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Lengvus dalykus paversti sudėtingais – blogas žmogaus bruožas – Warren Buffett

Birutė Kairienė: Jei tik yra noras,
gali atlikti daugybę darbų – 4 psl.

Lietuvos parlamentarai – globėjų
vaidmenyje – 8 psl. 
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 289 dienos

Vilniuje baigėsi Seimo ir PLB komisijos sesija

Sesija pagal susiklosčiusią tradiciją prasidėjo in-
vokacija, kuri buvo patikėta prel. Edmundui Put-
rimui, Prezidento Valdo Adamkaus, Seimo pir-

mininko pavaduotojos Rimos Baškienės, užsienio reikalų
ministro Lino Linkevičiaus, didžiųjų Seimo partijų va-
dovų sveikinimais. Pirmininkavo Seimo narys Antanas

Vinkus. Darbinė dalis, kaip įprasta, pradėta pranešimu
apie komisijos veiklos planus. 

Susitikimai Vyriausybėje

Pirmąją darbo dieną, po pietų, komisijos narius Vy-
riausybės rūmuose priėmė premjeras Saulius Skvernelis.
Su juo buvo diskutuota vienu aktualiausių išeivijai klau-
simu – į Lietuvą grįžtančių su šeimomis integracija į Lie-
tuvos švietimo sistemą. Įžanginėje kalboje PLB valdybos
pirmininkė Dalia Henkė pažymėjo, kad šis posėdis yra
neeilinis, kadangi į jį susirinko visas pasaulis – Lietu-
vių Bendruomenių atstovai iš Australijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų, Europos šalių. Pirmininkės nuomone,
didžiausios problemos vaikams integruotis mokyklose
yra patyčios, tapatumo išlaikymas.

– 3 psl.

Visą savaitę, balandžio 24–28 d.,
vyko naujojo šaukimo Lietuvos
Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komisijos posėdžiai. 

Vakarą prisiminti: (sėdi) LR garbės konsulas Stanley Balzekas ir Eileen Mackevich, (stovi) Lietuvos URM, konsulatų ir ambasadų dar-
buotojai (iš k.): Alina Akulič, Gitana Bagdonienė, Mindaugas Vyskupaitis, Eglė Laužonytė, Saulė Rasickienė, Giedrius Kazakevičius, Jo-
lanta Vitkauskaitė, Marijus Gudynas, Vadim Lucenko, Gediminas Sereika ir Martynas Taujanskas.          Virginijos Petrauskienės nuotr. 

Čikagoje –
Lietuvos
diplomatų
desantas

Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate Čikagoje balandžio 26–28
dienomis įvyko regioniniai moky-

mai Lietuvos ambasadų Pietų Afrikos Res-
publikoje, Kanadoje, JAV, Lietuvos genera-
linių konsulatų New Yorke Čikagoje, Los
Angeles ir San Paule darbuotojams, tiesio-
giai dirbantiems su vizų prašytojais.

Mokymai surengti įgyvendinant Na-
cionalinio vidaus saugumo fondo finansinės
paramos 2016–2020 m. programos lėšomis fi-
nansuojamą projektą „Vizų tarnybų dar-
buotojų mokymai, I etapas”.

LR užsienio reikalų ministerijos (URM)
Konsulinio departamento atstovų vedamų
mokymų metu buvo aptarti Europos Par-
lamento ir Tarybos reglamento nr. 810/2009,
nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, prak-
tinio taikymo klausimai, vizų informacinės
sistemos naudojimo praktiniai aspektai,
darbo su išorės paslaugų teikėjais praktika,
nagrinėti kiti aktualūs vizų išdavimo ir vi-
daus darbo organizavimo klausimai, taip
pat pasidalinta šių klausimų sprendimo ge-
rąja praktika.

– 8  psl.
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Lietuvą ir JAV sieja
ypatingas ryšys

Praėjusią savaitę Prezidentūrą pasiekė
JAV prezidento Donald Trump laiškas,
kuriame pabrėžiama, kad Lietuva yra pa-

tikima JAV sąjungininkė ir partneris.
„Prezidento D. Trump teigimu, transat-

lan tiniai santykiai yra gyvybiškai svarbūs, ir
JAV išlieka tvirtai įsipareigojusi NATO bei dvi-
šaliam saugumo bendradarbiavimui su Lietu-
va”, – laiško turinį atpasakoja Prezidentūra.

JAV prezidentas pabrėžė, kad labai vertina
Lietuvos įsipareigojimą 2018 m. gynybai skir-
ti 2 proc. nuo valstybės BVP. Todėl ir Lietuvos
palaikymas stiprinant NATO vaidmenį kovoje
su terorizmu yra svarus atsakomybės pasida-
lijimo tarp sąjungininkų pavyzdys. 

Savo laiške Prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei JAV vadovas taip pat pabrėžė tvirtą
savo šalies paramą Lietuvos laisvei, nepri-
klausomybei ir valstybingumui. Pasak Prezi-
dento D. Trump, JAV ir Lietuvos žmones sieja
ypatingas ryšys, kurį dar labiau išryškino Lie-
tuvos-Amerikos bendruomenė, raginusi kovo-
ti už laisvę sovietinės okupacijos metais. 

„Prezidentas D. Trump teigia, kad šiandien
jis didžiuojasi, galėdamas dar kartą patvirtin-
ti JAV įsipareigojimą kurti stiprią draugystę ir
sąjungininkių saitus su Lietuva”, – skelbia Pre-
zidentūra.

JAV prezidentas taip pat padėkojo už Lie-
tuvos indėlį saugumo palaikymo operacijose Af-
ganistane ir Irake. 

ELTA

Amerika atlaikė šimtą dienų D. Trump valdžios
MYKOLAS DRUNGA

„Balandžio 29-ąją suėjo 100 dienų, kai Do-
nald Trump sėdi Baltuosiuose Rūmuose, –
rašė Londono konservatorių dienraštis

„Telegraph”, – ir per tą laiką naujasis Prezidentas
susidūrė akis į akį su apribojimais, varžančiais jo ga-
lią įgyvendinti daugelį per rinkimų kampaniją duo-
tų savo pažadų.

Vienas drąsiausių – įsipareigojimas sumažinti
mokesčius iki istoriškai žemų normų, ir kaip tik ba-
landžio 25-ąją jis pristatė savo plano ta linkme met-
menis. 

Ar jam tai pavyks geriau, nei sekėsi (greičiau ne-
sisekė) jo ligšiolinėms pastangoms apriboti musul-
monų įvažiavimą ir imigraciją, pastatyti sieną tarp
Jungtinių Valstijų ir Meksikos, pakeisti ir pertvar-
kyti savo pirmtako B. Obama sveikatos apsaugos po-
litiką, parodys ateitis.

Bet kol kas D. Trump nubrėžė tik keliavimo kryp-
tį. Net jeigu jis Kongrese prastumtų tik pusę savo pla-
nų, tai jau reikštų didžiulį mokestinį palengvėjimą
JAV verslui, pramonei ir uždirbantiesiems”, – rašė
dienraščio „Telegraph” redaktoriai ir toliau aiški-
no taip:

,,Tarp D. Trump siūlomų reformų yra drama-
tiškas įmonių mokesčių sumažinimas nuo 40 iki 15
procentų, kartu su paskatomis JAV įmonėms į Ame-
riką grąžinti užjūriuose dėl aukštų dabartinių mo-
kesčių Amerikoje laikytą turtą.

Dėl didelio poveikio JAV iždo įplaukoms dauge-
lis ekonomistų tai laiko tik pirmuoju D. Trump ju-
desiu sunkiose derybose net ir su respublikonų
kontroliuojamu Kongresu.

Tačiau kaip geras derybininkas, Prezidentas
anksčiau ar vėliau gaus kažką panašaus į tai, ko jis
siekia”, – įsitikinę britų konservatyvaus laikraščio
redaktoriai.

Tą pačią nuomonę reiškė taip pat konservatyvus,
dešiniųjų liberalų pozicijas ginantis Vokietijos dien-
raštis „Frankfurter Allgemeine”. Anot jo, „kaip tik
nepaprastai ambicinga įmonių apmokestinimo re-
forma turi potencialą gerokai sustiprinti investici-
jų tvirtovės, Jungtinių Amerikos Valstijų, konku-
rencingumą.

Per praėjusį dešimtmetį Amerikos koncernai
daug energijos išliejo tam, kad savo pelnus perneš-
tų į mažiau juos apmokestinantį užsienį. Jie norėjo
išvengti beveik 40 procentų siekiančios mokesčių
naštos, kokios netaiko jokia kita pramonės šalis.

Net jei kol kas D. Trump komanda pateikė tik pa-
siūlymo juodraštį, kurį parlamentinis procesas ge-
rokai pakeis, pagrindinė kryptis aiški. Respubliko-
nai abiejose Kongreso rūmuose, kaip ir pats Prezi-
dentas, būtinai nori mokesčių reformos.

Tai gali būti vienintelis didelis politinis pro-
jektas, kurį jie šiemet spės paversti tikrove”, – rašė
Frankfurto nuosaikių dešiniųjų laikraštis.  

Visiškai priešingai D. Trump siūlymą dėl mo-
kesčių reformos vertino kairiųjų liberalų pozicijas
ginantys „New York Times” redaktoriai. Pasak jų,
„tai tik juokingas grupelės plutokratų, siekiančių
pralobti šalies ateities sąskaita, triukas”.

Girdi, „du iš D. Trump artimiausių patikėtinių,
Steven Mnuchin ir Gary Cohn – buvę banko ‘Gold-
man Sachs’ vadovai, jau ir taip multimilijonieriai –
sugalvojo planą kaip sumažinti mokesčius firmoms
ir pasiturinčioms šeimoms.

Iš to pelnytųsi ir D. Trump šeima. Tam, kad ko-

rupcijos kvapelis nevirstų smarve, jie pasiūlė kelis
palengvinimus ir vidutinių pajamų šeimoms. Tačiau
nesvarbu, kas galutinai iš to išeis.

D. Trump šiuo savo planu parodė, kas jam iš tik-
rųjų rūpi – ne tie milijonai darbininkų, kurie jį iš-
rinko, bet tie dešimt tūkstančių viršūnėje stovin-
čiųjų, kuriais jis pats apsisupęs”, – teigė įtakingiausio
New Yorko dienraščio redaktoriai.  

Anot Mexico City dienraščio „Economista”, „di-
dysis klausimas tas, kaip Jungtinių Amerikos Vals-
tijų vyriausybė kompensuos dėl sumažėjusių mo-
kestinių įplaukų susidariusius nuostolius biudžetui.
Šie būgštavimai pagrįsti ir dėl to, kad per pirmąjį
šimtadienį pareigose D. Trump ištisai lydėjo anaip-
tol ne laimė. 

Savo planuojamais mokesčių sumažinimais jis
pats sau kaip verslininkas suteikia didelę dovaną.
Ironiška tai, jog kaip tik mažiau išsilavinę ir eko-
nomiškai silpnesni JAV piliečiai D. Trump ir jo plu-
tokratiją įkėlė į valdžią”, – rašė Meksikos sostinės
verslo laikraštis.

Stambulo dienraštis „Aksam” teigė, jog „istori-
ja moko, kad mokesčių mažinimais nepasiekiamas
joks ūkio augimas. Tai reiškia, kad D. Trump nepa-
vyks turčiams taikomais mažesniais valstybiniais
mokesčiais išjudinti ekonomiką. Žlugs ir šis jo pla-
nas. Reikia tik palaukti”.

Pasak Miunchene leidžiamo dienraščio „Süd-
deutsche”, „iš to, ką ligi šiol sužinojome, galime da-
ryti išvadą, jog D. Trump reformos branduolį suda-
ro radikalus mokesčių sumažinimas įmonėms ir vie-
nas kitas mokesčių palengvinimas vidutinių pajamų
amerikiečiams.

Beveik dar svarbiau tai, ko reformoje nėra. D.
Trump, atrodo, atsisakė ketinimo riboti importą, o
tai tokioms eksporto šalims, kaip Vokietija, yra
gera žinia. Tačiau drauge su tuo trūksta būdų kaip
užkišti dėl sumažėjusių įplaukų atsiradusią skylę,
kuri jau ir taip deficitiniame JAV biudžete bus

dar didesnė”, – rašė Pietų Vokietijos dienraštis. 
Panašiai atsiliepė ir Ispanijos sostinės dien-

raštis „Mundo”. Jo žodžiais, „paskutinis didelis
valstybinių mokesčių sumažinimas įvyko 1986-ai-
siais prezidentaujant Ronald Reagan. Tai buvo
naujojo liberalizmo laikai, kai lengvesne mokesčių
našta norėta paspartinti ekonomikos augimą.

Tuo pačiu betgi ūgtelėjo ir biudžeto deficitas,
ir aukštyn šovė valstybės skolos. Tai galėtų pasi-
kartoti ir šį sykį. Vis dėlto dar neaišku, ar daugu-
ma Kongrese tikrai parems D. Trump siūlymus dėl
mokesčių sumažinimo ir dėl investicijų į infrast-
ruktūrą ir į kariuomenę.

Juk visa tai beveik neįmanoma finansuoti, o
valstybės įsiskolinimas Amerikoje jau ir taip su-
daro 106 procentus bendrojo vidaus produkto, ir tai
negali neraminti”, – teigė konservatyvus Madrido
dienraštis.

Abejones, ar sumažinus mokesčius ir tuo pačiu
valstybines įplaukas ir padidinus išlaidas kariuo-
menei ir infrastruktūrai, grėsmingai nepadidės
Amerikos valstybinis įsiskolinimas, reiškė ir dau-
gelis kitų laikraščių.

Donald Trump Prezidento poste – 100 dienų. 
EPA-ELTA nuotr.
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Vilniuje baigėsi Seimo ir PLB komisijos sesija
Atkelta iš 1 psl.

Ministras pirmininkas S. Skvernelis pasakė:
„Mes, Vyriausybė, turime išspręsti problemą, var-
žančią tėvus grįžti į Lietuvą bei keliančią nežino-
mybę dėl to, ką jų vaikai veiks šalyje, kaip šiems sek-
sis integruotis mokykloje. Mums labai svarbu, kaip
čia žmonės jaučiasi, todėl norime sudaryti sąlygas,
kad jie galėtų dirbti ir gyventi savoje šalyje, o išva-
žiavę turėtų visas galimybes grįžus sėkmingai in-
tegruotis. Noriu pažymėti, kad mūsų Vyriausybės už-
davinys yra daryti tuos žingsnius, kurie neleistų žmo-
gui tapti socialinės atskirties dalimi ar emigrantu
dėl nepritekliaus. Taip pat turime išnaudoti įrankius,
padedančius žmonėms apsispręsti dėl sugrįžimo į tė-
vynę”.

Švietimo ir mokslo ministerijos turimais duo-
menimis, praėjusiais metais Lietuvoje užregist-
ruota net 2 643 vaikai ir jaunuoliai (iki 19 metų am-
žiaus), kurie sugrįžo į Lietuvą iš užsienio. 

Susitikime dalyvavusi švietimo ir mokslo mi-
nistrė Jurgita Petrauskienė pristatė priemones, ku-
riomis jau dabar bus siekiama palengvinti vaikų in-
tegraciją Lietuvos mokyklose. Anot jos, viena iš to-
kių priemonių – šiais metais ministerijos interneto
svetainėje planuojama platforma, kur vieno lange-
lio principu bus teikiama informacija apie Lietuvos
mokyklas, jų pasiekiamumą, bus galima užduoti
klausimus ir sulaukti specialistų atsakymų. Be to,
ruošiamasi sukurti lietuvių kalbos testavimo sis-
temą, kuri leis grįžtantiems įsivertinti lietuvių kal-
bos lygį ir numatyti tolesnius integracijos etapus.
Taip pat numatyta tobulinti papildomų specialistų
ruošimo finansavimą. Tai prisidės prie emigrantų
vaikų greitesnio adaptavimosi Lietuvos mokyklose.

Šiame priėmime dalyvavęs socialinės apsaugos ir
darbo ministras Linas Kukuraitis pažymėjo, kad jo va-
dovaujama įstaiga yra išsikėlusi tikslus stiprinti
Lietuvos šeimų finansinę padėtį, skiriant daugiau lėšų
jose augantiems vaikams. Jis pabrėžė kompleksinių
paslaugų, teikiamų savivaldybėse, svarbą šeimoms,
vaikų dienos centrų diegimą, kuris leistų mažiesiems
būti saugioje aplinkoje, tinkamai socializuotis, t.y., įsi-
lieti į šalies gyvenimą.

Susitikimo metu Vyriausybės vadovas S. Skver-
nelis taip pat išskyrė ir kitas užsienio lietuvių ben-
druomenei svarbias temas – asmenvardžių rašymą,
pilietybės klausimą. PLB valdybos pirmininkė D.
Henkė teigė tikinti, jog lietuviai, kad ir kur bebūtų,
turės galimybę išlaikyti tai, ką įgijo gimdami – Lie-
tuvos pilietybę.

Dar kartą įdėmiai pažiūrėta į pilietybę

Antrąją komisijos darbo dieną sugrįžta prie Lie-
tuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo. Prane-
šėjų pozicijos išsiskyrė. Advokatų kontoros „Ellex
Valiūnas ir partneriai” atstovas Ramūnas Petra-
vičius kalbėjo, kad Pilietybės įstatymo pataisas pri-
imti įmanoma, nors būtų sudėtinga. Buvęs Kons-
titucinio Teismo (KT) teisėjas, teisės profesorius
Vytautas Sinkevičius siūlymą sumažinti reikala-
vimus referendumui dėl dvigubos pilietybės aštriai
kritikavo.

Pagal įstatymą, Konstitucijos pirmojo skirsnio
straipsnius, tarp kurių yra ir nuostata dėl pilietybės,
galima pakeisti tik, jei referendume už tai balsuoja
bent pusė rinkimų teisę turinčių piliečių. „Jei mes
pasakome, kad į referendumą turi atvykti pusė, o iš
tos pusės pusė balsuoti ‘už’, o ne taip, kaip yra dabar,
50 proc., tada ketvirtadalis tautos gali iš esmės pa-
keisti pirmojo skirsnio nuostatas”, – sakė V. Sinke-
vičius.

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius siūlė
svarstyti galimybę sumažinti reikalavimus Refe-
rendumo įstatymui. „Pamėginkime panagrinėti Re-
ferendumo įstatymą. Apie jo keitimo aspektus Kons-
titucinis Teismas nėra pasisakęs, galbūt tai irgi ga-
limybė?”, – sakė L. Linkevičius.

V. Sinkevičius pažymėjo, kad siūlymas mažinti

Baigiamoji Seimo ir PLB komisijos spaudos konferencija.                                                               Olgos Posaškovos nuotraukos

Komisijos pirmininkas Seimo narys Antanas Vinkus. Komisijos kopirmininkas Rimvydas Baltaduonis.
Komisiją sveikino ir dalyvavo diskusijose užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.

rinkėjų skaičiaus slenkstį nėra naujas. Jis sutiko, kad
KT tokio varianto nėra vertinęs, todėl gal ir pripa-
žintų, kad Seimas gali nustatyti žemesnę referen-
dumo dalyvių kartelę. Tačiau jis priminė, kad anks-
čiau jau buvo svarstyta iniciatyva mažinti slenkstį
nuostatai dėl pilietybės, kad sprendimui reiktų dvie-
jų trečdalių balsavusių piliečių paramos. Bet tą pro-
jektą sustabdė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas,
paaiškinęs, kad visi pirmojo Konstitucijos skirsnio
straipsniai gali būti keičiami tik ta pačia tvarka ir
nė vienos nuostatos negalima išskirti ir keisti ma-
žesniu Lietuvos piliečių balsų skaičiumi.

Ir kitomis komisijos darbo dienomis buvo svars-
tyti šaliai ir išeivijai aktualūs klausimai.  

Išeivija jaučiasi pamiršta ar net ignoruojama

Daug dėmesio buvo skirta artėjančiam Valstybės
atkūrimo šimtmečiui. Vyriausybės atstovės Nerin-
gos Vaisbrodės, pristačiusios renginių programą,
buvo paprašyta daugiau dėmesio skirti išeivijai.

Apie tai kalbama ir rezoliucijoje, kurioje prašoma
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės atnaujinti Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo prog-
ramos rengimo darbo grupės, kurioje būtų atsto-
vaujama ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, dar-
bą ir ištaisyti minėtus bei kitus trūkumus (pavyz-
džiui, programoje vartojamas terminas ‘Lietuvos
žmonės’, kurį derėtų pakeisti taip, kad būtų aiškiai
įvardyti užsienyje gyvenantys lietuviai, taip pat nėra
aiškiai įrašytų nuostatų dėl tautiškumo ir užsienio
lietuvių nuopelnų Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimui ir išsaugojimui per pastaruosius šimtą
metų), kurių pašalinimas padėtų viso pasaulio lie-
tuviams vieną iškiliausių Lietuvos valstybės šven-
čių pasitikti darnoje ir meilėje”. Be to, prašoma
„įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio

minėjimo renginių programą renginį ‘Pasaulio lie-
tuvių vienybės diena – sujunkime Lietuvą’ ir nu-
matyti jo finansavimą”. 

Beje, diskusijose šiai programai buvo išsakyta
daug priekaištų, retoriškai klausiama, ar ji tikrai ne-
bus sužlugdyta, nes laiko likę jau labai mažai, o dar-
bų dar nesimato. 

Komisija, išklausiusi Lietuvos kultūros tarybos
pirmininkės Dainos Urbanavičienės ir kultūros vi-
ceministro Audronio Imbraso pranešimus, prašė Kul-
tūros ministerijos ieškoti būdų, kad užsienio lietu-
vių bendruomenės galėtų lygiomis teisėmis daly-
vauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose pro-
jektų konkursuose.

Paskutinę dieną Seimo spaudos konferencijų sa-
lėje buvo apžvelgta Seimo ir PLB komisijos sesijos
veikla, priimtos rezoliucijos, išsakytos pastabos
bei aptartos gairės ateities darbams. 

Parengė Vitalius Zaikauskas
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TELKINIAI

Mus su Birute Kairiene suvedė
lietuviška veikla – teko kartu
dirbti Vidurio Vakarų apy-

gardos valdyboje, dalyvauti Tarybos se-
sijose, susitikti įvairiuose lietuviškuo-
se renginiuose. Bendraudama su Birute
supratau, kad ji yra iš tų žmonių, ku-
rie jaučia atsakomybę dėl prisiimtų
pareigų, laikosi duoto žodžio, stengia-
si rasti bendrą kalbą su įvairaus am-
žiaus, skirtingų pažiūrų žmonėmis ir
daug savo laiko, jėgų atiduoda lietu-
viškai veiklai. Ištaikę laisvą valandėlę
su Birute, kuri jau ne vienerius metus
eina JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Vidurio Vakarų apygardos pirminin kės
pareigas, kalbėjomės apie Lietuvių Ben-
druomenę, jos ateitį, gyvenimą Ameri-
koje, keliones ir kitus dalykus. 

Papasakok apie save.  Kaip ir kodėl at-
vykai į Ameriką? Kokia buvo gyvenimo pra-
džia šiapus Atlanto?  

Niekada nežinai, kur tave nu-
 kreips likimas. Aš niekada neplana vau
ir nenorėjau gyventi kažkur kitur nei
Lietuvoje. Bet taip jau atsitiko, kad at-
sitiktinai išlošiau „Žalią kortelę” ir,
jaunesnio sūnaus labai prašoma, nu-
sprendžiau atvykti į JAV. 1998 m. mūsų
šeimai buvo lemtingi, lapkričio mėnesį
įsikūrėme Čikagoje. Dėkoju likimui,
kad per savo gyvenimą sutikau labai
daug gerų žmonių ir tik keletą blogų.
Amerikoje pirmus žingsnius padėjo
žengti Masionių šeima: apgyvendino
pas save, nurodė, kur kreiptis gaunant
reikalingus dokumentus. Su jais bu-
vome pažįstami tik dvi dienas, kai su-
sitikom tvarkydami kelionės į JAV
vizas Varšuvoje. 

Pradžia tikrai buvo nelengva, nau-
ją gyvenimą pradėjome su dviem la-
gaminais atsivežtų daiktų iš Lietu-
vos. „Žalia kortelė” jokių privilegijų
nesuteikė, išskyrus teisę į darbą. Pra-
dėjome nuo indų plovėjo, padavėjo
darbų, po metų gavau darbą banke už
labai mažą atlyginimą, bet tai man
buvo darbas pagal specialybę, jį iki šiol
tebedirbu. 

Gyvenimas pradėjo judėti į priekį:
abu sūnūs baigė mokslus, Tautvilas
įgijo magistro laipsnį iš biznio ir fi-
nansų, Mindaugas – statybų vadovo ba-
kalauro laipsnį. Įkūrė savo nedide-
lius verslus. Abu sūnūs vedė lietu-
vaites, turiu anūkėlį, kuriam tuoj bus
dveji metukai. 

Amerikos žemė kaip magnetas
pritraukia visus ilgam. Šiuo metu
mes čia jaučiamės gerai, nors galvo-
jom, kad atvykom tik trumpam – gal
metams, ne ilgiau. O jau praėjo visi aš-
tuoniolika… Atvirai pasakius, neži-
nau, ar norėčiau visam laikui grįžti į
Lietuvą, nors gimtoji šalis visada buvo

Birutė Kairienė:
„Jei tik yra noras,
gali atlikti 
daugybę darbų”

JAV LB Tarybos sesijoje Washingtone. Asmeninio archyvo nuotraukos

ir bus pati brangiausia. Turbūt žmogui
per sunku kelis kartus pradėti gyve-
nimą iš naujo. 

Jau kelinti metai esi Vidurio Vaka-
rų apygardos pirmininkė – kokie darbai gula
ant Tavo pečių?

JAV LB apygardos pirmininkės
pareigos labai neapibrėžtos. Panašiai
kaip garbės konsulų – jei tik yra noras,
gali atlikti daugybę darbų, bet gali tik
paviršutiniškai vykdyti tas kelias pa-
reigas, nurodytas LB įstatuose. Teko
girdėt, kad kai kuriose apygardose net
metiniai suvažiavimai nevyksta. Mūsų
padėtis kiek kitokia – apygardoje yra
dešimt apylinkių, tai pati skaitlin-
giausia apygarda JAV LB. Apygardos
pirmininkės pareigos man atiteko 2011
m., šių pareigų atsisakius tuometinei
pirmininkei Irenai Vilimienei. Pir-
miausiai aš užsibrėžiau tikslą sukur-
ti gražius, darbingus santykius tarp
apylinkių ir apygardos, nes prieš tai
buvo nemažai pykčio, nepasitenkinimo
vieni kitais. Tikrai buvo nelengva –
apylinkėse yra ir joms vadovauja įvai-
rių kartų žmonės. Reikia mokėti lavi-
ruoti, neužgauti jų pateikiant naują nu-
rodymą ar idėją. Bet po truputį santy-
kiai šiltėjo, dabar esu patenkinta gra-
žiu bendravimu su apylinkėmis, jų at-
stovais. Praėjusiais metais apygardos
metiniame suvažiavime dalyvavo 8

Vidurio Vakarų apygardos valdyba metiniame suvažiavime 2016 m.: (iš kairės) Vesta Va-
luckaitė, Birutė Kairienė, Jonas Platakis, Svajonė Kerelytė, Auksuolė Kišonaitė-Marciule-
vičienė, Onutė Plečkaitytė.

apylinkių pirminin kai ir jų atstovai.
Apygardos valdyboje stengiamės būti
draugai, patarėjai, pagalbininkai – ir

bandraudami su apylin-
kėmis, ir tarpusavyje.
Kiek vienas apygardos val-
dybos narys yra įsiparei-
gojęs kuruoti bent vieną
apylinkę. Per Lietuvos Ne-
priklauso mybės minėji-
mus stengiamės pabuvoti
visose apylinkėse, jei rei-
kia, padedame, patariame.
Praėjusiais metais Rytų
Čikagos (East Chicago, In-
diana) apylinkėje koncer-
tavo apygardos valdybos
narys Algimantas Bar-
niškis, o  – St. Louis lietu-
viams Jonas Platakis. Įvai-
riuose lietuviškuose ren-
giniuose – tiek kultūri-
 niuose, tiek aukų rinki-
mo ar profesiniuose susi-
tikimuose – stengiamės
atstovauti LB: dalyvavo-
me Lietuvos dienoje Navy
Pier Čikagoje, aktyviai
propagavome tiek praėju-
sių metų Lietuvos Seimo
rinkimus, tiek ir JAV pre-
zidento rinkimus, nors ir
nepasiekėme norimų re-
zultatų, bet tikrai stengė-
mės.  

Kitas labai svarbus
uždavinys ir net, saky-

čiau, LB SOS signalas – užsiauginti pa-
mainą – tokią pat atsidavusią LB, pa-
reigingą, kokia buvo mūsų tėvynai-
nių, atvykusių po karo, karta. Tai labai
sunku padaryti – tarp kartų visada
būna mažesnis ar didesnis konfliktas,

skirtingas požiūris į daugelį dalykų, o
čia susitinka kartos, išaugusios skir-
tingose visuomenėse, su skirtingais
principais. Vyresnioji karta nesu-
pranta, kaip naujai atvykusieji nežino,
kas yra auka, pasidalinimas su savo ar-
timu. Taip yra todėl, kad mes išaugome
visuomenėje, kur kiekvienas gavo vis-
ką iš valstybės nemokamai, o ne pats
davė, kur meilė tėvynei nebuvo ugdo-
ma, kur atsakomybė ir įsipareigoji-
mai savo tautai buvo beverčiai. Šioms
vertybėms išugdyti reikia laiko, o vy-
resnioji karta neturi kantrybės, tuoj
pradeda kritikuoti, pykti, ir tai atbai-
do jaunimą nuo bet kokios veiklos or-
ganizacijoje.   

Kaip, Tavo akimis, keičiasi Lietuvių Ben-
druomenė, kokią šios organizacijos ateitį ma-
tai?

Nuo 2009 metų dalyvauju beveik
kiekvienoje JAV LB Tarybos sesijoje,
ten labiausiai pastebimi organizaci-
jos pasikeitimai. Po truputį organiza-
cija jaunėja, tobulėja informacinės
technologijos, bet kartu pasigendame
to buvusio inteligentiško orumo, atsa-
komybės už prisiimtas pareigas, pa-
garbos vienas kitam. Džiugu, kad į or-
ganizaciją įsijungia jauni, energingi,
gabūs žmonės. Praėjusiais metais man
labai patiko Rimvydo Baltaduonio pri-
statyta informatyvi medžiaga apie rin-
kimus į Lietuvos Respublikos Seimą
,,Aš balsuoju”, organizuojant rinki-
mus į XXI Tarybą labai šauniai pasi-
darbavo Algirdas Grybas. Jei šie žmo-
nės sujungtų savo protus su vyresnių-
jų, tokių kaip gerb. Janina Udrienė ar
Juozas Polikaitis patirtimi ir atsako-
mybės jausmu, būtų galima lengviau
atsikvėpti ir sakyti, kad mes turime

Su LR ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu Lietuvos am-
basadoje 2016 m. spalį.
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DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

„Po angelo sparnu” tikslas yra su kiek-
vienu koncertu pristatyti naujus ta-
lentus. Šį kartą supažindiname lietu-
višką visuomenę su tikrais šokio perlais,
kurie gali būti visai šalia, bet mūsų
žiūrovui yra visiškai nežinomi. Jie atsi-
skleis gegužės 7 d. koncerte, skirtame
mūsų brangiausioms ma my tėms.

Šiame koncerte – šalia gausaus bū-
rio jaunųjų „DanceDuo” šokė-
jų, smuikininkų, altistų ir vio-

lončeli ninkų – dalyvių  laukia ir pa-
žintis su „Plainfield Dance Academy”
(Plain fieldo šokio akademija). Čia yra
ruošiami baleto, džiazo, šiuolaikinio ir
lyrinio šokio meistrai visais šešiais ly-
giais, pradedant  paruošiamuoju ma-
žiesiems ir baigiant klasėmis suaugu-
siems. 

Akademijos savininkas ir įkūrėjas
yra Altin Nashka, tarptautiniu mastu
žinomas choreografas, šokėjas, peda-
gogas, turintis  trijų dešimtmečių dar-
bo patirtį tiek Europoje, tiek Jungti-
nėse Ame rikos Valstijose. 

1999 m. į Jungtines Valstijas iš
Albanijos atvykęs šokėjas Altin kon-
certavo su „Thodos Dance Chicago” ir
„Mordine & Company” šokių gru pė-
mis. Vėliau kaip choreografas jis dir-
bo su Danijos nacionalinio baleto „New
Voices” programa, Joffrey tru pės prog-
ramomis  „Dance Chicago 2000–2003”,
„Stars of  Dance Chicago 2006–2016”,
buvo „Chicago Dance Theatre” meni-
nis direktorius bei „SPACE” šokio ir
muzikos konservatorijos steigėjas, ben-
drasavininkis. 

Turbūt ne vienas iš mūsų yra ma-
tęs Maskvos baleto teatro „Sprag tuką”,
atvežtą į Čikagą. Nuo 2007 metų visi ten
vaikų partijas atlikę šokėjai buvo pa-
ruošti Altin. Kelerius metus jis dova-

nojo amerikiečiams Istanbulo (Tur-
kija) šokio koncertus, ketvertą metų
vadovavo internacionalinei Pietų Ko-
rėjos Chung-Ang universiteto studen-
tų pasikeitimo programai bei Tarp-
tautinei šokio ambasadai (Internatio-
nal Dance Embassy). 

Už neeilinius kultūrinius nuopel-
nus internacionalinėje veikloje Altin
Nashka buvo apdovanotas aukščiausio
laipsnio ordinu gimtojoje Alba nijoje bei
2007 metais geriausio cho reografo var-
dą pelnė „Dance Chica go” festivalyje. 

Šiam koncertui Plainfieldo šokio
akademijos vadovas sukūrė choreog-
rafiją pagal brazilų kompozitoriaus
Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasi-
leiras Nr. 5 („Aria”) muziką. Solo par-
tiją atliks solistė Genovaitė Bigenytė. 

Oginskio polonezą, Šostakovi čiaus
ir Čaikovskio valsus šoks „Dan ceDuo”
šokių grupės  šokėjai. Grupė sėkmingai
skai čiuoja jau vienuoliktuosius savo kū-
rybos ir veiklos metus. „DanceDuo” šo -
ka net šimtas šokėjų – nuo pačių ma-
žiausių (trejų metukų) – iki pačių ener-
gingiausių bei ilga amžiškiausių suau-
gusiųjų. Šokėjams metai ne riba, nes
juos valdo šokis ir muzika. Dauguma
šoka savo malonumui, dalis siekia sva-
rių rezultatų įvairiuose sportinių šokių
konkursuose, kai kurie šokėjai jau  gali
pasigirti prizinėmis vietomis, pvz., 3
vieta „Pree Teen I Bronze International
Latin in USA Dance Nationals” 2016 m.

„Polonezą” ir „Gėlių valsą” šoks
net septyniolika porų: penkios – 8–9
metų šokėjų poros, šešios – 10–12 metų
šokėjų poros ir šešios poros suaugusių
šokėjų. Visos jos atsa kingai ruošiasi at-
einančiam koncertui. Juk visos turi
šokti lyg viena pora!  

Motinos dienai skirtas koncertas
vyks gegužės 7 d., sekmadienį,  1 val. p.
p. Švč. Mer gelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL.

tvirtą organizacijos ateitį. Ir dar rei-
kėtų šiuos gabius žmones skatinti,
rinkti juos į vadovaujančias pareigas,
kad jie galėtų garbingai bei sumaniai
atstovauti išeivijai ir čia, ir Lietuvoje.

Neseniai Čikagoje įkurta nau ja apy-
linkė, kurią sudaro jauni, energingi žmonės.
Gal žinai receptą, kaip į Lietuvių Ben-
druomenę prisikviesti daugiau naujų, jau-
nų žmonių? 

Jauni, energingi, išsilavinę žmo-
nės, neabejingi lietuviškumui, nori
dirbti savaip – leiskim jiems tai dary-
ti, netrukdykim, duokim žalią šviesą.
Jei matom, kad jie labai nukrypsta nuo
svarbiausių gairių, nesilaiko įstatų, pa-
tarkime, padėkime, nepulkime iškart
kritikuoti ir pykti. Labai džiaugiuosi
šia nauja apylinke ir linkiu jai kuo ge-
riausios sėkmės, naujų idėjų bei su-
manymų, esu pasiruošusi padėti, jei tik
reikėtų pagalbos. Naujoji apylinkė jau
įsitraukė į bendruomenės darbą, da-
lyvavo vykdant keletą kultūros, lab-
daros projektų, – tai Virgilijaus No-
reikos koncertas, labdaringi rengi-
niai, skirti neįgaliems Lietuvos vai-
kams paremti, aktyviai darbuojamasi
tarp lituanistinių mokyklų moksleivių
kuriant LB jaunimo sąjungą. 

Kai kas laikosi nuomonės, kad apy-
gardos nereikalingos, kad tai – tik forma-
lus Bendruomenės vienetas – ar sutiktum
su tokia nuomo ne?

Ir taip, ir ne. Tobulėjant informa-
cinėms technologijoms, vykstant glo-
balizacijai mažos apylinkės turėtų
jungtis į vieną bendrą vienetą, gal ir ne
visai apygardos dydžio, bet bent (turint
omeny mūsų apygardos mastus) vie-
toje dabar esančių 10 užtektų 2–3 apy-
linkių: Centro, Šiaurės ir Pietų. Tokiu
atveju nereikėtų ir apygardos. Dabar
yra sviestas sviestuotas – dešimt skir-
tingose vietose vykstančių Vasario 16-
osios, Kovo 11-osios, Liepos 6-osios mi-
nėjimų, kalėdinių švenčių, gegužinių
ir t. t., o kur dar lituanistinių mokyk-
lų renginiai! Sunku derinti datas, pri-
sikviesti svečių, prasideda nesutari-
mai, pykčiai, nes kiekvienas nori pa-
sirodyti šauniau. Jei turėtume vieną
didelę iškilmingą šventę, tuomet tur-
būt daugiau būtų patenkintų. Aukas
galima rinkti elektroniniu būdu, svar-
biausia, kad tautiečiai įsisąmonintų,
jog reikia aukoti ne po dolerį ar dešimt,
o daugiau. Aukos renkamas tik vieną
kartą per metus, o be pinigų Lietuvių
Bendruomenė, kaip ir bet kuri kita or-
ganizacija, negali vykdyti savo veiklos.

Ar pritartum teiginiui, kad svetur gy-
vendami lietuviai labiau puoselėja lietu-
viškumą, nei gyvendami tėvynėje?   

Tikrai taip. Visada žmogus la-
biau vertina tai, ko neturi, ką praran-

da. Ir ypač mes, lietuviai, būdami
maža tauta, turime saugoti savo au-
tentiškumą. Tuo mes ir išsiskiriame,
kad sugebame išsaugoti savo tautiš-
kumą. Kuo ilgiau mes tai išsaugosime,
tuo ilgiau išliksime ant šios žemės. 

Kokia Tavo nuomonė apie dvigubą pi-
lietybę? 

Man nesuprantama, kaip to nesu-
pranta, o iš tiesų – nenori suprasti Lie-
tuvos valdžia. Man dalyvaujant 2012
metų Pasaulio lietuvių seime, buvo pri-
imta labai puiki rezoliucija – kad kiek-
vienas Lietuvos pilietis, kuris arba
kurio tėvai ar seneliai yra gimę Lie-
tuvoje prieš 1940 metus, turi prigimti-
nę teisę į Lietuvos pilietybę. Labai pa-
prasta ir aišku – mūsų visų tėvai ar se-
neliai gimę prieš šią datą.

Jau beveik 20 metų gyveni Ameriko-
je – kas iš amerikietiško gyvenimo patinka,
kas nelabai priimtina?

Patinka, kad čia visi turi lygias tei-
ses – ar tu senas, ar jaunas, moteris ar
vyras. Patinka klientų aptarnavimo eti-
ka – kiekvienas tarnautojas nusišyp-
sos, patars ar pagirs. Patinka, kad
amerikiečiai vyrai moka sakyti komp-
limentus moterims.

Nemėgstu greito maisto resto-
 ranų, tiesiog toks maistas nepatinka
mano organizmui, taip pat nepatinka,
kad labai ilgas darbingumo amžius, la-
bai aukšti medicininių paslaugų įkai-
niai, nepatinka, kad labai plačiai var-
tojami narkotikai, netgi mokyklose
vaikai nėra saugūs.  

Žinau, kad mėgsti keliauti. Kaip ir kur
ilsiesi, kokie kraštai labiausiai patinka?

Labai mėgstu keliauti, aplankyti
naujus egzotiškus kraštus, susipažin-
ti su žmonėmis, jų kultūra. Kelionės
praturtina tiek fiziškai, tiek dvasiškai.
Per atostogas visada mėgstu kur nors
išvažiuoti: žiemą mėgstamiausia vie-
ta – Florida, jos šilti paplūdimiai ir sau-
lė ar Karibų jūros salos. Vasarą pa-
prastai skrendu į Lietuvą ar bandau iš-
trūkti prie Michigano ežero pailsėti.
Gaila, kad atostogos labai trumpos, tik
15 dienų. Gyvendama Amerikoje ap-
lankiau daug miestų, valstijų ir kraš-
tų: Californija, New Yorkas, Wa shing-
tonas, Denveris, Clevelandas, Niagaros
kriokliai, skersai išilgai išmaišyta
Florida. Esu buvusi Meksikoje, Do-
minikoje, Puerto Riko, 3 kartus buvau
Australijoje, Nau jojoje Zelandijoje.
Brandinu svajonę aplankyti Azijos
kraštus – Tailandą, Japoniją, Kiniją.    

Linkiu sėkmės įgyvendinant savo sva-
jones ir toliau darbuojantis lietuviškoje
veikloje.

Kalbėjosi Loreta Timukienė

„Po angelo sparnu” 
šįkart – šokio perlai mamytėms

„Plainfield Dance Academy” ir „Dance Duo” archyvo nuotraukos

Iš k.: Nijolė Stančiauskienė, Birutė Kairienė, Viktoras Kelmelis, Roma Žiūraitytė-Lange, Auš-
relė Sakalaitė, Marija Boharevičienė ir Valentinas Boharevičius.
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Atkirpkit ir man gabalėlį dangaus…
Derulufto avialinijos ištakos tarpukario Europoje (I)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pirmoji organizuota JAV lietuvių ekskursija į
Lietuvą įvyko beveik prieš šešis dešimtmečius
– 1959-aisiais. Grupę sudarė senieji kairiųjų pa-

žiūrų Amerikos lietuviai emigrantai ,,pažangie-
čiai” – Vilnies dienraščio Čikagoje redaktoriai, lei-
dėjai, bendradarbiai. Tą jaudinančią viešnagę vaiz-
džiai aprašė dr. Algirdas Margeris savo knygoje 150
dienų Tarybų Lietuvoje (Čikaga, 1961, Amerikos lie-
tuvių literatūros draugijos 70-tasis leidinys). Tuo-
metiniai ,,naujieji” emigrantai  – dipukai – organi-
zuotai pradėjo lankytis Tėvynėje gerokai vėliau, po
dešimtmečio. Dar vėliau išeiviai lietuviukai buvo
siunčiami į pionierių stovyklas, o vyresnieji pasi-
naudodavo proga patobulinti savo tėvų gimtąją kal-
bą Vinco Kapsuko universitete užsienio lietuviams
skirtuose lietuvių kalbos kursuose. Krepšininkai,
santariečiai ir kitos išeivijos organizacijos rengda-
vo ekskursijas į okupuotą šalį. Lietuvių apgyven-
tuose didmiesčiuose netrūko ir kelionių įstaigų, siū-
lančių įvairius kelialapius į Tėvynę nostalgiškiems
išeiviams. Bene pirmoji – ir turbūt didžiausia – buvo
senosios bangos atstovo Walter Rask-Raščiausko
įsteigta American Travel Service Bureau Čikagoje.
Tuometinius keleivius vienijo viena: nepriklausomai
nuo jų pažiūrų, apsilankymo tikslų ar buvimo Ame-
rikoje ilgumo, beveik visi – net 99 proc. – skrisdavo
į Vilnių per Maskvą su Aeroflotu. Ir, ko gero, tik re-
tas žinojo, kad šios avialinijos ištakos yra gerokai gi-
lesnės, o jos istorija – senesnė, nei oficiali įsteigimo
data 1932 m. kovo 25 d. 

Galbūt ir nebūčiau ryžęsis nagrinėti šios temos,
jei ne atsitiktinai (o gal lemtingai?) į rankas pa-
kliuvusi labai įdomi, gausiai iliustruota lakūno, avia-
cijos istoriko Rainer Göpfert 136 psl. knyga Deruluft:
Die Deutsch – Russische Luftverkehrs AG. (Bergkir-

chen, 2015, PVVMEDIEN Gmbh). Knygoje vaizdžiai
atsispindi ir mūsų lietuviškosios aviacijos pradžia.
Tai ne tik pirmųjų iš Kauno ar į Kauną šios ben-
drovės lėktuvais skridusių keleivių istorija. Joje pa-
liestas ir beveik kiekvieno eilinio, namuose sėdin-
čio piliečio gyvenimas – juk avialinija teikė pašto pa-
slaugas! Su Deruluftu keliavę laiškai pasiekdavo ad-
resatus greičiau nei traukiniais – aišku, jeigu jie lai-
ku patekdavo į pašto tarnautojo rankas!

Dar viena gera priežastis šiandien prisiminti šią
vieną pirmųjų Europos avialinijų yra savotiškas jos
jubiliejus – šį pavasarį sukako 80 metų, kai  Deru-
luftas savo darbą baigė – oro ryšys tarp Vokietijos ir
Tarybų Sąjungos nutrūko 1937 m. kovo 31 dieną.

Padangėse užmegzta draugystė

Deruluft (rusiškai Дерулюфт) – vokiškojo pa-
vadinimo Deutsch-Russische Luftverkehrs A.G. trum-
pinys. Tai tarpukaryje veikusi oro linijų bendrovė,
įsteigta 1921 m. lapkričio 11 d., bendra Tarybų Są-
jungos ir Vokietijos įmonė. 50 proc. jos akcijų pri-
klausė TSRS Užsienio prekybos komisariatui (Nar-
komvneštorg), kita akcijų dalis – holdingui Aerounion
AG (Vokietija), kurio akcininkai buvo HAPAG (Ham-
burgo-Amerikos linija) ir Luftschiffbau Zeppelin.
Porą dešimtmečių tai buvo vienintelis oro tiltas tarp
Tarybų Sąjungos ir vakarinės Europos dalies. Pir-
mieji direktoriai: S. Fette (Vokietija) ir E. Graitas (Ta-
rybų Sąjunga), o Karaliaučiaus Devau buvo bazinis
bendrovės oro uostas. Maršrutus aptarnavo vokie-
čių ir sovietų lakūnai, dauguma pastarųjų buvo kilę
iš Kuršo, Liflandijos ir Estijos gubernijų ir mokėjo
vokiškai. Linijose skraidė ir G. Roteris (Vokietija),
buvęs Lietuvos Karo aviacijos instruktorius.

Pagrindiniai lėktuvų tipai buvo olandų gamybos
penkiavietis Fokker F III, Fokker F. II Grulich; vo-
kiečių Rohrbach Roland, Dornier Merkur, vėliau buvo
eksploatuojami Junkers F 13, galingieji Junkers Ju
52/3m bei sovietų Tupolev ANT-9.

Dangaus keliai

Trasos buvo dvi. Maršrutas „Rytų ekspresas
3a” skraidino iš Berlyno į Maskvą. Vokiečių lakū-
nai kildavo Berlyno Tempelhofo, o rusų – Maskvos
Chodinkos oro uostuose. Tarpiniai nusileidimai
būdavo Dancigo Langfuhr, Karaliaučiaus Devau,
Kauno Žagariškių arba Linksmadvario ir Smo-
lensko (nuo 1935 m. – Velikije Luki) oro uostuose.
1682 km skrydžio trasa (per Velikije Luki) nebuvo
pati geriausia, bet Lenkija nedavė leidimo skristi per
jos teritoriją. Lėktuvui pakilus Berlyne 7 val. ryto,
7:50 val. vakaro jis nusileisdavo Maskvoje (remian-
tis 1934 m. tvarkaraščiais).

Kitas maršrutas – „Rytų ekspresas 3b” – jun-
gė Karaliaučių su Leningradu. Juo lėktuvai pradė-
jo skraidyti 1928 birželio 6 d., trasos ilgis buvo

Vizitinė kortelė

Gimiau 1943 metais. Būdamas 14-kos, pir-
mąsyk atsisėdau už sklandytuvo vairo. Oro erd-
vę pamilau iškart! Po dvejų metų jau valdžiau mo-
torinį lėktuvėlį. 1960-aisiais įstojau į kariuome-
nę. Trejetą metų praleidau skraidymo mokykloje,
paskui per dvidešimt metų kopiau karjeros laip-
teliais – nuo pilotų instruktoriaus iki ,,wing com-
mander deputy”. Savo darbą turėjau nutraukti
1983 metais, kai buvau paskirtas į Karo akademiją.
Ten tapau karo aviacijos skyriaus vadu, man buvo
suteiktas pulkininko laipsnis. 1990 m. gruodžio
13 d. išėjau į pensiją. Iki 2006 metų dirbau pri-
vačiame aviacijos muziejuje Laatzen mieste.
Šiuo metu rašau straipsnius į aviacijos žurnalą
Flieger Revue ir Hannoverio oro uosto svečius
skraidinu su Airbus ,,flight simulator”.

Rainer Göpfert

Derulufto maršrutų planas 1930 m.

Pilotas Rainer Göpfert prie L-39 Albatros 1983 m.

Tokie lagamino lipdukai buvo populiarūs trečiajame de-
šimtmetyje.

Derulufto lėktuvai Fokker FIII RR6 ir RR10 prie Kauno oro uosto angaro.1926 m. nuotr.
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„Kazys Bradūnas. Archyvai”
Archyvinis leidinys
Sudarytoja ir teksto autorė – Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Kaunas,  Maironio lietuvių literatūros 
muziejus, 2016 m., 279 psl.

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje
Virginija Babonaitė-Paplauskienė,
Maironio muziejaus Išeivijos litera-
tūros skyriaus vedėja, sutelkė me-
džiagą, parinktą iš muziejuje sau-
 gomo Kazio Bradūno archyvinio rin-
kinio.  Knygoje  taip pat skelbiama
nauja medžiaga, kurią pateikė Bra-
 dū no dukros Elena ir Lionė.  Knyga
vaizdžiai atskleidžia Kazio Bradūno
gyvenimą ir kūrybą.  Knygos skyre-
liai:  Lietuva (1917–1944); Vokietija
(1944–1949); Amerika (1949–1992);
Lietuva (1992–2009); Kūryba. Kiek-
 vie no skyrelio pradžioje – išsami Vir-
ginijos Paplauskienės parašyta įžanga. Knyga iliustruota poeto, jo šeimos, jo
bendraamžių nuotrauko mis. Knygoje atspausdinti poeto su kurtų eilėraščių
rankraščių pavyz džiai, jo laiškai, poezijos rinkinių viršelių atvaizdai. Knyga yra
kartu ir Kazio Bradūno kartos, išeivių rašytojų, kultūrininkų veiklos istorija.  

Knygą ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje.  

Kaina – 20 dol. 
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,

persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

www.draugofondas.org

1038 km. Vokiečių lakūnai pakildavo
Karaliaučiaus Devau, o rusų  – Le-
ningrado Korpusny oro uoste. Tarpi-
niai nusileidimai būdavo Tilžės Split-
ter, Rygos Spilvės, Talino Viršutinio
ežero oro uostuose, o Karaliaučiuje no-
rintys galėdavo persėsti į „Rytų eksp-
resą 3a”. Pagal tų pačių 1934 m. tvar-
karaščius, keleiviui išskridus iš Ber-
lyno 7 val. ryto, 7 val. vakaro jis būda-
vo Leningrade. 

Nuo 1935 m. buvo skraidoma nau-
ju maršrutu: Karaliaučius – Tilžė  –
Kaunas – Ryga – Talinas – Leningra-
das. Iš Berlyno galima buvo toliau
skristi į daugelį Europos miestų; Dan-
cige  galima buvo persėsti į Varšuvą
(Lenkija), Taline (Estija) – į Helsinkį
(Suomija) ir Stokholmą (Švedija),
Maskvoje  – į kitus Sovietų Sąjungos
miestus ir Afganistaną. Iš pradžių
buvo skrendama tik gegužės  – rugp-
jūčio mėnesiais, dukart per savaitę, o
vėliau sezonas pailgėjo iki devynių
mėnesių. Nuo 1933 m. jau skrendama
kasdien. Žiemą lėktuvo važiuoklės vie-
toje buvo tvirtinamos slidės.

Tatjana padėties neišgelbėjo

Derulufto skrydžiai buvo pagerė-
jusių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
santykių išdava. Po Rapalo taikos su-
tarties (Il trattato di Rapallo), 1922 m.
balandžio 16 d., buvo pasirašyta tarp-
valstybinė sutartis apie oro susisieki-
mą tarp dviejų šalių sostinių, o jau
1922 m. gegužės 1 d. buvo atliekami pa-
rodomieji Derulufto skrydžiai virš
Maskvos. Nuo gegužės 3 dienos prasi-
dėjo maršrutiniai „Rytų ekspreso 3a”
Maskva – Berlynas skrydžiai, gabena-
mas oro paštas ir skraidinami aukšti
valstybių pareigūnai. Nuo rugpjūčio 27
d. galėjo skristi ir kiti keleiviai. Per pir-
mus metus atlikti 109 reisai ir pervež-
ti 300 keleivių.

1923 metai atnešė pokyčius vokie-
čių pusėje  – akcijų savininke tapo
Deutscher Aero LLoyd, kuri 1926 m. jas
perleido naujai susikūrusiai Deutsche
Luft Hansa. 1926  m. Deruluftas tris
mėnesius bendradarbiavo su Ukrainos
bendrove Ukrvozduchputj – skrido
maršrutu Maskva – Charkovas. 1924 m.

Meškutė Tatjana pasiruošiusi skristi iš Maskvos į Berlyną su nutūpimu Karaliaučiuje 1926
m. spalį. Ją Derulufto lėktuvu Fokker FIII RR 2 lydėjo Günther van Hooven.

spalio 8 d. įvyko pirmoji Derulufto
katastrofa – avarijoje žuvo pilotas Otto
Streger. 1927 m. liepos 15 d. atidarytas
pašto reisas Karaliaučius  – Ryga  –
Maskva, tais pačiais metais juo per-
vežta daugiausia oro siuntų Europoje.

Maskva, norėdama parodyti drau-
giškumą, Berlyno zoologijos sodui
1924  m. dovanojo meškiuką, vardu
Tatjana, kurį į Vokietijos sostinę nu-
skraidino Deruluftas, bet tai neat-
skleidė tikrojo požiūrio į bendrovę – jos
sovietiniai aviatoriai savo tėvynėje
buvo sekami, daugelis jų buvo repre-
suoti. Vokietijai pasirašius Antiko-
minterno paktą, santykiai su Maskva
visiškai pašlijo ir 1937 m. kovo 31 die-
ną Deruluftas savo darbą baigė – oro ry-
šio tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
nebeliko. Pakeistą „Rytų ekspreso 3b”
maršrutą Berlynas – Dancigas – Kau-
nas – Ryga – Talinas – Helsinkis per-
ėmė  Deutsche Luft Hansa, o sovietai or-
ganizavo naujas oro linijas į Europos
miestus: Maskva  – Velikije Luki  –
Ryga – Stokholmas (1937–1941) ir Mask-
va – Kijevas – Cluj (Rumunija) – Praha
(1935–1938). Tokia padėtis tęsėsi iki pat
Molotovo–Ribbentropo pakto pasira-
šymo.

Jungtis su pasauliu

Nuo 1922 m. pavasario Deruluftas
skrisdavo du sykius per savaitę (ten ir
atgal) maršrutu Karaliaučius – Kaunas
– Smolenskas – Maskva. kuriuose
buvo gabenami diplomatiniai kurje-
riai, kroviniai bei paštas. Tai buvo vie-
na iš nedaugelio Europos avialinijų,
kurios prisilaikydavo nustatyto, nuo-
latinio skrydžių tvarkaraščio. 

Tiesa, avialinija turėjo bėdų, už-

tikrinant saugų nusileidimą. Kaunas
ir Smolenskas neturėjo patikimų ryšių
su kitais oro uostais. 1924 m. birželį dėl
lietingų orų nebuvo galimybių lėktu-
vams normaliai nusileisti, mat takai
buvo pernelyg minkšti. Trasų būklė
Kaune buvo tokia baisi, kad lėkuvo nu-
tūpimas be važiuoklės lūžimo tapo
išimtimi. Todėl pilotai pripildydavavo
lėktuvo bakus kuro tiek, kad galėtų iš
Smolensko nuskristi tiesai į Kara-
liaučių, nenutūpdami Kaune. Ta 820
km atkarpa buvo pati ilgiausia, ir, ko
gero, neįkandamas šuolis kitoms tuo-
metinėms avialinijoms. Norint pasi-
imti papildomą šimtą kilogramų kuro
reikėjo pašalinti iš lėktuvo nereika-
lingą svorį (vok. ,,Nutzlast”, angl.
,,pay load”). Tik 1930-ųjų pradžioje nu-
sileidimo tako būklė Kaune pagerėjo.

Kaip ir kituose tarpiniuose oro
uostuose, taip ir Kaune bendrovė tu-
rėjo savo įgaliotinį, kuris rūpinosi ke-
leiviais, kuru lėktuvams ir svarbiau-
sia – aerodromo tako danga (ant išti-
žusio grunto orlaiviams tūpti nebuvo
leidžiama). Bilietai tuomet buvo bran-
gūs: 1925 m. skrydis iš Kauno į Kara-
liaučių kainavo 150 litų, juos įsigyti
buvo galima HAPAG atstovybėje Kau-
ne (Laisvės alėja 46). Su savimi buvo
leidžiama nemokamai pasiimti 10 kg
(vėliau – 15 kg) bagažo. 

Ilgą laiką Deruluftas buvo vie-
nintelė oro linijų bendrovė, jungusi
Lietuvos Respubliką su pasauliu.

Bus daugiau

Iliustracijos iš aviacijos istoriko Rainer
Göpfert knygos Deruluft. Die Deutsch - Russi-
sche Luftverkehrs AG. 

Vienu laiku komerciniuose Derulufto plakatuose matėsi ir Lietuvos trispalvė!
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Lietuva į Washingtoną – su Ukraina už rankos
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos Seimo narių gru-
pė  – Andrius Kubilius, Gediminas Kir-
kilas, Žygimantas Pavilionis ir Min-
daugas Puidokas lankėsi Washingtone,
kur turėjo svarbių susitikimų Atlantic
Council, Baltuosiuose rūmuose ir Kong-
rese. Lietuvių delegacija vyko kartu su
Ukrainos atstovais ir dirbo kaip viena
komanda – už Ukrainą. Lietuvos Seimo
nariai Washingtone pristatė vadinamąjį
,,Maršalo planą”, kuriame numatytos
pagalbos priemonės Ukrainai. 

Grįždami į Lietuvą, Lietuvos
seimūnai aplankė Čikagą, su-
sitiko su čia gyvenančiais lie-

tuviais, lankėsi Ukrainos meno mu-
ziejuje, ten susitiko su ukrainiečių at-
stovais. A. Kubilius ,,Draugui” sakė,
kad dviejų dienų vizitas Washingtone
buvo sėkmingas ir ypatingas. Lietuva
padėjo rasti kelius Ukrainai pas JAV
valdžios atstovus. 

,,Ukrainos saugumas yra labai
svarbus ne tik pačiai Ukrainai, bet ir
Baltijos regionui bei visai Europai. Po-
kalbiai tiek Baltuosiuose rūmuose,
tiek JAV valstybės departamente, tiek
Kongrese, buvo labai informatyvūs. Iš
Amerikos administracijos išgirdome
labai aiškių nuostatų. Rusija turi pa-
sitraukti iš Ukrainos, ir tai yra pa-
grindinė sąlyga JAV santykių su Ru-
sija pagerėjimui. Mes kalbėjomės su
bendraminčiais”, – sakė A. Kubilius.

Delegacija susitiko su garsiąja
Rusijos Prezidento Vladimiro Putino
eksperte, JAV Prezidento Donald
Trump patarėja Rusijos ir Europos
klausimais Fiona Hill. Buvo susitiki-
mų ir su kitais įtakingais politikais.
Deja, dalis suplanuotų pokabių su se-
natoriais neįvyko, nes Prezidentas D.
Trump pirmą kartą per 100 metų pa-
sikvietė visą Senatą pokalbiui. Jame
buvo svarstyti klausimai, susiję su
Šiaurės Korėjos keliama grėsme. 

Būdami Washingtone, A. Kubi-
lius ir G. Kirkilas davė interviu ,,Voi-
ce of  America” rusų redakcijai. Ž. Pa-
vilionis ,,Draugui” sakė, kad šio vizi-
to metu buvo kalbama apie galimybę
2018 metais, kai Lietuva minės 100-
ąsias valstybės atkūrimo metines,

Lietuvoje sulaukti JAV prezidento
D. Trumpo vizito. 

,,Toks vizitas būtų labai tiek
Baltijos šalims, tiek Ukrainai. Tai
būtų ženklas Rusijai, kaip yra nu-
siteikusi naujoji Amerikos admi-
nistracija. O  jos nusiteikimas Lie-
tuvos ir Baltijos šalių atžvilgiu yra
puikus. Tokio nebuvo jau seniai.
Šio vizito metu mes kalbėjome, ir
mūsų klausėsi, mus girdėjo”, –
džiaugėsi Ž. Pavilionis. Visą po-
kalbį su Seimo nariais ,,Draugo”
skaitytojams pateiksime arti-
miausiuose numeriuose. 

Atkelta iš 1 psl.

Balandžio 27-osios vakare grupė Lietuvos diplomatų, dir-
bančių Šiaurės, Pietų Amerikos, Kanados ir Pietų Afrikos Res-
publikos Lietuvos ambasadose bei konsulatuose lankėsi Balze-
ko lietuvių kultūros muziejaus prezidento Stanley Balzeko na-
muose J. Hancock centre Čikagoje. 

Svečius atlydėjo LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas. Vyno taurė, užkandžiai ir įdomūs pokalbiai bei vaka-
rinės Čikagos grožis, atsiveriantis per 87-ojo aukšto langus – taip
praėjo vakaras su muziejaus įkūrėju ir prezidentu bei garbės kon-
sulu S. Balzeku, muziejaus direktore Rita Janz ir buvusia muzie -
jaus tarybos atstove Eileen Mackevic. Vakaro metu muziejaus di-
rek torė Rita Janz kartu su Los Angeles konsulato antruoju sek-
retoriumi Gediminu Sereika aptarė galimybę muziejaus parodą
,,No Home To Go To” parodyti Los Angeles gyventojams. Ši pa-
roda jau   eksponuojama   keliolikoje  Lietuvos ir Amerikos sa-
lių.

LR URM ir ,,Draugo” info

Čikagoje – Lietuvos diplomatų desantas

Naudingas pokalbis: Marijus Gudynas, Rita Janz ir Gediminas Sereika.
Virginijos Petrauskienės nuotr.    

Pokalbis Atlantic Council (iš k.): Gediminas Kirkilas, Atlantic Council atstovas Anders Aslund, Andrius Kubilius ir Lietuvos ambasado-
rius JAV Rolandas Kriščiūnas. Parlamentarų asmeninio archyvo nuotraukos

,,Voice of America” studijoje (sėdi iš k.) LR Seimo nariai G. Kirkilas ir A. Kubilius.

Iš k.: Ž. Pavlionis, G. Kirkilas, E. Mackevich,  A. Kubilius, S. Balzekas, M. Puidokas  ir M. Gudynas.                            Agnės Vertelkaitės nuotr.
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Jurgis Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių „Draugo” leidybai
paaukojo: 100 dol. Regina Banionis, Los Angeles, CA. 50 dol. Šalčius, St.
Petersburg, FL. 85 dol. Saulius Vaičekonis, Crownsville MD. 50 dol. Nijolė
Kairytė, Orland Park, IL; Sigita Tomkus, West Hills, CA; Leonas Bildušas, Tyler,
TX.

Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

Elena Blavesčiūnas, gyvenanti Rochester, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skambės tarp mūsų.

Gediminas Damašius, gyvenantis Libertyville, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Balandžio 23 dieną Kauno Šv. Kryžiaus
(karmelitų) bažnyčioje buvo aukojamos
šv. Mišios už prelatą Konstantiną Ol-
šauską (1867–1933) minint jo 150-
ąsias gimimo metines.

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! 

www.draugas.org

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

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

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
Tel. 708-422-8260 

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 
DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki  dovana  norintiems anglų kalba skaityti apie lietuvių

reikalus: politiką, kultūrą, istoriją, meną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh • ww.facebook.com/DraugasNews

SIŪLO DARBĄ

„Gintaro” vasarvietė Union Pier, MI,
vasaros sezonui ieško vyro ūkio dar-
bams. Apgyvendiname. Darbą pra dėti
kuo greičiau. 

Tel. 269-469-3298

IŠnUOMOJA

Hickory Hills, IL, nuo gegužės
15 d. išnuomojamas 2 mieg. 1
vonios butas. 

Tel. 708-839-5869

Paminėtos 150-osios prelato K. Olšausko metinės

sės Ustijanauskienės nužudymu, nors
ir nesurinkus neginčijamų  kaltės įro-
dymų. 1931 m. K. Olšauskas  buvo am-
nestuotas, pripažinus jį politinių int-
rigų auka.

Konstantinas Olšauskas mirė 1933

m. birželio 18 d. Laukžemės kaime
(Kretingos r.) – buvo nušautas grįž-
tantis namo iš Palangos.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos
informacinio biuro info ir nuotr.

Po šv. Mišių parapijos salėje Lie-
tuvos Sąjūdžio Kauno tarybos
pirmininkas dr. Raimundas Ka-

minskas trumpai pristatė prelato biog-
rafiją ir visuomeninę veiklą. Lietuvos
Sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo ko-
miteto pirmininkas Zigmas Tama-
kauskas dalijosi savo mintimis apie K.
Olšausko gyvenimo vingius. Popietę,

skirtą knygnešio, diplomato,
politinio ir visuomeninio vei-
kėjo prelato K. Olšausko 150-
ųjų gimimo metinių paminė-
jimui, organizavo Lietuvos
sąjūdžio Kauno taryba.

Būsimasis prelatas Kons-
tantinas Olšauskas gimė 1867
m. balandžio 23 d. Burbai-
čiuose, Plungės valsčiuje.
1884–1888 m.   studijavo  Kau-
no Žemaičių kunigų semina-
rijoje. Nuo 1904 m. iki 1914 m.
buvo Kauno Šv. Kryžiaus (Kar-
melitų) bažnyčios kuratas.

1906 m. K. Olšauskas įkū-
rė Šv. Juozapo darbininkų
draugiją. Jis taip pat buvo vienas iš
,,Saulės” draugijos (1906–1940 m.) stei-
gėjų, 1906 m. birželio 25 d. dalyvavo jos
steigiamajame susirinkime ir buvo iš-
rinktas pirmuoju jos pirmininku. K. Ol-
šauskas buvo ir vienas iš Šv. Kazimie-
ro draugijos (1906–1940 m.) steigėjų.

1917 m. rugsėjo mėnesį jis – Vil-
niaus konferencijos delegatas, taip pat
vienas iš pagrindinių derybininkų su
Vokietija dėl Lietuvos Nepriklauso-
mybės.

Paskelbus Lietuvos Nepriklauso-
mybę, K. Olšauskas buvo pirmasis Lie-
tuvos derybininkas, kurį šalies val-
džia 1918 m. gruodžio 15 d. pasiuntė į
Spa (Belgija) pas Antantės karinius va-
dovus prašyti pagalbos Lietuvos Vy-
riausybei. Nuo 1928 m. K. Olšauskui
teko pasitraukti iš aktyvios visuome-
ninės veiklos, nes jis buvo apkaltintas
jį persekiojusios ir šantažavusios  Sta-

Prelatas Konstantinas Olšauskas

Mišių, skirtų prelato K. Olšausko atminimui, dalyviai.

Minėjimo organizatoriai – Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos nariai. 

Prelato K. Olšausko 150-ųjų metinių minėjimas pradėtas šv. Mišiomis Kauno Šv. Kryžiaus
bažnyčioje. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

V. Adamkaus bibliotekai-muziejui – vieneri D. Trump puikiai vertina savo darbą 
Kaunas („Kauno diena”) – Ka-

denciją baigusio prezidento Valdo
Adamkaus biblioteka-muziejus mini
vienerių metų sukaktį. Per šį laiką su-
rengta apie pusšimtį įvairių rengi-
nių, atnaujintos ekspozicijos.

Per vienerius metus V. Adamkaus
biblioteka-muziejus tapo stipriu trau-
kos centru. Čia surengta beveik 50
renginių. 

Dauguma čia vykstančių rengi-

nių skirti žmogaus teisėms, lietuvių iš-
eivijos kultūrai, Centrinės ir Rytų Eu-
ropos regionų politikai.

Nuolat pildomos bibliotekos eks-
pozicijos, kuriose – prezidento V.
Adamkaus praėjusių kadencijų nuo-
traukos, archyviniai dokumentai, išei-
vijoje sukaupti dailės kūriniai ir kny-
gos.

Per metus biblioteką-muziejų ap-
lankė keli tūkstančiai lankytojų.

Pagerbti broliai Pilsudskiai
Vilnius („Lietuvos rytas”) – Keturi

lietuviai pastatė paminklą broliams
Pilsudskiams jų gimtinėje Zalave netoli
Pabradės, Švenčionių rajone.

Paminklą Pilsudskiams lietuviai
už savo lėšas pastatė privačioje žemė-
je ir nesusidūrė su jokiomis kliūtimis.
Šitaip jie nutarė pažymėti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.

„Jeigu to nedaro valstybė, kas
nors juk turi žengti pirmąjį žingsnį.
Juk tai mūsų bendra istorija”, – pa-
aiškino skulptorius Kęstutis Mustei-
kis. Paminklo kūrėjai iš pilko granito
iškalė trijų metrų aukščio stelą, pa-
puošė ją bronziniais brolių atvaizdais
ir išraižė: „Bronislavas Petras Pil-
sudskis ir Juozapas Klemensas Pil-
sudskis”. Po pavardėmis – gimimo da-

tos ir nuopelnai. Prie svarbiausių Ju-
zefo Pilsudskio gyvenimo datų, be kita
ko, užrašė: „1922 metais nuo Lietuvos
atplėšė Vilnių ir jo kraštą, 1926–1935 m.
Lenkijos patvaldys ir karo ministras”.
Dar pacitavo „patvaldžio” žodžius:
„Lietuvis esu ir lietuvišką tvarką jums
įvesiu”, taip pat nurodė, jog taip jis su-
šuko 1926 metais išvaikydamas ne-
veiklų Lenkijos Seimą.

Tarpukario Lenkijos vadovas Ju-
zefas Pilsudskis šioje šalyje aukština-
mas dėl indėlio atkuriant nepriklau-
somą Lenkiją po Pirmojo pasaulinio
karo, bet Lietuvoje jo atminimas yra
kontroversiškas dėl Vilniaus krašto už-
grobimo jėga.

Vilniuje, Rasų kapinėse, palaido-
ta J. Pilsudskio širdis.

Klaipėda (Alkas.lt) – Šią vasarą
Smiltynės paplūdimyje plevėsuos Mė-
lynoji vėliava. Lietuvos žaliųjų judė-
jimas pranešė, kad Mėlynosios vėliavos
programos Tarptautinė taryba, įver-
tinusi apdovanojimą gauti pretenda-
vusius paplūdimius ir prieplaukas,
nusprendė Klaipėdos miesto savival-
dybės 1-osios Smiltynės paplūdimį
2017 m. vasaros sezonui apdovanoti
Mėlynąja vėliava.

Mėlynosios vėliavos programa yra
skirta turizmo paslaugas plėtojan-

čioms savivaldybėms. Tai – ne tik pa-
plūdimio kokybės ženklas ir puiki
reklama, siekiant pritraukti užsienio
turistus, tai kartu ir pranešimas vi-
siems lankytojams, kad jie paplūdi-
myje yra saugūs. Kad paplūdimys
būtų apdovanotas mėlynąja vėliava, jis
turi atitikti tam tikrus reikalavimus:
aplinkosauginio švietimo ir informa-
vimo, vandens kokybės, aplinkosau-
ginio valdymo, paslaugų ir saugumo. 

Mėlynosios vėliavos programa pra-
dėta įgyvendinti Prancūzijoje 1985 m.

Smiltynės paplūdimiui suteikta Mėlynoji vėliava 

Lietuvis JAV apšvarino „Google“ ir „Facebook“
sąskaitas 

Vilnius (BNS) – Vilniaus apy-
gardos teismas atmetė dar vieną Eval-
do Rimašausko, kuris įtariamas iš
dviejų JAV  tarptautinių kompanijų
sukčiaujant išviliojęs 100 mln. dolerių
(beveik 91,5 mln. eurų), skundą dėl kar-
domojo suėmimo pratęsimo.

Kaip pranešė britų nacionalinis
transliuotojas BBC, dėl kompiuteriniu
sukčiavimu kaltinamo lietuvio veiks-
mų 100 mln. dolerių žalą pripažino pa-
tyrusios ir JAV interneto milžinės
„Google” ir „Facebook”.

48 metų įtariamasis buvo sulai-
kytas kovo 16 dieną, Vilniaus miesto
apylinkės teismas ledo jį suimti vie-
nam mėnesiui.

JAV teisėsauga pateikė kaltini-
mus lietuviui dėl sukčiavimo, pinigų
plovimo ir tapatybės vagystės.

„Kitoje pasaulio pusėje E. Rima-
šauskas taikėsi į tarptautines inter-
nete veikiančias kompanijas ir apga-
vo jų agentus bei darbuotojus, kad šie
pervestų 100 mln. dolerių į užjūrio ban-
ko sąskaitas, kurias jis kontroliavo”,
– informuoja JAV Teisingumo depar-
tamentas. 

JAV teisėsaugos duomenimis, E.
Rimašauskas sukčiavimo schemą or-
ganizavo nuo 2013 iki 2015 metų.

Washingtonas (ELTA) – Jungtinių
Valstijų prezidentas Donald Trump,
stipriai gyrėsi pasiekimais per pirmą-
 sias 100 dienų prezidento poste ir savo
administraciją pavadino viena iš „pačių
sėkmingiausių” šalies istorijoje.

„Mano draugai amerikiečiai, aš
tikrai tikiu, kad pirmosios 100 mano
administracijos dienų buvo beveik pa-
čios sėkmingiausios mūsų šalies isto-
rijoje. Mūsų šalis kyla, ir kyla greitai”,
– teigė JAV vadovas.

Anot D. Trump, jis nemanąs, kad
dar kam nors pavyko padaryti tiek, ką
jiems pavyko pasiekti per 100 dienų. Ta-
čiau pačioje kadencijos pradžioje D.
Trump populiarumas  siekė visiškas
že mumas, ir prezidentas patyrė ke-
lias nesėkmes – teisėjai blokavo jo pa-

skelbtus įsakus. Teismai sustabdė D.
Trump vykdomąjį įsaką, draudžiantį
migrantams ir pabėgėliams atvykti į
JAV, taip pat blokavo įsaką, kuriuo
buvo siekiama sustabdyti finansavimą
vadinamiesiems prieglobsčio mies-
tams.

Tačiau D. Trump pripažino, kad
prezidentavimas yra daug sunkesnis
darbas nei ankstesnės jo pareigos vers-
le. Jis teigė manęs, kad būti preziden-
tu yra daug lengviau. 

Ta pačia proga D. Trump užsi-
puolė žiniasklaidą. JAV prezidentas pa-
reiškė, kad dėl to, kaip nušvietė jo pa-
siekimus per pirmąsias 100-ą prezi-
dentavimo dienų, žiniasklaida nusi-
pelno „didelio, riebaus neigiamo pa-
žymio”. 

New Yorkas (Bernardinai.lt) –
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba turi
būti pasirengusi imtis griežtesnių
sankcijų prieš Šiaurės Korėją dėl jos
branduolinės ir raketų programų, pa-
reiškė JAV prezidentas Donald Trump
ir pabrėžė, kad status quo yra nepri-
imtinas.

„Tai reali grėsmė pasauliui”, –
sakė D. Trump, Baltuosiuose rūmuose
susitikęs su JT Saugumo Tarybai pri-
klausančių valstybių ambasadoriais.

„Šiaurės Korėja yra didžiulė pa-
saulio problema. Tai problema, kurią
turime galiausiai išspręsti”, – pažymėjo
jis.

„(Saugumo) Taryba turi būti pa-
sirengusi imtis papildomų ir griežtes-
nių sankcijų, nukreiptų prieš Šiaurės
Korėjos branduolinę ir balistinių ra-
ketų programą”, – sakė JAV vadovas.

Ši D. Trump kalba neabejotinai dar
padidins tarp Washingtono ir Pchen-
jano tvyrančią įtampą.

Šiaurės Korėja tęsia savo balistinių
raketų programą ir, kaip manoma,
šiuo metu rengiasi jau šeštajam bran-
duolinio ginklo bandymui. 

Jungtinės Valstijos savo ruožtu
pasiuntė prie Korėjos pusiasalio savo
lėktuvnešį ir jį lydinčių karo laivų
grupę. Ši kovinė grupė savo disloka-
vimo vietą turėtų pasiekti vėliau šią sa-
vaitę.

Taip pat  JAV valstybės sekretorius
Rex Tillerson teigė, kad grėsmė, jog
Pchenjanas gali pulti Japoniją ir Pie-
tų Korėją, yra reali, ir paragino Jung-
tinių Tautų Saugumo Tarybą imtis
veiksmų, „kol jų nesiėmė Šiaurės Ko-
rėja”. 

Kalbėdamas JT Saugumo Tarybo-
je R. Tillerson tarptautinę bendruo-
menę ragino galutinai įgyvendinti JT
sankcijas ir sustabdyti arba apriboti
diplomatinius santykius su Pchenjanu. 

„Šiaurės Korėjos atakos Seule arba
Tokijuje grėsmė reali”, – įspėjo jis. 

Ragina JT imtis veiksmų prieš Šiaurės Korėją

ES pritarė „Brexit“ derybų gairėms
Briuselis (ELTA) – Europos Va-

dovų Tarybos pirmininkas Donald
Tusk patvirtino, kad specialiajame
viršūnių susitikime Briuselyje 27 Eu-
ropos Sąjungos valstybės narės vien-
balsiai pritarė „Brexit” derybų gai-
rėms.

D. Tusk pareiškė: „Gairėms pri-
tarta vienbalsiai. ‘Brexit’ deryboms
parengtas ES-27 tvirtas ir sąžiningas

mandatas”.
Anot ES, svarbiausiais klausimais

išlieka JK gyvenančių 3 mln. ES pilie-
čių ir 1 mln. Sąjungoje gyvenančių
britų likimas, JK išstojimo sąskaita ir
sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos li-
kimas. 

Viršūnių susitikime dalyvavo 27
ES valstybės narės, tačiau nebuvo JK
atstovo. 

Juodkalnija artėja link stojimo į NATO
Podgorica (LRT.lt) –

Juodkalnijos parlamentas
ratifikavo susitarimą dėl
šalies narystės NATO, šią
nedidelę Balkanų šalį dar
vienu žingsniu priartinda-
mas prie siekio tapti 29-ąja
Aljanso nare įgyvendini-
mo.

Juodkalnijos siekiui
tapti NATO nare aktyviai
priešinasi Rusija, kurią su
Juodkalnija sieja stiprūs is-
toriniai ir kultūriniai saitai.

Podgorica oficialiai pri-
sijungti prie NATO tikisi
ateinantį mėnesį vyksian-
čiame aukščiausiojo lygio susitikime.

Juodkalnijoje gyvena 650 tūkst.
gyventojų, o jos kariuomenę sudaro vos
2 tūkst. karių. Tačiau šalis yra įsikū-
rusi strategiškai svarbioje vietoje prie

Adrijos jūros, be to, ją supa jau esamos
NATO narės arba šalys, siekiančios jo-
mis tapti. Išimtimi laikytina tik Ser-
bija, kuri  nori  išsaugoti savo karinį
neutralumą. 

Lietuvis E. Rimašauskas iš pasaulinių įmonių pa-
sisavino 100 mln dolerių. Publicvoice.ng nuotr.

Prieš stojimą į NATO protestavo su V. Putino nuotrau-
komis rankose. Balkan Insigh nuotr.

Jis buvo įregistravęs įmonę Lat-
vijoje, kurios pavadinimas buvo ana-
logiškas Azijoje veikiančiai kompiu-
terinės įrangos gamintojai.

Lietuvis įtariamas siuntęs elekt-
roninius laiškus į dvi JAV kompanijas,
kurios reguliariai pervesdavo daugia-
milijonines sumas Azijoje registruotai
kompanijai. Prisidengdamas suklas-
totais laiškais, sudariusiais įspūdį,
kad jie siunčiami Azijos bendrovės
darbuotojų, E. Rimašauskas galbūt
nukreipė pinigų srautus į savo valdo-
mas banko sąskaitas.

Jis taip pat įtariamas naudojęs
suklastotus čekius, sutartis ir laiškus,
kad suklaidintų bankų darbuotojus ir
pagrįstų didžiulius pinigų pervedi-
mus.



112017 GEGUŽėS 2, ANTRADIENISDRAUGAS

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

Sesutei

A † A
VIDAI KRIŠTOLAITYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame NIJOLĘ ir ALGĮ bei
visus artimuosius.

Mes visi žavimės jos meniniais sugebėjimais.
Ilsėkis ramybėje, miela Vida.

Juozas Krištolaitis ir šeima
Hamilton, ON, Canada

Sesutės atminimui

Anapilin iškeliavo dailininkė 
Vida Krištolaitytė

Būdama 16 metų,
Čikagos Marijos
gimnazijos auklė-

tinė Vida gavo pirmą pre-
miją už savo paveiksliu-
ką. Mūsų a.a. Mamytė la-
bai džiaugėsi, kad a.a. se-
selė Mercedes atrado Vi-
dos talentą. Gyvenant su
seneliais, buvo smagu per
Padėkos dieną (kurios
tada nešvęsdavom) va-
žiuoti į Čikagos meno ins-
titutą – Vida lankė prie jo
įsteigtą meno mokyklą ir
vis sulaukdavo pagyrimų
už savo paveikslus. Nuo
1964 m. rudens Vida ap-
sigyveno New Yorke. Kol
susirado kur gyventi ir
pradėjo lankyti Pratt
meno mokyklą, savo butą
jai užleido dailininkas Kazimieras Žoromskis. 1967 m. Vida apgynė ma-
gistro laipsnį iš tapybos ir gavo pasiūlymą vykti dėstyti meną Iowa uni-
versitete. Tačiau ji nesiryžo jo priimti ir liko gyventi New Yorke, per
mokslo metus  dirbdama mokytoja, o vasaromis keliaudama po Euro-
pą. Vida dažnai pritrūkdavo pinigų užsimokėti už butą, bet kol Mamytė
dirbdavo, jai padėdavo.  1992 m. Vida ištekėjo už Vincento Gendvil, bet
gyvenimo būdo nepakeitė iki pat pensijos. 

Urna su a.a. Vidos Krštolaitytės palaikas bus nuskraidinta į Lietuvą.
Amžinojo poilsio dailininkė atguls šalia savo tėvelių Petrašiūnų kapi-
nėse. 

Nijolė K. Varnienė
Slidell, LA

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 

Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, ku-
rių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus  nustebins.

,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grumdamasis su
kokiu nors klausimu”.                                                          (Psichologas Rollo May)

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną Paškų
parašyti knygą ,,Žvilgs nis į pasaulėžiūrinę ap-
lin ką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mū sų
amžiaus veidas”, ,,Krikš čionis šventovėje”, ,,Žvilgs-
nis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors
ir atskiros, bet ,,sukabintos” stipria grandine, ku-
rios vardas – žmogus, jo pasaulėžiūrinis klimatas,
jo kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus
sakralumo sfera (šventykla). Gvildenami klausi-
mai yra aktualūs ir šiandien,  žiūrint iš desakra-
lizacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei)
perspektyvos. Kai kultūra įspraudžiama į vieno
matmens žmogiškosios egzistencijos erdvę,
tuomet pasaulyje ,,nebelieka nieko šventa”, pra-
tarmėje teigia pats kn. autorius.

u u u

Tuo pačiu pavartykite  kun. A. Paškaus kn. ,,As-
muo ir laisvė”, kurioje puslapiai prisodrinti au-
toriaus minčių, kad norėdamas būti visiškai lais-
vu, žmogus dar turi pasisakyti ir už ,,kilnią ver-
tybę”,  bandoma kritiškai analizuoti Vakarų žmo-
gaus takus į laisvę ir laimę. Kny goje iškyla vienas
aštriausių dabarties klausi mų: kuriai vertybių
sistemai žmogus turėtų pavesti savo gyvenimo
už mojį? Autoriaus atsakymas yra aiškus: tik to-
kiai, kuri atliepia pilnutinį žmogaus vaizdą. O to-
kią vertybių sistemą atrandame tik krikščionybėje,
nes tiktai ,,krikščioniškosios žmogaus sampratos
pagrin de randame dievažmogį Kristų”. 

Kun. Antanas Paškus lietuvių spaudoje yra
gausiai analizavęs da barties laiko dvasią vakarų
kul tūroje, o ypač plačiai nagrinėjęs Teil hard de
Chardin teorijas. 

Knygos ,,Žvilgsnis į pasaulėžiū rinę aplinką, šventovę, save” kaina – 8 dol., o
,,Asmuo ir laisvė” – 5 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas  paštu – 5 dol.). Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Gegužės 7 dieną vyks JAV Lietuvių Ben-
druomenės Cicero apylinkės metinis narių
susirinkimas. Kviečiame visus dalyvauti šv.
Mišiose 8:45 val. r. (50 Ave ir 15 gatvės
kampe, Cicero, IL). Po šv. Mišių susirinki-
mas lietuvių kavutės kambaryje. Vaišinsi-
mės kugeliu. 

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) gegužės 7 d. 10 val. r. per
šv. Mišias švęsime ketvirtąjį Velykų sek-
madienį ir Motinos dieną (Lietuvoje). Pa-
gerbsime visas mamas bei močiutes ir pri-
siminsime mirusias. Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Kiekvie-
ną gegužės sekmadienį 15 minučių prieš šv.
Mišių pradžią sukalbėsime Švč. Mergelės
Marijos litaniją. 

�  Gegužės 14 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje Brighton Par-
ko Lietuvių Bendruomenės vyrų komanda
JAV Motinos dienos proga ruošia pietus. Bus
loterija ir įvairių staigmenų. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti. 

�  Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.

� Birželio 15–18 d. New York City Center,
(131 West 55 Street, New York, NY
10019), vyks Maskvos Vachtangovo teat-
ro gastrolės – bus vaidinamas Rimo Tumi-
no režisuotas spektaklis „Dėdė Vania”.
Spektaklis rodomas Antono Čechovo festi-
valio „Vyšnių sodas” metu. Daugiau infor-
macijos tel. 212-581-1212 arba el. paš-
tu: citytix@nycitycenter.org.

� Birželio 16 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) dainuos operos so-
listė Miglė Žaliukaitė  (mezzo soprano),
skambins Eglė Perkumaitė. Jų koncertiniame
repertuare išgirsite lietuviškas dainas ir ari-
jas, kurių didžioji dalis buvo atrastos ar-
chyvuose, pirmą kartą įdainuotos ir išleis-
tos šio dueto kompaktiniame albume ,,For-
gotten Lithuanian Songs and Arias”. Gir-
dėsite B. Dvariono, V. Klovos, M. Petraus-
ko, V. Banaičio bei daugelio kitų kompozi-
torių kūrinius.

Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblis “Grandis”
kviečia į koncertą ir pokylį

2017 m GEGUŽĖS 13 d 6 vv
KONCERTAS VYKS R. RIŠKIENĖS SALĖJE
Po koncerto ir vakarienės vyks diskoteka - DJ Saulius

Bilietų Rezervacija: Judita Urba, 630.418.2436  arba Vaiva Marchertienė, 773.520.0248 

Kainos koncertui ir pokyliui - $55 suaugusiems - 
$40 studentams - $30 vaikams

Bilietų užsakymas:  Judita Urba, 630-418-2436  arba  Vaiva Marchertienė,  773-520-0248

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St.,  Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO
skaitytojais

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716

See book trailer
www.nancywrightbeasley.com

ISBN:      978-0-9861828-0-8    $19.95
E-ISBN:  978-0-9861828-1-5       $9.95

Available for Kindle & Nook & 
on Amazon & Barnes & Noble
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