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Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save – Rabindranatas Tagorė

Iki Vasario 16-osios liko 23 dienos!

Balzeko muziejuje – unikali paroda
Lietuvos šimtmečiui – 4 psl.

Kad planeta pasikeistų į gera.
Pokalbis su S. Kanovičiumi – 6 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybaus-
kaitė visus šalies pilie-
čius kviečia kūrybingai ir
prasmingai švęsti jubilie-
jinę – 100-ąją – Valstybės
atkūrimo dieną ir prisi-
jungti prie akcijos „Vasa-
rio 16-ąją švęsk linksmai
ir išradingai”.

„Sutikime atkurtos

mūsų valstybės

100-mečio jubiliejų

su džiaugsmo jausmu ir

pasididžiavimu jos kūrė-

jais, garbinga Lietuvos is-

torija. Tegul šventė pražysta mūsų trispalvėmis, skamba per visą šalį ir

platųjį pasaulį, sujungdama praeitį ir dabartį, suvienydama mūsų balsus

ir širdis”, – sako Prezidentė.

Linksmiausių ir išradingiausių sumanymų autorius valstybės vadovė

pakvies į Prezidento rūmus ir padovanos nepriklausomos Lietuvos ir jos

žmonių simbolį – trispalvę vėliavą.

Prezidentės inicijuota akcija vyksta šeštą kartą. Akcijos tikslas – pakviesti

šalies gyventojus ir lietuvius užsienyje kūrybingai ir prasmingai minėti vals-

tybės gimtadienį ir savo idėjomis dalytis su visa Lietuva.

Oficialioje interneto svetainėje www.lrp.lt/vasario16 pernai užregistruota

daugiau kaip 400 valstybės gimtadienio šventimo sumanymų, o per penkerius

akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai” metus iš viso paskelbta dau-

giau nei 2 tūkst. idėjų, apdovanota per 100 iniciatyvų.
Prezidentės spaudos tarnybos info ir nuotr.

Švęskime išradingai!

Valstybės gimimo
metriką mačiau
savo akimis!

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Sekmadienį po vidurdie-
nio Vilniuje, prie Signata-
rų namų būriavosi žmo-

nės. Skelbta, kad sausio 21 die-
ną 2 val. p. p. visuomenei bus
pristatytas nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės atstatymo akto,
vos prieš kelias dienas atvežto
iš Vokietijos, originalas.  

Pagal Lietuvos ir Vokietijos
susitarimą Vasario 16-osios Ak-
tas mums perduotas 5 metams.
Vokietijos  užsienio reikalų mi-
nisterijos politinio archyvo va-
dovė baronienė Elke fon Bio-
zelager atvežė Aktą  į Lietuvą ir
iškilmingai perdavė vyriausia-
jam Lietuvos archyvarui Ra-
mojui Kraujeliui. – 3  psl.

Džiugi diena vilniečiams ir visai Lietuvai – Lietuvos Nepriklausomybės Aktas grįžo ten, kur ir buvo
pasirašytas. Mariaus Morkevičiaus nuotr.



mi vienas kitam pagalbą. Apie šį dykumų ralį, ma-
nau, ne kartą bus rašoma „Draugo” sporto puslapyje,
tik priminsiu, kad pirmą kartą pasiektos 12 ir 18-oji
vietos, kas tokiame sunkiame sporte buvo laikoma
mums beveik neįmanoma. Taigi yra proga dar kar-
tą pakalbėti apie tautos charakterį. Ir tam tikrą už-
uominą duoda vieno iš Dakaro ralio dalyvių – Be-
nedikto Vanago kažkada pasakyti žodžiai, kad jis yra
kovotojas, kaip ir jo tėtis Juozas Vanagas, Tėvynės
apsaugos rinktinės (TAR) kautynių su raudonąja ar-
mija prie Sedos 1944 m. spalio 7 d. dalyvis. Tūks-
tantmetė lietuvių genčių istorija buvo kova. Kova už
savo žemę, už save, už išlikimą. Naujausioji Lietu-
vos istorija taip pat kalba apie neįtikėtino atkaklu-
mo žmones – pokario partizanus, kurie dešimt
metų baisiomis sąlygomis, gyvi pūdami drėgnuose
bunkeriuose, demonstravo ištvermės ir idėjinio
tvirtumo stebuklą. Tokių dalykų nebuvo nė vieno-
je kitoje tautoje aplinkui. O po to buvo disidentų kar-
ta, su okupacija kovojusi pogrindžio spauda; Atgi-
mimas ir Sąjūdis, kuris 1990 m. vėlgi padarė stebuklą
– pirmąją iš okupuotų tautų atvedęs į Nepriklau-
somybę. 

Išgyvenimo šou

Taigi didingų datų ir didvyrių, ryškių ir sekti-
nų pavyzdžių mes turime, tik kodėl jie mums nepa-
deda mūsų kasdienybėje, kuri yra kur kas blankesnė
ir kurioje mes esame sau tokie apgailėtini, kad tik
apsiplunksnavę bėgame į užjūrius? Be abejo, ne visi
galime būti didvyriai, ir pakartoti didžiūnų žygių
kiekvienam iš mūsų nepasiseks. Nors, pagalvoji, ar
tie, kurie lieka Lietuvoje, nėra didvyriai, nes nebė-
ga ieškoti geresnio duonos kąsnio ir lengvesnio gy-
venimo, o kaip toje dykumoje, kur nėra kelių, tęsia
žygį už išlikimą? Pasižiūrėkime: atlyginimai kai ku-
riose srityse iki dešimties kartų mažesni už kai ku-
rių Vakarų šalių, prekės dažniausiai perpus bran-
gesnės negu kai kuriose šalyse, o kur dar atsineštos

iš ano supuvusio režimo pačių ydos
– biurokratija, neleidžianti išsi-
skleisti verslui, kyšininkavimas ir
tinginystė... Ir vis dėlto gyvenimas
vyksta, laukai užsėti ir žmonės pa-
valgę, nors gal ne taip prabangiai,
kaip Vakaruose. Nereikia norėti, nes
ten gyvenimas nusistovėjo per šimtus
metų. Gyvename taip, kaip gyvenasi,
juk ir Dakaro ralio nugalėtojai, kol to-
kiais tapo, turėjo daug ir juodai dirb-

ti. Štai Antanas Juknevičius šiame ra-
lyje dalyvauja jau vienuoliktus metus
ir tik šiemet prisikasė iki 12-os vietos.
Taigi iki lyderio dar labai toli.

O kas tie kasdienybės didvyriai?
Žurnalistai apie juos nepasakoja, nes
jie neįdomūs. Neįdomūs, kol ko nors
nenužudė, kol nepateko į politiką, duk-
ters neišleido į modelius ar sūnaus – į
sportininkus. Bet štai parašė apie An-
taną Gudą... Kai važiuoji iš Žeimelio
(Pakruojo r.) į Pasvalį, pakelyje matai
intriguojantį statinį – bokštą, tarsi ry-
tietišką minaretą, kurio paskirties
niekaip negali atspėti. O „15min.lt“
dienraščio žurnalistas užvažiavo ir
šeimininko pasiteiravo. Pasirodo, jis 10
metų stato bokštą, į kurį beliko įkelti
vėjo jėgainę. Taigi žmogelis į žiniask-
laidą papuolė irgi todėl, kad yra keis-
tuolis – gyvena Šiauliuose ir atva-
žiuoja į sodybą statyti elektrinės, nors
tos elektros jam tikriausiai ir nepri-
reiks, nes pro kaimą eina elektros li-

nijos. Bet jis yra statytojas, kuriam darbas yra
svarbiau už rezultatą.

Apie Mindaugą, mūsų meistrelį, tikriausiai nie-
kas neparašys. O jis yra tikras kasdienybės didvy-
ris. Reikalas tas, kad tai nagingas jaunas vyrukas,
statybininko amato išmokęs būdamas pameistriu
Norvegijoje. Grįžęs į Lietuvą susirado antrąją pusę
ir čia liko, nes žmona nesutinka niekur važiuoti. Čia
jau augina du vaikelius, įkūrė individualią įmonė-
lę ir stato tėviškės kraštuose namus bei remontuo-
ja. Nėra tokio darbo, kurio jis nemokėtų. Buvome pa-
sikvietę jį į savo sodybą įvairiausioms paslaugoms.
Ką pats darė, viską padarė puikiausiai, o ir žmogus
yra malonus ir paslaugus. Bėda ta, kad neranda są-
žiningų ir gerų kompanionų. Štai jo vienas partne-
ris dažė mums skardinį stogą, bet po metų dažai nu-
silupo. Išlindo ir kitokių simuliacijų. Teko atstaty-
dinti. Kitas jo padėjėjas dirbo lyg ir neblogai, bet po
pusės metų, kai jau turėjo teisę kreiptis į darbo bir-
žą ir gauti bedarbio pašalpą, darbą metė. Nutarė:
kam dirbti, jeigu galima gauti pašalpą nedirbant,
nors ir mažesnę. Tuomet Mindaugas nutarė dirbti
vienas pats, nes nusibodo taisyti kitų klaidas ir dar
mokėti už tai atlyginimą. Taip vargsta iki šiol, nors
vienam sunku – yra darbų, kur vienas nepadarysi
– reikia ką sunkiau pakelti, palaikyti, yra darbų, ku-
riems nereikia kvalifikacijos – iškasti, pernešti, o
kvalifikuotam žmogui taip sugaišto laiko gaila, nes
jį galima panaudoti naudingiau. Bet ką darysi, gy-
venti reikia taip, kaip išeina. Kol kas išvažiuoti jis
nesiruošia, nors tikrai savo talentą Vakaruose jis pri-
taikytų pelningiau, ir nesikeikia, kad čia blogai ir
kad kas nors kitas kaltas. Duok, Dieve, jam kantry-
bės. Tai tikras šviesulys mūsų provincijoje, kur pa-
sikeitimų į geresnę pusę nenusimato. Ir ne todėl, kad
valdžia kalta, – jokia valdžia mums nepagelbės. Už-
augti turime patys, visuomenė.

Taigi dabartinė Lietuva laikosi ant žmonių
kantrybės. Turbūt taip buvo visais laikais. Būtent
kantriausieji rašė valstybės istoriją.

Niekada nebuvau kurios nors
sporto šakos „sirgalė”, bet
kai viešasis mūsų gyvenimas

užknisa juodai, sušildo širdį ir kurio
nors sportininko geras rezultatas,
nes jis pademonstruoja išskirtinį lie-
tuvio charakterį. Taip atsitiko ir šiuo
metu – įsipyko senų ištvirkėlių
„pūkų”, apsimetėlių teisuolių libe-
ralų aferos, valdžioje esančių „vals-
tiečių” vidutinybė ir jau ėmė atrodyti,
kad esame nevykėlių tauta, sugebanti
savo charakterį parodyti tik griebę
lagaminą ir pasipustę padus kur nors
į Angliją, Airiją ar Ameriką, – ant ga-
tavo. Išgelbėjo kelios žinutės, kurios
kalbėjo apie tai, kad lietuvis moka
siekti ir pasiekti. 

Sporto didvyriai

Pasirodo, neseniai dar kartą buvo
įveiktas Horno ragas – piečiausias
Pietų Amerikai priklausančio Ugnies
Žemės salyno kyšulys, tradiciškai lai-
komas labiausiai į pietus nutolusia Pie-
tų Amerikos vieta. Kaip rašo žurna-
listai: beprecedentis įvykis – jachtos
„Ambersail” įgula išgelbėjo nuo denio
audros metu bangos nuplautą įgulos
narį (patekus į cikloną, kuriame vėjo
greitis siekė net iki 50 mazgų, – apie 25
m/s) ir pasiekė tikslą – 2018 m. sausio
7-ąją apiplaukė buriuotojų Everestu va-
dinamą Horno ragą. Lietuvos buriuo-
tojų sąjunga teigia, kad skaičiuojami jau 47 Lietuvos
horniečiai. Kaimynai latviai pavojingąjį kyšulį api-
plaukusių buriuotojų neturi, estai – vos vieną. Hor-
no apiplaukimas laikomas vienu pavojingiausių ir
didžiausių buriuotojui įmanomų pasiekimų. Esąs ir
toks pasakymas, kad Horną apiplaukę jūrininkai net-
gi turi teisę neatsistoti, kai į kambarį įeina Didžio-
sios Britanijos karalienė. 

Buriuotojai triumfuoja – mūsų nedidelė valsty-
bė su beveik pusšimčiu horniečių kelia pagarbią nuo-
stabą net tokioms jūrinėms valstybėms kaip Švedi-
ja, Suomija ar Norvegija. Horną apiplaukusią jach-
tą „Ambersail” pasaulio lietuviai prisimena iš jos ke-
lionės aplink pasaulį minint Lietuvos tūkstantme-
čio sukaktį 2008 m. Tuomet per devynis mėnesius
jachta aplankė 19 šalių 4–5 žemynuose ir aplankė 26
pasaulio lietuvių bendruomenes. Šis „Ambersail” žy-
gis prie Horno buvo jau 5-asis Linui Ivanauskui, il-
gamečiam jachtos „Ambersail” bocmanui, vyk-
dančiam programą „Kita pasaulio pusė”. Jis yra vie-
nintelis lietuvis tiek kartų apiplaukęs Horno kyšulį.
Patį pirmąjį kartą su lietuviška vėliava pavojingą-
jį kyšulį 1994 m. pabaigoje apiplaukė jachtos „Lais-
vė” įgula, vadovaujama kapitono Igno Minioto. Ne-
praėjus mėnesiui, 1995 m., Horną apiplaukė ir ant-
roji lietuvių jachta „Aura”, vadovaujama kapitono
Jono Limanto. 

Taigi ne pirmą kartą peršasi mintis, kad lietu-
viai yra mėgėjai išbandyti savo galimybių ribas. Kaž-
ką panašaus pasakė ir lietuvis lenktynininkas, šio-
mis dienomis dalyvavęs ypatingo sunkumo Dakaro
dykumų ralyje, Antanas Juknevičius: „Dar kartą įro-
dėme, kad mums, lietuviams, sunkumai yra pati ge-
riausia aplinka atsiskleisti. Daugiau negu pusė ma-
šinų nebaigė šito Dakaro, o mes pasiekėme savo tiks-
lą. Visi lietuviai (dalyvavo net keturi ekipažai – trys
automobilių ir vienas motociklininkas. Red.) –
aukščiau nei praėjusiais metais, manau, kad turime
kuo didžiuotis”, – po finišo kalbėjo jis. Lietuviai, iš
esmės buvo konkurentai, bet stebino kelyje teikda-
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Valstybės gimimo metriką mačiau savo akimis!

1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų artimieji (iš k.): Gediminas Tursa, Remigijus Gulbinas, Česlovas Tarvydas, Algimantas Staugaitis, prof. Liudas Mažylis, Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, prof. Vytautas Landsbergis, Liucija Butkienė, Aušra Marija Dovydaitytė, Nijolė Štriupkuvienė, Rasa Kazlauskienė, Viktoras Jencius ir Kristina Nijolė Šernaitė.

V. Zaikausko nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Kaip liudija signatarų atsiminimai
ir kiek žinoma iš istorikų tyrimų, tik-
rai buvo du mašinraščio egzemplio-
riai. Šitų spausdintų egzempliorių,
deja, iki šios dienos neturime. Bet tik-
rai yra žinoma, kad Vokietijos vy-
riausybei buvo adresuoti bent jau keli
Akto arba, kaip tiksliai turėtume įvar-
dinti, Vasario 16-osios Lietuvos Tary-
bos priimto nutarimo pasirašyti eg-
zemplioriai. Ir didžiausia sensacija
arba didžiausias netikėtumas buvo
tai, kad tas nutarimas keliavo su visų
20 signatarų parašais.

Dokumentas – Aktas su lydimuo-
ju raštu – apdraustas. Tikslios sumos
archyvarai neįvardija, santūriai be-
sišypsodami tepasako: suma ne tūks-
tantinė, net ne šimtatūkstantinė – kal-
bama apie milijonus eurų. Būtent,
daugiskaita – milijonai. 

Nutylimos ir dokumento atgabe-
nimo į Lietuvą aplinkybės. Savaime
suprantama – saugumos tikslais. 

Nuskambėjus fanfaroms nuo Sig-
natarų namų balkonų, parodytas ke-
liolikos minučių trukmės filmas apie
Akto suradimo aplinkybes, jo istoriją
ir reikšmę mums visiems. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė iš-
kilmėse sakė: „Prieš šimtą metų būtent
čia, šiame pastate, gimė mūsų laisvė.
20 vyrų išdrįso paskelbti nepriklau-
somybę be jokių išlygų. Tai įkvėpė mus
padaryti ir Kovo 11-ąją: be išlygų at-
kurti nepriklausomybę. Visada rei-
kia drąsių žmonių ir drąsios tautos,
kuri gali ginti, kovoti, atkovoti, iš-
saugoti ir, jeigu reikia, atkurti laisvę
ir nepriklausomybę.”

Prezidentė dėkojo pernai kovo 29
dieną Berlyno archyve dokumentą ra-
dusiam Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) profesoriui Liudui Mažyliui ir
Vokietijai, perdavusiai dokumentą
Lietuvai.

„Šiandien didžiuojamės, kad gali-
me būti dėkingi lietuviams: lietuvių
profesoriui Mažyliui, kuris atrado do-
kumentą. Mes dėkojame mūsų par-
tnerei ir draugei Vokietijai, kuri iš-
saugojo šį dokumentą ir mums dova-
nojo šimtmečio proga, kad mes galė-
sime šį dokumentą parodyti savo žmo-
nėms”, – sakė D. Grybauskaitė.

Prezidentė drauge su L. Mažyliu
atvėrė duris į kambarį, kuriame eks-

ponuojamas Aktas, o atidengti patį
Aktą šalies vadovė drauge pakvietė ir
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininką profe-
sorių Vytautą Landsbergį.

Jono Basanavičiaus pirmininkau-
jamos Lietuvos Tarybos 1918 metais pa-
sirašytas Aktas eksponuojamas tame
pačiame kambaryje, kuriame jį Lietu-
vos Tarybos nariai ir pasirašė.

Lietuva ir Vokietija pernai pasi-
rašė sutartį, pagal kurią aktas Lietu-
vai perduodamas ilgiausiai penke-
riems metams, dokumento saugojimą
pratęsiant kas metus. Susitarimas nu-
mato, kad 2022 metais dokumentas
galėtų būti eksponuojamas Kaune.

Po to, kai Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, prof. Liudas Mažylis ir pro-
fesorius Vytautas Landsbergis nuėmė

Vokietijai siųstą 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalą politiniame
Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos archyve atradęs VDU prof. Liudas Mažylis, LR pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė ir profesorius Vytautas Landsbergis.

Roberto Dačkaus nuotr.

Iškilmės, skelbiančios apie Vasario 16-osios nutarimo dėl nepriklausomos Lietuvos
valstybės atstatymo akto sugrįžįmą į tą vietą, kur jis buvo pasirašytas.     

Mariaus Morkevičiaus nuotr.

baltą užtiesalą nuo stendo, kuriame pa-
talpintas Nepriklausomybės Aktas,
jie pirmiausiai jį ir apžiūrėjo. Po to
buvo leista jį apžiūrėti žurnalistams.

Visos ekspozicijos atidarymo iš-
kilmės buvo matomos ekranuose gat-
vėje ir tiesiogiai rodyos visai Lietuvai
per Nacionalinę televiziją.  

Beje, specialus stendas pagamintas
Čekijoje. Po stiklu įrengta moder-
niausia įranga, reguliuojanti vidaus
mikroklimatą. O šalia stendo stovi
galingas aukštaūgis apsaugininkas.
Daug apsaugos darbuotojų matyti ir
gretimuose kambariuose. 

Po to, kai Liudas Mažylis atsakė į
gausių žurnalistų klausimus, o stendą
su Nepriklausomybės Aktu apžiūrėjo
ir prie jo nusifotografavo signatarų pa-
likuonys bei artimieji, su dokumentu
susipažinti galėjo ir vilniečiai bei
miesto svečiai, laukę ilgoje eilėje gat-
vėje.
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TELKINIAI

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-ąsias metines, Balzeko lietuvių
kultūros muziejus baigia parengti nau-
ją unikalų projektą. Parodą ,,For Free-
dom: Lithuanian Americans Support
Lithuanian Independence and Recog-
nition” rengiantys muziejaus specia-
listai, dirbantys kartu su stipria profe-
sionalų komanda, žada parodyti ir pa-
pasakoti tai, apie ką iki šiol mažai buvo
kalbėta. Kaip XIX a. pradžioje dirbo
Amerikos lietuviai, kad apie Lietuvą,
kaip savarankišką valstybę, sužinotų
Amerika ir kuo greičiau ją pripažintų?

1918metų (iki to laiko nedaug
kam pasaulyje žinomos)

Lietuvos Valstybės atkūrimas ir jos
pripažinimas de jure užsienyje buvo di-
delis ir sunkus darbas, kurį lietuviai
(ir ne tik jie) dirbo visame pasaulyje.
Kaip šis darbas buvo dirbamas Ame-
rikoje? Kiek žmonių į jį įsijungė?  Ką
jie padarė, kad paskleistų žinią apie at-
siskirti nuo Rusijos imperijos pasiry-
žusią savo Tėvynę? Apie tai – Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje rengia-
ma paroda. 

Jos ekspozicijoje bus pateikta nuo-
traukų, dokumentų, spaudos publi-
kacijų ir kitų istorinių artefaktų, at-
spindinčių politinius, kultūrinius, fi-
nansinius šios JAV lietuvių veiklos as-
pektus. 

Filmo „Tarp pilkų debesų”
agente taps CAA

Tarptautiniai vandenys atsiveria lie-
tuviškam kino projektui. Didžiausia
pramogų verslo valdymo ir talentų
paieškos agentūra Hollywoode CAA
(„Creative  Artists Agency”), pasira-
šė sutartį su pagal Rūtos Šepetys
bestselerį kuriamu filmu „Tarp pilkų
debesų”. 

Los Angeles įsikūrusi agentūra
rūpinsis „Tarp pilkų debesų”
platintojo JAV paieška. „To-

kioje didžiulėje rinkoje galioja tam
tikros taisyklės. Kaip norimą akto-
rių gali pasiekti tik per agentą, taip
ir filmo platintoją gali susirasti tik
pats turėdamas agentą. Džiugu, kad
CAA, kurią galima vadinti pramogų
verslo gigante, tampa lietuviško fil-
mo agente. Tai neabejotinai svarus
žingsnis siekiant didesnės žiūrovų
auditorijos”, – sako filmo prodiuse-
ris Žilvinas Naujokas. 

„CAA yra žinoma kaip didžiau-
sia ir turinti didelę galią pasaulyje
talentų paieškos ir pramogų verslo
valdymo agentūra. Beprotiškai
džiaugiuosi, kad būtent ši agentūra
atstovauja filmą ‘Tarp pilkų debesų’
ir rūpinasi jo bendradarbiavimu su
tarptautinėmis filmų platinimo kom-
panijomis tam, kad mūsų kūrinys
būtų pamatytas kuo plačiau pasau-
lyje. Gera žinoti, kad tarptautinė
kompanija tiki mūsų filmo svarba ir
tikslu – pasakoti istoriją apie trė-

mimo į Sibirą patirtis”, – sako filmo
režisierius Marius Markevičius.

CAA laikoma įtakingiausia ta-
lentų paieškos ir pramogų verslo val-
dymo agentūra ir savo sąskaitoje
turi prestižiškiausius klientus. Kom-
panijoje dirba 1 800 darbuotojų vi-
same pasaulyje ir atstovauja tokio ly-
gio žvaigždes, George Clooney, Leo-
nardo DiCaprio ir Meryl Streep, su
ja dirba tokie režisieriai, kaip Steven
Spielberg, Jeffrey Jacob Abrams ir
James Cameron. 

Filmą pagal R. Šepetys romaną
kuria tarptautinė Lietuvos, JAV ir D.
Britanijos prodiuserių komanda.
Filmo režisierius – Los Angeles gi-
męs ir užaugęs M. Markevičius,
(„Kita svajonių komanda”). Filme
vaidina užsienio ir lietuvių aktoriai:
Bel Powley („Paauglės dienoraštis”),
Lisa Loven Kongsli („Force Majeu-
re”, „Nuostabioji moteris”), Sophie
Cookson ( „Kingsman”), iš „Vikin-
gų” serialo pažįstamas Peter Fran-
zén, geriausiu JAV serialu „Auksi-
niuose gaubliuose” pripažinto
„Mr.Robot” aktorius Martin Wallst-
röm, Aistė Diržiūtė, Gabija Jarami-
naitė, Darius Meškauskas, Ramūnas
Cicėnas ir kiti. Filmo kompozitorius
– „Oskarui” nominuotas Volker Ber-
telmann-Hauschka, filmą montavo
„Oskaro” nominantė, australė Ve-
ronika Jenet.

15 min. 

Lietuvos 100-mečiui – unikali paroda Balzeko muziejuje

Vienas iš būsimos parodos ekspo-
natų – anglų kalba parašyta Lietuvos is-
torija ,,The History of  the Lithuanian
Nation And Its Present National Aspi-
rations”.  Ši Antano Jusaičio knyga pra-
džioje buvo parašyta lietuviškai ir
spausdinama savaitiniame žurnale
,,Žvaigždė”. 1917 metais aktyvus vi-
suomenės veikėjas Antanas Milukas
knygą išvertė ir išleido anglų kalba, taip
pat pasirūpino, kad su šiuo leidiniu su-
sipažintų kuo daugiau Amerikos poli-
tiką formuojančių asmenų. Knygų  ,,The
History of  the Lithuanian Nation And
Its Present National Aspirations” buvo
įteikta į Taikos konferenciją Paryžiuje
vykusiam JAV prezidentui W. Wilsonui
ir jį lydėjusiems diplomatams.

Istoriniai šaltiniai teigia, kad ang-
lų kalba išleista Lietuvos istorija buvo

tokia populiari, kad prireikė skubaus
antrojo jos leidimo. Šis pasirodė pra-
ėjus trims mėnesiams po pirmojo. Ir šį-
kart papildytas skyriumi apie Lietu-
vos-Lenkijos ,,klausimą”, taip pat pa-
ties W. Wilsono padėkos laiško faksi-
mile. Tituliniuose antrojo leidimo pus-
lapiuose išspausdinta keliolikos aukš-
to rango JAV politikų, kitų šalių dip-
lomatų padėkos, kurias jie atsiuntė
A. Milukui. Net ir mandagi, formali pa-
dėka reiškė, kad Lietuvos vardas ir no-
ras buvo išgirsti. Tačiau kai kurie iš
šių knygą gavusių politikų išreiškė ne

tik savo padėką, bet ir
pritarimą, pažadą pa-
remti mūsų šalies kovą.  

Parodoje bus ekspo-
nuojamas antrasis šios
knygos leidimas. Lanky-
tojai galės patys paskai-
tyti supervalstybės va-
dovo W. Wilsono padėkos
laišką, kuriuo jis parodė
dėmesį mažytės Lietuvos
atstovui. 

Ekspozicijoje bus iš
JAV Kongreso bibliotekos
gauti 1918 metų Vidurio ir
Rytų Europos žemėlapiai,
kuriuose nėra pažymėtos
Lietuvos. Vietoj jos – tik
,,Kovno” ir ,,Wilno” teri-
torijos, kuriose, neva, kal-
bama lenkiškai ir rusiš-
kai. Prezidento W. Wilso-
no administracija naudo-
josi šiais žemėlapiais
ruošdamasi Taikos dery-

boms po Pirmojo pasaulinio karo. W.
Wilsonas buvo tas Amerikos vadovas,
kuriam atrodė, kad Lietuva turi ir to-
liau likti Rusijos imperijos dalimi.  

Parodoje bus eksponuojama ori-
ginali istorinė panoraminė nuotrauka,
kurioje įamžinta Lietuvos atstovų de-
legacija, 1921 metų gegužės 31 dieną jau
po W. Wilsono išrinktam JAV prezi-
dentui Warren G. Hardingui  atgabe-
nusi 1 milijoną surinktų žmonių pa-
rašų už tai, kad JAV de jure pripažin-
tų Lietuvos apsisprendimą. Šią ver-
tingą nuotrauką Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejui padovanojo lietuvių
kilmės amerikietis William Kvetkas. 

O kiek buvo parašyta laiškų, peti-
cijų, rezoliucijų, memorandumų ir ki-
tokių dokumentų, kad būtų paskleistas
Lietuvos pasiryžimas ir sprendimas

būti, neištirpti tarp kitų tautų ir su-
laukti pripažinimo?  Ir tą darė ne tik
lietuviai, bet ir amerikiečiai, rėmę
Lietuvos norą būti savarankiška ne-
priklausoma valstybe. Dalies šių do-
kumentų originalai ar kopijos bus pa-
teikti rengiamoje ekspozicijoje. 

Parodos eksponatai buvo su-
rinkti ne tik Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus fonduose. Jų
ieškota (ir labai unikalių suras-
ta) JAV Kongreso bibliotekoje
(Library of  Congress), keliose
prezidentinėse JAV bibliotekose,
taip pat Hoover Institution of
Stanford University, įvairiuose
1918–1925 metų laikotarpio ame-
rikiečių spaudos leidiniuose.  Pa-
rodoje  ,,For Freedom: Lithua-
nian Americans Support Lit-
huanian Independence and Re-
cognition” bus pateikta ir neti-
kėtų staigmenų, kurių kol kas
nenorima atskleisti. 

Parodos rengėjai – tie patys
specialistai, kurių prieš kele-
rius metus parengta paroda ,,No
Home To Go To” sulaukė didelio
susidomėjimo JAV, Kanadoje, ji
buvo parodyta ir Lietuvoje. Šios
jaudinančios ekspozicijos dėka
nemažai amerikiečių sužinojo
apie Lietuvą ir skaudų jos  istorijos
tarpsnį, kai dalis mūsų tautos buvo pri-
versta palikti Tėvynę. Naujosios pa-
rodos rengėjų komandoje – jos kuratorė

Net ir trumpas, mandagus šis supervalstybės vadovo laiš-
kas, nusiųstas mažos Lietuvos atstovui, turėjo didelę isto-
rinę reikšmę mūsų šaliai.

Knyga apie Lietuvos istoriją – tai tik vienas
iš daugelio įdomių būsimos parodos eks-
ponatų.

Irena Chambers, dizaineris Bob Riggs,
muziejininkės Rita Janz ir Karilė Vait-
kutė. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus darbuotojai, ruošdamiesi nau-
jai parodai, tęsia savo užduotį – toliau
amerikiečiams ir mūsų tautiečiams pa-
sakoti apie Lietuvą, svarbiausius is-

torinius įvykius, nulėmusius mūsų
šalies ir tautos gyvenimą, bei toli nuo
Lietuvos gyvenusių lietuvių veiklą,
pašvęstą savo Tėvynės klestėjimui. 

Muziejininkės (k.) Rita Janz ir Karilė Vaitkutė džiau-
giasi, kad knyga apie Lietuvą su JAV prezidento W.
Wilson padėkos faksimile yra saugoma Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje.
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2018 m. sausio 14 d. Čikagoje buvo
paminėta Laisvės gynėjų diena. Tra-
diciniu tapo pagarbos ėjimas-bėgi-
mas Michigano ežero pakrante. 

Prieš ketverius metus šio žygio
iniciatoriais buvo  Lietuvos  šau-
lių sąjungos išeivijoje (LŠSI) na-

riai. Jie pakvietė prisijungti Čikagos
lietuvių bėgimo klubo ir Čikagos skau-
tų vietininkijos narius. Šiemetinis,
ketvirtasis, renginys buvo gausiau-
sias dalyvių skaičiumi. Nors spaudė
šaltukas, bet dalyvių nuotaika buvo
puiki. Visų veidai skleidė šilumą, mei-
lę ir vienybę. Plazdėjo trispalvės, o šau-
lių rankose – ir Žygio vėliava.  Opti-

mistiškai nusiteikęs LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius  paskelbė renginio pradžią. Ėjikai
turėjo įveikti 5 km, bėgikai – 9 km.

Vėliau dalyviai šildėsi LŠSI pa-
ruošta net keturių rūšių kareiviška
košė, karštais gėrimais, kiekvienam jų
buvo įteikta net po du atminimo me-
dalius. 

STASYS IGNATAVIČIUS

Kelkis, bebaimis partizane, / Ilgai Tu ne-
žinioj tylėjai. / Juk jau laisva Lietuvos
žemė, / Kurią Tu taip labai mylėjai. (G.
Kazlauskienės-Tulpės eilėraštis „Kel-
kis, Audroni, iš kapo...”, 1993 m.)

Sausio 21 d. sukako 95 metai, kai
gimė Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio karžygys, dimisijos kapi-

tonas, Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio or-
dino kavalierius, vienas žymiausių
Pietų Lietuvos partizanų Kazimieras
Pyplys-Audronis, Mažytis, Gintautas.
Jis gimė 1923 m. sausio 21 d. Prienų ra-
jono Pakuonio valsčiaus Kebliškių
kaime. Mokėsi Kauno „Aušros” ber-
niukų ir Jėzuitų gimnazijose. Besi-
mokant gimnazijoje Sovietų Sąjunga
okupavo Lietuvą ir jam teko patirti
okupacijos pasekmes, matyti pavergtos
Lietuvos žmonių kančias ir prievartą,
todėl 1941 m. birželio 23 d., prasidėjus
sukilimui prieš sovietinius okupantus,
nedvejodamas įsijungė į sukilėlių gre-
tas. Baigęs gimnaziją, įstojo mokytis į
Kauno aukštesniąją politechnikos mo-
kyklą, kurią baigė 1943 metais. Tais pa-
čiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo
universiteto Medicinos fakultetą. Baig-
ti universitetą nebuvo lemta, nes po
metų į Lietuvą antrą kartą įsiveržė so-
vietinė kariauna. Už dalyvavimą 1941
m. birželio 23–29 d. sukilime prieš so-
vietus jam grėsė suėmimas. 1944 m. ru-
denį Kazimieras Pyplys atsisveikino su
artimaisiais ir išėjo į mišką partiza-
nauti. Partizaninėje veikloje ir kovose
su priešu jis išgarsėjo kaip bebaimis
kovotojas, dalyvavo daugelyje rizikin-
gų akcijų ir aštuoniolikoje kautynių,
buvo keturis kartus sužeistas. Ne kar-
tą patekęs į pavojingas situacijas dėl
savo drąsos, greitos reakcijos, suma-
numo ir šaltakraujiškumo jas įveik-
davo ir padėdavo kitiems partizanams.  

Kai 1945 m. vasarą Skardupių kai-

me esančiame Tauro apygardos parti-
zanų štabe pasirodė aukštas (Kazi-
mieras buvo labai aukšto ūgio, garsė-
jo kaip geras sportininkas: treniravo-
si bokse, buvo Rytų kovos menų žino-
vas, taiklus šaulys, be to, sugebėjo vai-
ruoti visų rūšių automobilius, pui-
kiai valdė įvairius ginklus), šviesiap-
laukis, mėlynakis vaikinas, štabo vir-
šininkas, nustebintas jo ūgio, šūktelė-
jo: „Oho, koks mažytis”. Šis apygardos
štabo viršininko nustebimo šūksnis
„Mažytis” ir tapo Kazimiero Pyplio sla-
pyvardžiu.

Pradėjęs kovos kelią nuo eilinio
partizano, už savo pasižymėjimą kau-
tynėse gana greitai buvo pakviestas į
apygardos štabą specialiuoju pareigūnu,
o 1946 m. balandžio mėn. buvo paskir-
tas Geležinio Vilko rinktinės štabo ad-
jutantu, rugsėjo 10 d. – žvalgybos sky-
riaus viršininku. 1947 m. vasario mėn.
buvo perkeltas į Vytauto rinktinės šta-
bą, o balandžio mėn. paskirtas Maironio
kuopos, kuri buvo tiesiogiai pavaldi
Tauro apygardos vadui Antanui Bal-
tūsiui-Žvejui, vadu. Tuo pačiu ėjo ir apy-
gardos vado adjutanto pareigas. 1947 m.
gruodžio 15 d. Kazimieras Pyplys, sla-
pyvardžiu Audronis, kaip BDPS (Ben-
dras demokratinio pasipriešinimo są-
jūdis) Prezidiumo įgaliotinis kartu su
Juozu Lukša-Skrajūnu (kiti slapyvar-
džiai – Skirmantas, Daumantas) buvo
pasiųstas į Vakarus atkurti ryšius tarp
BDPS ir VLIK’o (Vyriausiasis Lietuvos
išlaisvinimo komitetas) bei VLAK’o
(Vyriausiasis Lietuvos atstatymo ko-
mitetas). Jo įgaliojime buvo rašoma:
„Šiuo pažymima, kad laisvės kovotojas
‘Audronis’ yra įgaliotas BDPS Prezi-
diumo vardu atlikti uždavinius”. 1948 m.
pradžioje Kazimieras Pyplys ir Juozas
Lukša, pasinaudoję suklastotais doku-
mentais, laivu atplaukė į Švediją. K.
Pyplys liko Stokholme, o J. Lukša vėliau
nukeliavo į Vakarų Vokietiją ir Pran-
cūziją. Per prelatą Feliksą Kapočių (ka-
nauninkas, mirė 1971 m. liepos 12 d. Či-

kagoje) perdavė popiežiui Pijui XII ad-
resuotą Lietuvos katalikų laišką, ku-
riame buvo pavergtos lietuvių tautos
kreipimasis į pasaulio tikinčiuosius, pa-
prašyta paramos ir užtarimo. Nors į
laišką popiežius tiesiogiai neatsakė,
tačiau jį paskelbė svarbiausios Vakarų
radijo stotys ir spauda. Be šio laiško Lie-
tuvos partizanai taip pat į Vakarus per-
vežė BDPS Prezidiumo kreipimąsi-me-
morandumą į keturių didžiausių Va-
karų valstybių ministrus pirminin-
kus, bolševikų ištremtų žmonių sąrašus
ir kitus svarbius dokumentus apie pa-
dėtį okupuotoje Lietuvoje. 

Dar prieš išvykstant J. Lukšai į Vo-
kietiją, abiem Lietuvos kovotojams
teko atsidurti lietuviškos emigracijos
politinių rietenų sūkuryje. Nors jie ir
atvežė Jono Deksnio (slapyvardžiai –
Prapuolenis, Hektoras), kaip krašto re-
zistencijos atstovo, įgaliojimų patvir-
tinimą, tačiau tiek ir Lietuvoje, tiek ir
tarp lietuvių emigrantų Jonu Deksniu
pasitikėjimas buvo susvyravęs. Tai
paaiškinti galima tuo, kad BDPS įga-
liotiniams J. Lukšai ir K. Pypliui buvo
pavesta susitikti ne tik su J. Deksniu
bei jo aplinkos tautiečiais, bet ir su
BDPS užsienio agentūros nariais, taip
pat užsienio valstybių žvalgybų atsto-
vais bei VLIK’o vadovybe. Sunkiausiai
įgyvendinti buvo šią užduotį: „Radus
VLIK’o veiklą, nesuderintą su Užsienio
delegatūros ir BDPS prezidiumo nario
Prapuolenio veikla, stengtis suderinti
ir nustatyti santykius bei kompeten-
cijos ribas, kalbant kovojančios lietu-
vių tautos vardu”. 

J. Lukšai išvykus į Vokietiją K.
Pyplys liko Švedijoje ir ten ruošėsi re-
zistencinei veiklai Lietuvoje (mokėsi
naudotis slaptaraščiu, dirbti su siųs-
tuvu, maskavimo įgūdžių ir kt.), per ra-
diją kreipėsi į Lietuvos laisvės kovo-
tojus ir gyventojus. Būdamas Švedijo-
je K. Pyplys suprato, kad Vakarai ne-
ketina kuom nors padėti kovojančiai
Lietuvai, o emigravę lietuviai tarpu-

savyje nesutaria. 1949 m. gegužės 1 d.
švedų žvalgybiniu kateriu jis grįžo į
Lietuvą tęsti kovą su okupantais. Pa-
grįstai nepasitikėdamas juos pasiti-
kusia partizanų grupe (ten buvo ir
MGB agentų), atsiskyrė nuo jos ir sėk-
mingai pasiekė Pietų Lietuvą. Infor-
mavo LLKS (Lietuvos laisvės kovos są-
jūdis) vadovybę apie atliktą užduotį ir
esamą tarptautinę padėtį. Buvo pa-
skirtas eiti LLKS įgaliotinio užsieniui
pareigas Vyriausioje vadovybėje, jam
suteiktas partizanų leitenanto laipsnis. 

1949 m. rugsėjo 23 d. MGB agentas
V. Butkus jį susekė ir atvedė enkave-
distų būrį prie Kalesnykų miške (Aly-
taus apsk., Daugų vlsč.) esančio Dai-
navos apygardos štabo bunkerio, ku-
riame Kazimieras buvo su poetu par-
tizanu Juozu Makarevičiumi-Žilvičiu.
Į pasiūlymą pasiduoti partizanai ati-
dengė ugnį. Užėmę patogią gynybinę
poziciją, jie nušovė aštuoniolika en-
kavedistų, tačiau jėgos buvo nelygios.
Matydami, kad toliau enkavedistų puo-
limo neatlaikys, K. Pyplys susisprog-
dino granata, o J. Makarevičius nusi-
šovė. Abu partizanų kūnus enkave-
distai išsivežė į Kauną, o K. Pyplio la-
voną apipylė sieros rūgštimi Kauno
MGB kieme. Kur palaidoti bebaimio
partizano palaikai, nežinoma iki šiol. 

Po jo žūties 1950 m. gruodžio 31 d.
LLKS vadovybė jam suteikė Laisvės
kovos karžygio garbės vardą, jis buvo
apdovanotas pirmojo laipsnio (su kar-
dais) Laisvės kovos kryžiumi. 1997 m.
lapkričio 20 d. Kazimieras Pyplys-Ma-
žytis, Audronius Lietuvos Respubli-
kos Prezidento dekretu apdovanotas
Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu
(po mirties). 1998 m. kovo 10 d. prie
Prienų krašto muziejaus buvo pasta-
tytas ir pašventintas paminklas Kazi-
mierui Pypliui ir visiems Lietuvos
laisvės kovotojams.

Stasys Ignatavičius – LŠS V. Put-
vinskio-Pūtvio klubo prezidentas.        

VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Kelkis, Audroni, iš kapo ...

Nepabūgę šalčio: Lietuva – svarbiausia!
Ačiū organizatoriams, ačiū jums,

mieli dalyviai, kad ėjote, bėgote, kad
buvome visi vieningi. Ir nesvarbu, ko-
kiame krašte begyventume, svarbu,
kad širdyje esame lietuviai ir mums
svarbi  Lietuvos praeitis, dabartis ir
ateitis. 

Sausio 28 d.  toje pačioje vietoje, ties
31 g. paplūdimiu, laukia  dar vienas žy-
gis – Klaipėdos krašto atgavimui pa-
minėti. Pradžia 1 val. p. p. Atvykite ir
nepamirškite lietuviškos atributikos.

LŠSI CV info

Žygio dalyvių nuotaika buvo puiki, o gražūs medaliai – maloni staigmena.                                     Audros Zakarauskienės ir D&Z Photo Studio nuotraukos
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Pasaulio pilietis, nepamiršęs savo šaknų gim-
tajame Vilniuje, kurį turėjo palikti prieš ke-
lis dešimtmečius – taip būtų galima trumpai

apibūdinti Sergejų Kanovičių. Jis – ir verslininkas,
vienoje šalyje beveik niekad neužsibūnantis ilgiau
nei mėnesį. Jis – ir rašytojas, žymiojo prozininko Gri-
gorijaus Kanovičiaus sūnus. Ir pagaliau – jis ir mu-
zieji ninkas, at minties žmogus, nuolat išgyvenantis
dėl asmeninių ir kolektyvinių prisiminimų. Apie
šias temas su Sergejumi Kanovičiumi kalbėjosi žur-
nalistas Ramūnas Čičelis.

Pradėkime pokalbį nuo gimtojo miesto vaidmens žmo-
gaus gyvenime. Neišvengiamai reikia minėti Jūsų tėvus,
ypač tėvą rašytoją Grigorijų Kanovičių, kuriam gimtoji Jo-
nava, kaip jis pats sako, yra kūrybinis ir gyvenimiškasis
pagrindas. Ar Jūsų Vilniaus Anta kalnį galima būtų vadinti
mora liniu, plačiau sakant, etiniu ir eg zistenciniu Jūsų as-
menybės pamatu?

Jau esu minėjęs, kad jei galėčiau rinktis pilie-
tybę, tai būčiau Antakal nio pilietis. Mano Vilniaus
manasis Antakalnis yra mano pradžių pra džia.
Neseniai, po beveik trisdešimt penkerių metų ne-
tikėtai buvau pa kviestas į butą, kuriame prabėgo
mano pirmieji du dešimtmečiai. Ten net liko dalis
mūsų baldų, pianinas. Žiūrėjau per langą į Šv. Pet-
ro ir Povilo bažnyčią, buto šeimininkas kažką aiš-
kino, o aš girdėjau ne jį – aš vėl stovėjau ant palan-
gės, mėgindamas akimis palydėti troleibuso stote-
lės link žingsniuojančią mamą. Aš buvau savo na-
muose. Nenorėjau, kad ta akimirka baigtųsi. Aš bu-
vau tarsi įbetonuotas į tą namą, jo kiemą, palėpę, sto-
gą, ant kurio sėdėjau ir pasislėpęs rūkiau, jo kiemą,
smėlio dėžę, kurioje pirmą sykį atmenu save, kai bū-
damas ketverių, prabilau į draugą lietuviškai – „Jo-
nai, duok man savo mašinėlę”. Nepabaigiama tėvų
knygų spinta, ir kiemas, kiemas, kiemas. Su jo me-
džiais, kurio kiek vieną šaką rankos ir kojos žinojo
taip, kaip neregys žino Brailio raštą. Į buvusį butą
patekau su vaikystės draugu, prieš įeidamas susi-
lažinau, kad atminsiu, kiek laiptų yra iki ma no buto
ketvirtame aukšte. Ir atminiau. Vilnius, Antakalnis
man, kaip Tėvui Jonava. Paliktas rojus. O kol gyvas,
į rojų gali patekti tik minti mis. Jei atmeni. Jei turi,

Kad planeta pasikeistų į gera
jų sąjūdžio bangos pagautų žmonių ir jų sūnaus li-
kimą nulėmė pirmagimiui per pačią „Gor bio” blo-
kados įkarštį nustatyta diagnozė – daktarai patarė
išvykti per dešimt dienų, nes po to jie nebeturėjo rei-
kalingų vaistų. Nespėjom atsi sveikinti nei su drau-
gais, nei su kai kuriais giminaičiais – du lagaminai,
daktarė su lašeline ir kelionėn. Buvo 1990 metų rugp-
jūčio 1-os vakaras. Užrakinau garažą ir kojos pačios
mane nunešė priešais Jonynų ir Rimkevičių langus.
Ten kadaise būta tos smėlio dėžės, kuri išmokė
mane lietuviškai. Greta stovėjo tas pats draugas Jo-

ką atminti. Net išmokus važinėti dviračiu, ir slapčia
nuo tėvų – „tik nevažiuok į gatvę” – su draugais nu-
važiavus kiek toliau, atrodydavo, kad patekdavom į
kitą pasaulį – Vilniaus ribos mums buvo labai aiš-
kios – troleibusų žiedas Antakalnio pabaigoje, kai-
rysis Ne ries krantas, iki Vingio parko – visa kita bū-
davo jau, žinoma, ne Anta kalnis, bet jau ir ne Vilnius.
Aš buvau tiek suaugęs su ta aplinka, su draugais, kad
ir išvykdamas iš Lietuvos – o išvykdamas nežinojau,
ar dar kada pamatysiu mylimą miestą – nuėjau at-
sisveikinti su kiemu. Buvau su vaikystės kiemo drau-
gu, kaimynu, kuris lydėjo mane neatsitraukdamas
iki pat mano neplanuoto ir netikėto išvykimo. Dvie-

žinti su ano meto teatro ar kino istorija. Jaučiausi pa-
siruošęs stoti į GITIS (Valstybinį teatro meno insti-
tutą Maskvoje – Red.) ar VGIK (Visasąjunginį vals-
tybinį kino institutą Maskvoje – Red.). Tėvai niekaip
neįtakojo – mudu su broliu buvome auklėjami vi-
siškai laisvų pasirinki mų dvasia. Viskas krypo link
Mask vos ar Leningrado.  Ėjo, ėjo, ėjo ėjo, o aš ėmiau
ir įsimylėjau klasiokę. Ir taip stipriai, kad net nu-
stojau galvojęs apie tą pusę kino ar teatro karalystės,
apie kurią svajojau.  Pasirin kimas buvo visiškai at-
sitiktinis. Ir labai sėkmingas. Turiu galvoje nuo sta-

bius dėstytojus ir kurso draugus. Rašyti pradėjau ant-
rame kurse. Trečiame pasidalinau su bičiuliu kur-
sioku Liudviku Jakimavičiumi, o jis paskatino ne-
sikuklinti – visi jau skelbė savo kūrybą, o aš nedrį-
sau.  Po truputį įsidrąsinau. Iki pat išvažiuojant į Iz-
raelį rašiau eilėraščius, Sąjūdžiui įsibėgėjus kartais
ir esė.  Izraelyje rašiau laiškus... Tėvai mano ketu-
riasdešimtmečio proga paruošė staigmeną – surin-
ko mano senas publikacijas, kelis rankraščius ir iš-
leido nedidukę knygą. Dar vėliau knygai išprovokavo
Andrius Navic kas, tapęs ir jos pribuvėju, už ką esu
jam labai dėkingas. Vis kokį eilėraštį kartais para-
šau. Bet apie knygą niekad negalvojau. Nelaikau savo
kūrybos kažkokia itin didele vertybe, kurią būtinai

nas, kurio prašiau tos taip mane masinusios maši-
nėlės. Nesu prietaringas, bet rankos pačios surado ki-
šenėje kelias monetas, kurias mečiau ten, kur būta
tos stebuklų dėžės. Kad grįžčiau. Suveikė. Mečiau tas
monetas dėžėn iš kažkokio visiško sumišimo ir ne-
tikėjimo, kad viską ir visus iš tiesų paliekam, kad Lie-
tuva, draugai, tėvai, namai, dangus ir ežerai netru-
kus taps tik vaizdiniu, nes iš ten niekas negrįžta, įme-
čiau į ten, kur kadaise būta smėlio dėžės, kaip į jūrą
ar ežerą – prietaras, saviaupgaulė... Vaikystės drau-
gas Jonas stebėjo tą ritualą ir visą kelią atgal, į Mil-
dos gatvę mėgino guosti, kad nieko čia tokio, tikrai
sugrįšime. Anokia čia nelaimė, likti be to, ką žmonės
vadina Tėvyne, bet būti laimingam, nes išgelbsti vai-
ką. Kiek buvo tų, kurie liko blausaus San tariškių vai-
kų onkologijos koridoriaus gale, su Tėvyne, draugais,
dan gum ir ežerais, bet be paties brangiausio? Ir į pal-
mes žiūrėdamas gali matyti pušis, ir begaliniame Iz-
raelio vasaros begėdiškai mėlyname danguje gali pa-
matyti virš Aukštaitijos kalvų plaukiančius debesis.
Išmoksti paprasto dalyko – niekas iš tavęs Tėvynės
neatėmė. Įsidėjai širdin, ir kur nori – ten nusineši.
Dvidešimt sep tyneri metai kelionėje. Kiek lagaminų
suplyšusių išmesta. O tas, kuriame saugiai įdėti tie
virš Aukš taitijos plaukiantys vasaros debesys, tos ru-
giagelės palaukėje, niekaip ne susidėvi. Ar gali su-
sidevėti debesis, kurį pamilai ar nuvysti rugiagėlė?
Tik prireikė laiko ir praradimų. Tas namas, buvimas
jame išmokė visko – pagarbos, draugystės, meilės. Ir
man buvo nežmoniškai sunku pasakyti jam antrą
kartą po išsikraustymo „sudie”. Išsiskyrimą su Lie-
tuvą išgyvenau labai skaudžiai. Bet ar gali būti ki-
taip, kai išsiskiri su mylimąja? Juolab kad geležinė
uždanga, nors ir su dideliais įplyšimais, bet tvirtai
tebekabojo. Antakalnis, beje, nedaug tepasikeitė.
Kartais norėčiau pasa kyti „deja”, labai retai „ačiū
Dievui”.  Nors vienos pagrindinės gatvės rajoną lyg
ir sunku subjauroti, bet neturėtų būti taip sunku ir
sutvarkyti.

Esate baigęs lietuvių filologijos studijas Vilniaus uni-
versitete. Papasakokite apie pasirinkimą (apie jį esate kal-
bėjęs viešai) tarp rašymo ir nuolatinio rūpesčio žydų, ypač
litvakų, palikimu, statusu, reikalais.

Gal nuo trylikos metų, kai pirmą kartą Tėvas pa-
ėmė mane į Valmierą, į filmavimo aikštelę, o gal nuo
amži ną atilsį Egidijos Karalienės dramos būrelio pir-
mų repeticijų buvau pake rėtas kino ir teatro. Tėvų
bibliotekoje buvo viskas, ko reikėtų, norint susipa-

S. Kanovičius: ,,Nostalgija Tėvynei gydoma, o meilė – ne-
pagydoma”. 

reikėtų išleisti knygos pavidalu. Gal klystu, bet taip
jaučiu. Ir tai pasakytina apie eilėraščius, noveles, ku-
rias pradėjau rašyti ar esė, kurių vis parašau, daž-
niausiai Bernardinai.lt, kuriems, prisipažinsiu, jau-

Dingęs štetlas – materialus paminklas išnaikintiems Lietuvos žydams.

Pasaulio žmogus, nepamiršęs šaknų gimtajame Vilniuje –
Sergejus Kanovičius. 
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čiu didelę simpatiją. Meluo čiau, jei pa-
sakyčiau, kad neturiu laiko rašyti. Ge-
riausius mano eilėraščius, esė ar no-
veles parašiau lėktuve. O jais skraidau
bent dusyk per mėnesį, o kartais ir
daugiau. Emociškai visą save atida-
viau „Din gusio štetlo” projektui. Ne
todėl, kad pasigirčiau, ar pasiguos-

– ateinančioms kartoms. Pa saulyje
buvo ir atsitinka visokie kata klizmai.
Karai, holokaustas, tremtys. Žmogų ga-
lima užmušti, galima atim ti jo turtą,
sudeginti jo namą, bet neįmanoma,
kad to žmogaus gyvenimas dingtų be
pėdsako – yra atmintis. Ji yra mūsų
valstybės sergėtoja, ji yra mūsų iden-
titeto, mūsų tapatybės ir mūsų kultū-
ros nešėja. Ir atmintis yra stipresnė už
kulką. Atminties karai, mano nuo-
mone, įgytų gal kiek kitokias formas,
jų turinys taptų mažiau karingas tuo
atveju, jei istorija nustotų buvusi po-
litinių intrigų ir manipuliacijų įkaite.
Istorijos interpretaciją reikia atiduo-
ti istorikams, ne dvaro istorikams, ne
aptarnaujantiems ar patarnaujan-
tiems tam tikrai politinei nuostatai.
Nes istorija tampa nemorali politikų
rankose. Tą matome ir pastarųjų metų
skandalų kontekste. Blogiausia ne įvy-
kę skandalai, o dar įvyksiantys – nes
nepa darėme nieko tam, kad pašalin-
tume jų priežastis. Kita vertus, skan-
dalų būtų mažiau, jei pilietiškiau elg-
tųsi istorikų bendruomenė. Vėl paci-
tuosiu Tėvą: „tiesą pakanka pasakyti
vieną kartą”.  Žmonės Lietuvoje jau se-
niai nebijo istorinės tiesos. Jos bijo po-
litikai. O politikai-bailiai geriausiai
tarpsta manipuliuodami  prigąsdinta
minia. Tik, ačiū Dievui, ta minia to-
lydžio mažėja.   

Kaip matote pasaulio ateitį sociologo
Zygmunt Bauman teigi nio, kad „dabar
svarbu suprasti, jog planetoje nebelieka to,
ką galėtume pavadinti žodžiu ‘Kitas’, – tu-

rime išmokti gyventi be priešų”, perspek-
tyvoje?

Kaip galime išmokti gyventi be
priešų, jei populiarioji žiniasklaida
kiekvieną dieną mėgina jų ieškoti, o ne-
radusi, būtinai juos sukuria… Žmo-
nėms interneto ir socialinių tinklų
pasaulyje darosi vis sudėtingiau at-
skirti, kas tikra, o kas sumeluota, kas
sukonstruota. Neįvykę, neatsitikę, bet
sukonstruota. O konstruktoriai gyve-
na iš konstrukcijų. Net tokių, kurios
neatlaiko ir dienos. Nes vieną netikrą
dalyką jau keičia kitas, konvejeris dir-
ba visu spartumu, liejasi komentarai ir
emocijos. Nes taip parašė tūlas žodžių
konstruktorius. Jam reikia skaitytojų,
žiūrovų, idiotiškiausių komentarų – ir
kuo daugiau. Nes jis iš to gyvena. Iš to
gyvena ir jis, ir jo darbdavys. Negalima
sukurti bendrabūvio ir pagarbos at-
mosferos, kai maitini kitus melu ir pats
gyveni iš melo. Velnio ratas. Ypatingai,
kai rašantieji nebejaučia atsakomy-
bės. 

Aš nebeskaitau meluojančių ir
manipuliuojančių autorių. Jie neger-
bia žmogaus. Jie negerbia skaitytojo.
Jie nieko nemyli, tik save. Ir jie nieko
doro negali išmokyti ar pasiūlyti. Ne
tik idėjos Lietuvai. Jie sudarinėja prie-
šų sąrašus. Ir juos gromuliuoja ir jais
atrajoja. Kaip rašo mano Tėvas, „turi-
me išmokti gyventi kaip kapinėse”.
Gal tuomet atsirastų vietos Kitam
mūsų name ar gatvėje. Gal ir planeta
pasikeistų į gerąją pusę… 

Ačiū už atsakymus.

herojus teigia, kad žydas yra laimin-
giausias kelionėje. Jei tik sustoja, jį iš-
syk užpuola visos negandos. Ir pridu-
ria, kad visi mes vis viena keliaujame
į kapus. Mes dažnai pa mirštame, kad
esame mirtingi. Ga lybė mūsų darbų
yra beprasmiai, apie tai retai besusi-
mąstome. 

Žydų kapinėse Švenčionyse. Asmeninio albumo nuotr.

čiau, o todėl, kad skaitytojams paaiš-
kinčiau kontekstą – nė pats nemaniau,
kokios apimties projekto imuosi, kai
2013 metais apsiėmiau tvarkyti Šedu-
vos žydų kapus. Projektas iš kapų res-
tauravimo peraugo į modernaus mu-
ziejaus statybas. Lietuvoje nuo nepri-
klausomybės laikų tai bus antras mu-
 ziejus, kuris yra statomas nuo 0 – ne ga-
lerija, ne perdaromas egzistuojantis pa-
statas ar muziejus, ne priestatas prie
esamo, o visiškai naujas. 3,000 kvad-
ratinių metrų kultūros klodo, parodos,
informacijos, edukacijos, tapatybės.
Ten, kur dabar plynas laukas. Ir tas
muziejus yra metafora. Šeduvos žydų
istorijos muziejuje bus atpažįstamas
visų Lietuvos štetlų pėdsakas. Mano tė-
vas sukūrė rašyti nį paminklą išnai-
kintiems Lietuvos žydams. Man nusi-
šypsojo laimė, kad rėmėjai pritarė
mano idėjai sukurti ir materialią tokio
paminklo formą – tikras štetlas, tikros
žydų kapinės, tikros, deja, nužudytų
duobės ir greta kapinių – muziejus. Ir
visos mano emocijos yra skiriamos pir-
miausiai jam. Gal todėl tiek mažai jų
lieka eilėraščiui ar novelei. Jie pa-
lauks. Mano rašoma knyga ir yra „Din-
gęs štetlas”.  Jau dabar nemaža tos kny-
gos dalis parašyta – kviečiu paskai tyti.
Beje, o mano svajonėms apie kiną iš da-
lies buvo lemta išsipildyti – likimo
valia tapau ne tik kuriamo dokumen-
tinio filmo „Suakmenėjęs laikas” sce-
narijaus autoriumi, bet ir to filmo re-
žisieriaus,  maestro Sau liaus Beržinio
mokiniu – kiekviena su juo praleista
valanda filmuojant ar studijoje – do-
vana.

Jus būtų galima vadinti pa sau lio pi-
liečiu. Kaip nuolatinis keliavimas siejasi su
„amžinojo žydo” legenda ir teiginiu, kad žy-
das lai mingiausias būna kelionėje? Kaip su-
prantate istorinę ir dabartinę lietuvių
(e)migraciją? Ar ją reikia stabdyti? Ar rei-
kia siekti, kad lietuviai grįžtų į tėvynę? Ar
labai klysčiau, sakydamas, kad tėvynę ir tė-
viškę mes visi nešiojamės visą gyvenimą,
nepriklausomai nuo to, kur atsiduriame? Ką
patartumėte emigrantui iš Lietuvos, kuris
tamsią naktį nori kaukti iš tėvynės ilgesio?

Nostalgija Tėvynei gydoma. O mei-
lė – nepagydoma. Mano tėvo ro mano

Laimingi, manau, yra žmonės, ku-
rie keliauja namo. Mano atveju, kaip
rašiau viename eilėraščių, aš keliauju
„iš namų be tėvynės, į tėvynę be
namų”. Namų praradimas yra di-
džiausia išlikusius Europos žydus iš-
tikusi tragedija. Kad ir kaip jie ieško-
tų – tų namų, kurie buvo, – nebėra.
Drįstu teigti, kad jų niekur atkurti ne-
pavyko. Lietuvių emigracija mažai te-
siskiria nuo, tarkime, Lietuvos žydų
emigracijos bangų į Pietų Afriką. Ta
emigracija, skirtingai nei toji, kurią
skatino sionizmas, padėjęs pamatus
šiuolaikinei Izraelio valstybei, buvo
ekonominė. Iš blogesnių sąlygų buvo
mėginama veržtis į geresnes. Žmonės
iš ekonomiškai stip rių valstybių ne-
emigruoja. Gal todėl gan skeptiškai žiū-
riu į siekius sugrąžinti emigravusius
lietuvius. Banalu, bet ims grįžti tada,
kai sąlygos bus geresnės nei ten, kur iš-
vyko. Ir su sąlyga, kad Tėvynė neatims
iš jų pilietybės. Nes atimta pilietybė yra
užtrenktos durys. Man nesupranta-
mas senkančios valstybės politikų ne-
noras palikti ir teorinę, ir praktinę ga-
limybę išvykstantiems sugrįžti.  Ma-
nau, kad dabartinis pilietybės įstaty-
mas su lopytomis ir perlopytomis išim-
timis  yra didžiulė neteisybė išvyku-
siųjų atžvilgiu, labai netoliaregiška
strategija ir Lietuvos atei ties požiūriu.
Pažįstu daugybę žmo nių, kurie neteko
pilietybės, ją iš jų tas įstatymas atėmė,
bet iš jų joks įstatymas negali atimti
meilės Tė vynei. Jau ne vieną sykį ra-
šiau, kad vienintelė laiminga meilė be
atsako yra meilė Tėvynei. Ir aš galbūt
naiviai tikiu, kad meilė Tėvynei nu-
galės kvailus įstatymus.

Kuo Jums svarbus Šeduvos muziejus
„Lost Shtetl”? Ar būtų galima tvirtinti,
kad kol žmogus atsimena, tol galima ma-
nyti, kad jis dar tikras ir nemeluojantis? Su-
prantu, kad klausiu plataus dalyko, bet vis
dėlto: kaip derėtų elgtis žmogui, šeimai, vi-
suomenei, kai viešumoje kyla gana dažni at-
minties konfliktai? Ar bandytumėte apibrėžti
moralios laikysenos konflikte pavyzdį?

Tai mano gyvenimo projektas, nei
daugiau, nei mažiau. Tai galimybė
palikti pėdsaką. Ne asmeninį. Lit vakų
identiteto. Atleiskite už skambų žodį

,,National Geographic”
apie nepažintą
Lietuvą

Lietuvos vietinio turizmo logotipas
„Lietuva. O čia ar buvai?” – vienoje
gretoje su pasauliniu prestižiniu pre-

kės ženklu „National Geographic” Lietu-
vos salės tarptautinėje turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje „Adventur 2018” lan-
kytojų pirmųjų laukia siurprizas – spe-
cialus „National Geographic” priedas,
skirtas kelionėms po Lietuvą. Jį parengė
Turizmo departamentas kartu su „Na-
tional Geographic Lietuva” redakcija.

„Jau pernai visus ėmėme kviesti
švęsti atkurtos valstybės Šimtmetį ke-
liaujant. Simboliškai mūsų stendą ‘Ad-
ventur’ parodoje pavadinome ‘Kelionių
idėjų stotis’, ir visus jo lankytojus pir-
muosius supažindinsime su realybe ta-
pusiu projektu – 100 idėjų atrasti kitokią
Lietuvą leidiniu, kurį paruošėme kartu su
‘National Geographic Lietuva’ redakcija.
Jį turi turėti kiekvienas, mylintis Lietuvą”, –
karštą naujieną atskleidžia laikina Turiz-
mo departamento vadovė Indrė Traki-
maitė-Šeškuvienė.

„Tai, be jokios abejonės, kolekcinis
numeris, dovana Šimtmetį švenčiančiai
Lietuvai ir po ją keliaujantiems mūsų
šalies turistams. Lietuvoje yra kur kas dau-
giau nei 100 įstabių gamtos kampelių, iš-
skirtinių pramogų, kultūrinių renginių ir
paminklų, tad rengdami leidinį tikrai ne-
siekėme sudaryti gražiausių, nuosta-
biausių ar įdomiausių objektų sąrašo.
Tiesiog kartu su Turizmo departamento
komanda ieškojome tų, kurie yra mažiau
žinomi, tačiau tikrai verti to, kad juose ap-
silankytumėte”, – kad leidinys įkvėptų
tapti atradėjais Lietuvoje linki „National
Geographic Lietuva” redaktorius Frede-
rikas Jansonas.

Monoklis gandrams stebėti, su Gel-
tonų plytų keliu lyginamas pažintinis
takas, Žemaitijos Versalis, Tūkstančio
magnolijų parkas, suakmenėjusių mo-
liuskų nusėtos atodangos, lelijų planta-
cijos, ledyno iš Švedijos atstumti riedu-
liai, nakvynė medyje, jodinėjimas neį-
galiems, kruizas virš apsemtų kaimų,
futbolas smegduobėse, virtualus kalėji-
mas, marinuoti vardiniai grafų karpiai iš
dvaro tvenkinių, pavasarinė grybų šven-
tė, drakono valčių festivalis... Visa tai ga-
lima rasti būtent Lietuvoje! 100 šių ir kitų
istorijų sugulė penkiuose daugiau nei 120
puslapių storio žurnalo skyriuose „Ne-
pažinta gamta”, ,,Nepatirti įspūdžiai”,
,,Netyrinėta istorija”, ,,Neragauti skoniai”
ir ,,Neaplankytos šventės”. Leidinio tira-
žas – 17 tūkst. Prekyboje jis atsiras nuo
kovo mėn. Žurnalo „Nepažinta Lietuva”
viršelį puošia „Adventur” garbės svečio
menininko Ray Bartkaus daryta nuo-
trauka.

Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pasitinkant vis labiau artėjančią ypatingą šiemet Va-
sario 16-ąją, vis dažniau atsisukama į šimtametę pra -
eitį, prisimenamas valstybės atkūrimas, garsūs žmo-
nės ir jų darbai. Ta proga Lietuvos nacionalinė Mar-
tyno Mažvydo biblioteka taip pat parengė ypatingą
dovaną – Kauno rotušėje atidarė parodą „Užsienio
profesionalai – Lietuvai”, kurioje pristatė 28 iškilias
asmenybes iš užsienio, dirbusias tik ką atsikūrusios
Lietuvos labui 1918–1940 metais.    

Parodos rengėjai teigia, kad 1918 m. vasario 16 d.
pradėtai kurti moderniai Lietuvos valstybei tuo-
met labai reikėjo išmintingų ir drąsių žmo  nių,

naujoviškų ir rizikingų sprendimų. Šaliai dar trū-
ko profesionalų, todėl jos kūrėjų gretas laikotarpiu
tarp dviejų pasaulinių karų papildė nemažai moks-
lininkų, medi kų, architektų, kariškių ir kitų sričių
profesionalų iš užsienio. Kai kurie iš jų Lietuvoje gy-
veno ir dirbo neilgai, atliko tik epizodinį vaidmenį,
o kiti pasiliko ilgiau, darniai įsiliejo į šalies gyve-
nimą ir jame paliko ryškių pėdsakų.

Didelė dalis šios parodos herojų buvo susiję su
1922 m. Kaune įkurtu Lietuvos (vėliau – Vytauto Di-
džiojo) universitetu. Būtent akademinėje erdvėje su
modernėjančios šalies jaunimu jie dalijosi savo ži-
niomis, patirtimi ir įžvalgomis. Šie žmonės statė šalį,

Paroda byloja: 
Lietuva turėjo daug draugų

kūrė teisę, plėtojo mokslą, pažino gamtą, tyrinėjo kal-
bą, pasakojo istoriją, gydė žmones, mokė kalbų, sau-
 gojo knygas ar net mokė skrai dyti. Tai buvo  įvairių
sričių specialis tai, kurių indėlis atsikūrusios vals-
tybės kultūroje ir moksle buvo ir yra labai svarbus.

Apie tai parodos atidarymo metu kalbėjo ir
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis di-
rektorius profesorius Renaldas Gudauskas, ir viena
iš šios parodos autorių dr. Giedrė Milerytė-Japer-
tienė, taip pat kiti svečiai.

„Šie žmonės turėjo daug žinių, jie buvo išsila-
vinę, baigę Vakarų Euro pos ar kitų šalių universi-
tetus, tad  ži nias ir sugebėjimus puikiai pritaikė Lie-
tuvoje ir būtent čia darė savo ge rus darbus. Nenuo-
stabu, kad paroda pristatoma būtent Kaune, Laiki-
no joje sostinėje, nes tik dvi asmenybės iš tų 28 nėra
susijusios su Vytauto Didžiojo universitetu – tie du
asme nys čia dirbo 1918–19191 metais, kai šis uni-
versitetas dar nebuvo įkurtas”, – paaiškino R. Gu-
dauskas.  

Kaip visada įdomus buvo VDU Lietuvių išeivi-
jos instituto direktoriaus, istoriko profesoriaus Egi-
dijaus Aleksandravičiaus pasisakymas. Jis džiaugėsi,
kad ši paroda iš užmaršties prikėlė labai svarbius
žmones Lietuvai, kurie sovietmečiu buvo trinami iš
atminties. Jie nebuvo lietuviai, bet nuoširdžiai dir-
bo šios šalies labui. 

„Manau, kad tuo metu, 1918–1940 metais Lietu-
va buvo daug kosmopolitiškesnė, ji buvo labai aiški

Europos dalis, kuri traukė užsieniečius čia atvykti
ir dirbti. Man ne visada aiškus tas ‘užsieniečio’ ter-
minas – ar rusas, likęs po Antrojo pasaulinio karo
Lietuvoje ir gyvenantis iki šiol yra užsienietis? Ma-
nau, gal tokiu atveju reikėtų vartoti ‘kitataučio’ są-
voką”, – svarstė profesorius.

Parodos atidaryme dalyvavo ir  VDU istorikas bei
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Litua-
nistikos skyriaus darbuotojas lenkas Tomasz

Blaszczak, laisvai kalbantis ir rusiš kai, gudiškai bei
lietuviškai. Jis pa dėjo parodos rengėjams atrinkti as-
menybes, kurios pateko į stendus ir yra pristatomos
plačiajai visuo menei.

„Tų žmonių iš kitų kraštų Lietuvoje dirbo daug
ir tuo laikmečiu, jų nemažai dirba ir dabar. Didelė
jų dalis  dirbti į Lietuvą atvykdavo iš kaimyninių
valstybių. 1918–1940 metais  jaunai Lietuvos valsty-
bei trūko profesionalų įvairiose srityse, tad, pavyz-
džiui, po Rusijoje įvykusios Spalio revoliucijos į Lie-
 tuvą pradėjo plūsti daug profesiona lų, kurie tuo metu
nenorėjo dirbti bolševikų kontroliuojamai valdžiai
ir nusprendė išvažiuoti į Vakarus – tokiu būdu
buvę Sankt Peterburgo universiteto architektai pri-
sidėjo prie tarpukario Lietuvos architektūros spren-
dimų”, – aiškino T. Blaszczak.

Jo nuomone, imigracijos tempai į Lietuvą tuo
metu priklausė ir nuo tarptautinės politikos įvykių –
baltarusių atsiradimas Kaune buvo susijęs su Len-

Parodos atidarymo metu kalba M. Mažvydo bibliotekos vadovas R. Gudauskas. Parodos stenduose – užsieniečiai, daug nusipelnę atsikuriančiai Lietuvai.

Įdomūs buvo Išeivijos instituto direktoriaus E. Aleksand-
ravičiaus pastebėjimai.Renginio dalyviai. A. Vaškevičiaus nuotraukos



92018 SAUSIO 23, ANTRADIENISDRAUGAS

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

Šimtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių ir 
Čiurlionio galerijos 60-mečio progomis skelbia konkursą 

,,Lietuva manoj širdy”
tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūriniams

Dalyvauti konkurse kviečiami visi norintys dailininkai
ir dailės sričių studentai. 

Vienas konkurso dalyvis gali pateikti
1–2 kūrinius, sukurtus 2010–2017 metais.
Konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro 

5 (penki) Čiurlionio galerijos pakviesti asmenys, 
atrenka ir premijuoja 3 dalyvius: 

I premija – 500 dol.,
II premija – 300 dol., 
III premija – 200 dol.

Vertinimo kriterijai: kūriniai vertinami už jų vaizdinę įtaigą, temos at-
skleidimą, jos interpretacijos originalumą bei meninę kokybę. Šių kriterijų ne-
atitinkantys kūriniai vertinimo komisijos sprendimu nebus eksponuojami.

Konkursinei parodai tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūrinius dai-
lininkai savo lėšomis pristato ar atsiunčia į Čiurlionio galeriją (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636). Kūriniai turi būti tinkamai paruošti eks-
ponuoti: tapybos kūriniai – įrėminti, grafikos ir akvarelės kūriniai – paspor-
tuoti, įstiklinti ir įrėminti.

Kartu su kūriniais turi būti pateikta raštiška tiksli kūrinių metrika: autoriaus
vardas, pavardė, adresai (pašto ir elektroninis), kontaktinis telefonas; kūrinio
pavadinimas, sukūrimo metai, medžiaga, technika, matmenys (du matme-
nys – tapybos ir grafikos kūriniams, trys matmenys – skulptūroms), o kūrinių
nugarinėje pusėje užrašyta autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas
ir jo sukūrimo metai.

Konkursinei parodai teikiamų kūrinių priėmimo laikas: 2018 m. sausio 20
– vasario 11 d. (darbo dienomis, 10 val. r. – 5 val. p. p.).

Konkurso laureatai skelbiami per 
konkursinės parodos atidarymą 2018 m. vasario 24 d.

Konkursinė paroda veiks 2018 m. vasario 24 – kovo 17 d.  
Po parodos uždarymo dailės kūrinius reikia atsiimti iki 2018 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos – el. pašto adresais:
laimaa@hotmail.com arba vixecern@gmail.com

kijos ir Lietuvos konfliktu, nes dau-
guma baltarusių buvo gimę teritorijo-
se, kurios po Pirmojo pa saulinio karo
atiteko Lenkijai, o baltarusių tauti-
niam judėjimui priklausiusių asmenų
buvo Lietuvos pusėje ir persikėlė į
Kauną. Dalis jų emigravo kitur, ta-
čiau likusiesiems baltarusiams puikiai
pavyko integruotis į Lietuvos visuo-
menę ir dalis jų pasiliko čia gyventi.

„Gyventojų emigracija yra Abie jų
Tautų Respublikos palikimas – lie tu-
viai, lenkai, baltarusiai ir ukrai nie čiai
jau 200 metų stipriai emigruoja. Srau-
tai nėra pastovūs, viename istorijos
etape jie gali būti intensy vūs, o kitame
mažesni, tačiau migra cijos procesai
šiam regione vyksta pastoviai. Saky-
čiau, kad mes – len kai, lietuviai, uk-
rainiečiai, baltarusiai veikiau emig-
ruojame negu labiau priimame užsie-
niečius pas save”, – mano parodos pri-
statyme dalyvavęs lenkas.

Parodos stenduose lietuvių ir ang-
lų kalbomis kartu su vizualia infor-
macija apie profesionalus trum pai pri-
statomos jų biografijos, patys svar-
biausi nuopelnai Lietuvai, patei kiamos
fotografijos, taip pat koks nors įdomus
biografijos faktas ir ne didelė citata: as-
mens mintys ar min tys apie tą asmenį.
Visos parodoje naudojamos iliustraci-
jos yra surinktos iš įvairių Lietuvos ir
pasaulio atminties saugojimo institu-
cijų, o visos publikuojamos knygos
saugomos Lietuvos nacionalinėje M.
Maž vydo bibliotekoje.

Užsieniečiai, dirbę Lietuvos la bui
pristatomi pagal jų darbo sritis – sten-
de „Kūrė teisę” galima rasti žmones,
kurie prisidėjo prie jaunos valstybės
teisinės valstybės kūrimo, „Mokė kal-
bų” pristatomi profesionalai, dirbę
šioje srityje, „Gydė žmones” – garsūs
medikai moksli nin kai, darbavęsi VDU
naujai įkurtame Medicinos fakultete. 

Čia rasime ir garsius istorikus,

tarp kurių Sibiro lageryje miręs garsus
filosofas, poetas Levas Karsavi nas, ar-
chitektus, kurių suprojektuoti pastatai
papuošė Kauną ir kitus Lie tuvos mies-
tus. Dėmesys skiriamas ir tiksliųjų
mokslų specialistams vokiečiams Vic-
tor Jungfer bei Otto Theodor Volk, o
stende „Saugojo knygas” pristatomi
pirmasis Centralinio valstybės kny-
gyno vadovas latvis baltistas Eduardas
Volteris bei bibliografas iš Baltarusi-
jos Aleksandras Ružancovas.

Dėmesys parodoje skirtas ir gar-
siems kalbininkams švedui Knut Olof
Falk bei šveicarams Franz Bren der ir
Alfred Senn. Pastarasis filologas, lek-
sikografas Lietuvos universitete va-
dovavo lyginamojo kalbų mokslo ka-
tedrai, išleido lietuvių kalbos vadovė-
lį vokiečių kalba. Jo sūnus Alfred
Erich Senn, miręs 2016 metų kovą,
yra laikomas vienu žymiausių Lietu-
vos XX amžiaus istorijos tyrinėtojų.   

Stende „Puoselėjo kultūrą” paro-
dos rengėjai pristato Kaune dirbusią
garsią Rusijos baleriną, choreografę ir
pedagogę Olgą Dubeneckienę, taip pat
filosofą, vieną svarbiausių Lietu vos fi-
losofijos veikalų „Logiką” išleidusį
Vosylių Sezemaną, gimusį vokietės ir
švedo šeimoje. Čia rasime ir garsųjį
šveicarą filosofą Juozą Eretą, itin ak-
tyviai dirbusį Lietuvoje ir palikusį
ryškius savo veiklos pėdsakus net ke-
liose srityse – ir kaip pedagogas, pub-
licistas, ELTA steigėjas bei pirmasis va-
dovas.      

Parodos lankytojai vienoje iš Ro-
tušės salių įgytas žinias gali pasitik-
rinti sužaisdami stalo žaidimą „Lie-
tuvon!”, kurio tikslas yra pirmajam pa-
siekti Lietuvą, pakeliui teisingai at-
sakant į klausimus apie parodos „Už-
sienio profesionalai – Lietu vai” hero-
jus ir sritis, kuriose jie dir bo. Paroda
Kauno rotušėje veiks iki kovo 19 die-
nos.

Pasitikrinti žinias kviečia stalo žaidimas „Lietuvon”.

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

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 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė
Vilnius (BNS) – Sausio 20 dieną

Marijampolėje vykusios iškilmingos
ceremonijos metu paskelbta 2018-ųjų
Lietuvos kultūros sostinės programos
pradžia.

Pasveikinti Marijampolės atvyko
įvairios istorinės asmenybės: arklių
kinkinio traukiama karieta atvyko
XVIII amžiaus grafienė Pranciška
Ščiukaitė-Butlerienė, vėliau į sceną
lipo kalbininkas Jonas Jablonskis su
rašytoja Julija Beniuševičiūte-Žy-
mantiene Žemaite. Senoviniu auto-
mobiliu atvyko tarpukario Prezidentas
Kazys Grinius su žmona Joana. Dar
viena karieta atvyko Nepriklausomy-
bės akto signataras Jonas Basanavi-
čius su publicistu Vincu Kudirka. Is-

torinės asmenybės trumpai prisistatė
ir sveikino Marijampolę kultūros sos-
tinės proga, o savo pasirodymą baigė
drauge su susirinkusiaisiais sugiedo-
ję Tautišką giesmę.

Šių metų Lietuvos kultūros sosti-
ne paskelbta Marijampolė daug dė-
mesio iš Sūduvos krašto kilusioms ar
čia gyvenusiomis istorinėms asme-
nybėms žada skirti ir programoje.

Vėliau rodyta 3D projekcija, kuri
pasakojo Marijampolės miesto kūri-
mosi istoriją, vyko šokėjų pasirody-
mas, šventinis fejerverkas.

Iš viso per metus kultūros sostine
tituluotoje Marijampolėje planuoja-
ma apie 200 koncertų, akcijų, parodų,
forumų ir kitų renginių.

Spręs ar draskyti užsienio leidinius 
Vilnius (BNS) – Narkotikų, taba-

ko ir alkoholio kontrolės departa-
mentas svarstys, ką daryti su Lietuvoje
platinamuose užsienietiškuose žur-
naluose platinama alkoholio reklama.

Gavusi informaciją apie alkoholio
reklamą šiuose leidiniuose, instituci-
ja kol kas nedetalizuoja, kada pateiks
siūlymus išspręsti situaciją taip, kad
tokių žurnalų platintojams nereikėtų
jos slėpti.

„Vertiname informaciją. Tai yra
jautrus klausimas, nenorime viso šito
vilkinti, bet nenorime įsprausti sa-
vęs į vieną ar kitą datą. Tikrai steng-
simės viską padaryti operatyviai ir
maksimaliai protingu terminu”, –
sakė departamento Tabako ir alkoho-
lio kontrolės skyriaus vedėjas Jurgis
Kazlauskas.

Vilnius (Alkas.lt) – Vilniečiai
švęsti savo miesto gimtadienio vėl
kviečiami Kaune. Tik šįkart šventė
vyks ne gatvėse, o kauniečių namuose
ir restoranuose. Vilniaus gimtadienio
proga kauniečiai vilniečius kvies pas
save į svečius ir vaišins vakariene, o
Kaunas pasirūpins nemokamomis vil-
niečių kelionėmis.

Nors tikrasis Vilniaus gimtadienis
bus artėjantį ketvirtadienį, kaunie-
čiai sostinės gyventojus į svečius pri-
ims šeštadienį, sausio 27 dieną. Visos
šventinės vakarienės kauniečių na-
muose ir restoranuose vyks vienu
metu – šeštadienį, nuo  6  val. v. „Pra-
ėjusiais metais per Vilniaus gimta-
dienį galutinai sugriuvo mitas apie
dviejų didžiausių Lietuvos miestų prie-
špriešą. Šiuolaikinis Kaunas Vilnių lai-
ko ne konkurentu, o draugu. Šiųmeti-
nio gimtadienio proga vilniečiams no-
rime įteikti jaukią ir šiltą dovaną –
kvietimą į namus ir skanią vakarienę.
Tikiu, kad atsiras daug kauniečių,
kurie prisidės prie šios dovanos Vil-
niui. Dabar viskas – kauniečių ran-
kose”, – pabrėžė Kauno meras Visval-
das Matijošaitis.

Kauno miesto savivaldybė kviečia
visus kauniečius, norinčius pasvei-
kinti Vilniaus gyventojus, registruotis
gimtadieniui skirtoje svetainėje do-
vana.kaunas.lt

Kauniečiai vilniečius gali kviesti
į savo namus arba į bet kurį mieste
esantį restoraną ar kavinę. Kauniečiai
taip pat gali nuspręsti, ar jie nori pa-
kviesti Vilniuje gyvenančius savo
draugus ar visiškai nepažįstamus sos-
tinės gyventojus. 

Pradėjus veikti gimtadieniui skir-
tai interneto svetainei dovana.kau-
nas.lt  joje jau galima rasti kauniečių,
kviečiančių vilniečius į svečius. Beveik
pusė jų pasiryžo į svečius priimti vi-
siškai nepažįstamus sostinės gyven-
tojus.

Į vakarienes užsiregistravusius
vilniečius į Kauną nemokamai atveš,
o po to į sostinę taip pat nemokamai
parveš antrus metus iš eilės prie gim-
tadienio akcijos prisijungusi keleivių
pervežimo kompanija. Visų autobu-
sais vyksiančių vilniečių lauks suti-
kimas Kaune esančioje moderniau-
sioje Lietuvos autobusų stotyje, šven-
čiančioje 1 metų gimtadienį.

Praėjusiais metais netikėta Kauno
dovana Vilniui nustebino visą Lietuvą.
Šia proga Kaunas visiems to panoru-
siems vilniečiams padovanojo nemo-
kamas keliones autobusais, nemoka-
mas ekskursijas bei nuolaidas ge-
riausiuose Kauno restoranuose, kavi-
nėse ir baruose. Vilniaus gimtadienį
Kaune šventė daugiau nei tūkstantis
vilniečių.

Kaunas paruošė netikėtą dovaną Vilniui 

Pirmosios D. Trump valdymo metinės
Washingtonas (BNS) – Preziden-

to Donald Trump pirmąsias inaugu-
racijos metines sausio 20 dieną žymė-
jo vyriausybės uždarymas ir jo kalti-
nimai demokratams savo reikalavi-
mais paėmus amerikiečius įkaitais.

Nepasiekus sutarimo dėl išlaidų
plano, federalinės paslaugos buvo pra-
dėtos stabdyti arba riboti, nors įstaty-
mų leidėjai Senate tęsė diskusijas.

Svarbiausios paslaugos ir veikla
kariniame sektoriuje bus tęsiama, ta-
čiau daug viešojo sektoriaus darbuo-
tojų keliauja neapmokamų atostogų.
Net tarnaujantiems kariams nebus
mokamas atlyginimas, kol nebus pa-
siektas susitarimas iš naujo atidaryti
JAV vyriausybę.

Netrukus po šių naujienų pasiro-
dymo Baltųjų Rūmų biudžeto direkto-
rius Mick Mulvaney išleido nurodymą
vyriausybės tarnyboms „imtis įgy-
vendinti planus dėl tvarkingo veiklos
uždarymo”.

Dar sausio 19 dieną atrodė, kad su-
sitarimą pavyks pasiekti, nes D. Trump
beveik susitarė su Senato demokratų
mažumos vadovu Chuck Schumer dėl
priemonės, kuri neleistų išvaryti vai-
kystėje atvykusių ir dokumentų netu-
rinčių imigrantų.

Kongresą pasiekusiame tekste,
kuriuo buvo siekiama pratęsti vy-
riausybės veiklą dar keturioms savai-
tėms, kol tariamasi dėl galutinio susi-
tarimo, tokio kompromiso nebuvo ir
respublikonams nepavyko užsitikrin-
ti pakankamos demokratų paramos
balsavimui surengti.

Baltieji Rūmai užsipuolė Ch. Schu-
mer ir apkaltino jį dėl vyriausybės už-

darymo. D. Trump atstovė spaudai Sa-
rah Sanders paskelbė, kad Prezidentas
nesitars dėl imigracijos susitarimo,
kol Kongresas nesutiks atnaujinti
įprastų vyriausybės išlaidų.

Respublikonų daugumos lyderis
Mitch McConnell atkartojo Baltųjų
Rūmų žodžius, tačiau Ch. Schumer
atsikirto ir apkaltino D. Trump jį įti-
kinus, kad sutarimas dėl imigrantų
įmanomas, tačiau vėliau nesugebėjus
įkalbėti savo partijos.

Demokratai apkaltino respubli-
konus sužlugdžius susitarimo gali-
mybę atsisakymu finansuoti progra-
mą, kuri nuo deportavimo saugo 700
tūkst. „svajotojų” – dokumentų netu-
rinčių imigrantų, į JAV atvykusių vai-
kystėje.

Prezidentas atidėjo planus skristi
į Floridą atšvęsti pirmųjų inaugura-
cijos metinių liko Washingtone spręs-
ti krizės.

M. McConnell ieško naujo plano
vyriausybei finansuoti iki vasario 8
dienos.

Šiemet laukia vidurio kadencijos
rinkimai ir respublikonai rizikuoja
sulaukti rinkėjų nepasitenkinimo vy-
riausybės veiklos nutraukimu.

Apklausos rodė, kad 48 proc. ame-
rikiečių dėl galimo vyriausybės užda-
rymo kaltino D. Trump ir respubliko-
nus. Demokratus kaltino vos 28 pro-
centai.

Nuo 1990 metų JAV vyriausybė
buvo uždaryta keturis kartus. Praėju-
sį kartą taip nutiko 2013 metais, kai ne-
mokamų atostogų buvo išleista dau-
giau kaip 800 tūkst. vyriausybės tar-
nautojų.

Abbas prašys ES pripažinti Palestiną
Briuselis (BNS) – Palestiniečių

prezidentas Mahmud Abbas susitikime
su Europos Sąjungos šalių užsienio rei-
kalų ministrais paprašys Bendriją ofi-
cialiai pripažinti Palestinos valstybę.

M. Abbas susitikime pasakys, jog
ES turėtų žengti šį žingsnį ir tokiu
būdu atsakyti į JAV prezidento Donald
Trump sprendimą pripažinti Jeruzalę
Izraelio sostine.

M. Abbas pažėrė griežtos kritikos
JAV vadovui, pareiškęs, kad jo pa-
stangos išspręsti ilgai trunkantį konf-
liktą Artimuosiuose Rytuose yra „am-

žiaus antausis”.
Palestiniečių prezidentas išpro-

vokavo tarptautinį susirūpinimą pa-
reiškęs, kad Izraelis savo veiksmais su-
žlugdė vadinamuosius Oslo taikos su-
sitarimus.

M. Abbas artimiausiomis dieno-
mis susitiks su ES diplomatijos vado-
ve Federica Mogherini ir 28 bloko vals-
tybių užsienio reikalų ministrais.

Palestinos valstybės pripažinimas
mažai tikėtinas – ES tai palieka nu-
spręsti kiekvienai valstybei narei in-
dividualiai.

S. Lavrovas grasina Vakarams
Maskva (Diena.lt) – Rusijos poli-

tikoje yra „raudonosios linijos”, ir
Vakarai privalo jas gerbti, pareiškė Ru-
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gejus Lavrovas.

„Jei vertinti taip, kad mes negali-
me turėti jokių interesų Euroatlanti-
niame regione, tuomet Rusijos Fede-
racijos siena – raudonoji linija. Esmė
ta, kad turime teisėtų interesų – yra
rusų, kurie atsidūrė užsienyje suby-
rėjus Sovietų Sąjungai, ir turime kul-
tūrinius, istorinius, glaudžius asme-
ninius bei šeimų saitus su savo kai-
mynais”, – sakė S. Lavrovas.

Jo žodžiais, Rusija turi teisę ginti

savo tėvynainių interesus, ypač tada,
kai jie yra varomi iš šalių, kur jie gy-
vena, kuomet varžomos jų teisės taip,
kaip tai vyko Ukrainoje.

Indijoje gesino degantį ežerą
Bangaloras, Indija (Faktai.lt) –

Tūkstančiai Indijos karių šalies pie-
tuose esančiame Bangaloro mieste
daug valandų gesino didžiulį gaisrą
itin užterštame ežere.

Gesinti gaisro, kuris kėlė pavojų
kariškių teritorijai, buvo iškviesta be-
veik 5 tūkst. karių. Iš Belanduro ežero,

kuriame susikaupusios kanalizacijos
ir cheminės nuotekos, statybinės at-
liekos, kilo didžiuliai dūmų stulpai.

Pernai gegužės mėnesį buvo užsi-
degęs kito Bangaloro – vieno iš pa-
grindinių Indijos informacinių tech-
nologijų centrų – ežeras. Gaisras kilo
padegus į ežerą suverstas šiukšles.

Pernai Kauno dovana Vilniui sulaukė neįti-
kėtino populiarumo.                Alfa.lt nuotr. 

S. Lavrovas sako, kad yra ribos, kurių Rusi-
ja peržengti neleis.               Al Jazera nuotr.

Jis teigė, kad kontrolieriai šią sa-
vaitę gavo informaciją apie užsienio lei-
dinių rinkos mastą iš didžiausio Lie-
tuvoje tokių žurnalų platintojo „Press
Express”.

Ši bendrovė visoje Lietuvoje pla-
tina iki 300-ų leidinių, kuriuose gali
būti alkoholio reklama.

Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas nusprendė
to nedaryti viešojoje erdvėje kilus pa-
sipiktinimui, kad nuo sausio įsigalio-
jus alkoholio reklamos draudimui to-
kių leidinių platintojai ėmė plėšyti iš
jų lapus su alkoholio reklama ar kitaip
ją slėpti.

Jau yra registuota įstatymų pa-
taisa, numatanti alkoholio reklamos
draudimo išimtį importuotiems leidi-
niams užsienio kalba.
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Aldona E. Kavaliūnas, gyvenanti Waukegan, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir  paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.

Regimantas Vedegys, gyvenantis Huntley, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Angelė J. Raulinaitis, gyvenanti Burbank, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos
žodžius skiriame Jums.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

2017 m. gruodžio 21 d., pašauktas
Viešpaties angelo, šį pasaulį po sunkios
ligos savo namuose Novi, MI, apleido
tik 66-erių sulaukęs Juozas Rapolas
Vaičiūnas.

Susipažinau su Jane ir Juozu Vai-
čiūnais prieš beveik penkerius
metus, kai buvusi Šv. Antano

lietuvių parapija Detroit, MI, susi-
jungė su Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapija, Southfield, MI. Juozas Vaičiū-
nas buvo parapijos administratorius ir
fotografas. Juozas ir Janė Vaičiūnai
buvo graži, nuoširdi, gerai nusiteiku-
si ir draugiška pora.  

Juozas Vaičiūnas gimė 1951 m.
spalio 24 d. Toronto, Ontario, Canada,
Gražinos ir Broniaus Vaičiūnų šei-
moje. Juozo tėvelis mirė, kai Juozas
buvo vienerių metukų. Motina su ma-
žuoju Juozuku persikėlė į Windsor, On-
tario, arčiau savo tėvų. Po kiek metų
Gražina ištekėjo už Jono Urbono. Šei-
ma apsigyveno Toronto. 1961 m. Gra-
žina ir Jonas Urbonai su Juozu ir ma-
žąja sesute Ramona persikėlė į JAV ir
1964 m. apsigyveno Clawson, MI.

1969 m. Juozas Vaičiūnas baigė
gimnaziją Šv. Antano pranciškonų vie-
nuolyne Kennebunkport, Maine. Jis
studijavo fotografiją Wayne State Uni-
versity, Detroit, MI. Ilgus metus Juozas
Vaičiūnas buvo nepriklausomas fo-
tografas. Talkino įvairiuose rengi-
niuose International Institute, Det-
roit, MI, ir už nuopelnus buvo įam-
žintas instituto šlovės muziejuje. Juo-
zo nuotraukos buvo eksponuojamos
,,Cobo Hall” renginių komplekse, Det-
roit, MI. 

Juozas Vaičiūnas turėjo du sū-
nus: Justin (30 m.) ir Matt (27 m.). Pro-
gai esant Juozas pasidžiaugdavo sūnų
pasiekimais. 

2005 m. birželio 25 d. Juozas su-
mainė aukso žiedus su savo mylimąja
Jane Leparskas. Kun. Ričardas Repšys
juos sutuokė Bloomfield Hills mieste,
MI.

A. a. Juozas Vaičiūnas ir žmona
Jane buvo uolūs Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijos nariai. Velionis buvo
ilgametis parapijos administratorius
bei fotografas, o Jane – ilgus metus re-
mia lietuvišką veiklą. Kartu su sūnu-
mi Justin dalijosi maisto gaminimo
idėjomis. Justin šiuo metu dirba vir-
tuvės šefu restorane Florida valstijo-
je.

Vasaros laiku Juozas mėgo daly-
vauti lietuviškoje Dainavos stovyklo-
je, Manchester, MI, kur fotografuoda-
vo renginius ir bendraudavo su lietu-
viais. 2013 m. ten jam ir gimė idėja
įkurti tarptautinę cepelinų dieną
,,World Zep Day”, kuri būtų švenčiama
pasaulio lietuvių telkiniuose kasmet
vasario pirmąjį sekmadienį. Būtent
tada, kai JAV vyksta ,,Super Bowl
Sunday” – amerikietiško futbolo tur-
nyras, mat Juozas įžvelgė, kad šio žai-
dimo kamuolys panašus į cepeliną.
Taip pat Juozas Vaičiūnas sukūrė ,,Ce-
pelinų dienos” šūkį: ,,Kad visas pa-
saulis kvepėtų cepelinais!” bei rūpi-
nosi, kad ši tradicija prigytų visame
pasaulyje. Taip pat Juozas sukūrė
tinklalapį ,,Lithuanian Life in Det-
roit”, kuris ir dabar informuoja apie
parapijos veiklą, renginius, skelbia
nuotraukas ir t.t.

Val S. Bauza laidotuvių direktorė
Yolanda Zaparackienė tvarkė laido-
tuves, kurios vyko 2017 m. gruodžio 27
d., trečiadienį, Dievo Apvaizdos lietu-
vių bažnyčioje, Southfield, MI. Su Ve-
lioniu prieš šv. Mišias draugai ir pa-
žįstami galėjo atsisveikinti. 

Gedulingas Mišias koncelebravo
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas, jam asistavo jėzuitas kun. Lukas
Laniauskas. Giedojo ir vargonavo Rita
Giedraitienė. Šv. Raštą skaitė Velionio
pusseserė Birutė Šileika-Fleck, Velio-
nio sesuo dr. Ramona Marsh ir po-
dukra Diana Kish. Pamoksle kun. G.
Jonikas papasakojo, kad a. a. Juozas

Užgeso ,,Pasaulio cepelinų dienos” steigėjo 

J. R. Vaičiūno gyvybės liepsnelė

buvo malonus, nuoširdus, gerą hu-
moro jausmą turėjęs ir nė vieno neį-
žeidęs žmogus. Klebonas padėkojo šei-
mai, giminėms, šeimos draugams už
a.a. Juozo Vaičiūno globą. 

Mišiose dalyvavo arti 200 žmo-
nių. Atsisveikinimo žodžius tarė kun.
Lukas Laniauskas, Velionio sūnus
Matt Vaičiūnas, posūnis Edmundas
Leparskas ir buvusi parapijos tarybos
pirmininkė Laima Maziliauskienė. 

A.a. Juozo Vaičiūno palaikai buvo
kremuoti. Jie bus palaidoti Šv. Kapo ka-
pinėse (Holy Schepulchre), Southfield,
MI. Tarp gėlių buvo rodytos nuotrau-
kos, kurios bylojo apie Velionio gyve-
nimą. 

Šermenų pietūs vyko Dievo Ap-
vaizdos parapijos kultūros centre. Šei-
mininkavo Regina Greenhalgh. Daly-
vavo daugiau kaip 130 žmonių. A. a.
Juozo Vaičiūno garbei buvo specialiai
pagaminti cepelinai. 

Šeima išreiškė padėką už dalyva-
vimą laidotuvių Mišiose, aukas ALS
Foundation, Dainavos stovyklai ir kt.

Pasiilgsime a.a. Juozo Vaičiūno
švelnių žodžių, geros širdies ir meile
spindinčių akių bei šypsenos.

2017 m. rugsėjo 24 d. Kensington
Park, Milford, MI, a. a. Juozo Vaičiūno
šeima surengė ,,Walk n’ Roll for ALS

2017”, kurį koordinavo podukra Aud-
ra Leparskas-Iadipaolo. Akcijos metu
surinkta 3,250 dol., kurie bus skirti tir-
ti a. a. Juozą Vaičiūną pakirtusiai ligai.
2016 m. gruodžio mėn. jam buvo diag-
nozuota „Bulbar onset ALS”, liga grei-
tai plėtėsi ir 2017 m. gruodžio 21 d. jis
mirė.

Ilsėkis ramybėje, mielas ir bran-
gus Juozai Vaičiūnai. Su Dievu!

Giliame nuliūdime liko: žmona
Jane Vaičiūnienė, sūnūs Justin ir
Matt Vaičiūnai, sesuo dr. Ramona su
vyru Peter Marsh ir vaikais Adam ir
Lily, gyvenantys Chicago, IL; podukra
Audra ir vyras Matt Iadipaolo bei jų
vaikučiai Matas, Jonas, Gabrielius ir
Anina; podukra Viktorija Leparskaitė;
posūnis Edmundas Leparskas su žmo-
na Deana ir jų vaikučiai Alana ir
John; podukra Diana su vyru Timothy
Dish ir jų vaikučiai Aras, Dominykas
ir Adomas. Pusseserė Birutė Šileika-
Fleck su vyru Bill ir pusseserė Ginta-
rė Šileika-Everett. Taip pat liūdi bro-
lienės su šeimomis – Rita ir Morkus
Mitriai; Roma Radzevičienė ir Nijolė
Brazienė. O taip pat liūdi giminės Ka-
nadoje ir Lietuvoje bei draugai, ben-
draminčiai ir Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos Southfield, MI, parapijie-
čiai.

,,World Zep Day” šventė Dievo Apvaizdos parapijoje. Gardžiuojasi cepelinais Juozas Vai-
čiūnas su žmona Jane. 2017 m. Šeimos archyvo nuotr.

Fotografas Juozas Vaičiūnas 2017 m. ,,Pa-
saulio cepelinų dienos” šventėje Dievo
Apvaizdos parapijoje. R. Švobienės nuotr.

A † A
NIJOLĖ A. BUTTS PEŽAITĖ

Mirė 2018 m. sausio 19 d. Palos Hills, IL.
Gimė 1942 m. gegužės 31 d. Panevėžyje, Lietuvoje.
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago,

IL.
Nuliūdę  liko:  duktė Gailė Kramer su vyru Steve; duktė Dana

Jen kinson; anūkai Andrew, Alex, Cody ir Cadence.
Velionė giedojo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chore.
A. a. Nijolė  buvo pašarvota  pirmadienį,  sausio 22 d. nuo 9

val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos vyko
11 val. r.  Petkus Lemont laidojimo namuose. 

Po religinių apeigų velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.   

Nuliūdusi šeima

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

Gyvenimas tarsi žvakė
Sužibo, sutirpo, užgeso

Senam klasės draugui

A † A
EUGENIJUI BUTĖNUI

išėjus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu šeimą ir
ar timuosius.

Linas Regis     
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Kviečiame dalyvauti Klaipėdos krašto at-
gavimo žygyje, kuris vyks sausio 28 d., sek-
madienį. Renkamės 1 val. p. p. prie 31-os gat-
vės paplūdimio. Ėjimas – 5 km, bėgimas – 9
km. Bėgimo pradžia – 1:30 val. p. p. Daly-
vius pasveikins Lietuvos šaulių sąjungos iš-
eivijoje vadas Julius R. Butkus ir LR genera-
linis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.
Po ėjimo/bėgimo dalyvių lauks kareiviška košė
ir karšta arbata. Pasipuoškite lietuviška atri-
butika! Informacija tel. 224-806-5294.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 28 d. 10 val. r. švęsime 4-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Po šv. Mi-
šių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apy-
linkybė ruošia pietus. Bus rodomas filmas iš
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvų
apie Jaunimo centro priestato atsiradimą (fil-
mavo Algimantas Kezys, redagavo Arvydas Re-
neckis). Visi laukiami. 

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-

pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas). 

� Vasario 25 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL
60632) švęsime auksinį atkurtos Lietuvos vals-
tybės jubiliejų. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių pa-
rapijos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba rengia mi-
nėjimą. Prelegentas dr. Robertas Vitas kalbės
tema ,,Išeivijos mokslinis gyvenimas”. Meni-
nę programą atliks šokių grupė ,,Suktinis”. Bus
Lietuvos gimtadienio tortas ir kavutė. Programa
ir vaišės – nemokamos. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

� Kovo 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijos salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti. 

Nemira Šumskis, garbės prenumeratorė, gyvenanti
Chicago, IL, dar metams pratęsė laikraščio garbės pre-

numeratą. Nuoširdus ačiū už paramą, kurią mes visuo-
met jaučiame. 

Arvydas Barzdukas, garbės prenumeratorius, gy-
venantis Falls Church, VA, dar metams pratęsė laikraš-

čio garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad skai-
tote mūsų  laikraštį.

Irena Raulinaitis, garbės prenumeratorė,  gyve-
nanti Glenda le,  CA, dar metams pratęsė laikraščio gar-
bės prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio lei-

dybos išlaidoms sumažinti. Pagarba ir padėka už spausdinto žodžio išsaugojimą
išeivijoje ir dosnią auką.

Joana A. Stoškus,  garbės prenumeratorė, gyvenanti Palos Park, IL, dar me-
tams pratęsė laikraščio garbės prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaito-
te mūsų laikraštį ir jį remiate.

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybos išlaidoms paremti
paaukojo 100 dol. Leonidas J. Ragas,  Bloomingdale, IL; Margarita
Momkienė, Lemont, IL; Regina Pollack, Tinley Park, IL; Nemira Šumskienė,
Chicago, IL; Joana A. Stoškus, Palos Park, IL; Nijolė Martinaittytė Nelson,
Chicago, IL; George M. Lendraitis, Palos Heights, IL; John R.  Dainauskas,
Wooodridge, IL; Rimas J. Banys, Burr Ridge, IL; John P.  Šalčius, Lake Forest,
IL. 50 dol. Vidmantas Raišys, Mercer Island, WA; Kazys Žutautas, St.
Augustine, FL; Joseph V. Dėdinas, Woodland Hills, CA; Dalia Woss, Missouri
City, TX; Regina Matonis,  Burbank, IL; Raminta Sinkus, Lemont, IL; Leonas
Bildušas, Tyler, TX; Felix C. Rekus, Durham, NC; Ada E. Sutkuvienė, Beverly
Shores, IN; Kristina S. Kazemek, Chicago, IL; Gražina Damijonaitis,
Willowbrook, IL; Birutė Meskelė, Arlington Heights, IL; George Stuopis,
Sharon, MA; Alma Vilkas-Stočkus, La Canada, CA; Gražina Vižinienė,
Willowbrook, IL; John W. Kuncas, Deland, FL; Kęstutis Ječius, Villa Park, IL;
Grace Šeduikis Joyce, Parkland,  FL; Dalilė Polikaitienė, Westlake Village, CA;
Irena A. Raulinaitis, Glendale,  CA.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugui” paaukojo 100 dol. V.
V. Mikuckis, LA Canada, CA. 50 dol. Leonas L. Bildušas, Tyler, TX; Rimas J.
Banys, Burr Ridge, IL; Renata V. Jankauskas, Gulf Breeze, FL; Arūnas K.
Draugelis, Lemont, IL; Rimas F. Černius, La Grange PK, IL; Raymond Sližys;
Roman Vanagūnas, Winfield, IL; Nijolė  Bražėnas-Paronetto, Sparkill, NY; Paul
C. Mileris, Omaha, NE; Viktoras Kuraitis, Mokena, IL; Mary Radis Shaumburg,
IL; Aldona K. Šmulkštienė, Chicago, IL.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą

URM Užsienio lietuvių departamentas praneša, kad www.lietuva.lt puslapyje pa-
teikiamas atnaujintas Šimtmečiui skirtos vaizdinės informacijos rinkinys:
http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/identiteto-rinkinys . Kviečiame naudotis!

... jeigu noras groti būna didesnis už pačią asmenybę, tada
tereikia tik trupučio laiko, kad ir „dideli” rezultatai būtų pasiekti!

Nuotraukoje – muz. Ričardas Sokas su savo krikštasūniu Vin-
centu Marcinkumi. Aurelijos Dobrovolskienės nuotr.

Mieli skaitytojai, kviečiame ir jus pasidalinti savo „pagautomis akimirkomis”!

Pagauta akimirka


