tačiau ne-
mokame vertinti saviškių”, – kalbėjo profesorius L.
Donskis, pri dūręs, jog jis gali kritikuoti save, bet nie-
kada nekritikuoja savo šalies.

Jis sakė, kad ne vienoje srityje Lietuva pranoksta
savo kaimynes kitas Baltijos šalis – turime labai stip-
 rų litvakų palikimą, be to, tikrą išei vijos kultūrinį
stebuklą. „Man dažnai estai pasako – jums lengviau,
jūs didelė šalis, nors tas dydis yra labai sąlyginis da-
lykas”, – kalbėjo profesorius.

Jis sakė, kad maždaug 2009–2011 metais jau
ėmė suprasti, kad Lietuva tikrai pakankamai va-
karietiška ša lis, turinti stabilią politinę sistemą, su-
 gebanti susitarti esminiais klausimais, daugelyje sri-
čių tikrai pranokstanti tokias šalis kaip Vengrija ar
Bulgarija. „Turiu daug studentų iš įvai riausių šalių,
galiu apie ką noriu su jais kalbėtis, ir galiu pasakyti,
kad lūžis jau įvykęs, dabartinė
Lietuva yra daug aukštesnio lygio,
nei aš 2006–2007 metais maniau
kad ji bus. Tiesiog mes patys kar-
tais esame sau per daug kritiš-
ki”, – teigė profesorius.

Forumo dalyviai sakė, kad
Lietu va turi labai turtingą kultū-
rą, ypač iš siskiria jos teatras, tokie
lietuviai režisieriai kaip Eimantas
Nekrošius ar Oskaras Koršuno-
vas dirba visame pasaulyje ir yra
aukštai vertinami. Turime ir stip-
rių jaunų kompozitorių, pastarai-
siais metais atgimsta Lietuvos ki-
nas, turime puikių džiazo atlikėjų.
Galų gale svarbu ir tai, kad esame
išsaugoję švarią gamtą, eko logiją. 

„Mes esame labai darbštūs.
Atsi dūrę šalia išlepintų vakarie-
čių, mes stipriai šauname į priekį.
Pavyzdžiui, kino industrija Lie-
tuvoje finansuojama tris kartus
mažiau nei Estijoje. Reikia nusto-

ti burbėti ir žiūrėti, ką galime padaryti”, – kalbėjo
G. Žicky tė, neseniai sukūrusi naują filmą apie gar-
sų tragiško likimo fotografą Vitą Luckų „Meistras ir
Tatjana”.

„Tai vienas pačių įdomiausių ir savičiausių
sovietmečio fotografų, kuris neįtilpo į to meto rėmus.
Šis filmas – tai ir ypatinga tragiška meilės istorija.
Amerikoje yra saugomas jo darbų archyvas, aš 2010
metais nu vykau ten pas jo našlę ir niekaip ne-
 galėjau suprasti, kodėl mes 20 metų visiškai nesi-
domėjome šia išskirtine asmenybe ir jo darbais, net
jo foto grafijų albumas nebuvo išleistas. Tai ypatin-
ga asmenybė, sugebėjusi būti laisva tomis soviet-
mečio sąlygomis, nes vienas dalykas yra kurti Vaka -
ruose, o kitas – aplinkoje, kuri tave žlugdo”, – sakė
režisierė. 

Politologas V. Bruveris sakė, kad yra ir nepa-
darytų darbų. „Man, kaip istorikui, labai rūpi san-
tykiai su pra eitimi, partizanų kovos. Galų gale rei-
kia išsiaiškinti Holokaustą, lietuvių dalyvavimą
jame. Dar nebuvo radikalaus lūžio, kalbant apie san-
tykį su Holokaustu. Tai liečia ne tik politiką, bet ir
žmonių mentalitetą.

Nesutinku, jog turi prabėgti tam tikras laikas,
kuris užgydys žaizdas. Reikia kuo greičiau spręsti,
kaip tai bebūtų skausminga. Didžiausias da bartinis
mūsų stabdis yra korupcija. Tebesitęsia energetikos
reformos isto rija. Manau, judėsime į priekį, ta čiau
grėsmė iš Rusijos pusės ko re guos mūsų veiksmus”,
– teigė žur na listas V. Bruveris.

„Neišėjome iš Rusijos informaci nės erdvės,
įvyko aršus kartų susi dūrimas akademinėje sfero-
je, Euro pos Sąjungos pinigai tiesiog išvedė iš proto
kelias ministerijas, nes dide liems pinigams Lietuva
nebuvo pasi rengusi. Be to, galėjome tapti labiau dau-
giakalbe šalimi, ryžtingiau už kirs ti kelią propa-
gandai, sumažinti stagnacijos apimtis”, – vardijo ne-
iš mok tas pamokas ir filosofas L. Dons kis.

Filosofas Leonidas Donskis ir režisierė Giedrė Žickytė A. Vaškevičiaus nuotraukos Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Kumža ir Lietuvos policijos kapelionas kun.
Algirdas Toliatas

Signataras A. Kumža sakė už praėjusius 25 metus jaučiantis ypatingą atsa-
komybę
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LIETUVA  IR PASAULIS

Vilnius/Sao Paulas (URM
info) – Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius ba-
landžio 10 dieną oficialiai ati-
darė Lietuvos generalinį kon-
sulatą Sao Paule, kuris šiame
Brazilijos mieste veikia nuo
2013 metų. Ministrui perkirpus
simbolinę juostelę, prelatas
Edmundas Putrimas pašven-
tino konsulato patalpas.

„Laisvės kaina didelė, pri-
valome branginti ją Lietuvoje
ir toli nuo jos", – iškilmių da-
lyviams sakė L. Linkevičius, apžvelg-
damas šalies kelią į nepriklausomybę
bei Lietuvos ir Brazilijos dvišalių san-
tykių vystymasi. Ministras pažymėjo,
kad gausi istorinė lietuvių bendruo-
menė Brazilijoje prisidėjo prie šios

šalies gerovės ir garsina Lietuvos var-
dą.

Kitais metais Lietuva ir Brazilija
minės 85-ąsias diplomatinių santykių
užmezgimo ir 25-ąsias diplomatinių
santykių atkūrimo metines. 

Obama ir Castro paspaudė viens kitam ranką 

Sao Paule atidarytas Lietuvos generalinis konsulatas

Lietuva pakviesta pradėti derybas EBPO
Vilnius (ELTA) – Ekonominio

bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos (EBPO) vadovas pranešė Lie-
tuvos prezidentei Daliai Grybauskai-
tei, kad vieningu šalių narių sutarimu
Lietuva kviečiama pradėti derybas
dėl narystės šioje organizacijoje.

Prezidentė su EBPO generaliniu
sekretoriumi Angel Gurria kalbėjosi
telefonu.

„Tai – nuoseklių Lietuvos pastan-
gų įvertinimas, kuris atvers daugiau
galimybių ginti mūsų valstybės inte-
resus. Narystė EBPO sustiprins Lie-
tuvos patrauklumą užsienio investuo-
tojams, leis glaudžiau bendradarbiauti
su pažangiausiomis pasaulio valsty-
bėmis ir prisidės prie mūsų šalies au-
gimo bei ekonominės gerovės skatini-
mo”, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad derybų
dėl narystės EBPO pradžia yra ir įpa-
reigojimas Lietuvai toliau stiprinti

ekonomikos konkurencingumą ir dieg-
ti inovacijas, didinti jaunimo užimtu-
mą, gerinti valstybės įmonių valdymą
bei įgyvendinti kitas reformas, būtinas
sėkmingai valstybės raidai.

Narystė EBPO yra vienas Lietuvos
ekonominės užsienio politikos priori-
tetų. Ji svarbi pritraukiant į šalį in-
vesticijas, mažinant Lietuvos tarptau-
tinio skolinimosi kaštus, gerinant vals-
tybės valdymą, ji suteiktų galimybę
dalyvauti priimant globalios ekonomi-
kos raidai esminius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija buvo įkurta 1961
metais. Organizacija atlieka tyrimus ir
teikia rekomendacijas ekonomikos,
socialinės plėtros, mokslo ir techno-
logijų, aplinkosaugos srityse. Organi-
zacijos narėmis gali tapti tik stabi-
lios, ekonomiškai išsivysčiusios ša-
lys. Estija į organizaciją buvo pakvies -
ta 2010 metais.

Optimistų šalyje nedaugėja
Vilnius (ELTA) – Gyventojų nuo-

monė apie padėtį šalyje trečią šių metų
mėnesį kito nežymiai – manančių, kad
reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš es-
mės krypsta į gerąją pusę kovą buvo 36
procentai, įsitikinusių priešingai buvo
gerokai daugiau – 63 proc. gyventojų.

Palankiausiai šalies reikalus ver-
tina jaunimas – 54 proc. apklaustųjų iki
30 metų apie padėtį Lietuvoje atsiliepė
teigiamai. Tokios pat pozicijos linkę lai-
kytis ir didmiesčių gyventojai (41 proc.),
asmenys su aukštuoju išsilavinimu (52
proc.). Lygiai pusė (50 proc.) respon-
dentų, kurių šeimos pajamos per mė-
nesį viršija 800 eurų, taip pat atsakė, kad

reikalai Lietuvoje pastaruoju metu
krypsta į gerąją pusę. 

Dabartine padėtimi Lietuvoje ne-
patenkinti vyresni nei 50-ties metų
žmonės, kurių 75 proc. tvirtino, jog ša-
lyje situacija blogėja. Panašios nuo-
monės laikosi ir kaimų gyventojai (69
proc.). Didžiausi pesimistai kovą išliko
pensininkai (76 proc.) bei lenkų ir rusų
tautybių gyventojai – atitinkamai 78 ir
75 proc. Nepalankiai apie situaciją Lie-
tuvoje atsiliepia ir ketinantys balsuoti
už Lietuvos lenkų rinkimų akciją (85
proc.), Darbo partiją (68 proc.) bei par-
tiją Tvarka ir teisingumas (67 proc.). 

Rusijos kino režisieriai konkuruos su ,,McDonald’s”
Maskva (BNS) – Du žinomiausi Ru-

sijos kino režisieriai siekia įsteigti
greitojo maitinimo tinklą. Broliai Ni-
kita Michalkovas ir Andrejus Končia-
lovskis praėjusį mėnesį Prezidentui
Vladimirui Putinui pasiųstame laiške
pasiūlė projektą „Jedim doma!” („Val-
gome namie”), kuriuo būtų siekiama
„sukurti alternatyvą Vakarų greitojo
maitinimo tinklams”.

Verslo naujienų agentūra RBC pa-
skelbė, kad vyriausybė šiam projektui
skirs 680 mln. rublių (13 mln. JAV do-
lerių arba 12,5 mln. eurų) paskolos ga-
rantiją.

N. Michalkovas pelnė tarptautinį
pripažinimą dėl 1994 metais sukurto fil-
mo „Saulės nualinti” (Utomlionnyje

solncem), kuris pelnė „Oskarą” kaip ge-
riausias užsienio filmas. Pastaraisiais
metais režisierius aktyviai reiškė pa-
laikymą V. Putino politikai.

A.  Končialovskis daug metų gy-
veno Jungtinėse Valstijose, ir tarp jo
Holly woode sukurtų filmų buvo ,,Tan-
go and Cash”. Jų tėvas Sergejus Mi-
chalkovas parašė Sovietų Sąjungos na-
cionalinio himno tekstą, taip pat Rusi-
jos nacionalinio himno tekstą, kai 2001
metais buvo grąžinta sovietinio himno
melodija.

Dėl Ukrainos krizės didėjant įtam-
pai su Jungtinėmis Valstijomis, keli
„McDonald's” restoranai buvo laiki-
nai uždaryti neva dėl sanitarijos ir hi-
gienos normų pažeidimų.

Popiežius įvardijo armėnų žudynes 
Vatikanas (BNS) – Popiežius Pran-

ciškus balandžio 12 d. pavartojo žodį
„genocidas” apibūdindamas masines
armėnų žudynes. „Per pastarąjį šimt-
metį mūsų žmonijos šeima išgyveno tris
masines ir precedento neturinčias tra-
gedijas”, – Šv. Petro bazilikoje per iš-
kilmingas Mišias, skirtas Osmanų im-
perijos turkų vykdytų armėnų žudynių
šimtmečiui, sakė popiežius.

„Pirmoji, kuri daugelio laikoma
‘pirmuoju XX amžiaus genocidu’, išti-
ko jūsų pačių armėnų tautą”, – teigė jis,
cituodamas pareiškimą, kurį 2000 me-

tais pasirašė Jonas Paulius II ir armė-
nų patriarchas.

Nors popiežius Pranciškus, apibū-
dindamas šias žudynes kaip genocidą,
nenaudojo savų žodžių, tuo metu Jono
Pauliaus II pavartotas genocido termi-
nas sukėlė aštrią Turkijos reakciją. 

Turkija sekmadienį pranešė at-
šaukianti savo ambasadorių Vatikane
konsultacijoms į Ankarą. Turkijos už-
sienio reikalų ministerija teigė, kad po-
piežiaus  išsakytos  mintys  nesuderi-
namos su teisiniais ir  istoriniais  fak-
 tais.

Berlynas (ELTA) –Vokietijos už-
sienio reikalų ministras Frank-Walter
Steinmeier atmetė pasiūlymą į G7 su-
sitikimą pakviesti ir Rusijos preziden-
tą. Pernai G7 narės susitiko be Vladi-
miro Putino, taip protestuodamos prieš
Rusijos veiksmus Kryme. Šįkart nu-
spręsta Rusijos vadovo nekviesti dėl
Minsko susitarimo negerbimo ir to-
liau vykstančių kovų Rytų Ukrainoje.
Birželį vyksiančiame susitikime kanc-

lerė Angela Merkel JAV, Didžiosios Bri-
tanijos, Prancūzijos, Kanados, Italijos ir
Japonijos vadovus priims Bavarijos
pilyje.

„Mes tikrai nesiekiame Rusijos
izoliuoti ilgą laiką. Tačiau po neteisėtos
Krymo aneksijos, negalime apsimesti,
kad nieko neįvyko ir toliau elgtis įpras-
tai”, – kalbėjo Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras. 

G7 susitikime V. Putinas nepageidaujamas 

Panama (BNS) – Ba-
rack Obama ir Raul Castro
balandžio 12 d. Panamoje
surengė pirmąsias tiesiogi-
nes Jungtinių Valstijų ir
Kubos vadovų derybas bei
pažadėjo imtis istorinių pa-
s tangų palaidoti Šaltojo
karo laikotarpio tarpusavio
priešiškumą. B. Obama pa-
dėkojo R. Castro už atviru-
mo ir mandagumo dvasią jų
bendravimo metu, o komu-
nistų  vadovas pabrėžė, kad
deryboms reikės kantrumo.

Ilgiau kaip valandą trukęs B. Oba-
ma ir R. Castro susitikimas tapo neti-
kėto gruodžio 17 d. pranešimo, kad jie
po pusantrų metų trukusių slaptų de-
rybų sieks normalizuoti 1961 metais
nutrūkusius santykius, kulminacija.

„Akivaizdu, kad tai yra istorinis
susitikimas”, – sakė B. Obama ir kad
po 50 metų nesėkmingos Jungtinių
Valstijų politikos „atėjo metas išban-
dyti mums kažką nauja”. Jis taip pat
pridūrė, kad neatidėliotina užduotis
yra iš naujo atidaryti ambasadas.

B. Obama pakalbėjus, abu vyrai at-
sistojo ir paspaudė vienas kitam ran-
ką.

B. Obama ir R. Castro jau prieš šį
susitikimą buvo pasakę susitaikymo

kalbas. Tai jie padarė per Amerikų vir-
šūnių suvažiavimą, sėdėdami prie
ovalaus stalo su maždaug 30-čia kitų re-
giono vadovų.

„Šis Jungtinių Valstijų politikos
poslinkis reiškia posūkio tašką vi-
sam mūsų regionui”, – per viršūnių su-
važiavimą pažymėjo B. Obama. R.
Castro pareiškė: „Prezidentas Obama
yra sąžiningas žmogus”.

Tokie žodžiai buvo neįsivaizduo-
jami, kol Kubą valdė jo brolis Fidel
Castro, prie šalies vairo stovėjęs nuo
1959 iki 2006 metų, kai dėl ligos buvo
priverstas pasitraukti iš savo posto.

Raul Castro yra pirmasis Kubos
vadovas, dalyvavęs šiame viršūnių
suvažiavime per 21 metų jo istoriją.

Atgabentos JAV artilerijos sistemos „Paladin”
Vilnius (KAM info) – Į Lietuvoje

vyksiančias tarptautines pratybas
„Ugninis griausmas 2015” atvyko JAV
sausumos pajėgų 155 mm savaeigių
haubicų būrys iš 1-41 Lauko artilerijos
bataliono. Kariai pratyboms atsiga-
beno keturias artilerijos sistemas
M109A6 „Paladin” ir kitą logistinę
techniką.

Į Lietuvą pratyboms atgabenti jau
devintosios kartos šios ginkluotės mo-
deliai M109A6 „Paladin”, kurių mak-
simalus šaudymo nuotolis yra iki 30
km. Vienos artilerijos sistemos įgulą

sudaro 6 kariai –vadas, šaulys, šaulio
padėjėjas, vairuotojas ir 2 užtaisytojai.

Generolo Povilo Plechavičiaus po-
ligone Klaipėdos rajone ir Generolo Sil-
vestro Žukausko poligone Pabradėje
rengiamos pratybos „Ugninis griaus-
mas” vyko balandžio 13–24 dienomis.
Jose dalyvavo apie 450 karių iš keturių
NATO šalių: JAV, Lenkijos, Lietuvos ir
Portugalijos.

Lietuvos kariuomenės Sausumos
pajėgų organizuojamos tarptautinės
pratybos „Ugninis griausmas” Lietu-
voje rengiamos trečią kartą. 

Ministras L. Linkevičius konsulato atidaryme.
M. Ažušilio nuotr.

Istorinis rankų paspaudimas.            EPA-ELTA nuotr.
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DIDYSIS  POKALBIS

Pareigūnas, žinantis daugiausia valstybės paslapčių

Po penkerių metų tarnybos iš Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo de-
partamento (VSD) generalinio direkto-

riaus pareigų pasitraukia Gediminas Grina. Į jo
vietą ateina dirbti Darius Jauniškis. Tokį dek-
retą pasirašė Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Kons-
titucija, Žvalgybos įstatymu ir atsižvelgdama
į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą. Darius
Jauniškis Lietuvos Respublikos VSD direkto-
riaus pareigas pradės eiti nuo 2015 m. ba-
landžio 14 dienos, prisiekęs Lietuvos valstybei.
Pokyčių išvakarėse su baigiančiu tarnybą Ge-
diminu Grina kalbėjosi Vitalius Zaikauskas. 

– Šiemet VSD institucija mini savo atkūrimo 25-metį
ir baigiasi Jūsų penkerių metų vadovavimo kadencija. Pen-
keri metai  atiduoti Žvalgybos institucijai, tai daug ar ma-
žai? Kokius savo inicijuotus ir atliktus darbus vertintumėte
kaip svarbiausius? 

– Daug ar mažai priklauso nuo am-
bicijų lygmens. Mano atveju – daug, nes
ambicijos buvo labai sutelktos į VSD per-
tvarkymą į žvalgybinio pobūdžio insti-
tuciją, kas, beje, ir buvo numatyta 2010 m.
Valstybės gynimo tarybos sprendimuose.
Pradėti buvo nesunku, nes sutapo politi-
nės nuostatos ir mano asmeninė vizija. Be
to, padėjo vadovaujančio darbo žvalgybos
institucijoje patirtis. Labai nenorėčiau
pertvarkų departamente vadinti reforma,
nes reformos – tai institucijos produkty-
vumo gerinimas, VSD atveju – tai prin-
cipinis institucijos darbo krypties keiti-
mas. Kalbant apie tam tikrų departa-
mento struktūrinių padalinių auditą
buvo pakviesti atitinkamas kompetenci-
jas turintys asmenys.

– Kokias kompetencijas turite galvoje, ir
kodėl?

– Dar iš viešosios patirties žinojau,
kad sunku ką nors pertvarkyti, jei nėra profesionalų,
suprantančių žvalgybos, žvalgybos analizės princi-
pus, ypač kai kalbame apie žvalgybos institucijas. Dė-
kingas asmenims, kurie priėmė šį iššūkį ir iš esmės
prisidėjo prie to, kad Departamentas šiuo metu yra
visai kitoje kokybinėje būsenoje, ką pripažįsta tiek
nacionaliniai žvalgybos ekspertai, tiek ir partneriai
NATO. Dar pridurčiau, kad buvo reikalingi parei-
gūnai, kurie pagal savo patirtį ir išsimokslinimą ge-
rai supranta žvalgybos institucijos vietą Valstybės
valdymo sąrangoje, o ne kaip vien teisėsaugos gran-
dį.

– Kokius svarbiausius iššūkius iš išorės patyrė saugumo
institucija per Jūsų kadencijos metus?

– Darbine prasme didžiausias iššūkis – koky-
biškai užtikrinti kontržvalgybinę priežiūrą, įslap-
tintos informacijos apsaugą. Administracine – aiš-
kinimas departamento darbuotojams, kad VSD nėra
kažkokia tai „superpolicija”, tirianti tam tikrus
nusikaltimus, o institucija, renkanti žvalgybos in-
formaciją, reikalingą Valstybės strateginiam pla-
navimui vykdyti.

– Jei jums reikėtų parinkti kitą VSD vadovą, kokio iš-
silavinimo, kokios patirties ir kokių asmeninių savybių žmo-
gaus ieškotumėte? Ar linkėtume savo artimui tokios kėdės?

– Dar 2010 m. buvo nubrėžta politinė linija, kad
pirmiausia vadovas turėtų patirties nacionalinėje po-
litikoje užsienio valstybių atžvilgiu. Kas reiškia, kad
institucija nebeturėtų būti  kaip teisėsaugos, kuriai
vadovauti negalėtų, pvz., fizikas, nes tam reikia gerų
teisinių žinių ir praktikos. Idealu, kai žvalgybos ins-
titucijai vadovauja patirtį žvalgyboje turintis pa-
reigūnas. Aišku, vadovauti saugumo departamentui

be administracinio darbo patirties būtų avantiū-
rizmas, kaip biurokratiniuose kuluaruose mėgsta-
ma juokauti, kad asmuo vadovavęs tik tuzinui as-
menų – nėra viršininkas. Be abejo, amžiaus faktorius.
Apie 50 metų būtų idealu. Dabartiniame departa-
mento raidos etape tinkamiausias pasirinkimas
būtų labai geras administratorius, nes planuota
pertvarka įgyvendinta tiek įstatymų, tiek vidinio de-
partamento organizavimo prasme. Tiesiog reikia va-
dybinių gebėjimų užtikrinti tvarką šioje komplek-
siškoje ir nemažoje institucijoje.

– VSD buvo minimas neigiamame kontekste keletą re-
zonansinių bylų, ir anksčiau, ir jau Jūsų kadencijos metu.
Kokios to skeptiško visuomenės, spaudos atstovų požiū-
rio priežastys?

– Visuomenė nuomonę susidaro pagal tai, ką
mato, skaito ir girdi. Manau, kad iškreiptas saugu-
mo departamento paskirties supratimas ir įvėlė
departamentą į Lietuvoje plačiai nuskambėjusias re-
zonansines bylas. Saugumo tarnyba kaip tokia, aki-
vaizdžiai buvo įžengusi į klasikinės policijos veiklos
teritoriją. Pridėjus dar tai, kad žiniasklaidoje jau pats
VSD yra intriguojantis darinys, sukuriamas de-
partamento dalyvavimo „rezonansinėse” bylose mi-
tas. Iš anksčiau teko paveldėti keletą tokių bylų, o ka-
dencijos metu VSD buvo gana plačiai įveltas į „Sno-
ro” banko istoriją, nors tyrimas iš esmės buvo kri-
minalinis, nes nebuvo nei priešiškų tarnybų, nei
įslaptintos informacijos praradimo ženklų.

– Pereinant prie užsienio reikalų, norėčiau paklaus-
ti, kaip besikeičianti pasaulio geopolitinė situacija veikia
Lietuvos saugumą?

– Nebus didelė naujiena, jei pasakysiu, kad

Lietuva yra ten, kur yra. Guodžia tiek,
kad bent jau teisiškai, teoriškai, dabar ir
monetariniai,  nebepriklausome  buvu-
sioms erdvėms. Negalėčiau garantuoti už
sąmoninį visų Lietuvos gyventojų „iš-
siintegravimą”. Tam, matyt, reikia dau-
giau laiko. Šalia egzistuojančių „kineti-
nių” ir „minkštųjų” grėsmių vis aktua-
lesnės tampa „kibernetinės” grėsmės,
kurios gali padaryti ne mažesnę žalą, nei
kitos grėsmės.

– Kokias didžiausias grėsmes Lietuvai šiuo
metu  įvardija VSD?

– Be abejo, grėsmes mums, Valstybei,
nustato besivystanti regioninio saugumo
situacija. Priešiškai Lietuvos naciona-
liniams interesams nusiteikusių vals-
tybių slaptosios tarnybos dirba savo
darbą – vykdo žvalgybą, ardomuosius ar
sabotažo pobūdžio veiksmus. Čia labai
svarbu, kiek visuomenė supranta na-

cionalinio saugumo klausimus, nes šis supratimas
su rinkimais persiduoda ir Lietuvos politikams. To-
dėl būtina išlaikyti šaltakraujiškumą planuojant su-
rinktus iš mokesčių mokėtojų pinigus, aiškinant vi-
suomenei apie tai, iš kur kyla biudžeto paskirstymo
prioritetai. Kitais žodžiais tariant – didžiausia grės-
mė Lietuvos tvarumui yra socialinio tvarumo pa-
žeidžiamumas, kuriuo iš išorės yra labai lengva ma-
nipuliuoti. Tada seka požiūris į patriotizmą, ka-
riuomenę, nacionalinio orumo ugdymą.

– O tai ką daro VSD?
– Mes, kaip žvalgybos institucija, kartu su kraš-

to apsaugos žvalgyba dirbame analogišką darbą, tik
priešinga kryptimi. Visa departamento veikla savo
prigimtimi jau yra prevencinė, grėsmių išaiškini-
mas, šalinimas. Kiek mes efektyvūs – tai žmogiškųjų
bei materialinių išteklių, be abejo, ir politinio po-
žiūrio klausimas.

– Ką turite galvoje – politinio požiūrio?
– Demokratinėse valstybėse politinis požiūris į

žvalgybos institucijų veiklą apibūdinamas ketu-
riais pagrindiniais dalykais: įstatyminiu regulia-
vimu, politinių užduočių nustatymu, fiskaliniu fi-
nansavimu ir parlamentinės kontrolės tobulumu.

– Grįžtant prie geopolitikos, neseniai žurnale „Jane’s
Inteligence Review” Jūs irgi minėjote, kad stebite Rusijos
žvalgybos tarnybų aktyvesnę veiklą Lietuvoje. Kur link kei-
čiasi padėtis ir kaip tokioms slinktims pasirengusi Lietu-
va?  

– Manau, kad Valstybė privalo būti pasiruošu-
si įvairioms situacijoms. Žvalgybine prasme Lietu-

Buvęs VSD generalinis direktorius Gediminas Grina.  Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Prenumeruokime 
ir skaitykime 

„DRAUGĄ’’!
4545 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629
www.draugas.org

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

SIŪLO DARBĄ

Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių pali-
kimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago,

IL 60629 • tel: 773-585-9500
ww.draugofondas.org

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant šeimoje. Atlyginimas  – 2 500 dol.
per mėnesį. 

Tel. 310-962-4760, Agnė

vos žvalgybos institucijos pateikė pa-
kankamai išsamų esamos padėties
grėsmių požiūriu vertinimą tiek
vie šu, tiek ir įslaptintu formatais.
Džiugu, kad Vyriausybė ieško būdų
šalinti kylančių grėsmių židinius
Lietuvoje bei stiprinti Valstybės at-
sparumą tiesioginėms grėsmėms iš
užsienio, ar jos būtų informacinio,
ekonominio, ar karinio pobūdžio.
Nors turiu pripažinti, kad dar trūks-
ta suvokimo, kad kontržvalgyba yra
integralus valstybės gynybos ele-
mentas, ir kad VSD nėra kažkoks
ypatingas viršvalstybinis darinys.

– Viešosiose atskaitose skaitome
apie Jūsų institucijos pareigūnų ben-
dradarbiavimą su ES ir JAV žvalgybos ins-
titucijomis. Koks yra VSD tarptautinio
bendradarbiavimo lygmuo? Gal galite pa-
pasakoti apie tai išsamiau? 

– Natūralu, kad būdami NATO
nariais dalyvaujame ir bendradar-
biavime su kolegomis savo kompe-
tencijos ribose. Prioritetus nustato
bendrai suvokiamos grėsmės, įskai-
tant ir žvalgybinio pobūdžio. Pats
bendradarbiavimas natūraliai išsi-
vysto iš nacionalinio saugumo, už-
sienio politikos ir gynybos kompo-
nento. Plačiai yra žinoma, kiek pa-
čios JAV, Amerikos lietuviai prisi-
dėjo prie nepriklausomos Lietuvos
atkūrimo, jos institucijų stiprini-
mo. Teko daug bendrauti su JAV ka-
riuomenės karininkais lietuviais,
kurių indėlis į Lietuvos kariuome-
nės sukūrimą buvo instrumentinis.
Turėjau daug galimybių išklausyti
ne vieno patarimo iš Amerikos pul-
kininkų J. Kronkaičio, A. Skučo.
JAV ilgą laiką finansiškai ir eks-
pertų lygiu rėmė Lietuvos kariuo-
menę, karininkų mokymą. Kalbant
apie žvalgybą kaip užsienio politikos
ir karinį paramos elementą, analo-
gišką paramą iš JAV gavo ir Lietuvos
žvalgybos institucijos.

– 2001–2004 m. ėjote Lietuvos
Respublikos gynybos atašė JAV ir Ka-
nadai pareigas. Kuo ta Jūsų darbo patirtis
buvo naudinga atėjus vadovauti VSD?

– Nauda prasideda jau nuo to,
kad teko tarnauti būtent JAV, kurios
yra Lietuvos pagrindinis partneris
ir rėmėjas. Asmeninė tarnyba taip
susiklostė, kad teko mokytis ir tak-
tinio lygmens mokymo institucijoje,
Fort Gordon, ir strateginio – Nacio-
naliniame gynybos universitete
Washingtone. Taigi, patirtis yra neį-
kainojama. Vadovaujant tokiai ins-
titucijai kaip VSD labai svarbios

yra vadovavimo ir administravimo
žinios, aišku, šalia profesinių ži-
nių. Supratimo apie tokios valstybės
kaip JAV valdymo ir funkcionavimo
principus turėjimas jau savaime
yra vertybė, kuri padėtų bet kurio-
se pareigose – kaip ir man šiose. O
pats gynybos atašė darbas sudaro
idealias sąlygas susitikti ne tik su
JAV įvairaus rango pareigūnais, bet
ir kitų valstybių atstovais, būti po-
litikos planavimo, sprendimų priė-
mimų liudininku, o kai kuriais at-
vejais ir dalyviu. Taigi, tik nuo pa-
ties žmogaus priklauso, kiek jis tos
patirties nori.

– Ar esate buvęs Amerikos lietuvių
sostinėje Čikagoje? Kas paliko didžiau-
sią įspūdį? Gal Amerikoje yra Grinos gi-
minės šaknų – Jūsų pavardė labai jau
angliškai skamba?

– Neteko užčiuopti duomenų,
kad pavardė turėtų kažką bendra su
anglosaksais. Taip, Čikagoje esu bu-
vęs, ir Marquette Parke, ir „Draugo”
redakcijoje, kur teko maloniai pa-
bendrauti su tuometine vadove  D.
Bindokiene. O Čikagą mane pri-
trau kė, kaip ir minėjote, būtent pa-
vardė, nes, berods,  2003 metais su-
laukiau skambučio iš čikagiečio
Antano Grinos, kuris manęs klausė,
ar mes ne giminės. Jau grįžęs į Lie-
tuvą išsiaiškinau, kad iš tikro mes
esame giminės. Deja, didžioji dau-
guma amerikiečių su šia pavarde
yra norvegų kilmės, nors mūsų šaka
su norvegais niekaip nesisieja. Pa-
skutinėmis mano žiniomis, labiau-
siai tikėtina, kad pavardė yra sara-
cėniškos kilmės. Čia plati istorija.

– Kaip įsivaizduojate savo veiklos,
pradėtų reformų VSD tęstinumą ir kokia,
Jūsų manymu, turėtų būti veiksminga ir
subrendusi žvalgybos institucija Lietu-
voje?  

– Esu optimistas, todėl manau,
kad naujasis vadovas tęs pradėtus
darbus, juolab kad veikla įsprausta
į aiškius loginius rėmus, sėkmingai
įsilies į žvalgybos partnerių ben-
druo menę. Juk kiekvienas vadovas
nori, kad jo vadovaujama instituci-
ja dirbtų gerai, būtų gerai vertina-
ma, turėtų autoritetą  tarp partne-
rių. Sąlygos tikrai tam geros, de-
partamente lieka tarnauti ilgą žval-
gybos patirtį tiek Lietuvoje, tiek ir
tarptautiniuose formatuose turintys
pavaduotojai. Taigi, jeigu dar pa-
stiprinus departamento finansavi-
mą, institucija turėtų ir toliau sėk-
mingai tarnauti Lietuvai.

Julius Jarulaitis, gyvenantis Royal Oak, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Victoria Siliūnas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 55 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Diana L. Busuito, gyvenanti Troy, MI, paaukojo „Draugo” leidybos
išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

George S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
rių metų paramą.

Gediminas Indreika, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.



10 2015 BALANDŽIO 14, ANTRADIENIS DRAUGAS

VISI mėgSTA KINą

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

18-asis Europos Sąjungos (ES) kino filmų
festivalis Čikagoje, vykęs kovo 1 – ba-
landžio 2 d. buvo itin turtingas savo
įvairumu bei filmų gausa. Jau ne pirmus
metus festivalyje matome ir baltų filmus
– šiemet jų buvo net penki: po dvi estiš-
kas ir latviškas juostas, viena – lietuviška.
Tris baltų filmus – Kaip mes žaidėme re-
voliuciją (Lietuva), Segvārds vientulis
(Latvija) ir Risttuules (Estija) jungė panaši
tema, tačiau meniniu požiūriu jie gero-
kai skyrėsi.

Dokumentika apie
Atgimimą...

Kaip mes žaidėme revoliuciją (ang-
liškai How We Played the Revolution) –
lietuviškas dokumentinis filmas, su-
kurtas 2011 metais režisierės Giedrės
Žickytės. Filmas pasakoja istoriją apie
„pokštą”, įvykusį devintojo dešimt-
mečio viduryje, kai Lietuvoje dar ne-
buvo jokių atgimimo ženklų, o nauja-
metinio Kauno jaunųjų architektų
karnavalo metu juokais susikūrė roko
grupė ,,Antis”. Cirką primenantis įspū-
dingas grimas ir rekvizitai, stilizuoti
pasirodymai, kandūs ir aštrūs tekstai
kūrė agresyvią sovietinio gyvenimo ka-
rikatūrą. Greitai ir net patiems grupės
nariams netikėtai „Antis” tapo ryš-
kiausia Dainuojančios Revoliucijos
vėliavneše ir masiniu reiškiniu, įtrau-
kusiu tūkstančius pasekėjų. Tai istorija
apie mažą šalį, ypatingą jos laikotarpį
ir žmones, kurie, nepaisant pavojaus,

iškovojo savo Nepriklausomybę su
šypsena veide ir daina lūpose.

Malonu buvo vėl pasiklausyti „ant-
inų” pikantiškų dainų. Prisimenu,
kaip vos ne kontrabandiniu keliu dar
Atgimimo pradžioje gaudavau jų iš
Lietuvos ir grodavau per savo radijo lai-
dą „Žemė L”... Tąsyk tai buvo JĖGA!!!
Bet visgi – kelerių metų senumo juos-
ta naujausių filmų kontekste – ar ne ge-
riau būtų tikę šiemetiniame festivaly-
je parodyti J. Ohmano ir V. Sruoginio
,,Nematomą frontą”? Kartu su latvių
juosta jis būtų sudaręs gražų ,,tende-
mą” ir tikrai stipriai atkreipęs ameri-
kiečių dėmesį į jiems naują kine par-
tizaninio judėjimo temą.

… ir partizanines kovas

Režisieriaus Normunds Pucis 2014
m. juosta Segvārds vientulis (angliškai
Alias Loner) – tai latviškas Nematomas
frontas  (2014 m. švedo Jono Ohmano ir
Amerikos lietuvio Vinco Sruoginio
filmas). Ši dokumentika – apie parti-
zanines kovas. Tik jeigu centrine figūra
Nematomame fronte pasirinktas Juozas
Daumantas-Lukša ir jo dramatiška
meilės istorija, latvių juostos pagrin-
dinis herojus – spalvingas katalikų
kunigas Anton Juhņevičs (aktorius
Varis Piņķis). Iš pradžių slėpdavęs
jaunus, bėgančius nuo nacių ar ko-
munistų karinės prievolės, vyrus savo
bažnyčios patalpose, šis drąsus dva-
siškis 1945 m. vasarą įsijungė į rezis-
tencinį judėjimą ir tapo Ginkluoto-
sios Latvijos pasipriešinimo prieš
TSRS sąjūdžio vadovu.

1945-jų pabaigoje Juhņevičs su-

prato, kad toliau tęsti rezistencinę
kovą yra beviltiška. 1946-ųjų sausį jis
pasidavė Rygos arkivyskupui metro-
politui Antonijs Springovičs. TSRS
valdžiai pritarus, namų areštu buvo
įkalintas kapucinų vienuolyne Latvi-
jos sostinėje. Arkivyskupas bandė pa-
dėti kunigui pabėgti iš Tėvynės, tačiau
Anton Juhņevičs buvo areštuotas ir nu-
teistas mirties bausme. Jį nušovė Ry-
gos centriniame kalėjime 1947 m. va-
sario 14 d. 

Kaip matome, ir lietuviai, ir latviai
pagaliau ėmėsi partizaninio judėjimo
temos – filmai Nematomas frontas ir
Segvārds vientulis pasklido po pasau-
lį labai panašiu laiku. Seniai, mano gal-
va, pribrendęs reikalas – kino kalba,
plačiausia ir prieinamiausia pasau-
liui kalba – prabilti ir apie baltų „ho-
lokaustą” – trėmimus į Sibirą. Ir kol lie-
tuviai dar tik laukia Rūtos Šepetys ro-
mano šia tema ekranizacijos, estai su-
kūrė nuostabų ir jaudinantį filmą,
kurį turėjome progos pamatyti Čikagos
festivalyje.

Iš begalinio noro liudyti tiesą

Nežinau, ar jauno estų režisie-
riaus Martii Helde filmą galima pava-
dinti kinematografiškai išradingu, ta-
čiau ši juosta dramatiškai atskleidžia
masinių baltų trėmimų į Sibirą trage-
diją. 2014 m. sukurtas 87 minučių vai-
dybinis filmas Risttuules (angliškai In
the Crosswinds) – kvapą gniaužianti
kino istorija. Šią juostą įkvėpė trem-
tinių laiškai ir dienoraščiai. Lėto, sta-
tiško filmo pagrindu tapo filmo herojės
filosofijos studentės Ernos pasakoji-

mas. Beveik visas filmas – tai „tableaux
vivants” (gyvieji paveikslai), palydimi
iš už kadro skaitomų Ernos (aktorė
Laura Peterson) laiškų, rašytų atskir-
tam vyrui karininkui Heldurui (akto-
rius Tarmo Song).

Veiksmas rutuliojasi kaip prisi-
minimai. Skaidrūs kadrai saulėtoje
sodyboje. Žydintys obelų sodai. Prie-
škarinio moters, jos vyro ir dukrytės
gyvenimo scenos. Romantiškai nuta-
pytas ramus gyvenimas. Deja, greit idi-
lę keičia nerimas. Ekraną užkloja juo-
di šešėliai. Galiausiai Erna su arti-
miaisiais atsiranda geležinkelio stotyje.
Prasideda kelionė į nežinią… Į gyve-
nimą, kurio ir baisiausiame sapne ne-
galėjai susapnuoti... Dukrytės Eliides
(aktorė Mirt Preegel) netektis Sibiro
taigose. Gyvuliškai alinantis fizinis
darbas miškuose... Šaltis, alkis, nevil-
tis, pilkas dangus, sustojęs laikas...

Lietuviai dar tebelaukia savo filmo
apie Sibiro trėmimus. Žinoma, kad
populiaraus Rūtos Šepetys romano
Tarp pilkų debesų (angliškai Between
Shades of  Grey) ekranizacijos teises lai-
mėjo Sorrento Productions (filmo Like
Crazy bendraautorius Ben York Jo-
nes kartu su dokumentalistu, Ameri-
kos lietuviu Marijumi Markevičiumi)
bei Tauras Films (Žilvinas Naujokas).
Ar Markevičius (dokumentinio filmo
apie lietuvišką krepšinį The Other
Dream Team) sugebės išlaikyti egza-
miną ir sukurti dramatišką vaidybinį
filmą – pamatysime.

Ko jau negalime pakeisti – estai čia
pirmieji.

Estai padarė tai, kam lietuviai dar tik ruošiasi...
Apmąstymai iš 18-tojo ES filmų festivalio Čikagoje

Kadras iš filmo ,,Kaip mes žaidėme revoliuciją” ,,Segvārds vientulis”

Kadrai iš filmo ,,Risttuules”
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Atkelta iš 2 psl.

„Bažnyčia iš tiesų gyvena savuoju
gyvenimu, kai išpažįsta ir skelbia gai-
lestingumą – pačią nuostabiausią Kū-
rėjo ir Atpirkėjo savybę – ir kai priar-
tina žmonės prie Išgelbėtojo gailes-
tingumo šaltinių”, kurie jai duoti, kad
dalintų, cituoja šventąjį pirmtaką
Pranciškus ir priduria: „Bažnyčios
misija yra skelbti Dievo gailestingumą,
pulsuojančią Evangelijos širdį, kad
per ją pasiektų kiekvieno asmens šir-
dį ir protą (...) Pirmoji Bažnyčios tiesa
yra Kristaus meilė. Šiai meilei, kuri
tampa atleidimu ir savęs dovanojimu,

Bažnyčia tarnauja ir tarpininkauja
tarp žmonių. Kur Bažnyčia gyvuoja,
ten turi būti matomas ir Tėvo gailes-
tingumas” (12) – parapijose, bendruo-
menėse, judėjimuose. Kad taptume
gailestingi, pirmiausia turime girdėti
Jėzaus žodį, Dievo Žodį – trumpai, bet
aiškiai pabrėžia Pranciškus.

Šventaisiais metais, Jubiliejaus
metais kiekvienas kviečiamas leistis
piligriminėn kelionėn – Romon ar ki-
ton vieton. Svarbu suprasti, kad šis žy-
gis simbolizuoja patį žmogaus gyve-
nimą. Gyvenimas yra piligrimystė, o
žmogus yra keleivis. Piligrimystė taip
pat rodo, kad gailestingumo pasieki-
mui reikia pastangų ir pasiaukojimo.

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų
Tėvas gailestingas. Neteiskite ir ne-
būsite teisiami; nesmerkite ir nebūsi-
te pasmerkti; atleiskite, ir jums bus at-
leista. Duokite, ir jums bus duota; sai-
ką gerą, prikimštą, sukratytą ir su
kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu sai-
ku seikėjate, tokiu jums bus atseikėta”
– štai šios eilutės iš Evangelijos pagal
Luką apibūdina piligrimystės etapus.
Nepavydėt, neapkalbėt, nepasmerkt,
suprasti savo ribotumą, būt gailestin-
giems, atleisti – kartoja popiežius.

Daug eilučių Šventasis Tėvas ski-
ria paaiškinimui, jog gailestingumas
yra aktyvi ir veikli laikysena, o ne apa-
tiškas, anestezuotas žvilgsnis į kitus.
Gailestingumas reiškia matyti pasau-
lio skurdą, brolių ir seserų žaizdas, jų
pamintą orumą, būti paliestiems jų pa-
galbos riksmų. Gailestingumas atsi-

skleidžia darbuose dėl kūno: alkano pa-
valgydinime, ištroškusio pasotinime,
nuogo aprengime, keliautojo priėmime,
kalinio aplankyme. Ir nepamirškime
dvasinių gailestingumo darbų: pata-
rimo abejojančiam, pamokymo neži-
nančiam, perspėjimo nusidedančiam,
paguodos kenčiančiam, atleidimo už-
gavusiam, kantrumo kenkiančiam,
maldos už gyvus ir mirusius. Nepa-
mirškime Viešpaties žodžių – pagal tai
būsime teisiami.

Atskirai Pranciškus kreipiasi į
tuos, kurie yra nutolę nuo Dievo ma-
lonės dėl savo gyvenimo būdo, ypač pri-
klausantys vienokiai ar kitokiai kri-

minalinei grupuotei.
„Dėl jūsų gėrio prašau
pakeisti gyvenimą. Jus
prašau Dievo Sūnaus
vardu, kuris, nors ko-
vojo su nuodėme, nie-
kad neatstūmė jokio
nusidėjėlio” (19). Min-
tis, kad gyvenimas pri-
klauso vien nuo pinigų,
kurių gavimui naudo-
jamasi prievarta, o visa
kita neturi vertės yra
baisūs spąstai ir iliuzi-
ja. Tokį pat kreipimąsi
popiežius skiria ir ko-
rupcijos vykdytojams
ir bendradarbiams. Ko-
rupcija taip pat sunki
nuodėmė, užminuojan-
ti asmeninį ir socialinį
gyvenimą, traiškanti
silpnus ir neturtingus,
tamsos darbas.

Dievo gailestingu-
mą, primena popiežius,
ypatingai liudija nuo-
dėmklausiai. O jais ne-
galima apsimesti, jais
reikia tapti patiems bū-
nant pirmais atgailau-
tojais, kuriems reikia

atleidimo ir gailestingumo, išmoks-
tant kantriai ir su meile laukti kiek-
vieno pasiklydusio vaiko.

Jei Pranciškus anksčiau kritiš-
kai pastebėjo, kad Bažnyčios sielova-
doje per daug buvo akcentuotas, gai-
lestingumo sąskaita, vien teisingu-
mas, jis taip pat pasirūpino pabrėžti,
kad gailestingumas nėra teisingumo
atsisakymas ar paneigimas, bet grei-
čiau pranokimas. Nusikaltęs turi gau-
ti ir atlikti bausmę. Tačiau tai ne pa-
baiga, o atsivertimo pradžia, patiriant
meilę, gailestingumą ir atleidimą.
Pranciškus perspėja apie legalizmo
pavojų, formalų reikalavimų išpildy-
mą, tačiau be gilaus tikėjimo, be tikro
suvokimo ir pajutimo, kad Dievas yra
gailestingas Tėvas.

Bulės pabaigoje Šventasis Tėvas
linki Gailestingumo Motinos globos.
Juk Marija kaip niekas kitas pažino
Dievo tapusio žmogumi, gailestingumo
tapusiu kūnu slėpinį. Marija daly-
vauja Dievo meilės ir gailestingumo
slėpinyje. Ji, kartu su Jonu, paliudijo
Sūnaus atleidimą tiems, kurie jį nu-
kryžiavo. Užtarimo prašymo malda
skiriama ir daugybei kitų šventųjų, ku-
riems gailestingumas buvo gyvenimo
misija – kaip kad šv. Faustinai Ko-
walskai. „Per šį jubiliejų leiskimės
būti nustebintais Dievo. Jis niekad
nepavargsta atverti savo širdies duris,
kad pakartotų, jog mus myli ir nori su
mumis dalintis savo gyvenimu”, rašo
Pranciškus. 

Vatikano radijas 

Popiežius skelbia
gailestingumo metus

Jonas Paulius II atidaro Šventąsias duris jubiliejiniais 1983 me-
tais

Joseph G. Vadopolas, gyvenantis Willow Springs, IL, kratu su me -
ti nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už suteiktą finansinę paramą.

Ann Smilgys, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Sveikiname mūsų senolį!
Prieš pat Šv. Velykas mūsų garbusis parapijietis

Petras Pagojus sulaukė 105-erių metų amžiaus!

Tai Dievo dovana mūsų senoliui sulaukti tokio reto bet kuriam žmogui
amžiaus. Tai ir atlygis už Jūsų ištikimybę Dievui, lietuvybei,

doro gyvenimo pavyzdį. 
Esame dėkingi Petro giminaitei Zitai Skučienei už ilgametį ir 

nepaprastą atsidavimą prižiūrint savo dėdę. 
Klebonas Gintaras Jonikas, parapijos tarybos vicepirmininkas 

Algis Kaunelis, sekretorė- buhalterė Patricia Kaunelienė aplankė ir pasveikino
mūsų garbųjį jubiliatą 105-ojo jubiliejaus proga. 

Buvo labai miela su Petru Pagojumi pakelti taurę šampano, pasikalbėti, 
pajuokauti ir gauti ilgo gyvenimo patarimą – mylėkite Dievą

ir visa kita bus pridėta.
Visi Detroito apylinkės lietuviai sveikiname Jus, mielas Petrai Pagojau,

linkime stiprios sveikatos ir dar daug gražių gyvenimo pavasarių. 
Telydi Jus Dievo malonė!

Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —

Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

Iš k.: Dievo Apvaizdos parapijos vicepirmininkas Algis Kaunelis, sekretore-buhaltere
Patricia Kaunelienė  ir P. Pagojaus giminaitė Zita Skučienė.
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Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ’ ’

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, balandžio 15 d. 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite istorinį filmą „Šimtas pa-
skutinių valandų”, sukurtą naudojantis XX
amžiaus slaptaisiais archyvais.

� Balandžio 18 d., šeštadienį, 7 val. v. vi-
sus kviečiame į dainininkės Nidos Grigala-
vičiūtės koncertą ,,Sielos” galerijoje, Pasaulio
letuvių centre Lemonte.

� Balandžio 19 d. po šv. Mišių (12:30 val.
p. p.) kviečiame į koncertą Švč. Mergelės Ma-

rijos Gimimo parapijos salėje. Koncertuos Či-
kagos Operos solistė Nida Grigalavičiūtė ir
kompozitorius, gitaristas bei vokalistas  Gin-
tautas Litinskas, atvykęs iš Lietuvos. Bilie-
tai – 25 dol. Po koncerto vaišės.

� Balandžio 25 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 W.
127th Street Lemont, IL vyks lituanistinių
mokyklų moksleivių  dailiojo skaitymo kon-
kursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečiui. Nugalėtojų laukia pui-
kūs apdovanojimai. Konkursą ruošia JAV LB
Vidurio vakarų apygardos valdyba.

PAS mUS 
IR

APLINK mUS

Maloniai kviečiame atvykti  į  Lietuvių Fondo 52-ąjį metinį na-
rių suvažiavimą. Suvažiavimas vyks š. m. gegužės 2 d., šeštadienį.
Registracija prasideda 8 val. r., suvažiavimo pradžia 10 val. r. Lauk-
sime jūsų Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439. Vaišinsime kava ir užkandžiais.

Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) literatūrinėje popietėje balandžio 19 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje savo kūrybą
skaitys kun. Valdas Aušra, Teresė Bogutienė, Eglė Juodvalkė, Kornelijus
Jazbutis, Daiva Karužaitė, Vilija Vakarytė ir Stasė Petersonienė. Taip pat
vyks poetės Nijolės Gražulienės, LRD 2014 m. literatūrinės premijos lau-
reatės pagerbimas. Apie poetės kūrybą kalbės Stasė Petersonienė, o kom-
pozitorius Vytas Beleška atliks kompoziciją ,,Virtualioji partija”. 

Pavasariškas dainas dainuos Ligita ir Algimantas Barniškiai.
Bus vaišės.

Visi kviečiami ir laukiami.   

Iš k.: Alė Razmienė, Antanas Razma ir Rita Kisielienė 51-ajame Lietuvių Fondo
suvažiavime 2014 metais. LF archyvo nuotr. 

naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ kny-
gynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja
apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.


