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Washingtone – Atvelykio šventė su Prezidente

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su JAV Lietuvių Bendruo-
menės nariais ir lituanistinių mokyklų mokiniais sekma-
dienį dalyvavo Atvelykio šventėje. 

ĮLietuvos ambasados JAV surengtą šventę atvyko per
100 ,,Lietuvių mokyklos Vašingtone” ir Kristijono Do-
nelaičio lituanistinės mokyklos mokinių bei jų tėve-

lių. Prezidentė kartu mažaisiais rideno margučius ir ste-
bėjo vaikišką spektaklį, bendravo su JAV Lietuvių Ben-
druomenės nariais. ,,Kiekvienas lietuvis, kad ir kur jis be-
gyventų, yra labai svarbus Lietuvai. Pasaulyje mūsų nėra
daug, todėl turime būti vieningi, vieni kitus palaikyti,
drauge puoselėti lietuvybę, saugoti savo gimtąją kalbą ir
tradicijas. Juk kiekvieno iš Jūsų sėkmės istorija yra ir vi-
sos Lietuvos sėkmės istorija”, – bendraudama su susi-
rinkusiais lietuviais kalbėjo šalies vadovė. 

Pasak Prezidentės, JAV lietuvių bendruomenė visa-
dos buvo labai stipri ir veikli. Sovietinės okupacijos me-
tais čia gyvenantys tautiečiai buvo aktyvūs Lietuvos ne-
priklausomybės advokatai, kėlė Baltijos šalių aneksijos
nepripažinimo klausimus. 

Šiandien JAV lietuviai nepraranda tvirto ryšio su Lie-
tuva, ugdo savo vaikus lietuvybės dvasia, moko juos gim-
tosios kalbos ir aktyviai buria į lietuvišką veiklą. Mažieji
Washingtono lietuviai prisideda puoselėjant mūsų tautos
tradicijas, mokosi lietuviškų etnografinių dainų ir šokių. 

Šiemet abiejų lituanistinių mokyklų mokiniai ruošiasi
15-ajai Lietuvių tautinių šokių šventei, kuri birželio pa-
baigoje – liepos pradžioje įvyks Baltimorėje. Joje tautinius
šokius šoks apie 1 800 dalyvių iš viso pasaulio. 

ELTA

Roberto Dačkaus nuotr.

Ypatingo palankumo ženklas

Gėlėmis ir popiežiaus kryžiumi papuoštas bažnyčios duris simboliškai atidaro vysk. A. Rojas. Jono Kuprio nuotraukos

Balandžio 3 dieną, sekmadienį, apie 600 žmonių susirinko prie
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios Brigh-
ton Parke stebėti, kaip bus atidaromos Šventos Durys. Di-

dįjį ketvirtadienį vyskupo Alberto Rojas praneštą žinią apie šios
bažnyčios paskelbimą Dievo Gailestingumo metų šventove ap-
vainikavo Atvelykio sekmadienio iškilmės. Pašventinus ir sim-
boliškai atvėrus išpuoštas bažnyčios duris, dalyviai įėjo pro jas į
vidų dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose. Jas trimis kalbomis atnašavo
vyskupas Rojas, pastorius Manuel Dorantes, kunigai Gediminas
Keršys, Ben Owusu ir Carlos Arancibia. Po Mišių LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas papasakojo apie Dievo Gailes-
tingumo paveikslą Vilniuje ir pakvietė visus, jei tik turėtų tokią ga-
limybę, aplankyti Lietuvos sostinę ir pamatyti šį paveikslą bei ki-
tas miesto įžymybes savo akimis.                          ,,Draugo” info

Susirinkusieji laukia Šventų Durų atidarymo. Viduryje – kons. Ma-
rijus  Gudynas su šeima. 



užsiėmimas? Svarbu, kaip tie faktai analizuojami.
Sudėtingą, supainiotą praeitį analizuoti galima
taip, kaip ją analizuoja, sakykim, Rūta Janutienė
knygose „Dinastija (Landsbergių išgyvenimo isto-
rija)”, kur prof. Vytautas Landsbergis aprašomas tar-
si būtų didžiausias blogis, arba „Raudonoji Dalia”,
kurioje Prezidentė Dalia Grybauskaitė vaizduojama
tarsi būtų pati blogiausia prezidentė. 

Bet sudėtingą, supainiotą praeitį, o visa Lietu-
vos praeitis nuo seniausiųjų laikų yra sudėtinga,
narplioti verčiau taip, kaip ją, sakykim, tiria isto-
rikas Algimantas Liekis („Prezidentinė Lietuva”),
literatūrologas Algimantas Bučys „Seniausioji lie-
tuvių literatūra. Mindaugo epocha. Poliparadigmi-
nė viduramžių kultūrinių konfliktų studija”, rašy-
tojas Petras Dirgėla („Tranų pasaulyje”) arba gru-
pė autorių veikale „Sąjūdžio ištakų beieškant: ne-
paklusniųjų tinklaveikos galia”. Žodžiu, į praeitį ga-
lima žvelgti užtektinai objektyviai – nenutylint nei
klaidų, nei nuopelnų, neužmirštant nei konteksto,
nei visų aplinkybių. 

Prie kurių priskirtina dr. Nerija Putinaitė? Jei
vadovausimės N. Putinaitės logika, Lietuva grei-
čiausiai negali turėti nė vieno padoraus, sąžiningo,
sektino  pavyzdžio,  nes  visi  mūsų kunigaikščiai,
pat riarchai, prezidentai, generolai, rašytojai turi
nuodėmių. Ir tikrai – mes visi nuodėmingi. Ypač tie,
kuriems teko gyventi okupacijų laikais. 

Tačiau, analizuojant lietuviškas nuodėmes, ar ga-
lima pamiršti platųjį kontekstą? Jei gūdžiais so-
vietiniais metais poetas, profesorius ar mokslinin-
kas ir buvo pasirašęs ar parašęs šiandien garbės ne-
darančių pasižadėjimų bei kūrinių, vertinkime
visą jo nueitą kelią. Matykime ne vien žingsnius,
žengtus prievartaujant represinėms struktūroms. 

Čia labai tinka į pensiją pasitraukusio Lenkijos
solidarumo vadovo Lech Wałęsa pavyzdys. Visas šio

lenko gyvenimas bylote byloja, kad jis ne-
buvo sovietų agentas, kad jis nuošir-
džiai siekė išvesti Lenkiją iš sovietinės
okupacijos. Jei ir buvo pasirašęs ben-
dradarbiavimo su sovietais pasižadėji-
mų, tai bus apgavęs ne Lenkiją, o KGB.
Bet tokie neva objektyvūs istorikai, žur-
nalistai ir mokslininkai kaip R. Janu-
tienė arba N. Putinaitė ištrauktų tik
įtartinus, negatyvius epizodus ir juos

įkyriai kartotų, kol visi pamirštume tikruosius L.
Wałęsa nuopelnus.

Be kita ko,  savo  tekste   parlamentaras J. Raz-
ma rašo: „Kita vertus, juk istorikai pateikė tikrus,
dokumentais paremtus faktus apie tai, kaip J. Mar-
cinkevičius menkino disidentus...” Bet juk šiuo
konkrečiu atveju derėtų paklausti: menkino nuo-
širdžiai ar išprievartautas? Visas poeto J. Marcin-
kevičiaus  gyvenimas,  taip  pat ir  tvirta  laikysena
Atgimimo  laikais,  šaukte  šaukia:   jis  visuomet bu -
vo Lietuvos pusėje. Jo nuopelnai Lietuvai kur kas di-
desni  už  padarytas  klaidas.  Tačiau  šio  svarbiau-
sio akcento  Seimo  nario J. Razmos tekste neapti-
kau. 

Mokslininkės N. Putinaitės darbus šiuo metu
taikliausiai vertina filosofas, logikas Laisvūnas Šo-
pauskas. Delfi.lt paskelbtame straipsnyje „Tikrieji
N. Putinaitės metodai ir taikiniai” jis rašo: „N. Pu-
tinaitė ir jos ratelio kova prieš sovietinę Lietuvą ir
sovietiškumą yra ne kas kita, o gudriai užmaskuo-
ta kova su politiniu tautiškumu (nacionalizmu), o
kova prieš nacionalizmą kartu yra ir kova prieš pa-
triotizmą. Ištautinti ir išvalstybinti Lietuvos pilie-
čius paverčiant juos klusnia individų mase, iš kurios
socialiniai eksperimentatoriai lipdys pažangią at-
eities visuomenę pagal ideologijos diktuojamą vaiz-
dinį. N. Putinaitė nesiskiria nuo sovietinių kovoto-
jų prieš nacionalizmą”.

Labai gaila, kad konservatoriai šių skirtumų ne-
pastebi arba nenori pastebėti. Tai juos daro panašius
į liberalus ar globalistus, kuriems Lietuva – tik geog-
rafinis pavadinimas.  

Liūdna. Maža to, kad grumtis tenka su sveti-
maisiais, peršančiais mums nepilnavertiškumo
kompleksus. Šiandien akivaizdu, jog esame pri-
versti gintis ir nuo saviškių, kurie skiepija ne ma-
žiau pavojingas saviniekos bacilas. 

Žiūriu ir netikiu savo akimis: Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS -LKD su-

rengtame seminare ,,Prarasto laiko be-
ieškant: kokių galimybių neišnaudoja
Lietuva?” dalyvavo ir Vilniaus univer-
siteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto docentė dr. Nerija Pu-
tinaitė. Ne tik dalyvavo, bet ir kalbą pa-
sakė – apie švietimo srities problemas.

Konservatoriai-krikščionys demokratai elgiasi
teisingai, analizuodami, kokių darbų per pasta-
ruosius kelerius metus, būdami valdžioje, neatliko
socialdemokratai. TS- LKD pirmininkas Gabrielius
Landsbergis visiškai teisus pabrėždamas, jog Lie-
tuva socialdemokratų valdymo metu, „žinodama
savo svarbiausias problemas, didžiausius trūkumus,
turėdama aiškius namų darbus, galimybes, deja, nie-
kur nepasistūmėjo”. 

Šitaip tardamas naujasis konservatorių krikš-
čionių demokratų vadovas, be kita ko, rėmėsi ne tik
savo partijos ekspertais, bet ir Europos Komisijos
ataskaita apie Lietuvos elgesį paskutiniaisiais me-
tais. Tokio pobūdžio diskusijų norėtųsi išgirsti
kuo daugiau. Socdemai pastaruosius ketverius
metus gudriai apsimesdavo, jog dirba Tėvynės la-
bui.

Bet konservatorių bičiulystė su dr. N. Putinai-
te – netikėta. Dabar suprantu, kodėl G. Landsbergiui
vadovavimo vairą užleidęs Andrius Kubilius straips-
nyje „Ar Lietuva dar turi Vyriausybę?” (tsajunga.lt)
tvirtino, esą ,,ministras Juozas Olekas nutaria, kad
ateityje nereikės nei šauktinių, nei patriotų, nei Pa-
triotų premijos”. Juk tai – netiesioginis N. Putinaitės
palaikymas. 

Krašto apsaugos ministras J. Olekas vertas
kritikos, nes jis manąs, jog Lietuvai nereikalinga
šauktinių kariuomenė, nors visiems senų seniau-
siai aišku, kad mažosios valstybės, gyvenančios ag-
resyvių kaimynų pašonėje, negali garantuoti savojo
saugumo teturėdamos vien samdinių kariuomenes.
Pasakyčiau dar konkrečiau: tokią nuomonę apie
šauktinius turintis J. Olekas nevertas KAM vado-
vo posto.

Tačiau J. Olekas niekad niekur nėra sakęs, kad
Lietuvai nereikalinga Patriotų premija. Patriotų
premija reikalinga. Mūsų sąmonė, nepaisant pa-
starųjų dviejų laisvų dešimtmečių, vis dar su-
jaukta. Mes dažnai elgiamės taip, kaip nederėtų elg-
tis bent mažumėlę patriotizmą vertinantiems lie-
tuviams. Mes kartais net nesuvokiame, kaip privalu
elgtis savo valstybę mylinčiam, branginančiam ir
puoselėjančiam lietuviui. Tad patriotinę veiklą re-
miančių, skatinančių palaikymų bei iniciatyvų,
įskaitant ir prestižines premijas, ir finansinę pa-
ramą, verkiant reikia. Tegul jos bent jau brėžia kryp-
tis, kur ir kaip derėtų eiti valstybei.

Tik tokio pobūdžio premijos neturėtų atitekti į
patriotiškumą menkinančių žmonių rankas. Dr. N.
Putinaitė verta premijos. Bet jai premiją turėtų skir-
ti, pavyzdžiui, globalistai, kurie tvirtina, jog noras
išlikti lietuviu – ne tik bevertis, bet ir žalingas. Keis-
ta, kad parlamentaras A. Kubilius šių niuansų ne-
suvokia arba nenori suvokti.  

Dabar aiškėja ir kito konservatorių veikėjo –
Jurgio Razmos – pozicija. Jis dar atviriau stoja dr.
N. Putinaitės pusėn. Leidinyje „Savaitė” atidžiai per-
skaičiau J. Razmos tekstą „Šmeižtas, ‘knaisiojimasis
praeityje’ ar diskusija?” Parlamentaras J. Razma tei-
singai sako: „Gyvendami ir kurdami laisvoje šaly-
je neturėtume bijoti diskusijų. Nepatogių ir ne-
malonių faktų iškėlimas nėra „knaisiojimasis pra -
eityje”. 

Ir vis dėlto būtų įdomu sužinoti, kas gi sako, kad
nepatogių ir nemalonių faktų analizė – smerktinas
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Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Branduolinio saugumo viršūnių susitikime Washingtone ben-
drauja su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu. Praėjo tik dvi dienos, ir Azerbaidžanas perspėja apie plataus
masto karinę ataką jo ir Armėnijos karių ginčijamame Kalnų Karabacho regione. Pirmas iš dešinės – Jordanijos
Karalius Abdullah II. Roberto Dačkaus nuotr.
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Keičiasi požiūris į minimalų atlyginimą
MYKOLAS DRUNGA

Šįkart užsienio spaudos apžvalgoje –
tema, kuri seniai jau aktuali ir Lietuvai.
Ar minimalios algos padidinimas kenks
šalies ekonomikai? Dingstis šiai temai
ta, kad Didžiojoje Britanijoje prasidė-
jo naujas eksperimentas, kurį galima
pavadinti bandymu mokėti tokią algą,
iš kurios žmogui įmanoma pragyven-
ti.

„Nuo balandžio 1-osios ten ke-
turis sykius greičiau nei šių
metų vidutinė alga ims kil-

ti mažai uždirbantiesiems mokamas
minimalus atlyginimas”, – rašė žur-
nalistė Sarah O’Connor Londono dien-
raštyje „Financial Times” ir pridūrė,
jog „visas pasaulis tai stebės. Tai bus
greičiausias minimalaus atlyginimo
ūgtelėjimas Jungtinės Karalystės is-
torijoje.” 

„Daugelyje kitų išsivysčiusio pa-
saulio šalių vyriausybės irgi dairosi į
minimalaus atlyginimo politiką, ban-
dydamos priešintis žiojėjančiai paja-
mų nelygybei ir leisgyviam ekonomi-
kos augimui.

Tarp pastarųjų kelerių metų algų
stagnacijos priežasčių – globalininės
konkurencijos augimas, vis rečiau pa-
sitaikančios kolektyvinės derybos dėl
algų, produktyvumo augimo sulėtėji-
mas, galop ir būdas, kuriuo technolo-
gija „išėdė”  daugelį vidutinių įgūdžių
reikalaujančio darbo vietų.

Į tai reaguodama, Vokietija pernai
išvis pirmą kartą savo istorijoje įsivedė
minimalų atlyginimą. Japonijos mi-
nistras pirmininkas Shinzo Abe pa-
reikalavo, jog numatomoje ateityje
kasmet minimali alga būtų didinama
3 procentais. Kai kurie Jungtinių Ame-
rikos Valstijų miestai, pvz., Seattle, di-
dina savo mažiausią algą iki 15 dolerių
per valandą.  

Net ir besivystančios šalys, kaip
Malaizija, mėgina minimaliais atly-
ginimais teisingiau perskirstyti ūkio
augimo vaisius. Kaip sakė University
of  Sussex ekonomikos profesorius Ri-
chard Dickens, „minimalūs atlygini-
mai niekada nebuvo tokie populia-
rūs, kaip nūdien. Todėl dabar klausi-
mas toks: kaip toli šį dalyką galima
spausti?”

Tai ir yra egzaminas, kurį naujo-
ji Britanijos mažiausia nacionalinė
alga, iš kurios dar įmanoma pragy-
venti, turės išlaikyti. Nuo šių metų ba-
landžio 1 d. ši minimali alga 25-erius
ar daugiau metų turintiems darbuo-
tojams yra 7,2 svaro per valandą, o iki
2020-ųjų ji turės pasiekti apie 9 svarus
per valandą.

Nick Boles, valstybės ministras
įgūdžių ir lygybės klausimams, teigė,
jog „tai bus vienas didžiausių legalios
minimalios algos didinimų, kurių,
kiek mūsų atmintis siekia, bet kurios
Vakarų valstybės vyriausybė ėmėsi.”

Šiuo metu Britaniją valdantys kon-
servatoriai nevisada taip šviesiai at-
siliepdavo apie minimalų atlyginimą.
Dar 1998 m. ši partija priešinosi jo įve-
dimui, kada šaliai vadovavo premjero
Tony Blair naujieji leiboristai.

Tada toriai argumentavo, jog mi-
nimalios algos įvedimas naikins dar-
bo vietas. O dabar – „mes ją priimame
su atsivertėlių entuziazmu”, prisipa-
žino ministras N. Boles.

Šiuo atžvilgiu savo pažiūras pa-
keitė ir daugelis ekonomistų. Anksčiau
ekonomikos vadovėliuose būdavo tei-
giama, kad jeigu pakelsi algas virš
vertės, kuri tuo būdu sukuriama darb-
daviams, tai tuo pačiu sumažinsi ir dar-
buotojų paklausą. Kitaip tariant, mi-
nimalūs atlyginimai rija darbo vie-
tas.      

Tačiau dabar ekonomistų požiūris
niuansuotesnis – didele dalimi dėl to,
kad tokių valstybių, kaip Jungtinė
Karalystė, patirtis rodo, jog minima-
laus atlyginimo nuolatiniai per ilges-
nį laiką kilstelėjimai vis dėlto stipriai
nepakenkė darbo vietų išlaikymui ir
kūrimui.

Pirmieji ženklai iš Vokietijos taip
pat pozityvūs. Nors verslo bei pramo-
nės sluoksmiai ir būgštavo dėl 8,5 euro
minimalios algos įvedimo pernai, ne-
darbo lygis Vokietijoje ir toliau krito,
ir dabar pasiekė rekordines žemumas.

„Mano požiūris į minimalių atly-
ginimų istoriją toks, kad mus visada
stebino tai, kaip juos galima kelti ir
kartu niekaip nepabloginti įsidarbi-
nimo perspektyvų, – teigė Londono
ekonomikos mokyklos profesorius
Alan Manning. – Aišku, kažkur turi
būti taškas, nuo kurio minimumą dar
pakėlus, jau imtų reikštis blogi daly-
kai, tačiau išties nelabai žinome, kur
tas taškas yra.”

Jungtinės Karalystės atlyginimo
minimumas jau dabar yra gana dosnus
palyginus su tarptautiniais standar-

tais, bent pagal vadinamąjį „Big Mac”,
arba mėsainio, indeksą.

Gaudamas 6,7 svaro per valandą, –
tai minimumas 21–24 metų britų dar-
buotojui, – jis turėtų dirbti 26 minutes,
kad nusipirktų vieną mėsainį, panašiai
kaip ir Airijoje ar Vokietijoje. Tai ge-
riau negu Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose, kur reiktų dirbti net 41 minutę,
ar Japonijoje – 32 minutes mėsainiui
įsigyti, bet blogiau nei Australijoje ar
Danijoje, kur tereiktų dirbti vos 18 ar
16 minučių tam pačiam mėsainiui įsi-
gyti.

Jeigu Didžiojoje Britanijoje mini-
malus atlyginimas būtų jau šiandien
pakeltas iki 2020-ųjų taikinio – 9 svarų,
tai minimumą uždirbantis  darbinin-
kas mėsainį galėtų nusipirkti po 18 mi-
nučių darbo.

Beje, galima minimalios algos lygį
vertinti ir pagal jos santykį su viduti-
niu atlyginimu. Jungtinės Karalystės
vyriausybė planuoja nacionalinį pra-
gyventi leidžiantį atlyginimo mini-
mumą pakelti ligi 60 procentų viduti-
nio atlyginimo 2020-aisiais.

Tai reikštų, kad Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizacijoje
Didžioji Britanija pakiltų iš viduti-
niokų į aukštesnį rangą turinčias na-
res.

Britų vyriausybė pasirinko 60 pro-
centų taikinį iš dalies dėl to, kad kai
kurios šalys, pvz, Prancūzija ir Aust-
ralija, jau dabar išlaiko tuo lygiu mi-
nimalias algas. Tačiau jei Prancūzija

kenčia nuo palyginti aukšto nedarbo
lygio, tai Australijoje jis palyginti ne-
didelis.

Kalbėdamas apie Didžiąją Brita-
niją, profesorius R. Dickens teigė,
kad „judame į neištirtą teritoriją ir to-
dėl iš tikrųjų nežinome. Tam tikra
prasme tai socialinis eksperimen-
tas.”

„Didysis klausimas, – rašo žur-
nalistė S. O`’Connor, – ir yra, ar Jung-
tinė Karalystė sugebės išlaikyti savo
didelius pasiekimus įdarbinimo sri-
tyje,   ypač turėdama omeny žemos
kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos
dabar, nuo balandžio 1-osios, tapo
brangiau pasamdyti.”

Andrew Hilton, vadovaujantis Fi-
nansinių inovacijų studijų centrui, įsi-
tikinęs, kad naujoji Britanijos kon-
servatorių valdžios politika „skau-
džiai smogs” pradedantiems mažų
įgūdžių darbuotojams.  

Šios diskusijos neseniai užvirė ir
Vokietijoje, ten susirūpinus, ar atly-
ginimo minimumas ne per aukštas
tam, kad neseniai atvykę pabėgėliai
sugebėtų rasti darbus. Kai kurie vo-
kiečių politikai ir siūlo leisti mokėti
mažai kvalifikacijų turintiems pabė-
gėliams žemesnį nei minimalų atly-
ginimą.   

Tačiau profesoriaus A. Manning
nuomone, eksperimentavimai su mi-
nimaliu atlyginimu Amerikos mies-
tuose teikia vilties. Atitinkamos  ana-
lizės rodo, kad nedaug, bet bent mi-
nimumą uždarbientieji leidžia pinigus
vietos ekonomikoje, didindami vietos
paklausą ir taip išjudindami gerų po-
sūkių ratą tos vietovės darbdaviams
ir darbuotojams.

Todėl, sako jis, Jungtinė Karalys-
tė gerai daro, kad eksperimentuoja.
„Mes gal ir nežinome, kur atsidursime,
nes aplink, pasak vienų, tik tamsa.

Tačiau man daug labiau tikėtina
tai, kad esame ant apskritos kalvos
viršūnės – taip, kad jeigu eisime toliau
ir gal truputį per daug nusileisime, tai
tuoj pat vėl pakilsime dar aukščiau į
viršūnę. Nieko čia nėra negrįžtamo”,
– teigė ekonomistas A. Manning dien-
raščio „Financial Times” žurnalis-
tei. LRT.lt 

Mykolas Drunga 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas žurnalistų saugumui

Vyriausybės pasitarime patvirtinti Lietuvos Res-
publikos prioritetai Jungtinių Tautų švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Vyk-

domojoje taryboje bei institucijų veiklos šioje tarptautinėje
organizacijoje koordinavimo gairės 2015–2019 metams.

Pasak užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus, Lietuva sieks veiks-
mingai įgyvendinti ilgalaikius UNES-
CO prioritetus, tarp kurių didžiausias
dėmesys bus skiriamas žurnalistų sau-
gumo ir nusikaltimų prieš juos nebau-
džiamumo problematikai, Ukrainos ir
Krymo klausimams, žmogaus teisių
apsaugai, žodžio laisvei ir lygių gali-
mybių užtikrinimui. 

UNESCO Vykdomosios tarybos ir jos komitetų bei ko-
misijų darbotvarkė labai plati – apima Aplinkos ministe-
rijos, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministe-
rijos, Susisiekimo ministerijos bei Užsienio reikalų mi-
nisterijos kompetencijas. Koordinatoriaus funkcijas šioje
UNESCO valdymo struktūroje vykdys Lietuvos naciona-
linės UNESCO komisijos sekretoriatas. 

„Veiklos UNESCO Vykdomojoje taryboje koordinavimo

gairės – tai puikus Lietuvos tarpinstitucinio bendradar-
biavimo tarptautinėse organizacijose pavyzdys”, – pabrė-
žia ministras.

Per nepriklausomybės laikotarpį Lietuva jau trečią kar-
tą išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare ir vice-

pirmininke (nare 1997–2001 m. ir 2005-
2009 m., o 1999–2001 ir 2007–2009 m. vi-
cepirmininke). 

Balandžio 4–15 d. Paryžiuje vyks
UNESCO Vykdomosios tarybos 199-
oji sesija, kurios metu bus svarstomi
klausimai dėl pažangos įgyvendinant
ankstesnių UNESCO Vykdomosios ta-
rybos ir Generalinės konferencijos se-
sijų metu priimtus sprendimus dėl

Autonominės Krymo Respublikos ir Sevastopolio miesto
(Ukraina), dėl okupuotos Palestinos ir dėl švietimo ir
kultūros institucijų okupuotose arabų teritorijose. 

Tai pat bus diskutuojama apie UNESCO vaidmenį
skatinant kultūrų apsaugą ir kultūrinį pliuralizmą gink-
luotų konfliktų metu bei galimą pagalbą Sirijai atstatant
pasaulio paveldo objektus Palmyroje ir kitais klausimais.

ELTA
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TELKINIAI

Su Violeta Gedgaudiene ir jos vyru Mindaugu su-
sipažinau prieš ke letą metų, dalyvaudama JAV Lie-
tu vių Bendruomenės Tarybos sesijose. Pra ėjusį

rudenį Los Angeles vykusiose Lie tuvių dienose turėjau
progos ilgiau pa bendrauti su šiais veikliais, ma lo niais
žmonėmis. Tuomet Violetai su Min daugu už pras mingą
bei pasiau kojantį darbą JAV Lietuvių Bendruo menė įtei-
kė jubiliejinį Žalgirio medalį. Jie abu yra daug nuvei-
kę telkdami bendraminčius veikti vardan gražaus tiks-
lo – gyvenant toli nuo Tėvynės stip rinti ją ir auginti sa-
vyje meilę Lietu vai. Apie save šie žmonės nėra linkę
daug ir garsiai kalbėti, todėl dėl šio in terviu teko ilgo-
kai „pasiderėti”. Kal bamės su Violeta, bet iš jos atsa kymų
suprasite, kad visuose savo gra žiuose darbuose ji turi
puikų bendra mintį ir padėjėją – savo vyrą.

– Kada ir kaip atvykote į Ame riką, kokia buvo gyve-
nimo pra džia šiapus Atlanto?

– Šiuo metu, kai daug kur dar reikia kasti
sniegą, turbūt pagal vo site, kad mums nusišypsojo
laimė, jog mes tiesiai iš Vokietijos pabėgėlių stovyklų
atvykome į Californiją. Tė velio prietelis kun. Jonas
Kučingis, tuo laiku jau Los Angeles lietuviškos pa-
rapijos klebonas, prikalbino porą senų parapijiečių,
kad padarytų gerą darbelį ir „išgelbėtų” vieną pa-
bėgėlių šeimą. 1949 m. atplaukėm kariniu lai vu per
Mississippi upę į New Orleans, po to tris dienas va-
žiavom traukiniu iki Los Angeles. Pirmą kartą gy-
veni me traukinyje valgiau bananą ir ar bū zą bei gė-
riau pieną per šiaudelį. Buvom pirmieji „dypukai”,
atvykę į Los Angeles, tad visiems buvo įdomu, kas
čia tokie esame. Geros moterys tuoj mane aprengė
ilgais sijonais ir, atsimenu, einant į bažnyčią būti-
nai liepė užsidengti galvą. Neturėjau nei kepurės,
nei skarelės, tai tetulė sakė: „Bent užsidėk anke-
čiuką”. Nei aš, nei mama nesupratom, kas tai būtų,
to dėl ji išsitraukė nosinaitę ir prisegė man prie plau-
kų. Californijoje nebuvo linksma, kad ir palmės lin-
gavo, ir saulutė švietė, vaikui nesvarbu – no rė josi
draugių, lietuvaičių draugių, o jaunų lietuvių šei-
mų Los Angeles ne radome. Ir amerikietiškoje mo-
kykloje buvau vienintelė svetimtautė.

– Kokius darbus dirbote, kodėl pasirinkote tokias spe-
cialybes? 

– Gal dėl to, kad visada sekėsi mokykloje, visą
gyvenimą kažką stu dijavau, – baigiau ispanų lite-
ratūros, vėliau magistro laipsniu – psichologijos stu-
dijas ir pasirinkau dirbti pedagogi-
kos srityje. Buvau studentų konsul-
tante kolegijoje, vėliau – anglų kal-
bos mokytoja suaugusiųjų klasėse.
Tai labai įdomus darbas su įvairių
kraštų imigrantais, ir iš tikrųjų
daug išmokau iš jų. Porą vasarų
dirbau su A.P.P.L.E. organizacija,
kuri sudarė sąlygas Amerikos pe-
dagogams vykti į Lietuvą dirbti su
Lietuvos mokytojais. Dėsčiau anglų
kalbos mokymo metodiką anglų kal-
bos mokytojams Vilniuje ir Šiau-
liuose. Tai buvo nepaprastai įdo-
mios dvi vasaros. Buvom pirmoji
A.P.P.L.E. pedagogų grupė, atvykusi
į Lietuvą. Pati organizacija tik kū-
rėsi, ir lietuviai mokytojai pir mą
kartą pamatė mus, Amerikos lie tu-
vius, profesionalus, savo srityse no-
 rinčius pasidalinti patirtimi, sie-
kian čius susipažinti, bendrauti, pa-
gelbė ti. Ta pati kalba, bet kokios
skirtingos gyvenimo istorijos! Atsi-
menu, tuo laiku buvo ypač liūdna pa-
dėtis mo kyklose vaikams su negalia,
ne vi siškai protiškai arba fiziškai iš-
sivys čiusiems. Ne tik mokyklose šie
vai kai buvo atskirti, viešose vietose
pa juokiami, beveik nebuvo ligonių
ve ži mėlių. O jau ką kalbėti apie

Violeta Gedgaudienė. Žmogus nėra sala

priėjimą prie pastatų arba įlipimą į autobusą. Tiems
mūsų „studentams”, Lietuvos mokytojams, bandė-
me perduoti ne tik žinias, metodiką, bet ir tokias ver-
tybes, kaip pažiūrą į vaiką kaip į vi sa vertį asmenį
su galimybe išmokti ir įsijungti į visuomenę. Daug
pasi mokėm ir mes, kitais metais jau at vykom su savo
mokymo priemonė mis, sąsiuviniais, trintukais ir va-
do vėliais.

– Esate veiklūs JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, kas
įskiepijo tokią stiprią meilę Lietuvai? Kas Jums yra lietu-
vybė? 

– Lietuvybė, jeigu tai supranta me kaip lietuvių
kalbos išlaikymą, kultūros ir istorijos pažinimą, man
yra vertybė, kuri praturtina, praple čia gyvenimą. O
meilės Lietuvai iš mokau iš tėvų, iš Maironio, Braz-
 džio nio ir Krėvės, iš dainų apie partiza nus, iš se-
nučių, kurios iš Lietuvos iš sivežė žemės maišelį. Į lie-
tuvišką veik lą jau beveik automatiškai esi įsuk tas
augdamas lietuviškoje šeimoje.

Mano tėvai jau Vokietijoje dirbo su Raudonuo-
ju Kryžium, su visokiais stovyklos komitetais. Los
Angeles šeštadieninėje mokykloje daug vaidi nau,
deklamavau. Mama pati rašė eiles, – tai kaip pabėgsi
nuo scenos! Po keleto metų atvyko daugiau „dy pu -

kų” šeimų, įsikūrė skautai, Ona Ra zutienė surinko
vaikus į tautinių šokių grupę. Naujai atvykę lietu-
viai kūrė naujas organizacijas, gyvai vei kė BALF’as,
susiorganizavo nemažas choras, kuriam daug metų
vadovavo kompozitorius Bronius Budriūnas, tuoj
pradėjo veikti ALT’as ir JAV Lietuvių Bendruome-
nė. Bet reikia pa brėžti tai, ką dažnai pamirštame, kad
mes, „dypukai”, nebuvom pirmie ji lietuviai Los
Angeles ir mes ne viską čia įkūrėme. Jau radome vei-
 kiančias organizacijas, parapiją, įsi kūrusią senoje
protestantų bažny tė lėje, kuri dabar yra mūsų para-
pijos salė, chorą, tautinių šokių grupę, su sivieniji-
mus, kurie netrukus susilpnė jo, nes to laiko senoji
ir naujoji ban ga sunkiai rado bendrą kalbą ir tar-
pusavio pasitikėjimą. Dar atsime nu jaunutę Rūtą Kil-
monytę-Lee, kuri ir šoko, ir dainavo, ir su tėveliais
dosniai rėmė naujai statomą bažnyčią. 1960 m. pra-
džioje atvyko didelė banga jaunų inžinierių iš Či-
kagos, Cleve lan do, Detroito, įsikūrė skautai akade-
 mi kai, ateitininkai. Tais laikais veikla buvo vietinė,
dirbom kaip mokė jom ir sąlygos leido, nedaug kam
bu vo galimybė skraidyti į LB sesijas, bu vom tolima
provincija. Pirmą kar tą į Čikagą nuvykau į dainų
šventę. Buvo įdomi situacija: mano tėvai bendravo
su poetu Bernardu Brazdžio niu, kuris jau dirbo „Lie-

tuvių dienų” žurnalo redakcijoje, o
šeima dar buvo Bostone. Jis nusipirko
naują automobilį „Chevrolet”, buvo
gavęs vairavimo leidimą, bet dar ne-
drįso važiuoti per Ameriką. Aš leidimą
jau turėjau bent pusmetį, nes gavau,
kai tik su ėjo 16 metų, tai aš, kaip pri-
tyrusi vai ruotoja, su Brazdžioniu, ku-
nigu pran  ciškonu Kornelijum Bučmiu
ir savo mama patraukėm 66-uoju keliu
link Čikagos. Atsimenu, tais laikais vi-
sai nauju automobiliu negalėjai greitai
važiuoti, ir kadangi buvo va sara, per
dykumą važiavom naktį, kad išveng-
tume karščių. Taip ir tempėmės 35
mylias į valandą per Ari zonos dykumą,
o visi sunkvežimiai mus supykę lenkė.
Man ta naktis bu vo siaubinga.

Gal čia ilgas įvadas, bet norėjau su-
pažindinti su Los Angeles lietuvių gy-
 venimu, besikuriant organizuotai veik-
lai. Kadangi jau ėjau vadovės pareigas
skautų tunte ir vietinėje LB valdyboje,
man pasiūlė kandidatuoti į JAV LB ta-
rybą. Berods, dalyvavau keturiose ta-
rybose, buvau išrinkta į ta rybos pre-
zidiumą, konfliktų rezoliucijų komisiją
ir pakviesta dalyvauti švietimo tary-
boje. Dvi kadencijas bu vau Vakarų
apygardos pirminin kė. Tik praėjusį ru-
denį LB Vakarų apygardos vadovybė

Violeta ir Mindaugas Gedgaudai skautų stovykloje Rambyne 2015 m. 

Gedgaudų anūkai susirinko Kūčių vakarienei.                           Asmeninio archyvo nuotraukos
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perėjo į Portlandą, Oregono valstiją;
Ingrida Misevičie nė šiuo metu yra
pirmininkė. Tai bu vo mano sumany-
mas, paremtas mūsų apygardos val-
dybos, praplėsti apygardos valdybą,
kuri tradiciškai vis būdavo Los An-
geles, ir įjungti apy linkių pirmininkus
į veiklą apygardoje. Sumanymas kilo
per rinkimus į LB tarybą, kai mažos
apylinkės labai aktyviai dalyvavo rin-
kimuose ir išsi rinko savo kandida-
tus, o senesnės, di desnės apylinkės
mažiau naudojosi technologijomis ir jų
kandidatai ne pateko į tarybą. Dabar
apygardos val dybą sudaro apylinkių
pirmininkai, pirmininkės, jie dirba,
bendrauja elektroniniu būdu.  

Kas labiausiai įsimena iš veiklos
LB – tai sutikti žmonės, lietuviai įvai-
 riose vietovėse. Kokia mūsų bendruo -
menė įvairi ir įdomi! Nuvykusi į su va-
žiavimus ar sesijas gaudavau prie-
 kaištų, kad mes Vakaruose veikiame
,,ne taip”. Pranešiau, kad per Seattle
Nepriklausomybės minėjimus yra
duo dami paaiškinimai anglų kalba.
Vienas labai prityręs, nuoširdus se nas
veikėjas  pasakė:  „Kai  anglų   kalba
ateis į Bendruomenę, aš išeisiu”. „Ką
padarysi, – paaiškinau, – mes toli nuo
Čikagos, esame ‘laukiniai Vakarai’,
stengiamės dirbti pagal sąlygas”. Bu -
vo klubų, kuriuos bandėme prisijau-
 kin ti, kad taptų apylinkėmis, bet jei gu
negalėdavom prikalbinti, vis tiek pas
juos vykdavau, bendraudavau, no-
 rėjau pagerbti žmones, kurių sene-
 liai atvyko po Pirmojo pasaulinio karo
ir jų proanūkai dar myli Lie tuvą. Tu-
rim suprasti, kad labai nuo širdūs žmo-

nės, dirbantys lietuvių ir Lietuvos ge-
rovei, ne visi yra valdybose ar nuo-
traukose, ir nereikia skirstyti žmonių
į „bangas”.

Mano manymu, turėtume pabrėž -
ti du žodžius – BENDRAUTI IR DA LIN-
TIS. LB jungia mus visus, o mes, va-
dinami „veikėjai”, dalijamės patirtimi
ir sumanymais.

– Kuo šiandien gyvena Los An geles lie-
tuviai, kokia lietuviška veikla vyksta, kokius
pasikeiti mus matote? 

– Veikla keičiasi su generacijo mis
ir nuo vietos sąlygų. Jauni žmo nės at-
nešė naujos energijos, techno logijų, iš-
radingumo, iš Lietuvos neseniai at-
vykę praturtino mokyklas mo kytojais,
mokiniais, naujais žaidimais, daino-
mis. Los Angeles gražiausias bendra-
vimas yra lietuviškoje mo kykloje, kur
dauguma mokytojų yra naujakuriai.
Mokykla klesti, mo kinukų skaičius vis
auga, dabar, be rods, jų yra 170. Kitos
mokyklos gali pavydėti mūsų šaunios
mokyklos ve dėjos Marytės Newsom,
kuri yra jungianti jėga, sumaniai mo-
kanti ,,sugyvendinti” skirtingas ban-

gas, amžius ir pasaulėžiūras.
Aš prisimenu skautiškos dai nos

žodžius „Mūs stovykloj nėra po nų”.
Dabartinėje LB veikloje matau dau-
giau demokratiškumo, dirbam kartu,
nes yra prasmė, ne dėl titulų. Pasi-
gendam jaunų žmonių valdyboje, bet
tai suprantama, jie augina šeimas
arba dar studijuoja, arba atiduoda

ener giją kitoms organizacijoms. Labai
veiklūs yra skautų, skau čių tuntai,
„Spindulio” tautinių šo kių grupė su
nepavargstančia Dan guole Varniene,
veikia ateitininkai, Lietuvos Vyčiai,
gražiai dainuojan čių gražių vyrų ok-
tetas „Tolimi aidai”, muz. Kęstučio
Daugirdo dai nų šventei suburtas cho-
ras „Los An gelai”. Viskam neužtenka
laiko. 

Ir kur mes būtume, ir kur ta veik-
la vystytųsi be Šv. Kazimiero parapi-
jos? Tai kaip gera mama – visada pa-
 siekiama, visada laukianti. Parapija
švenčia 75 metus nuo įsikūrimo ir 65
metus nuo dabartinės bažnyčios pa-
 šventinimo, klebonas kun. Tomas Ka-
 ranauskas stengiasi iškilmingai pa mi-
nėti šias datas.

– Ką šiandien turime daryti, no rėdami
išsaugoti lietuviškumą šioje šalyje?

– Lietuviškumas išsaugomas per
šeimas, per vaikų dalyvavimą mo kyk-
 loje, stovyklose, šventėse, per drau  gus.
Tai turi būti ne priverstinis, o links-
mas, smagus dalyvavimas. Vie  ną kar-
tą klasėje paklausiau: „Kas jums sma-

giausia šeštadieniais mo kyk loje?” At-
sakymas: „Pertraukos!” Gal juokinga,
bet pagalvokime, ką tai reiškia: vaikai
susikuria draugystes per žaidimą, tos
draugystės, o ne linksniavimas klasė-
je juos palaikys lietuviškame ratelyje.  

– Nemažai metų aktyviai dalyvavote
Lietuvių Fondo (LF) veikloje, kokie darbai
gulė ant Jūsų pečių?

– Žiūriu į Lietuvių Fondą ir į Lie-
 tuvių Bendruomenę kaip į dvi sese ris,
padedančias viena kitai. Į LF veik lą įsi-
traukti prikalbino Marija Re mienė, ir
kas gali jai atsakyti. Tai buvo „senais
gerais laikais”, kai mes visi žinojome,
kas yra LF, ir jį mūsų tėvai dosniai
rėmė. Tai buvo LF ,,auk so amžius”.
Los Angeles LF veikloje dalyvavo kū-
rybingiausi losange lie čiai, įskaitant
poetą Bernardą Braz džionį, lankėsi ir
koncertavo to laiko Lietuvos žymiau-
si solistai – Virgi li jus Noreika, Vaclo-
vas Daunoras, Ire na Milkevičiūtė, Si-
gutė Stonytė. Vi sus reikėjo priimti, pa-
mylėti, paglo boti. Bet salė būdavo pil-
na, entuziazmas didelis, ypač Lietuvai
žengiant pirmus žingsnius į laisvę. Ta-
čiau, ilgą laiką būdama įgaliotine,
gauda vau kritikos, kad LF – tik tur-
tingų Čikagos daktarų klubelis. Kas-
met įteikdavau paramą mūsų lietu-
viškai mokyklai ir pabrėždavau, kad
tai yra „jūsų, losangeliečiai, suaukoti
pinigai, grįžtantys paremti mūsų vai-
ku čius ir jų mokytojus”. Gal dėl to su-
 ti kau kandidatuoti į LF tarybą, kurioje
dar paaugo mano pagarba LF vado-
vybei, tiems tikriems profesionalams,
be užmokesčio tvarkantiems dabar
jau tikrai nemažą kapitalą.

– Jūsų šeima prisideda prie „Vaikų vil-
ties” labdaringų projektų, kartu su vaikais
ir anūkais gaminate koldūnus, kurie vėliau
parduodami Koldūnų baliaus me tu, o su-
rinktos lė šos skiriamos sergantiems Lietu-
vos vaikams. Kaip sekasi šis darbas?

– Oi, tie koldūnai, koldūnai, visas
namas miltais padengtas! Taip, kiek-
 vienais metais juos gaminame, prisi-
 deda abiejų sūnų šeimos (duktė gyve-
na Kanadoje), keturi anūkai jau yra iš-
mokę kočioti tešlą, dėti į formas. Yra
atvykę į talką ir kiti giminės, net lie-
tuviai kaimynai.  Tęsiame  brangaus
a. a. Jono Navicko pradėtą veiklą, ku-
rią nenutraukiamai puoselėja Dan-
 guolė Navickienė, – padėti gydyti Lie-
tuvos ligoniukus. Kai pirmieji vai ku-

čiai, kuriems reikėjo sudėtingų stu-
buro operacijų arba buvo stipriai ap-
degę, pasirodė mūsų parapijoje, su-
graudino net kiečiausias širdis, ir at-
sidarė žmonių piniginės. Bet mums
džiaugsmas prisidėti prie šio tikslo, ne-
 galvojame, kad darome kažkokią lab-
 darą – tik dalinamės tuo, ką tu rime.

– 1987 m. Marytei Newsom pra dėjus
vadovauti Šv. Kazimiero lituanistinei mo-
kyklai, Jūs nema žai jai padėjote. Patinka
dirbti su jaunimu?

– Tik susipažinusi su Maryte, pra-
dėjau ją kalbinti įsijungti į šeštadie-
ninės mokyklos mokytojų eiles, o pa-
stebėjusi jos talentą – perimti mo kyk-
los vadovybę. Ji norėjo „sušilti” pa-
reigose, tai nutarėm sudaryti trijų as-
menų komitetą: Marytė Newsom, Al-
gimantas Žemaitaitis ir aš.   Marytė
tuoj pat drąsiai paėmė vairą į savo ran-
 kas, ir mes su Algimantu galėjo me pa-
sitraukti. Netrukus suorganizav au
silpnai lietuviškai kalbančiųjų klasę,
kurią vienu metu lankė daugiau nei 20
studentų, o per ją perėjo kelios de-
šimtys. Didžiuojuosi savo ,,abiturien-
tais”, kurių ne vienas yra labai nuo-
širdžiai įsijungęs į lietuviš ką veiklą,
sukūręs lietuvišką šeimą. Vienas pa-
vyzdys – Oregono LB buvęs pirmi-
ninkas ir tautinių šokių grupės orga-
nizatorius Vilius Žalpys.

– Jūsų vaikai jau suaugę, tu rite gražų
būrį anūkų – ką veikia Jūsų atžalos, ar da-
lyvauja lietuviš koje veikloje?

– Taip, visi trys vaikai susirado lie-
tuves, lietuvį į porą, augina 7 anū kus,
visi gražūs ir talentingi. Taip, da lyvau-
ja veikloje, duktė Nida gyvena Toron-
to, jos dukrelė Vaiva yra ,,Gintaro” an-
samblio šokėja, jūrų skautė-gintarė, sū-
nus Aidas irgi šo ka, skautauja. Abu sū-
nūs, Dalius ir Augis – veiklūs skautai,
vadovai Los Angeles; jų vaikai seka tė-
velių pėdo mis, dalyvauja stovyklose,
vyks į Tau tinių šokių šventę. Visi
mūsų vai kai lankė ir anūkai lanko li-
tuanis ti nes mokyklas.

Bet, kaip yra pasakęs anglų po e tas
John Donne, ,,Žmogus nėra sala”, arba
pagal lietuvių patarlę – „Kai du stos, vi-
sados daugiau padarys”. Jūs klausia-
te, o aš pasakoju – lyg būtų kas atlik-
ta be pagalbos, pritarimo ir kartais la-
bai reikalingo pastūmėjimo, ypač iš
mano vyro Mindaugo pusės. Buvau la-
bai laiminga, kai Žalgirio medalis
buvo paskirtas mums abiem, nes Min-
daugas daugiau jo vertas. Anot jo, jis
tik nešė mano lagaminus, o aš galiu
pridurt, kad jis taip pat nešė sunkius
siuntinius su knygom, skirtom Lietu-
vos mokykloms, kom piu terius nau-
jai besikuriančios Lietu vos įstaigoms,
priėmė ir „šefavo”, vai šino atvykusius
paskaitininkus, at likėjus ir keliau-
jančius studentus, norinčius pasi-
džiaugti Californija. 

Baigęs koldūnų universitetą, jis
mū sų namuose yra vyriausias koldū-
nų gaminimo prievaizdas, nes kiti
„taip nemoka”. Ir visa tai – šalia va-
dovavimo jo paties įkurtai verslo įstai-
gai su filialais Šveicarijoj, Vokietijoj ir
Ang li joj, kurioje vienu metu dirbo
220 darbininkų ir kurioje gyvenimą
pra dėjo dešimtys naujai atvykusių
lietuvių. Jis įkūrė LF specialų fonde-
lį rem ti lietuviškoje veikloje dirbantį
jaunimą, skautų stovyklavietėje vai-
 ruodavo sunkvežimį su maistu ir at-
liekomis. Aš manau, yra daug vyrų ir
tėvų, be kurių indėlio mūsų lietuviš-
kas gyvenimas būtų daug skurdes-
nis.

Kalbino Loreta Timukienė

Už prasmingą bei pasiaukojantį darbą JAV Lietuvių Bendruome nėje Violeta ir Mindau-
gas Gedgau dai praėjusiais metais Los Angeles vykusiose Lietuvių dienose buvo apdo-
vanoti jubiliejiniu Žalgirio me daliu. L. Timukienės nuotr.

V. Gedgaudienė kalba Šv. Kazimiero mokyklos abiturientams.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Gražiame Dzūkijos kampelyje, ne toli nuo Merkinės
esančiame nedi deliame Česukų kaime yra objektas,
apie kurį žino ir daugelis Lietuvos gyventojų, ir iš-
eivijos lietuvių, ir užsieniečių – tai vadinamoji Mer-
ki nės piramidė. Atėjus pavasariui ir šy lant orams, čia
daugėja lankytojų, kuriuos į Česukus atveda arba
smalsumas, arba noras įveikti ligas ir įvairias gyve-
nimo negandas. Ši vieta nuolat plečiasi, atsiranda
naujų įdo mių akcentų, ir turbūt tik vienas da lykas
lieka nepakitęs – tai stiprus žmo nių tikėjimas, kuris
ne vienam išties padeda.   

Piramidė Varėnos rajone, Česu kų kaime buvo
įkurta 2002 metais – praėjus dvylikai metų
nuo šioje erdvėje tuomet septynerių metų Po-

vilo Žėko bei jo artimųjų akivaizdoje įvy kusio ste-
buklo. 1990-ųjų rugpjūčio 20-osios naktį vienkiemio
gyventojai ir čia viešėję svečiai tapo ypatingo įvy-
 kio liudininkais, kai žmonės stebėjo iš dangaus
sklindantį šviesos srautą, o jame, kaip Povilui dar
išvakarėse per šventąsias Mišias Merkinės bažny-
čioje šv. Roko atlaidų metu minties balsu buvo ap-
reikšta, visi re gėjo dieviško grožio figūrą. Šis ant-
 gamtinis ženklas sustiprino paties Povilo bei jo ar-
timųjų tikėjimą, ir pa ti vieta amžiams tapo pa-
ženklinta die viškosios malonės ženklu.

Prabėgus vienuolikai metų, Po vilas Žėkas priė-
mė jam paties Dievo skirtą dvasinę misiją ir jau ne-

Merkinės piramidė – vieta, kur tikėjimas labai stiprus

trukus pradėjo gauti ypatingą dvasinį mo kymą, ku-
ris pakeitė ne tik jo, bet ir jo gaunamomis žiniomis
besidominčių žmonių gyvenimus. Netrukus Povilą
pasiekė pirmoji didelė užduotis – jis turi prieš dvy-
lika metų įvykusio Ap sireiškimo vietoje pastatyti
ypatingą statinį – piramidę, kurioje jau greitai gau-
siai lankysis žmonės, stiprėjant sielai ir kūnas at-
gaus fizines jėgas, vyks daug pasveikimo stebuklų.
Po vi las su keletu dvasinių bičiulių įvyk dė Dievo va-
lią, ir 2002-ųjų rudenį Česu kuose atsirado trišonė pi-
ramidė. 

2009 metais virš piramidės iškilo geodezinis ku-

polas, o 2010-ųjų metų bir želio pirmosiomis dieno-
mis kupo le įvyko Šventosios Dvasios atėjimo šven-
tė, kurios metu jos dalyviai juto bei regėjo ypatin-
go skaidrumo dvasi nę energiją (šviesą), patyrė stip-
rų vi dinį pakylėjimą – taip Dievas priėmė bei pa-
laimino žmonių atliktus darbus. Teigiama, jog
Šventosios Dvas ios atsiuntimas – nepaprasta Dievo
malonė, kuria pasižymi tik ypatingos – šventos
vietos. 

Pastaraisiais metais Merkinės piramidės ap-
linka gerokai pasikeitė – čia įrengta automobilių sto-
vėjimo aikštelė, lankytojų, ir ypač neįgaliųjų pato-
gumui nutiesti takai, apjungian tys svarbius Mer-
kinės piramidės erdvės elementus. Aplink atnaujinti
jau esantys bei suformuoti nauji gėlynai, žmo nių pa-
togumui bei poilsiui sodybos teritorijoje pastatyta
daugiau suolų, informaciniuose stenduose esan ti in-
formacija papildyta anglų bei rusų kalbomis. Įreng-
ti ir simbo li niai vartai, per kuriuos žengdami so dy-
bos svečiai tarsi apsivalo nuo juos slegiančių įkyrių,
neigiamų emocijų bei minčių, pajunta dvasinį pa-
kylėji mą, pasirengia meditacijai Merkinės pirami-
dėje.

Praėjusių metų pavasarį lankytojus pakvietė ir
nauja Angelo erdvė. Joje galima išvysti unikalią die-
viškosios žinios nešėjo – baltojo angelo – skulptūrą.
Čia galima įsipilti energetinio vandens, kuris vamz-
džiais atiteka iš piramidės erdvės – specialiai tam pa-
ruošti ir plastikiniai buteliai.

Tokiu būdu Česukuose baigta for muoti Dievui
Tėvui pašvęsta sak ralioji erdvė. Ji atvira visų įsi-

Įėjimą į piramidės zoną ženklina trys kryžiai. Čia galima įsipilti energetinio vandens.

Piramidės kupolas šviečia iš tolo. A. Vaškevičiaus nuotraukos Prieš metus iškilo ir Angelo skulptūra.
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tikini mų, visų religijų atstovams. Ži-
noma, visais laikais netrūksta ir skep-
tikų, tačiau išties kiekvienas čia at-
vykęs bei maldos ar meditacijos metu
širdį Dievui atvėręs žmogus gali pa-
justi ypa tingąją jo artumo būseną bei
pa tirti stiprų atsaką į nuoširdžias
savo maldas. 

Dabar lankytojai į Česukus miš ko
keliu skuba ištisus metus, bet dau-
giausia jų būna šiltuoju metų laiku.
Teigiama, kad per metus Merkinės
piramidę dabar aplanko nuo kelių iki
keliolikos tūkstančių žmonių. Žinia
apie ypatingas lankytojų patirtis bei
čia vykstančius sveikatos stebuklus
yra pasklidusi toli už Lietuvos ribų.
Čia lankosi pavieniai svečiai, šeimos,
turistų grupės iš Lietuvos bei į tėvy nę
trumpam sugrįžę emigrantai, taip pat
dažnos moksleivių planinės eks kur si-
jos, atvažiuoja ir dviratininkai, savo
šventes – vestuves, sukakties meti-
nes, krikštynas švenčiantys žmo nės,
piligrimai.

Ši erdvė yra įteisinta kaip visuo-
 meninės paskirties kultūrinio pobū-
 džio objektas, ji yra įtraukta į Varė nos
savivaldybės lankomų vietų sąra šą.
Minėtą erdvę sudaro stiklinis ku polas,
kurio viduje stovi trišonė pira midė, o
joje – du unikalūs kryžiai, ku rie kon-
centruoja subtiliąją dvasinę energiją
bei perteikia ją šios erdvės lankyto-
jams.  

Lankytojai palieka tikėjimo ženklus.

Piramidės viduje.

„Yra žmonių, kurie sugrįžta nebe
pirmąjį kartą. Kiekvienas turi savų
motyvų čia apsilankyti. Tie, kurie at-
 vykę elgiasi dvasingai, atlieka maldą –
meditaciją, čia pat arba sugrįžę po il-
gesnio laiko paliudija, jog atgavo kū no
ir sielos jėgas: pagerėja sveika tos būk-
lė, atslūgsta vidinė įtampa, dar ilgai po
meditacijos juntamas vi dinis pakylė-
jimas, džiaugsmas, tam pa lengviau
bendrauti su tais, kurie šalia, lydi sėk-
mė”, – yra sakęs šios pi ramidės su-
manytojas P. Žėkas. 

Pirmiausia siauru vieškeliu per
mišką atvažiavusius svečius pasitinka
trys kryžiai. Tai vartai, kurie veda link
kupolo bei piramidės. Čia reko menduo-
jama sustoti ir praleisti bent keletą mi-
nučių, paliekant neigiamas mintis,
emocijas, energijas.

Netrukus priešais lankytojų akis
atsiveria geodezinis 12,5 metro aukš čio
kupolas, pagamintas iš aliumini nio
karkaso bei grūdinto stiklo dangos. Šis
kupolas – tai apsauginė struk tūra,
sauganti piramidės lankytojus nuo

vasaros karščių bei žiemos speigo.
Pati svarbiausia jo paskirtis – ener-
ginė. Teigiama, jog kartu su pira-
 mide kupolas suformuoja harmoninę
energinę erdvę, kurioje nuosekliai
pa buvęs žmogus atgauna ilgalaikę
dva sinę pusiausvyrą, pagerėja jo svei-
kata. Šis kupolas pasižymi ypa tinga
akustika, todėl šią vietą  pamėgo so-
listai bei chorai. 

Kupolo viduje yra įrengta trišonė
piramidė – tribriaunė aliumininė
kar kasinė konstrukcija, kurios vidu-
je yra du kryžiai, atliekantys svarbią
energinę funkciją. Piramidės pagrin -
das – lygiakraštis trikampis, o jame
trys koncentriniai ratai. Tikslingai
pa būti atvykę žmonės visų pirma
pra leidžia šiek tiek laiko kupolo vi du-
je prie piramidės ir tik po to žengia į
jos vidų. Tokia pabuvimo tvarka mak-
 simaliai atskleidžia piramidės savy-
bes bei įgalina žmogų ne tik vi zualiai
apsižvalgyti, bet ir apmąstyti, iš-
reikšti savo asmenines intencijas, pa-
prašyti Dievo pagalbos, patirti su-
 stiprinimą.

Visai šalia kupolo bei piramidės
stovi medinis namelis, kur  gyvena pi-
 ra midės komplekso įkūrėjai – Po-
 vilas su savo motina Ona Žėkiene. Čia
lankytojai irgi gali užsukti, pabend-
rau ti, pasidalinti su piramidės įkū rė-
jais gyvenimiškąja patirtimi, gauti
naudingų patarimų bei dvasinių ži-
 nių, paprašyti užtarimo maldos ar ki-
 tos pagalbos.

Piramidės įkūrėjai išgirsta daug
įvairių istorijų, atsiliepimų iš čia ap-
 silankiusių žmonių. Neretai žmonės
džiaugiasi pagerėjusia sveikata, ilga-
 laikiais emocinės ar dvasinės būse nos
pokyčiais, džiaugsmingai liudija, jog
po apsilankymo Merkinės pirami dėje
stabilizavosi organizmo fiziologi nės
funkcijos – pagerėjo širdies – krau jo-
takos sistemos veikla, pasitai sė virš-
kinimo trakto negalavimai, at sistatė
hormoninė pusiausvyra, pa ge rėjo vi-
daus organų veikla, sustip rėjo imu-
nitetas. Visa tai vyksta pa laipsniui, to-
dėl rekomenduojama Mer kinės pira-
midę aplankyti ne vie ną kartą. 

Kalbėdamas apie informacijos
skleidimą, P. Žėkas yra pasakojęs,
kad niekuomet šios vietos reklama ne-
 užsiėmė, bet vis dažniau pasirodo
straipsnių užsienio šalių žiniasklai do-
je, neseniai apie piramidę pasirodė in-
formacija baltarusių, lenkų, latvių,
rusų, ukrainiečių internetinėje erd-
vėje bei žiniasklaidoje, ją aktyviai
pla tina lietuviai emigrantai, kurie
dalijasi savo patirtimi vietinėse ben-
druomenėse.

Namelis, kur gyvena piramidės įkūrėjai.



DRAUGAS2016 BALANDŽIO 5, ANTRADIENIS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvoje lankysis Tailando princesė
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvoje laukiama Tailando Karalystės
princesės Maha Chakri Sirindhorn. 61
metų princesė susitiks su Prezidente
Dalia Grybauskaite, Seimo, Vyriau-
sybės nariais.

Kadangi Maha Chakri Sirindhorn
aistra – technologijos, ji aplankys ne-
seniai Vilniuje, Saulėtekyje, atidarytus
mokslo centrus. Taip pat suplanuota
jos išvyka į Kryžių kalną Šiaulių ra-
jone.

„Tai pirmasis Tailando karališ-
kosios šeimos vizitas Lietuvoje. Tai-
landas yra įtakinga valstybė, su ja

mums reikia plėsti ekonominius san-
tykius”, – sakė Seimo pirmasis vice-
pirmininkas Vydas Gedvilas. Jis ket-
virtadienį viešniai rengia dalykinę
vakarienę.

Pasak V. Gedvilo, tailandiečiai su-
interesuoti plačiau Lietuvoje pristatyti
savo kultūrą, virtuvę, jie ypač norėtų
paskatinti lietuvius vykti poilsiauti į
Tailandą.

Maha Chakri Sirindhorn studija-
vo menus ir istoriją, tajų kalbų, ilgai
istoriją dėstė Chulachomklao kara-
liškojoje karo akademijoje. 1996 metais
jai suteiktas generolo laipsnis.

Panama („Draugo”
info) – Pasaulio vadovai,
sporto ir kino žvaigždės bei
dešimtys milijardierių buvo
įvardyti ir sugėdyti per bene
didžiausią visų laikų vie-
šai neskelbtinos informaci-
jos nutekinimą.

Daugiau negu 100 ži-
niasklaidos grupių vykdy-
tas tyrimas, apimantis 40
metų kauptus finansinius
dokumentus, elektroninius
laiškus ir pasų duomenis, rodo, kad
kai kurie įtakingiausi pasaulio vei-
kėjai slėpė savo pinigus lengvatinio
apmokestinimo bendrovėse.

Žemiau išvardijami pagrindiniai
įtarimai, susiję su atliktu Panamoje
įsikūrusios teisinių paslaugų ben-
drovės „Mossack Fonseca” doku-
mentų paviešinimu:

– Bankai, bendrovės ir padėjėjai,
artimi Rusijos prezidentui Vladimirui
Putinui, slapta ,,išpumpavo” iki 2
mlrd. JAV dolerių, naudodamiesi leng-
vatinio apmokestinimo bendrovėmis,
įgydami slaptą įtaką šalies žiniask-
laidos ir mašinų pramonės įmonėms. 

– Islandijos premjeras Sigmundur
David Gunnlaugsson nuslėpė milijo-
nus dolerių investicijas į tris didelius
bankus per finansų krizę. 

– Kinijos prezidento Xi Jinping ir
Britanijos ministro pirmininko David
Cameron šeimų nariai vienu metu tu-

rėjo ryšių su lengvatinio apmokesti-
nimo  bendrovėmis.

– Keli kiti pasaulio vadovai, tarp
jų Pakistano premjeras, Saudo Ara-
bijos karalius ir Azerbaidžano prezi-
dento vaikai.

– Finansinių piramidžių organi-
zatorius, prekybos narkotikais baro-
nas. Jie dokumentus pasirašinėdavo
jau būdami kalėjimuose.

– „Watergate” skandalo įsilaužė-
liai, 29 milijardieriai iš žurnalo „For-
bes” sąrašo ir Rytų kovos menų meist-
rui bei kino žvaigždei Jackie Chan.

– Geriausias pasaulio futbolinin-
kas Lionel Messi ir jo tėvas. 

– Nuo pareigų nušalintas Europos
futbolo federacijos vadovas Michel
Platini.

Ir dar keliasdešimt įtakingų pa-
saulio politikos ir pramogų pasaulio
atstovų. Iš viso paviešinta apie 11
mln. dokumentų.

Vilnius (BNS) – Jungtinės Valsti-
jos kitais metais ketina skirti 3 mln.
dol. (2,65 mln. eurų) šaudmenų sau-
gyklos Šiauliuose esančioje Aviacijos
bazėje statyboms. Tai numatyta
JAV kariniame biudžete Europai, ku-
ris kitąmet turėtų būti keturis kartus
didesnis nei 2016 metais. Šiuo metu to-
kios saugyklos Aviacijos bazėje nėra.

Iš Aviacijos bazės Šiauliuose vyk-
doma NATO oro policijos misija. Be to,
Šiaulių rajone esančiame Mumaičių

kaime Jungtinės Valstijos dislokuoja
maždaug kuopai karių aprūpinti skir-
tą karinę techniką.

Jungtinių Valstijų gynybos de-
partamentas numato kitąmet karinį
biudžetą Europai didinti nuo šiemet
skiriamų 725 mln. eurų iki 3,1 mlrd.
eurų kitais metais.

JAV  didinant šį biudžetą, Lietu-
voje dislokuoti rotuojami amerikiečių
kariai atsigabens modernesnę sun-
kiąją techniką.

Vilnius (Užupio respublika) – Vil-
niuje, Užupio mikrorajone, gyventojai
jau 19-ąjį kartą šventė Nepriklauso-
mybės dieną.

Kasmet balandžio 1-ąją vykstanti
šventė šįkart pasitinkta šūkiu „Už
bangas!”. Bendruomenės atstovai skel-
bė, jog šalia istorinių renginių atsira-
do naujų tradicijų: nuo vidudienio iki
vidurnakčio Užupio Respublika „lai-
kinai pristabdys” Šengeno bevizės
erdvės susitarimus ir įveda „vizų re-
žimą” pasienio su Lietuva postuose ant
Vilnelės tiltų bei leis atsiskaityti sim-
boline EurUž’o valiuta.

Krivių gatvėje veikiančiam 7-ajam
pašto skyriui buvo suteiktas Užupio
vertybės statusas – čia buvo „įteisin-
tas” nulinis kilometras, atidengta len-

ta, skelbianti pašto pastatą Užupio pa-
veldo dalimi.

Vakarop įvyko iškilmingos eity-
nės, Angelo aikštėje buvo sveriamas
Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Šventės rengėjai pažymi, kad tai –
sena britų tradicija, nuo 1687-ųjų vei-
kianti High Wycombe mieste, kuria nu-
statoma, ar meras būdamas valdžioje
„už mokesčių mokėtojų pinigus ne-
priaugo svorio”.

Taip pat buvo paskelbtas Užupio
garbės pilietis ir įteiktas pirmasis Už-
upio ordinas.

Vakare vyko muzikiniai, pramo-
giniai ir sportiniai renginiai – „pa-
saulio durniaus” čempionatas, kon-
certai, šokiai ir fejerverkai.

Vilnius (15 min.lt) – Lu-
kiškių aikštė taps daugia-
funkcine Lietuvos laisvės ir
demokratijos erdve. Ji tu-
rės visai kitą veidą – joje at-
sispindės skirtingų laiko-
tarpių kovų už Lietuvos lais-
vę vaizdai, pranešė Aplinkos
ministerija, kurioje buvo
pristatyti Architektų sąjun-
gos ir projektuotojų atstovų
Lukiškių aikštės rekonst-
rukcijos projektinius pasi-
ūlymus.

„Manome, kad meno
kūrinys, stovėsiantis aikštės
centre, turi būti artimas kiekvienam
lietuviui, todėl viena iš versijų – Vytis
ant žirgo. Lukiškių aikštė bus pilna ža-
lumos. Vienas iš pagrindinių reikala-
vimų projekto autoriams – kad dau-
giametės liepos ir toliau puoštų aikštę
bei būtų Vilniaus žaliojo charakterio
dalis”, – sakė aplinkos ministro pata-
rėjas Algirdas Žebrauskas.

Projektas jau buvo pristatytas Vy-
riausybei, Vilniaus miesto savivaldybei.
Pristačius jį visoms ministerijoms ir su-
laukus institucijų pritarimo – projek-
tas bus pateiktas susipažinti ir visuo-
menei. Pastatyti paminklą ir visiškai
baigti tvarkyti aikštę numatyta iki
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
– 2018 m. vasario 16 dienos.

Ankara (ELTA) – Balandžio 4
dieną pagal susitarimą su ES grąžin-
ta pirmoji migrantų grupė iš Graiki-
jos į Turkiją. 

202 pabėgėliai ir migrantai iš
Graikijos Lesbo ir Chijo salų atplau-
kė į Turkijos Dikilio miestą Izmiro
provincijoje.

Jau įsigalioja į Europą per Tur-
kiją atvykusių nelegalių migrantų
grąžinimo mainais į pabėgėlius iš Si-

rijos schema. Nelegalūs migrantai į
teisėtus pabėgėlius turi būti keičiami
pagal principą ,,vienas į vieną”.

ES vadovų nuomone, ši schema
leis sužlugdyti migrantų vežėjų, už-
siimančių žmonių gabenimu per Egė-
jo jūrą. Tikimasi, kad migrantai ne-
bebus suinteresuoti nelegaliai vykti į
Europą, jeigu norės iš Turkijos teri-
torijos paduoti teisėtą prašymą su-
teikti prieglobstį. 

Baiminamasi naujo karo Kalnų Karabache
New Yorkas (ELTA) – Po įnir-

tingų mūšių šio savaitgalio dienomis
tarp Armėnijos ir Azerbaidžano dali-
nių ties fronto linija ginčytiname Kal-
nų Karabacho regione Jungtinių Tau-
tų (JT) generalinis sekretorius Ban Ki
Moon ir JAV vyriausybė paragino
konflikto šalis vengti tolesnio plėtoji-
mo. 

Ban Ki Moon pareiškė esą sune-
rimęs dėl mūšių, šie esą nedelsiant
turi liautis. Jis ypač sunerimęs dėl
sunkiosios ginkluotės naudojimo ir di-
delio aukų skaičiaus. JT vadovas pa-
ragino konflikto šalis nedelsiant nu-
traukti mūšius, visiškai gerbti pa-
liaubų susitarimą ir skubiai imtis
žingsnių situacijai normalizuoti. JAV
valstybės sekretorius John Kerry taip

pat labai griežtai pasmerkė incidentą.
Atsinaujinusius mūšius Kalnų

Karabache tai pat pasmerkė Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacija (ESBO), Europos Sąjungos
(ES) užsienio politikos įgaliotinė Fe-
derica Mogherini ir Prancūzijos pre-
zidentas Francois Hollande. 

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius perspėja,
kad neseniai prasidėję susišaudymai
tarp Azerbaidžano ir Armėnijos karių
ginčijamame Kalnų Karabacho re-
gione gali išaugti į platesnio masto
konfliktą. Jis pažymėjo, kad konfliktas
prasidėjo iš karto po branduolinio
saugumo konferencijos Washingto-
ne, kur susitiko kelių dešimčių vals-
tybių vadovai.

Didžiausias nutekinimas apnuogino pasaulio elitą

Paminėta Užupio „Neprigulimybės” diena

Lukiškių aikštė – kovų už laisvę simbolis

3 mln. dolerių šaudmenų saugyklai

Roma (Bernardinai.lt) – Popiežius
Pranciškus paragino katalikiškas pa-
rapijas visoje Europoje balandžio 24-
ąją dosniai aukoti Ukrainos konflikto
aukoms, ypač – pagyvenusiems žmo-
nėms ir vaikams.

Pontifikas sakė, jog galvoja apie
„tuos, kurie lieka rajonuose, veikia-
muose karo veiksmų, kurie jau pa-

reikalavo kelių tūkstančių mirčių, ir
tuos – daugiau kaip milijoną, – kurie
buvo priversti išvykti”.

„Šiuo tikslu vyks specialios rink-
liavos sekmadienį, balandžio 24 dieną,
visose Europos katalikų bažnyčiose.
Raginu tikinčiuosius paremti šią po-
piežiškąją iniciatyvą dosniomis au-
komis” – pridūrė jis.

Popiežius rinks lėšas Ukrainai 

Graikija grąžino Turkijai pirmuosius migrantus

„Panama Leaks” sąraše – pasaulio elitas.                             
Samaa.tv nuotr.

Lukiškių aikštė. Irmanto Gelūno (15min) nuotr.
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Jau skelbėme, kad kovo 29 d. Vil niaus
„Skalvijos” kino teatre vyko do kumentinio
kino filmo „Prisimenu motinos balsą” prem-
jera – apie Ame rikos lietuvių išeivijos pa-
sididžiavi mą – operos solistą, lyrinį bosą-ba-
ritoną Arnoldą Voketaitį. Pristatyda ma fil-
mą režisierė Agnė Marcinke vi čiūtė pa-
kvietė kelionėn tarsi į pra ėjusį šimtmetį,
kuomet šis meninin kas atliko savo svar-
biuosius vaidmenis, nors savo kūrinį ji pro-
jektavo į ateitį. „Dabar emigracija yra aktuali
tema. Filmas projektuoja, kas atsitiks po 50
metų, kaip žmonės, būdami ten, kurdami
ten, vis tiek savo darbus dedikuoja Lietu-
vai”, – sakė režisierė, filmą įvardijusi kaip
praeities, dabarties ir ateities akistatą. Su-
sitikimas su A. Voketaičio asmenybe jai lei-
džia su optimizmu žvelgti į ateitį – kad ir da-
bar išvykstantys lietuviai širdyje išsiveš
Lietuvą ir prisimins ją savo kūryboje.

Kino filmas yra nuoširdus, nuo-
taikingas ir įdomus, nes auto-
rę žavi Arnoldo Voketaičio as-

menybė: „Ar nol das – labai žavinga ir
elegantiška asmenybė. Harmoninga,
artistiška, išsilavinusi, su puikiu hu-
moro jausmu. Jame pamačiau tikrą
aristokra tą”, – sako A. Marcinkevi-
čiūtė. Ji ver tina solisto atsidavimą
kūrybai, gerbia už tai, kad gimęs Ame-
rikoje neiš sižadėjo savo šaknų. Filme
muziko logė D. Petrauskaitė atkreipia
dėmesį į jo pavardę – nors amerikiečių
liežuviui ji yra labai sudėtinga, jis
jos ne pakeitė, kaip yra padarę dauge-
lis so listų. 

Režisierė papasakojo, kad kurti šis
filmas pradėtas prieš 10 m. „2005 m.
tris mėnesius buvau Čikagoje ir no-
rėjau veiklos, pasibeldžiau į ALTV ir
pasisiūliau. Arvydas Reneckis tu rėjo
filmo idėją, aš galėjau jam pa dėti. Bet
tuo metu prasidėjo ALTV tam tikras
sunkmetis, darbas nebuvo baigtas, to-
dėl vėliau kreipiausi į Ar vydą, ir jis
man perdavė filmuotą medžiagą, pa-
sižadėjau filmą užbaigti. Taigi bai-
giau pati, prisidėjo ir Tadas Dunčia.
Buvo dar keletas kelionių, dar kartą
bendravome su herojumi. Reikš mingas
buvo filmo prodiuserio Arūno Stoš-
kaus prisijungimas, nuo širdus rūpes-
tis ir pagalba, gautas valsty binis fi-
nansavimas meninės televizinės do-
kumentikos kategorijoje. Tai sustip-
rino pasitikėjimą, kad ėmusis šios te-
mos, darau naudingą dar bą”, – kalbė-
jo A. Marcinkevičiūtė. 

Beveik valandos filme apie cha riz-
matišką A. Voketaičio asmenybę pa-
sakoja pianistė Mūza Rubackytė, ne-
išdildomų įspūdžių išlaikiusi iš ben-
dravimo su Maestro Arnoldu, ku ris
buvo jos vienerių gastrolių Ame rikoje
organizatorius; Klaipėdos universite-
to prof. Danutė Petrauskaitė, monog-
rafijos ,,Lietuvių muzikinė kultūra
Jungtinėse Amerikos Vals ti jose
1870–1990” autorė supažindina žiūrovą
su muzikinės JAV kultūros kontekstu;
solistė Aldona Vilčinskai tė-Kisielienė
„atrado” A. Voketaitį Ame rikos mu-
zikos specialistams pri statydama lie-
tuvių kultūrą; solisto ger bėjas Algi-
mantas Kėželis prisipa žino, kad paskui
savo favoritą keliavo po visą pasaulį ir
yra liudininkas dau gelio jo geriausių
pasirodymų scenoje; Prezidentas Val-
das Adam kus solistą ne tik pažinojo,
bet ir tu rėjo garbės 2009 m. už nuo-
pelnus lie tuviškai kultūrai įteikti Lie-
tuvos valstybės apdovanojimą – Lie-
tuvos Di džiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Komandoro kryžių ir kt.

Filme Prezidentas V. Adamkus

sako: „Tai pasaulinio lygio daini nin-
kas, atstovų ‘Metropolitan’ Ope ra mes
neturime labai daug. ...Jis nu ėjo sun-
kų kelią, kad prasiveržtų, įsitvirtintų.
Su visa pagarba tai (pirmajai) emig-
rantų kartai turiu pa sa kyti, kad ji ne-
palūžo, stengėsi kauptis vienoje vie-
toje, sunkiai dirbo, augino vaikus ir
stengėsi jiems įkvėpti lietuvišką dva-
sią. Atvykę į Ameriką ma žamoksliai,

stengėsi, kad jų jaunimas prasimuštų”.
A. Voketaičio tėvai emigravo į

JAV dar praėjusio šimtmečio pradžioje
iš carinės Rusijos okupuotos Lie tuvos,
tikėdamiesi užsidirbti pinigų savo
ūkiui ir grįžti į Lietuvą. Tačiau Pir-
masis pasaulinis karas juos su stabdė.
1930 m. New Haven gimė Ar noldas.
Nuo mažumės girdėdamas mo tiną,
kuri turėjo gražų balsą ir dai nuodavo

Dar vienas sugrįžimas. Ar nol das Voketaitis
lietuvių bendruomenėje ir lietuviš-
kos parapijos bažnyčioje, me tė trom-
boną ir pats pradėjo siekti so listo kar-
jeros. Ypač daug naudos jam davė ir su-
formavo balsą pasaulinio garso solis-
tės Eldos Erkolė pamokos (filme so-
listas didžiuojasi, kad tuo met jo balsas
buvo taip išlygintas, kad jis ėmė susi-
laukti puikių pasiūlymų; dr. A. Kisie-
lienė priduria, kad tas jo balso lygumas
buvo nepaprastas, tuo jam nedaug kas
galėjo prilygti). 

Arnoldo balsas skambėjo visose
didžiosiose Šiaurės, Pietų Amerikos ir
Europos teatrų bei koncertų salėse
(iš viso sukurti 135 vaidmenys, jo re-
 pertuarą puošia visos pagrindinės
boso-baritono operų partijos), kurias
vainikuoja Metropolitan New Yor ke ir
„Lyric” Čikagoje. O į Čikagą jį at-
 viliojo meilė nepaprasto grožio lie tu-
vaitei Nijolei Lipčiūtei-Voketai tie nei,
– prisipažįsta Maestro. Kaip galima su-
prasti iš filmo, turime būti dėkingi bū-
tent jo mūzai Nijolei, šią operos žvaigž-
dę grąžinusiai į lietuvių bendruome-
nę. 

Solistas filmo kūrybinę grupę
veda į ekskursiją „Lyric” Opera kori-
doriais ir salėmis, prisimindamas ne-
pamirštamas dienas scenoje, kuriai ati-
davė 47-erius metus; lanko Bal zeko
lietuvių kultūros muziejų. Melomanai
turės progos – vieni iš girsti, kiti pri-
siminti ir sodrų Arnol do Voketaičio
balsą, jo įspūdingą lai kyseną scenoje
iš pasirodymų, už fiksuotų kino juos-
toje; jo sąmojingą ir žodingą pasako-
jimą apie gyvenimą. „Tai žmogus, ku-
ris yra labai dėme singas kitam žmo-
gui. Kai su juo bendrauji, jautiesi pa-
kylėtas į kažkokį ne buitinį lygmenį.
Tai tikra atgaiva – pajausti gyvenimo
prasmę grožyje, mene, gražiame ben-
dravime. Jis ir jo žmona Nijolė yra aris-
tokratiškų ma nierų. Man kilo klausi-
mas, kaip žmogus gali tai išsiugdyti, fil-
me, manau, yra atsakymas: nebūtina
gimti karališkoje šeimoje”, – sako re-
žisierė.

Plačiau apie filmą nekalbėsime,
nes gegužės mėnesį režisierė ketina
vykti į Čikagą ir pati filmą parodyti
Amerikos lietuviams. Tai puikus fil-
mas, užkrečiantis gera nuotaika ir
leidžiantis prisiliesti prie įdomaus
kūrėjo biografijos ir gyvenimiškos iš-
 minties. Reikia tikėtis, kad šis pavy kęs
projektas atvers vartus į išeivijos kul-
tūrą plačiau ir paskatins Lietuvos
kino ir televizijos režisierius kurti
naujus filmus apie užsienio lietuvius
dailininkus, muzikus, mokslininkus.
Ir pati Agnė mano, kad čia tik pradžia
jos susitikimų su išeivijos kultūra:
„Išeivijos pasiekimai yra įdomūs ir
svarbūs. Jie yra neatsiejami, ir jeigu
juos labiau pažintų ir žmonės Lietu vo-
je, būtume stipresni”.

Filmo autorė, režisierė Agnė Mar-
 cinkevičiūtė Lietuvoje yra gerai ži-
noma kūrėja, ji yra pastačiusi kelioli-
ka dokumentinių filmų – apie rašyto-
jus Justiną Marcinkevičių, Renatą Še-
relytę, Jolitą Skablauskaitę, Jurgą Iva-
nauskaitę, Jurgį Kunčiną, Ro mual dą
Granauską, kino režisierių Raimondą
Vabalą, televizijos dokumentinių ir
net vaidybinių filmų (de tektyvas „Var-
das tamsoje” pagal R. Še relytės roma-
ną). Yra baigusi Vil niaus pedagoginę
mokyklą, Klaipė dos universitete stu-
dijavo lietuvių kalbą ir režisūrą, Lie-
tuvos muzikos akademijoje – televizi-
jos režisūrą, baigė studijas menų ma-
gistro laipsniu. Yra dirbusi žurnalis-
te, vadova vusi teatro studijai, rašiusi
scenarijus ir kt. 

Arnoldas Voketaitis-Don Magnifico.  Gioachino Rossini opera ,,Pelenė”  (La Cene ren -
tola). Met Opera Company. 1964–1965 m.

Dokumentinio kino filmo „Prisimenu motinos balsą” režisierė Agnė Marcinkevičiūtė su
savo atžalomis Čikagoje.                                                                     Asmeninio archyvo nuotr.

Ar nol das Voketaitis.                                                                                       Jono Kuprio nuotr.
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I dalis – Kambario istorija nuo
Prūsijos iki Peterburgo

JONAS ŠARKA

Skaitytojui turiu prisipažinti, kad Naujųjų
Metų išvakarėse pa siryžau sumažinti ar net visiš-
kai nu traukti savo straipsnių rašymą lie tuviškai
spaudai. Galvojau, kad tuo met turėsiu daugiau
laiko medžio dro žinėjimui ir televizijos progra-
 moms. Tą pasiryžimą sulaužyti bu vau pri verstas dėl
visiškai netikėto atsitikimo. Žurnale WWII Histo-
ry, kurį nuo seno skaitau, šių metų va sario mėne-
sio numeryje užtikau straips nį „The Mystery of  the
Amber Room”. Šis įdomus straipsnis mane su-
gundė atpasakoti Gintaro kambario odisėją lietu-
viškoje spaudoje. Žurnale aiškiai ir įtikinančiai pa-
rašytas straipsnis beveik žodis žodin ati tinka kitą
mano šaltinį – Vikipedijos laisvą enciklopediją, iš
kurios informaciją surinko dukra Alma. Pasi nau-
dodamas šiais dviem šaltiniais ir Lietuvių encik lo-
pedija, bandysiu su klijuoti ir skaitytojui atpasakoti
Gin taro kambario kelių šimtų metų ke liones po Eu-
ropą ir iki šiai dienai ne išaiškintą jo dingimą Ant-
rojo pa saulinio karo pa baigoje.

Gintaras – lietuvio brangenybė

Turbūt nėra lietuvių, kurie apie gintarą neži-
no, nėra jo matę, lie tę ar  įsigiję. Sunku būtų rasti
lietuvaitę, kuri nėra gintariniais ka roliais puošu-
si savo kaklo, ar vyrų, ne turėjusių gintarinių kak-
laraiščio segtukų  ar rankogalių sąsagų. Įvai rių gin-
taro dirbinių galima rasti suvenyrų krautuvėse be-
veik kiek viena me pa saulio krašte. Prieš dau gelį
metų lan kantis British Guiana (dabar Suri na me)
gana prieinama kaina įsigijau gintarinių papuošalų
žmonai. Ji da bar jų tiek prisirinkusi, kad turėjau
padaryti net tris nemažo dydžio me dines dėžutes
juos visus sutalpinti. Nors gintaras randa mas daug
kur pasaulyje, kokybiškiausias – prie Baltijos jūros.

Įdomiu sutapimu, berašant šias eilutes apie gin-
tarą, iš pašto dėžutės išsi ėmiau 2016 Lithuanian He-
ritage žurnalą nr. 4. Lyg nujaučiau, kad kas nors
jame bus apie gintarą. Mano didžiam nustebimui,
žurnale užtikau Reginos Makauskienės straips nį
apie Palangos Gintaro mu ziejų. Pasidarė taip sma-
gu krūtinėje pajutus, kad nesu vienintelis susido-
 mėjęs tais medžių sakais, per milijo nus metų pa-
virtusiais į brangakmenius.

Gintaras atsidūrė ne tik ant lietuvaičių kaklų
ir rankų, bet taip pat pakliuvo į mūsų tautosaką ir
dainas. Štai keletas dainų žodžių pavyzdžių, rastų
skautų dainorėlyje: Kur gintarais nusėtas marių
krantas, ten kur banguoja Nemuno vaga... Prie
ginta ro jūros, prie marių plačių, stovėjo jū reivis pri-
slėgtas minčių... Ten kur sesės geltonkasės laukia bro-
lių su laivais ir gintarą sau renka smėlėtais pa-
kraščiais... Nors vėtros tavo skruostus šiandien gla-
monėja – gintaro krantai bus laisvi. 

Net sovietiniais laikais buvo ga na populiaru
berniukus krikštyti Gintaro vardu. Vien tik tarp
mano gimi nių Lietuvoje du puikuojasi Gintaro
vardais. ,,Gintaro” vardu buvo pasivadinę keletas
organizacijų bei spaudos leidinių tarpukario metais,
Čikagoje įsikūręs sporto klubas, o skautai juo va-
dinę draugoves ir sto vyklas. Turbūt nesuklys čiau
teigda mas, kad Lietuvos pajūrio gintaras buvo pa-
kliuvęs ir į Gintaro kambarį, kuris gintaro gerbė-
jų vadinamas Aštuntuoju pasaulio stebuklu.

Kaip atsirado Gintaro kambarys

Gintaro kambario istorijos pra džios reikia ieš-
koti XVIII amžiaus pradžioje. Pirmojo Prūsijos
kara liaus Friedrich I antroji žmona buvo Anglijos
karališkos giminės princesė Sophia Charlotte. Ji
buvo didelė me no mėgėja ir sumanė karališkuosius
rū mus istorinėje Prūsijos sostinėje Ber lyne iš-
puošti pagal savo skonį. Jos vyras, dėmesį sukau-
pęs ties karalystės tvarkymu bei kariškais reika lais,
žmonai leido išlaidauti ir vado vauti brangiems
rūmų remontams. Re montų vykdymui ji pasamdė
žy mų architektą Andreas Schlüter. Šis,  beieško-
damas  medžiagų remonto darbams, pastato rū-
siuose netikėtai už tiko pilnas skrynias gintarų. Tai

bu vo didžiausias gintaro rinkinys, kurį  jis savo gy-
venime buvo  matęs. Jam tuoj kilo mintis vieną rūmų
kambarį pa puošti atrastomis brangenybėmis. Ka-
ralienė Sophia tai idėjai entuzias tingai pritarė ir pra-
sidėjo paruošia mieji darbai. 

Schlüter į pagalbininkus  pasam dė pasižymėjusį
gintaro drožinėtoją Da nijos karališkąjį meistrą
Gottfried Wolfram. Wolfram, dirbdamas kartu su gin-
taro apdirbimo meistrais Ernst Schacht ir  Gottfried
Turau iš Dan cigo, per keletą metų ištobulino me todą,
kaip suklijuoti mažus gintaro gabalėlius į dideles
plokštes. Meistrai sumontavo 46 vienetus, kurių
dvylika buvo net 12 pėdų aukščio. Jie planavo plokš-
tes pritvirtinti prie sienų, su jungiant jas paauk-
suotomis metalo juostomis. Palubėje, ant specialios
plat formos, turėjo būti pritvirtinti gin tariniai an-
gelėliai, nimfos, nykštu kai, taip pat ir herbai bei mo-
nogramos.

Deja, 1705 m. Sophia Charlotte  mirė. Schlüter,
praradęs savo darbdavę, buvo iš dvaro pašalintas.
Darbą prarado ir gintaro drožinėtojas Wol fram.
Gintaro kambarys taip ir liko neįrengtas. 1713 m.
mirė ir karalius Friedrich I. Prūsijos sostą perėmė
jo sūnus Friedrich Wilhelm I, kuriam gintarinio kam-
bario projektas visiškai nerūpėjo, nes jis buvo už-
imtas Prūsijos kariuomenės stip rinimu bei imperijos
plėtimu. Vėliau Ginta ro kambarys buvo įrengtas, bet
ne originaliai numatytuose barokiniuose Charlot-
tenburg rūmuose, o karalių žiemos rezidencijoje, Ber-
lyno miesto rūmuose. 

Petras Didysis gauna dovaną

Gintaro kambarys ilgai Berlyne neužsiliko.
Akiratyje pasirodė Rusi jos ca ras Petras Didysis, ku-
ris tuo laikotar piu daug keliavo po Vakarų Europą.
Jis norėjo savo akimis pamatyti, kaip Vakaruose sta-
tomi laivai, upių už tvan kos, keliai ir kiti moderniški
tech nikos įrengimai, kad šias naujoves įgyvendinti
Ru sijoje. Sakoma, kad jis apsimetęs paprastu dar-
bininku, dir bo Anglijoje ar Olan dijoje laivų sta tyk-
lose. 

Besilankant Prūsijos sostinėje 1716 metais, Pet-
ro I akys užkliuvo už Gintaro kambario karališkuose
rū muose. Savo susižavėjimo jis  neslėpė  nuo Fried-
rich Wilhelm I. Tais Lie tuvos istorijoje vadinamais
šve dų antplūdžio laikais, rytinius Baltijos jūros pa-
kraščius puldinėjo švedų kariuomenė. Grėsmė lie-
tė ne tik tuo metu dar nepadalintos Lie tuvos-Lenki-
jos valstybės teritorijas, bet ir pačią Prūsiją. Fried-
rich Wil helm I, strategiškai kurpdamas Prū sijos-Ru-
sijos aljansą prieš švedus ir norėdamas pamalonin-
ti kaimyną, ėmė ir padovanojo savo stipriajam sąjun -
gininkui Petrui Didžiajam Gin taro kambario plokš-
tes ir visą „ne reikalingą” gintarą.

Petras Didysis dovaną mielai priėmė. Ilgai ne-
laukęs sukrovė baigtas ir nebaigtas plokštes į dėžes,
ir ilga, arkliais traukiamų ve žimų vilkstine nuga-
beno jas į savo va saros rūmus Peterburge. Galima
spė lioti, kad ši vežimų kolona keliavo per Lietuvos-
Lenkijos terito riją, nes tai trumpiausias kelias sau-

Kur dingo Gintaro kambarys?

Apsilankius Gintaro kambaryje lankytojai su savimi išsineša  neišdildomus įspūdžius ir malonius prisiminimus

Gintaro kambario sienos ir lubos buvo puoštos tapytais piešiniais, ornamentais, skulptūriniais vaizdais.
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Alma Petkevičienė, gyvenanti Crown Point, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 120 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį
ir dosniai remiate.

Atsidėkodama už kalendorių Grace Seduikis Joyce atsiuntė 100
dol. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

 suma. Nors ir netiesiogiai, bet galė-
tume kal tinti Gintaro kambarį dėl
Lietuvos-Len kijos valstybės išnyki-
mo žemė la py je. Prūsijos karaliaus do-
vana Ru sijos imperatoriui sustip ri no
judvie jų tarpusavio ryšius, ir kaip vė-
liau istorija parodė, privedė prie Lie-
tuvos-Lenkijos valstybės ga lutinio pa-
sidalinimo. 

Kambarys be namų

Tikriausiai Petras Didysis gau-
damas tą dovaną tikėjosi ja pra džiu gin-
ti savo antrąją žmoną Jekateriną, ku -
ri irgi mėgo gintarą. Verta pažymėti,
kad  Jekaterina I buvo lietuvaitė vals-
tietė, vardu Morta Skavronskaitė, už-
augu si kažkur Livonijoje. Įsimylėjęs
impe ratorius ją paveržė iš didiko Alek-
sandro Men šikovo. Savo nemylimą
pirmąją žmo ną Jevdokiją Lopachiną
uždaręs į vienuolyną, nesusituokę su
Morta gyveno daugelį metų. 1710 m.
Mor ta priėmė stačiatikių tikybą, gavo
Jekaterinos vardą ir 1712 m. Petras Di-
dysis ją oficialiai vedė. Jie susilaukė
net 11 vaikų.

Iš Berlyno atgabentas gintaras il-
gus metus tūnojo vasaros rezidencijos
rūmuose. Rusijos meistrai nepajėgė
kambario atstatyti, be to, dalis ginta-
ro buvo dingusi ar išgraibstyta  pake-
liui iš Berly no. Tačiau Gintaro kam ba-
rio projektas vėl atgijo Petro ir Jeka-
terinos  dukteriai Jelizavetai įžengus
į Rusijos imperijos sostą 1741 metais.
Vienas iš pirmųjų jos pageidavimų

buvo gintaro kambarį per kelti į naujai
pasta tytus Žiemos rū mus Peterburge
prie Nevos upės. 

Iš Italijos pakviestas skulptorius
Bartolomeo Rastrelli buvo pa skirtas
gintaro plokščių atstatymo vyriausiu
prižiūrėtoju. Gintaro kambario vietai
jis pasirinko didžiąją rūmų salę. Jeli-
zavetai šis sprendimas nepatiko, ir ji
net tris kartus keitė nuo monę tol,  kol
pagaliau apsistojo prie tinkamo kam-
bario. Parinktasis kambarys  buvo
daugiau kaip  55 kv.  met rų dydžio. Sie-
nų  plotas buvo didesnis negu origi-
nalaus  gintaro kam bario Berlyne,
tad Rastrelli tuš čias  erdves  užpildė
veidrodžiais ir tapyba. Apskaičiuota,
kad kambariui įrengti  buvo panau-
dota   daugiau  nei šešios  tonos ginta-
ro.

1755 metais imperatorė vėl per kėlė
Gintaro kambarį kitur. Šį kartą – į savo
motinos Jekaterinos  I rū mus, ku-
riuos Jelizaveta pa didino ir  įrengė ne-
regėtai prabangiai. Šie rūmai yra
Tsars koje Selo (Caro kaimas) – Push-
 kine, netoli Peterburgo. Šie su  Versa-
liu  besivaržantys rūmai  bu vo pa-
grindinė imperatorės vasaros re zi-
dencija. Gintaro kambarys buvo pra-
turtintas dar 900 svarų gintaro. Pa-
keitus kai kurias plokštes didžiuliais
langais ir pakabinus  šviestuvus,  kam-
barys sušvisdavo kaip mil ži niš kas
brangakmenis. Ir toks jis buvo iki
Antrojo pasaulinio karo. 

Bus daugiau

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
archyvų pristatymas Le monte

Popietės lankytojai. Sėdi iš k.: Genutė Treinienė, Lilija Kizlaitienė, Nijolė Remeikienė, Bi-
rutė Del tuvie nė, Raminta Marchertienė. Stovi: Sigutė Užupienė, Lilė Juzėnienė, Leonas
Maskaliūnas, Genutė Judi kienė, Rimantas Dirvonis, Nijolė Stelmokienė, Vytautas Rūbas,
Dalia Ječienė, Alma Mockuvienė, Kęstutis Ječius, Regina Ilgienė ir Algirdas Mar chertas. 

JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius trečiadieniais or-
ganizuoja filmų peržiūras. Tačiau šį trečiadienį, kovo 23 d., popie tės lankyto-
jai ne tik galėjo peržiūrėti filmą, bet ir susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir
studijų (LTSC) centro veikla. LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapi-
enytė papasakojo susirinkusiems apie archyvų veiklą, kokius dalykus archy-
vas renka, kokia veikla užsiima, atsakė į popietės dalyvių klausimus. Ji pa-
minėjo, kaip svarbu yra įvardinti ir aprašyti turimas nuotraukas, dokumentus.
Viešnia parodė vieną iš archyvuose turimų vaizdo dokumentų, kurį pasta raisiais
me tais  suskaitmenino  LTSC – 1939 metų  kadrus,  kur   nufilmuota  šeima, ta-
čiau, deja, jau nebežinoma, nei kas tie žmonės, nei kodėl jie filmuoti. Taip pat
buvo parodytas filmas iš Litua nistikos tyrimo ir studijų centro rinkinių  apie
tai, kaip disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė praleido 10 mėn. KGB požemiuose. 

LTSC informacija ir nuotr.

Iš k.: LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė, Genovaitė Treinienė, JAV LB Le-
 monto apylinkės socialinio skyriaus vadovas Rimantas Dirvonis, Algirdas Marchertas. 
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� LR generalinis konsulatas New Yorke (420
5th Avenue, 3rd floor, New York, NY
10018) trečiadienį, balandžio 6 d. 6:30 val.
v. kviečia į Dariaus Laumenio parodos ati-
darymą. Prašome registruotis el. paštu
ny.renginiai@urm.lt.

� Balandžio 8 d., penktadienį, LR gene-
ralinis konsulatas New Yorke 6 val. v. kvie-
čia į kamerinės muzikos koncertą bei susi-
tikimą su LR ambasadoriumi Washingtone
Rolandu Kriščiūnu. Prašome registruotis
el. paštu - ny.renginiai@urm.lt.

� A. Kazickienės lituanistinė mokykla
alumni balandžio 9 d. 7 val. v. kviečia į ant-
rąjį jaunimo organizuojamą gerumo vakarą
,,Krepšinio galia”. Vakaras vyks David’s
Episcopal Day School, 573 Roanoke Ave, Ri-
verhead, NY 11901. Bus aukcionas, skanus
lietuviškas maistas, naminių kepinių mugė,
diskoteka. Renginyje dalyvaus NBA krepši-
ninkas Jonas Valančiūnas. Pradžia 7 val. v.
Renginio koordinatorė – Aistė Furajevaitė, tel.
631-965-8003.

� Balandžio 9 d., šeštadienį, Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636) 7:30 val. v. vyks Čika-
gos lituanistinės mokyklos metinis labdaros
pokylis ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”. Bus
vakarienė, šokių konkursas, 50/50 loterija,
tylusis aukcionas, baras, ,,Dance Duo” pa-
sirodymas, ,,Kauko” muzika.

� Balandžio 16 dieną, penktadienį, 2 val.
p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 Sauth Pulaski Road, Chicago, IL,

60629) vyks Californijoje gyvenančios lie-
tuvių kilmės amerikiečių rašytojos Birutės
Putrius knygos „Lost Birds” pristatymas.

� Korp!Giedra visus kviečia į rašytojo An-
tano Vaičiulaičio minėjimą kuris vyks Ba-
landžio 17 d., sekmadienį, PLC didžioje sa-
lėje. Pradžia 12:45 val. p. p. Programoje –
ištraukos iš Vaičiulaičio raštų: romano ,,Va-
lentina”, ,,Italijos vaizdai”, ,,Pasaka apie gerą
senelį, nykštuką Ulduką, ir milžiną Žaliapūgį”
ir kt. 

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Čikagos Lietuvių tautodailės institutas
kviečia visus į lietuvių tautinių drabužių ir pri-
juosčių parodą, kuri vyks Tautodailės gale-
rijoje, Dailės muziejuje, PLC. Parodoje ma-
tysite senoviškas ir šiuolaikines austas pri-
juostes iš visų Lietuvos etnografinių apylin-
kių.  Paroda tęsis iki gegužės 15 d.  Mu-
ziejaus darbo valandos: šeštadieniais  nuo
9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais
nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. 

� Lietuvių rašytojų draugija, balandžio 24
d. 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio ga-
lerijoje rengia tradicinę ,,Poezijos pavasario”
literatūrinę popietę. Programa bus paskelbta
vėliau. Visi kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Jaunimo centro didžiojoje salėje Motinos
dienos proga vyks Lietuvos bardo Vyganto
Kazlausko koncertas. Dalyvaus gitaristas To-
mas Varnagiris bei akordeonistas Martynas
Norvilas. Koncerto lėšos bus skiriamos Či-
kagos lituanistinei mokyklai.

Amerikos lietuvių ir architektų
sąjunga (ALIAS) daugiau kaip
20 metų rengia slidinėjimo iš-

vykas. Mes šilto ir šalto patyrę slidi-
nėjimo entu ziastai, visai neišsigan-
dome pava sa riškų oro prognozių ir va-
sario 28 die ną išsiruošėme kelionėn į
Alpine Valley slidinėjimo kurortą Wis-
consi no valstijoje. Ne tiek daug at-
kaklių optimistų atsirado – tiek tarp
ame rikiečių, tiek ir tarp lietuvių:
skambino, domėjosi, planavo, žadėjo
važiuoti nemažai žiemos sporto mė-
gėjų, bet orui atšilus – išsigando. Ir gai-
la, ir ge rai. Gaila, nes slidinėjimo są-
lygos buvo visai patenkinamos, o gerai,

nes keltai buvo pustuščiai, jokių eilių,
tai sukome ratus aukštyn-žemyn ne-
sustodami. Pailsėjome tik per prieš pie-
 čius – kaip visuomet, kavinės  antra me
aukšte, prie lango su vaizdu į sli di nė-
jimo kalvas. Buvome labai savimi pa-
tenkinti, smagiai pabendravome, nes
ir čia jautėmės lyg privačiose valdose –
buvome vieni  židinio salėje. Po per-
traukėlės buvo dar maloniau  mė-
 gautis slidinėjimu. O grįžę suspėjome
ir „Oskarų” apdovanojimais pa si-
 džiaugti (kas neužmigo prieš savo tele -
vizorius...)

Aurelija  Dobrovolskienė

Paskutinę 2016 m. kovo dieną Lie-
tuvių Fondą  pasiekė žinia, kad
Kauno jėzuitų gimnazijos mo-

kiniams už pavyzdingą elgesį ir labai
gerą mo kymąsi įteiktos Lietuvių Fon-
do Vy tauto Vizgirdos vardinės stipen-
dijos. Vytauto Vizgirdos vardinis fon-
das Lietuvių Fonde įsteigtas 2008 me-
tais ir nuo 2009 m. stipendijas kasmet
gau na Kauno jėzuitų gimnazijoje be si-
 mokantys mokiniai iš vargingų šei mų. 

Baigiantis 2015-iems Lietuvių Fon-
de įsteigtas dar vienas vardinis fondas,
skirtas jėzuitų gimnazijų mokslei-
viams. Šį fondą įsteigė Aušra ir Algir-
das Sauliai ir, steigėjų nuro dymu, Sau-
lių šeimos fondo  stipendijos bus ski-

riamos ne tik Kauno, bet ir Vilniaus jė-
zuitų gimnazijos mokslei viams. Al-
girdas Saulis – ilgametis Lie  tuvių Fon-
do narys, buvęs LF Pel no skirstymo ko-
miteto pirmininkas. 

Lietuvių Fondas nuoširdžiai dė ko-
ja vardinių fondų įkūrėjams už pa siti-
kėjimą Fondu, už paramą, gera širdiš-
kumą ir nesavanaudišką pagalbą be-
simokančiam jaunimui ir yra įsitiki-
nęs, kad ateis laikas, kai jaunimas
tvirtai perims Lietuvių Fondo ne šamą
lietuvybės liepsną į savo ran kas ir
bus išmintingi Fondo darbų tęsėjai. 

LF informacija

Balandžio 9 d., šeštadienį, 7 val. v. Chicago Community choro ir jų vadovo
Keith Hampton kvietimu ,,Dainava” pasirodys koncerte ,,Celebrating Chi-
cago”. Koncertas vyks First Baptist Congregational Church, 1613 W. Was-
hington, Chicago, IL (netoli United Center). Bilietus galima įsigyti prie durų
arba internetu: http://www.chicagocommunitychorus.org. Kaina – 20 dol.
suaugusiems,10 dol. studentams. Nuoširdžiai kviečiame į šį neeilinį ren-
ginį!

Vytautą Vizgirdą, vardinio fondo įsteigėją Lietuvių Fonde, dažname renginyje galima pa-
matyti apsuptą vaikų. Jono Kuprio nuotr.

Lietuvių Fonde – stipendijos
jėzuitų gimnazijų moksleiviams

Spėjome įšokti į nuvažiuojantį
žiemos traukinį

Iš k.: Artūras Jarulis, Vilma Jarulienė, slidininkus linksminęs klounas, Jovita Tursienė, An-
zelmas Tursa ir Aurelija Dobrovolskienė. ALIAS archyvo nuotr.

Jono Kuprio nuotr.


