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Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome – Molière

Lietuvos ambasadorius JAV  Rolandas Kriščiūnas birželio 8
d. dalyvavo kasmetinėje komunizmo aukų pagerbimo cere-
monijoje. R. Kriščiūnas kartu su Washingtone įsikūrusio ko-

munizmo aukų memorialinio fondo vadovybe ir kitų šalių am-
basadoriais padėjo vainiką prie paminklo komunizmo aukoms
atminti. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Lietuvos partizanų pa-
gerbimo iniciatyvinė grupė, vadovaujama Alekso Radžiaus.

Šių metų ceremonijos metu buvo pagerbtas Kubos disidentas
Oswaldo Payá (po mirties) – Truman-Reagan laisvės medalis buvo
įteiktas jo dukrai Rosa María Payá.

Pagarbos ir atminimo medalis, kurį įsteigė Komunizmo aukų
memorialinis fondas, kiekvienais metais įteikiamas pasižymė-
jusiems kovotojams už laisvę. Šiuo medaliu pirmasis buvo įver-
tintas Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vy-
tautas Landsbergis. Truman-Reagan medaliais taip pat buvo pa-
gerbtos tokios asmenybės kaip Jonas Paulius II, Čekijos prezi-
dentas Vaclav Havel, Lenkijos prezidentas Lech Walesa,  kiti žy-
mūs Vidurio ir Rytų Europos bei kitų su komunizmu kovojusių
ar tebekovojančių šalių disidentai.

Memorialas komunizmo aukoms atminti Washingtone ati-
dengtas 2007 m. birželio 12 d. Jau tapo tradicija kiekvienų metų
birželio mėnesio pradžioje surengti vainikų padėjimo ceremo-
niją šalia paminklo viso pasaulio komunizmo aukoms atminti.

LR ambasados Washingtone info 

Ambasadorius R. Kriščiūnas (k.) ir ceremonijos dalyviai prie paminklo komunizmo aukoms. LR ambasados Washingtone  nuotraukos

Washingtone pagerbtos komunizmo aukos

Lietuvius visame pasaulyje suvienijo bėgimas

Bėgimo ,,Penki už Lietuvą” akimirkos Čikagoje ir Washingtone.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Sekmadienį, birželio 10 dieną Amerikos lietuviai įsijungė
į Pasaulio lietuvių bėgimą ,,Penki už Lietuvą”. Tai buvo
jubiliejinis, penktasis pasaulio lietuvius vienijantis ren-

ginys, skirtas šiais metais švenčiamam Lietuvos valsty-

bės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Į Čikagos lietuvių bė-
gimo klubo kvietimą atsiliepė 50 dalyvių. Sekmadienį iš ryto
lijo lietus, tačiau prieš startą dangus išsigiedrijo. Michigano
ežero pakrantę nušvietė Lietuvos tautinės spalvos – gel-
tona, žalia ir raudona – jomis pasipuošę bėgikai ir ėjikai
palei ežerą nusidriekusia trasa įveikė 5 kilometrus. – 3  psl.

Lietuvos vainikas – gražiausias!

Silvijos Basijokaitės nuotr. LR ambasados JAV nuotr



komiteto tyrimą, kad verslo struktūros, turinčios ry-
šių su Rusijos kapitalu, bandė užvaldyti valstybę. Į
pavojingą voratinklį buvo įsipainioję jauni politikai
liberalai, darę sandėrius su verslininkais (ir su
savo sąžine). Baisiausia, kad tai ne seni komunistai,
neturėję nieko šventa. Tai nepriklausomos Lietuvos
užauginti žmonės. Liberalų vadui Eligijui Masiuliui,
pagautam su šimtatūkstantine kyšio suma, tik 43-eji,
jo bendrininkams – ne ką daugiau. Lietuvai atsiku-
riant jie buvo paaugliai, taigi intelektualiai ir poli-
tiškai jie brendo nepriklausomybės dvasioje. O juk
į laisvę ėjome su teisybės ir teisingumo viltimi?! Tai
dar kartą rodo, kad vieną dieną atsibudę geresni ne-
tapsime. Sovietinis okupacinis režimas kelias kartas
vertė neturėti nieko šventa. Tad ir tapome nešventais,
tokius užauginome ir vaikus. Ne be reikalo sakoma,
kad blogoji patirtis išsitrina tik trečioje kartoje. 

Įdomus sutapimas

Prasidėjus korupcijos skandalui ir Liberalų
partijos griūčiai staiga iš nebūties išlindo garsusis
valstybės pinigų vagis,
nubaustas už 23 milijo-
nų litų pasisavinimą,
Viktoras Uspaskichas,
kuris greitu būdu per-
ėmė Darbo partiją. To-
kie dalykai nevyksta at-
sitiktinai – atrodo, jau
pradedama galvoti apie
būsimus rinkimus.
Nors šiuo metu atsako-
mybėn už korupciją pa-
traukti ne tik Liberalų
sąjūdis, bet ir Darbo
partija (antrą kartą ko-
rupcijos byloje pasirodo
Uspaskicho augintinis
ir bendražygis Vytau-
tas Gapšys), Uspaski-
chas išdrįsta pasirodyti
su nauju Lietuvos gel-
bėjimo planu, kuriame
vienas iš punktų sako – Lietuva turi tapti tiltu tarp
Rusijos ir Amerikos. Tuo pačiu jis pažėrė kaltinimų
Tėvynės sąjungai, vienai iš nedaugelio partijų, ne-
minimų šiame korupciniame tyrime. 

Toks vaizdelis. Į „Lietuvos ryto” televiziją, kurios
dalį akcijų valdo rusiškas kapitalas, pasikviečiamas
taip pat užmirštas politikas, Vilnijoje gimęs polici-
ninkas, rusakalbis teisininkas Aleksandr Sacha-
ruk, kuris, su Tautos prisikėlimo partija atėjęs į Sei-
mą, vėliau per apkaltą buvo pašalintas. Mat vieno po-
sėdžio metu net 13 kartų balsavo už kitą Seimo
narį, tuo metu su panele turistavusį po pasaulį. To
buvusio politiko staiga „atbudo” sąžinė, ir jis išėjo
į eterį paskelbti senas naujienas – kad viso to ko-
rupcijos skandalo „stogas” buvo ne kas kitas, o Tė-
vynės sąjunga, ir jis buvo to liudininkas. Įkandin ži-
niasklaidoje paskelbiamas Uspaskicho straipsnis –
štai, žiūrėkite – Sachruko liudijimas yra tikra bom-
ba! Štai kas tikrieji kaltininkai! Sąjūdžio, atvedusio
į Nepriklausomybę, vadas ir pirmasis nepriklauso-

mos Lietuvos vadovas, kurio iki šiol ne-
norima pripažinti, Vytautas Lands-
bergis sunerimo pareiškęs, kad Tė-
vynės sąjungą norima išstumti iš po-
litinio lauko. Nieko stebėtina – šiuo
metu iš Sąjūdžio gimusi Tėvynės
sąjunga yra aukščiausiai reitinguo-
se stovinti partija, aukščiau ir už val-
dančiuosius „valstiečius”. Nieko ste-
bėtina ir tai, kad „valstiečių” vadas
Ramūnas Karbauskis užsimojo ko-

rupcijos tyrimus tęsti toliau ir dabar ieškoti Tėvynės
sąjungos ir buvusio ministro pirmininko Andriaus
Kubiliaus nuodėmių laikotarpiu, kai jis valstybę iš-
vedė iš ekonominės ir finansinės krizės ir tuo suža-
vėjo Europą. Nors apie save R. Karbauskis įžūliai at-
sisakė pateikti žinių – iš kur jo milijoniniai turtai,
ar jie neturi sąsajų su rusišku kapitalu. Kadangi jo
frakcija turi daugumą Seime, ji nubalsuoja, jog R.
Karbauskio problemos nėra ir dėl įsigytų tūkstančių
ha žemių. 

Kai susirinkę 30-mečio švęsti buvę Sąjūdžio
veikėjai pareiškė, kad Lietuva dar nėra pasiekusi vi-
siškos nepriklausomybės, jie iš dalies buvo teisūs. Vis
dar vyksta kova už nepriklausomybę – ir viduje, ir
iš išorės vyksta spaudimas, kurį dažnu atveju inici-
juoja imperinės jėgos, suinteresuotos nestabilia pa-
dėtimi šalyje. Nemanau, kad Kremlius rimtai tikisi,
jog grąžinęs į politiką Uspaskichą grąžins jį ir į val-
džią – šiandien jo partijos reitingai to nerodo (nors
ką gali žinoti – pinigai yra galingi), bet šioks toks pa-
gyvėjimas matyti. Greičiausiai jis prisimintas dėl to,
kad iš politinio lauko išmuštų Tėvynės sąjungą

arba bent jau sumažintų jos autoritetą. Mat per jau-
nų vadų godumą sunaikintas Liberalų sąjūdis buvo
pagrindinis partneris dešiniajame sparne. Kito par-
tnerio konservatoriams nenusimato. Tad užtenka tik
įvelti TS į skandalą, kad ji negautų daugumos, ir to
užtektų, kad į valdžią vėl ateitų neprognozuojamos
jėgos, kurių, reikia manyti, dar sulauksime. Juk prieš
kiekvienerius rinkimus kas nors išdygsta. Tradici-
nė partija – socialdemokratai, kuriuos dar galima
buvo prognozuoti, dėl skilimo taip pat tapo nepajė-
gi. Tad belieka tik sužlugdyti likusias sveikas poli-
tines jėgas – Tėvynės sąjungą ir Prezidentę. O prieš
jas kaip tik pakėlė ginklus valdančiosios partijos va-
das. Žiūrėsime, kaip elgsis jo beveidė komanda,
kuri iki šiol tik klusniai kilnojo rankas. 

Taigi istoriniame lauke nieko nauja – vyksta nuo-
latinė kova. (Kaip ir gamtoje.) Bet turime istorijos kel-
rodžių, kurie sako – nenuleiskite rankų, kova pasi-
teisina, gėris laimi, yra prasmės dirbti ir aukotis. Jei-
gu ne už save – bent už vaikus.

1918 m. atkurtos Lietuvos nepri-
klausomybės 100-metį lydi ypatingi
ženklai – Vilniuje, ant Gedimino kalno,
rasti 1863 m. sukilėlių vadų Zigmanto
Sierakausko ir galimai Konstantino Ka-
linausko palaikai; Vokietijos archy-
vuose rastas Vasario 16-osios aktas,
kurį rasti mažai kas tikėjosi ar net abe-
jojo, ar toks iš viso buvo. ir štai dar vie-
na nepaprasta žinia – Vilniuje, buvusiose Naš-
laitėlių (kur kažkada laidodavo benamius ir negi-
musius kūdikius) kapinėse Antakalnyje aptikti oku-
pacinio saugumo žiauriai kankinto partizanų karo
vado – Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Tam tik-
ra prasme tai simboliniai Lietuvos kovos už nepri-
klausomybę ženklai per visą okupacinį daugiau
kaip dviejų šimtų metų laikotarpį. Jie atnaujina su-
dėtingo mūsų valstybės ir tautos istorijos periodo su-
pratimą.

Kelias iki Vanago palaikų

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago
dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, ne-
tekusi tėvelio būdama maža mergaitė, niekada ne-
prarado vilties surasti jo palaikus. Ir štai Vilniaus
universiteto mokslo prorektorius, Medicinos fa-
kulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos ka-
tedros prof. Rimantas Jankauskas, vadovavęs pa-
laikų atpažinimui, spaudos konferencijoje paskelbė,
kad prieš savaitę atkasti palaikai tikrai yra A. Ra-
manausko, tai rodo įvairiapusiai tyrimai. Atpaži-
nimui pasitarnavo po kankinimų KGB rūsiuose da-
ryta jo galvos rentgeno nuotrauka bei DNR tyrimai.
Tai nebuvo atsitiktinis radinys, prie to eita daug
metų. „Tikrinome kiekvieną tikrą ir netikrą žinią,
visas galimas versijas ir po truputį artėjome prie
tikslo... Svarbu ir tai, kad pernai Vyriausybė išgir-
do mūsų prašymą ir skyrė paieškoms papildomų
lėšų”, – spaudos konferencijoje sakė Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro di-
rektorė Birutė Burauskaitė. Siūlas ėmė vyniotis, kai
į Genocido centrą atėjo žmogus, kuriam, matyt, grau-
žiamas sąžinės kaimynas, buvęs Našlaitėlių kapinių
sargas, prieš mirtį parodė vietą, kur KGB nurody-
mu užkasė jo tėvą – politinį kalinį. Tyrėjai suprato,
kad čia buvo slepiami nuteistųjų mirties bausme
1956-1969 m. politinių kalinių kūnai. Tolesnis do-
kumentų tyrinėjimas, įvairių duomenų lyginimas
atvedė iki vietos, kur buvo užkastas A. Ramanaus-
kas. Surasti reikėjo kelių hektarų plote, tarp kelių
tūkstančių ten esančių kapaviečių. Politinių kalinių
palaikų užkasimo vietos nebuvo nei aprašytos, nei
sunumeruotos. Okupantai, slėpdami savo juodus dar-
bus, sąmoningai politinių kalinių palaikus maišė su
kriminalinių kalinių palaikais, bet, pasirodo, tiesa
randa kelią. Pasak tyrėjų, tose pačiose kapinėse tu-
rėtų būti ir daugiau garsių Lietuvos partizanų pa-
laikų. Tikėtina, kad čia gali būti užkastas ir Anta-
nas Kraujelis-Siaubūnas, paskutinis Aukštaitijos
partizanas.

Ir kaip viskas įdomiai sukrenta – juk šie metai
Lietuvos Seimo yra paskelbti Adolfo Ramanausko
metais. Tai ženklai, tik juos mes turėtume išmokti
skaityti.

Dabarties ženklai

O 100-metį švenčiančios valstybės ženklai rodo,
kad kova už nepriklausomybę dar nebaigta. Įtampa
Lietuvos politinėje padangėje mažai kada nuslūgs-
ta. Kas seka pastarojo laikotarpio politinius įvykius,
žino apie Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos
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Lietuvius visame pasaulyje suvienijo bėgimas
Atkelta iš 1 psl.

Tarp moterų greičiausia
buvo Rita Šuliauskaitė, nuotolį
įveikusi per 22 min. ir 20 sek., iš
vyrų pirmasis atbėgo Eimantas
Dubauskas, jam iki finišo pri-
reikė tik 17 minučių ir 52 se-
kundžių. Tarp vaikų sparčiausi
buvo Lukas Varanauskas, Rokas
Bilevičius ir Benas Varanaus-
kas. 

Greičiausiai nuotolį įveikę
buvo pasveikinti, apdovanoti.
Sveikinimo žodį tarė LR genera-
linis konsulas Čikagoje Mantvy-
das Bekešius. Jis pažadėjo, kad
kitais metais ir pats dalyvaus
šiame tradiciniame pasaulio lie-
tuvius vienijančiame renginyje.

LR ambasada Washingtone
prane šė, kad susirinkusi JAV
sostinėje ir jos apylinkėse gyve-
nančių lietuvių entuziastų grupė
taip pat įveikė simbolinę pen-
kių kilometrų distanciją nuo is-
torinės Lietuvos ambasados iki
Baltųjų Rūmų ir atgal. Tarp bė-
gikų buvo ir antrasis ambasados
sekretorius Tadas Kubilius, ku-
ris ir koordinavo šį renginį. Vi-
siems bėgimo dalyviams Lietu-
vos ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas įteikė padėkos diplomus
už aktyvų dalyvavimą. Washing -
tono bėgimo dalyvius pasveikino
Jungtinėse Valstijose besilan-
kantis Lietuvos aplinkos vice-

Sveikiname naująją JAV LB Tarybą!

Ką parodė šie rinkimai? Visų pirma, jie nebuvo
labai aktyvūs – nei kandidatų, nei rinkėjų
skaičiumi. Buvo renkama 60 narių iš 71 kan-

didato. Kaip pranešė Krašto Rinkimų komisijos pir-
mininkė Ingrida Misevičienė, rinkimuose balsavo
3 110 JAV LB narių (turint galvoje, kad LB narys yra
kiekvienas iš mūsų, tai labai nedidelis skaičius). 831
narys balsavo internetu – palyginus su praėjusiais
rinkimais balsavusiųjų internetu skaičius padidė-
jo net 99 proc. Tuo tarpu bendras balsų skaičius pa-
didėjo tik 3.6 proc. Iš 60 išrinktų narių lygiai pusė
yra nauji nariai, t.y. nedalyvavę 2015–2018 metų Ta-
rybos darbe (prieš trejus metus tokių buvo apie treč-
dalis). Šiemet buvo išsiųsta apie 20 tūkst. interne-
tinio balsavimo kortelių, tačiau, kaip pastebėjo I. Mi-
sevičienė, užsiregistravusieji balsavo žymiai akty-
viau (60–70 proc.) nei tie, kuriems papildomai buvo
siunčiamos kortelės (jų balsai sudarė 10–15 proc.). 

Nauja tendencija, ypač išryškėjusi Čikagoje, kai
atsirado Čikagos lietuvių apylinkė, kuri neturi
griežtos geografines zonos, yra tai, kad priklausy-
mas vienai ar kitai apylinkei nebūtinai turi būti dik-
tuojamas gyvenamojo adreso ar prisirišimo prie pa-
rapijos. Labiau lemia interesų bendrumas. Be to,
žmonės šiais laikais nuolat keičia gyvenamąją vie-
tą, išvažiuoja tai mokytis, tai dirbti, ir tai irgi kei-
čia tradicinę apylinkių sampratą. Žmogus turi pa-
sirinkti, kur jis nori balsuoti, o apylinkėms reikia
nuolat atnaujinti savo narių sąrašus. Beje, nuolati-
nis kraustymasis, didelis žmonių judėjimas iš vie-
tos į vietą yra dar viena priežastis, kodėl ateitis pri-
klauso internetiniam balsavimui. 

ministras Martynas Norbu-
tas.

Pasaulio lietuvių bėgimas
suvienijo lietuvius, išsibars-
čiusius po skirtingus pasaulio
kampelius, o 5 km atstumo
bėgimas simboliškai apjuosė
visus penkis kontinentus. Bė-
gimo žemėlapyje buvo ir dau-
giau JAV miestų, kuriuose gy-
venantys lietuviai įsijungė į
bėgimą ,,Penki už Lietuvą”.
Tai Salt Lake City, Portlan-
das, Tampa, Orlandas, New
Yorkas.  Nors daugiausiai bė-
gimo entuziastus vienijančių
taškų – Europos žemėlapyje,
tačiau smagu matyti, kad į šį
tradiciniu tapusį pasaulio lie-
tuvių bėgimą dalyvavo ir Pie-
tų Afrikoje, Saudo Arabijoje,
Kinijoje, Pietų Korėjoje, Tai-
vane ir net Naujoje Zelandijoje
gyvenančių tautiečių. Pasak
rengėjų (,,Citadele Kauno ma-
ratonas”, Suomijos jaunimo
sąjunga) žiniomis, bėgo be-
veik 2 tūkstančiai mūsų tau-
tiečių 55 pasaulio miestuose.
Šie lietuviai bėgikai iš įvairių
pasaulio šalių nuotoliniu da-
lyvavimu parėmė Lietuvoje
birželio 10 dieną vykusį ,,Ci-
tadele Kauno maratoną”, ku-
riame šiais metais jame star-
tavo apie puspenkto tūkstan-
čio bėgikų iš 45 skirtingų pa-
saulio šalių. 

Pusšimtis Čikagos lietuvių smagiai įveikė 5 kilometrų nuotolį. Silvijos Basijokaitės nuotr.

Washingtono bėgikams nepritrūko entuziazmo. LR ambasados JAV nuotr.

Gegužės 15 dieną baigėsi rinkimai į JAV

Lietuvių Bendruomenės (LB) XXII Tarybą.

Naujai išrinktos JAV LB Tarybos nario įga-

liojimai prasideda Tarybos rinkiminių

metų pirmoje Tarybos sesijoje, kuri vyks

š. m. rugsėjo 28–30 d. Portlande, Oregono

valstijoje.

Neapsieita be nesusipratimų

Rinkimų komisijai teko susidurti ir su kai ku-
riais iškilusiais nesklandumais. Visų pirma, ne visi
norintys kandidatuoti į Tarybą galėjo tai padaryti,
nes du norėję kandidatuoti asmenys pavėlavo pateikti
paraiškas, o viena anketa buvo išsiųsta klaidingu ad-
resu. 

Antra, dvi apylinkės vykdė asmeninį balsavimą,
nesudariusios rinkiminės komisijos ir iš anksto
nepranešusios, kad toks balsavimas vyks – tai Dal-
las  ir New Yorko miesto apylinkės. Apsvarsčiusi ir
įvertinusi visas balsavimo aplinkybes Rinkimų ko-
misija abu balsavimus pripažino galiojančiais, tačiau
pareikalavo, kad ateityje visos apylinkės rimtai at-
sižvelgtų į rinkiminę tvarką, o taip pat bendradar-
biautų su apygardomis.

Tad kaip gi atrodo JAV LB XXII Taryba?

Amerikos kryžkelių apygarda: Arvydas Urbonavičius;

Connecticut apygarda: Rasa Dooling, Sigita Šimkuvienė-
Rosen, Agnė D’Orso, Laima Reiss;

Floridos apygarda: Juras Palukaitis, Tomas Mikonis, Alek-
sandras  Gedmintas;

Michigan apygarda: Algis Petrulis, Raminta Skipitytė-
Vilkienė, Almantas Galvanauskas;

Naujosios Anglijos (Bostono) apygarda: Juozas Kaz-
lauskas, Rima Girniuvienė, Tomas Girnius, Edvardas Bub-
nys, Giedrius Švenčionis, Eglė Milašauskaitė, Živilė Sy-
meonidis, Jonas Stundžia;

New Yorko apygarda: Rasa Mitrulevičienė, Tomas
Mitrulevičius, Rasa Savičiūtė-Sprindys, Rasa McKean, Val-
das Buožys;

Ohio apygarda: Zita Maščinskienė, Ričardas Širvinskas;

Pietryčių apygarda, rajonas 1: Rasa Miliūtė, Žilvinas Mer-
kevičius, Igoris Stepanovas;

Pietryčių apygarda, rajonas 2: Rimvydas Baltaduonis,
Vytautas Maciūnas, Gailius Draugelis, Daiva Kazlauskas;

Vakarų apygarda, rajonas 1: Danguolė Navickienė, Rin-
gailė Barysaitė, Raimundas Šilkaitis, Tomas Janušas, Ri-
čardas Černiauskas; 

Vakarų apygarda, rajonas 2: Giedrė Babarskienė, Ernesta
Ingelevičiūtė, Irena Blekys;

Vakarų apygarda, rajonas 3: Kęstutis Eidukonis;

Vidurio vakarų apygarda, rajonas 1: Juozas Polikaitis,
Austėja Sruoga, Artūras Žilys, Vytautas Sruoga, Svajo-
nė Kerelytė, Monika Dobrovolskytė, Marija Milda Šatienė,
Birutė Kairienė, Aušrelė Sakalaitė, Jon Platakis, Ingrida
Strokovas, Regina Butkus; 

Vidurio vakarų apygarda, rajonas 2: Loreta Raudonytė-
Vician;

Vidurio vakarų apygarda, rajonas 3: Gintautas Ste-
ponavičius, Gediminas Damašius, Violeta Rutkauskie-
nė, Palmira Janušonienė-Westholm, Živilė Norvilaitė-
Petersen.

Į Tarybą taip įeina dabartiniai apygardų valdy-
bų pirmininkai. Kaip aiškino Rinkimų komisijos pir-
mininkė, pirmininkai gali šiais metais keistis, nes
apygardoms privalu rinkiminiais metais vykdyti val-
dybos rinkimus, tačiau ne visos tą spės atlikti iki se-
sijos. Tad dabartiniai apygardų pirmininkai lieka Ta-
rybos nariais, kol jų nepakeis nauji nariai.

Priminsime, kad JAV LB Taryba yra vyriausias
LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį, veik-
los būdus, biudžeto paskirstymą. Tad nuo kiekvieno
jos nario priklauso JAV LB Tarybos darbo sėkmė, o
tuo pačiu ir visos didelės mūsų bendruomenės gy-
vastingumas. 

JAV LB Krašto Rinkimų komisija tikisi pro-
duktyvaus naujosios Tarybos darbo ir taria: Iki pa-
simatymo Portlande rugsėjo 28–30 dienomis!

JAV LB ir ,,Draugo” info



2018 BIRŽELIO 12, ANTRADIENIS DRAUGAS4

TELKINIAI

GIEDRĖ VENCIUS

Jau prieš kelis metus, Čikagos li tuanistinės mokyklos
direktorei Lai mai Apanavičienei, nutarus pasi trauk-
 ti iš direktorės pareigų, pradėta ieškoti naujo kandi-
dato. Tėvų komi teto dėmesį patraukė nuo 2005
metų mokykloje dirbanti mokytoja Vida Rupšienė, pir-
muosius žingsnius mo kykloje pradėjusi su čia atvestais
savo pačios vaikais. Moteris iš karto įsijungė į mokyklos
gyvenimą, mo kykla tapo lyg maža Lietuva tik į Ame-
 riką atvykusiai šeimai. Po pedagoginių bakalauro stu-
dijų Lietuvos sporto universitete Kaune, sekė magistro
socialinės studijos Vytauto Didžiojo universitete ir dar-
bas su studentais toje pačioje mokslo įstaigoje, kur
Vidai visada patiko dirbti su jaunais žmonėmis ir ap-
suptai žmonių. 

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida
Rupšienė pasakoja, kaip prabėgo pirmieji
mokslo metai naujose pareigose, kokios nau-

joves laukia ateinančiais bei atskleidžia Čikagos li-
tuanistinės mokyklos privalumus bei siekius. 

Čikagos  lituanistinės mokyklos siekis –
būti akademiškai stipria mokymo įstaiga

daug pastangų, tik meilės, pasididžiavimo, pagalbos
ir, žinoma, noro. Mūsų mo kykla visomis išgalėmis,
skatina ir ugdo supratingą tautinį jaunimą. Kvie čia-
mės svečius, rengiame tautines šventes ir bandome
pagrįstai parodyti, kokia graži ir reikalinga yra
mū sų gimtoji kalba. Turime begales padėkų iš grį-
žusių mokinių, kurie atei na pasakyti ačiū savo mo-
kytojams. Daugelis tokio jaunimo net nėra gimę Lie-
tuvoje, o tik lankę mūsų mokyklą bei šeimos ir mo-
kytojų pastangomis išlaikė gražią tartį ir kalbą. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su Čiurlionio ga-
lerijos vadove Viktorija Černičenko ir tikimės nau-
jų vėjų ateinančiais metais. Manau, greitu laiku į mo-
kyklą atvežę vaikus tėveliai galės įsijungti į naujas
veiklas ir būrelius sugalvotus tik jiems, prasmingai
praleisti laiką, kol vaikai mokosi.

Ką šiais metais nuveikėte, ko iki šiol mokykloje nebuvo?
Mokykloje gausu naujų idėjų. Svarbiausias da-

lykas, kuriuo aš asme niškai didžiuojuosi, tai abitu-
rientams skirta piniginė stipendija, kurią galime skir-
ti mokyklą parėmusių mecenatų, aukotojų dėka.
Tai piniginė sti pendija, kurią šiemet gavo trys šau-
niausi abiturientai – Kipras Januška, Laurynas Za-
vistanavičius ir Stefani ja Rekašiūtė. Kiekvienas no-
rintis gauti stipendiją abiturientas, privalėjo įvykdyti
tam tikrus reikalavimus. Reikiamą medžiagą pagal
rei kalavimus surinko ir komisijai pristatė 7 mokiniai,
bet tik trims pasisekė ją gauti. Kiekvienas abitu-
rientas gavo 1 000 dolerių stipendiją mokslams uni-
versitete arba kitoje mokykloje.

Pasibaigė dar vieneri mokslo metai, kokie jie buvo Jums,
jau antrus mokslo metus pradėsiančiai mokyklos direktorei?

Pradėjusi dirbti mokykloje mokiau vyresnių,
7–10 klasių moksleivius lietuvių kalbos ir teko dirb-
ti su abiem mokyklos direktorėmis – Jūra te Doviliene
ir Laima Apanavičiene, kurių patarimai dažnai gel-
bėja ir toliau. Kai man pasiūlė tapti mokyklos di-
rektore, sutikau, nes mokykla man labai rūpi, aš čia
praleidau daugiau nei dešimtmetį. Viskas čia juda į
priekį ir, žinoma, judės ir toliau. Galvočiau, kad pir-
mi metai buvo sėkmingi, o ir antri neprastesni. Mo-
kyk los projektai vykdomi ir turi tąsą, ra do rėmėjų –
žmonės patikėjo ir tiki mumis, kas labai džiugina. Mo-
kyklą remia tėveliai ir kiti geranoriški lie tuviai, ku-
rie nori ir gali padėti. Ačiū visiems. Tik tokių žmo-
nių dėka, mokyklos gyvenimas nestovi vietoje.  

Čikagos lituanistinė mokykla yra akademiškai
stipri mokymo įstaiga. Čia dirba mokytojai su pe-
dagoginiu išsilavinimu arba turintys daugiametę dar-
bo su vaikais/moki niais patirtį. Mano, kaip direk-
torės, mokyklos vadovės tikslas, sukurti sąlygas
mokiniams ir tėvams rasti čia savo tikslus bei siekius,
mokantis ir dirbant kartu. Kai išgirstu pasa kymą, jog

mūsų mokykloje sunku mokytis, nudžiungu, tai
man savotiš kas pagyrimas. 

Prisiminkite save, kokios min tys aplankė, kai vos tik
tapote di rektore? 

Minčių būta įvairių. Pirmiausia, po tiek metų
praleistų mo kykloje, žinojau, kiek direktorės dirba
ir kokią atsakomybę neša. Todėl dvejojau, ar tikrai
galiu tiek sa vęs atiduoti šiai veiklai? Giliai širdyje ti-
kėjau, kad galiu, tačiau lyg kaž kas vis dėlto stabdė,
nes buvau nu tarusi padaryti pertraukėlę po 11-kos
metų mokytojos darbo. Trūko įkvėpimo, naujos mo-
tyvacijos, jaučiausi, viską atidavusi, tiesiog įstrigu-
si rutinoje. Ir būtent tada, beieškant savyje atsaky-
mų, tėvų komitetas pasiūlė vadovauti geriausiai Či-
kagos apylin kių lituanistinei mokyklai. Naujas iš-
šūkis atėjęs kartu su paskutiniu padrąsinimu iš
šeimos. Mano vaikai, sūnus ir dukra, užaugo toje mo-
kykloje kartu su jausmu, jog ši mokykla yra jų ant-
rieji namai, pasididžiavimas, tad tereikėjo vieno sa-
kinio, nulėmusio mano apsisprendimą, – „...mama tu
myli šią mokyklą, ji turi  klestėti, nes kitaip, kur mo-
kysis tavo anūkai?”. Tai buvo mano naujos motyva-
cijos pradžia! Gyvenu šia mokykla, esu be galo lai-
minga tuo, kur esu ir tikiu, jog mokykla turi jėgų ir
įkvėpimo toliau tęsti savo veiklą.

Nuo kokių „direktoriškų” tikslų pradėjote? 
Pradėjus ruoštis naujiems mokslo metams, pa-

grindiniu tikslu tapo siekis išlaikyti esamą mokinių
skai čių. Esame patenkinti mokinių kiekiu, regist-
racija vyksta sklandžiai. Klasėse mokosi 10–15 moks-
leivių, kas užtikrina produktyvų mokyklos dar bą. Mo-
kymai vyksta glaudžioje erdvėje, mokytojas mato
kiekvieną mokinį individualiai. O tai turi didelę įta-
ką mokinių akademiniams pasie ki mams. Pagrindi-
nis mano, kaip direktorės tikslas – ne kiekybė, bet ko-
kybė, uždavinys rūpintis mokyklos mokomąja baze
(vadovėliais, komunikacijos priemonėmis, klasė-
mis), mokinių akademiniais pasiekimais. 

Mokykla įsikūrusi Čikagos Jau ni mo centre ir pa-
talpos visiškai pritaikytos mokyklai. Mokytojai turi
savo klases su priemonėmis, kurias gali palikti kla-
sėje, nereikia jų nešiotis ar kaip kitaip su tuo tvar-
kytis. Patalpomis naudojasi tik mokykla, kur nere-
tai daugelis mokyklų tuo pasigirti negali. Stengiamės
skatinti mokinius mokytis geriau, bet kartu nepa-
mirštame ir  mokytojų. Kiek įma noma remiame pre-
mijomis, dova nomis ir,
svarbiausia, geru žodžiu. 

Mokykla rengia ra-
šymo, skaitymo konkur-
sus. Mokiniai dalyvauja
labai noriai, nes žino, kad
jų triūsas bus kažkokiu
būdu paskatintas. Taip
pat bendradarbiaujame
su mokyklomis bei orga-
nizacijomis Lietuvoje.

Kuo daugiau dirbo, tuo
daugiau naujų minčių, kurias
norisi įgyvendinti?

Tas tiesa. Bandome
parodyti, kad mokykla
tai ne tik saugus vaiko
laiko praleidimas tarp
bendraminčių draugų.
Pasirenkant mokyklą, vi-
sada svarbu visi mokyk-
los rodikliai – tai, moki-
nių skaičius klasėse, mo-
kymo gairės ir, aišku, reiktų pasidomėti kiek moki-
nių baigia mokyklą ir kokiais pažymiais. Pasirenkant
mokyklą, būtina joje apsilankyti, pasidomėti, kuo mo-
kykla didžiuojasi, kokie jos siekiai ir prioritetai. Kai
renkamės amerikietiškas mokyklas, tikriname, ko-
kios jos, o apie lituanistinę, mano ma, kad nesvarbu.
Galvoju, kad gimtoji kalba yra svarbiausias dalykas,
ko negalime pamiršti ir turime siekti bet kokiomis
priemonėmis ją išlai kyti. Mūsų kalba nereikalauja

25-osios abiturientų laidos išleistuvių akimirka. 

Stovi svečias iš Lietuvos žurnalistas Algis Vaškevičius ir Auš-
relė Sakalaitė; sėdi Vida Rupšienė ir Laima Apanavičienė.

Mokykloje sėkmingai pasitvirtino „Pamokų
ruošimo klubas”. Po pamokų abiturientai laukia ma-
žųjų mokyklos draugų ir su jais ruošia pamokas. Beje,
tai viena iš sąlygų gauti stipendiją  – surinkti tam tik-
rą darbo su mažaisiais valandų skaičių lituanistinėje
mokykloje. Kiekvieną  mokyklinį šeštadienį pamo-
kų ruošti lieka 8–12 mokiniai. Tai dviguba nauda –
bendravimas tarp mokinių, jų žinių užtvirtinimas.
Mokymas vyksta abipusiai – mokosi tie, kurie ruo-

Vida Rupšienė su savo šeima: vyru Mindaugu, dukra Migle ir sūnumi Mantvydu. JC kie-
melis, 2010 m. Asmeninio archyvo nuotraukos
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šia pamokas, ir tie kurie padeda ruoš-
ti pamokas. 

Mokykloje kitąmet žadame įreng-
 ti interaktyvų mokamąjį kabinetą su
interaktyvia mokykline len ta. Sudo-
minti bei įtraukti vaikus į ugdymo pro-
cesą kasdien tampa vis sunkiau. Tech-
nologijų pasaulyje gi mę vaikai nori jas
matyti ir naudoti kiekviename žings-
nyje, o mes privalome nuo jų neatsi-
likti. Puikus būdas sujungti naujausias
technologijas ir ugdymo procesą – pa-
mokų metu naudoti interaktyviąsias
lentas. Mo kinukai galės liesti raides,
jas dėlioti, kas labiau pastūmės vaikus
mokslui. Kartu tai bus palengvinimas
ir mokytojams, jie galės pamokų metu
daugiau naudoti parodomosios me-
džiagos, vystyti projektus su kitomis
mokyklomis. 

O kaip klasės visai mažiu kams? Būtų
smagu sužinoti apie naujovę – klasė tėvams
ir vai kams?

Taip, tai nauja ir to nėra nei vie-
noje lituanistinėje mokykloje. Priima-
me vaikučius iki 3 metukų. Pačius
mažiausius, tai „Tėvų–vaikų klubas”,
kur iki 1.5 metukų kviečiame tėvus pa-
silikti drauge su savo vaikučiais, kiti
gali likti ir vieni, kuriuos prižiūrės mo-
kytojai. ČLM priima vaikučius į mo-
kyklą nuo 3 metų, tai kiškučių klasė. Ir
šiemet buvo pirmi metai, kaip paban-
dėme pakviesti į mokyklą pačius ma-
žiausius – tai nuo 0–3 metukų. Šioje kla-
sėje mažieji mokosi bendrauti, čia for-
muojami pirmieji tautiniai įgūdžiai.
Pačių mažiausių vaikučių tėvelius
kviečiame likti klasėje ir prisijungti
prie žaidimų-mokymų. Pats geriau-
sias mokymasis ankstyvajame amžiu-
je yra žaidimai. Tad mielai laukia me
mažųjų ir ateinančiais mokslo metais. 

Šios klasės poreikis atsirado jau
seniai. Mokykloje laukdavo ir nuobo-
džiaudavo mažieji jų vyresniems bro-
liams ar sesėms besimokant. Dabar jie
turi savo klasę, savo vietą, kur gali
smagiai  leisti laiką. Šią naujovę pa-
vadinimo „Tėvų ir vaikų klubu”.

Laikraštis jau yra rašęs apie Jūsų
mo kykloje pradėtus leisti naujus vadovėlius
pirmokėliams ir antrokėliams. Girdėjome,
kad trečiokėliai taip pat gaus naują vado-
vėlį. Tai yra didžiulis mokyklos postūmis mo-
kymo me todikos tobulėjimui? 

Mokykloje dirbama ties daug pro-
jektų,  kur  vienas  iš  jų,  tai Laimos
Apanavičienės vadovaujama lietuvių
kalbos vadovėlių ir pratybos sąsiuvi-
nių leidyba  – „Aš-pirmokas”, „Aš-ant-
rokas”. Pirmas vadovėlis ir pratybų są-
siuvinis buvo išleistas prieš man pra-
dėjus vadovauti mokyklai, o su antro-
jo atsiradimu teko susidurti. L. Apana-
vičienės dėka atsirado šie du nuosta-
būs leidiniai, kurių autorė  Elena Mar-

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusiais amžiais į JAV atvykę lietu-
viai iš karto suvokė, kaip svarbu yra pri-
klausyti kokiai nors organizacijai. Net
mirusio žmogaus nekrologe pirmiausiai
būdavo išvardijama, kokioms draugi-
joms ir asociacijoms priklausė velionis.
O jeigu jis neturėjo šeimos ir nebuvo jo-
kios organizacijos narys, tuomet net ir
miręs sulaukdavo priekaištų, kad nėra
kam pasirūpinti jo laidotuvėmis. 

Tokių ir panašių įdomių faktų
savo paskaitoje birželio 4 dieną
Balzeko lietuvių kultūros mu-

ziejuje pateikė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto istorijos doktorantas Egidijus
Balandis.  Jo paskaitos tema buvo –
„Amerikos lietuvių organizacijų, vei-
kusių 19 a. pabaigoje – 20 a. pradžioje
ideologinės srovės”. Prelegentą susi-
rinkusiems pristatė muziejaus įkūrė-
jas ir prezidentas Stanley Balzekas
Jr.

Į organizacijas vedė 
pragmatizmas

Kaip lietuvių emigrantai jautėsi at-
vykę į Ameriką, kuri pasaulyje garsė-
jo tuo, kad čia gyvenantys žmonės
mėgo jungtis į įvairiausias organiza-
cijas? Pasirodo, lietuviai greitai per-
prato organizacijų naudą ir patys ėmė
jas kurti, burdamiesi pagal ideologiją,
profesijas, visuomeninius, kultūri-
nius, politinius siekius. Priklausyti
kokiai nors draugijai, asociacijai ar ki-
tai organizacijai buvo labai svarbu, nes
susivienijime žmonės gaudavo patari-
mų, taip reikalingos pagalbos ligos ar
nelaimės metu. Taip pat jie kartu su-
siburdavo pasilinksminti, pasportuo-
ti, pasikalbėti apie politiką.

Savo paskaitoje E. Balandis pasa-
kojo, kad visuomeninėse organizaci-
jose išryškėjo politinės srovės. Lekto-
rius pristatė įtakingiausias iš jų, ilgė-
liau apsistodamas ties vidurio, libe-
raliąja srove – Amerikos lietuvių tau-
tine sandara. Jos įkūrėjas buvo garsus
laisvamanis – gydytojas, teisininkas,
spaudos ir politinis veikėjas Jonas
Šliūpas. Organizacija, gyvuodama
Amerikoje, atidžiai sekė Lietuvos po-
litinį gyvenimą. Sandara skilo 1926 me-
tais, kaip tik tuo metu, kai Lietuvoje
įvyko perversmas. Dalis Sandaros na-
rių palaikė Antaną Smetoną, o kita da-
lis jį kritikavo.

Lietuviai politikuodavo 
net sporto klubuose

Faktus „pagardino” citatomis

Įvairių organizacijų idėjų sklai-
dos laukas buvo laikraščiai, sporto
klubai „Klubai – tarsi kovos dėl žmonių
sielų arena”, – sakė lektorius, remda-
masis to meto spauda. Taip pat paran-
ku būdavo savo idėjas skleisti pikni-
kuose, kuriuos labai mėgo lietuviai.
Remdamasis žurnalisto, visuomeni-
ninko Juozo Otono Širvydo prisimini-
mais, E. Balandis pacitavo jo pastabą
apie tai, kad lietuvių piknikuose, kurie
buvo rengiami prohibicijos („sausojo

įstatymo” laikais JAV) daugelis svečių
„turėjo kontrabandos”, taigi, liūdna
ten nebūdavo.

Pranešime netrūko spalvingų ci-
tatų iš to meto – 19 a. pabaigos – 20 a.
pradžios spaudos, laiškų ir visuomenės
veikėjų užrašų. Klausytojai pranešėjui
pateikė klausimų, po paskaitos susi-
rinkusieji neskubėjo skirstytis, dis-
kutavo.

Ši E. Balandžio paskaita – jau ant-
roji Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje. Prieš dvejus metus jis skaitė pra-
nešimą apie lietuvių sporto klubus, ku-
riuose treniruodavosi vakarykščiai
gatvių mušeikos. Apie tai, kaip pa-
mažu iš jų tarpo išsiskyrė geriausieji
ir kaip iš pastarųjų buvo pradėta „lip-
dyti” žvaigždes. Šia tema E. Balandis
rengia disertaciją, todėl yra gerai ją iš-
studijavęs.

celionienė. Trečios klasės vadovėliui
ir pratybų sąsiuviniui paramos iš Lie-
tuvos Švietimo ir mokslo ministerijos
negavome. Bet pasi tarę su projekto
vadove, nutarėme trečios klasės va-
dovėlį bandyti išleis ti mokyklos, bei
kitų rėmėjų pastangomis. Dabar lauk-
sime grįžtant L. Apanavičienės iš Lie-
tuvos, kur ji žadėjo susitikti su vado-
vėlių ir pratybų autore, pasikalbėti dėl
tolimesnio bendradarbiavimo. Tikė-
kimės, kad viskas pavyks ir trečios kla-
sės mokinukai netrukus džiaugsis
nauju vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu.

Jau prasidėjo registracija į kitų metų
klases, į ką turėtų tė veliai atkreipti didžiausią
dė mesį?

Registracija prasidėjo kovo pra-
džioje. Kol kas viskas vyksta sėkmingai.
Jau turime pakankamą skaičių moki-
nių, kad sudarytų klasė. Tai džiugina!!!
Darbas mokykloje sutelktas į mokslo
ko kybę, tad tėvai norintys akademinio
progreso, tikrai rinksis mūsų mokyk-
lą. Čikagos lituanistinės mokyklos kon-
cepcija – klasėse, kurių vidurkis 8–12
mokinių, vaikas matomas, kaip atski-
ras individas, todėl ir mokslo progreso
lygis yra aukštas. Registruojantis arba
pradėjus domė tis lituanistinių mo-
kyklų veikla rei kia atkreipti dėmesį į
mūsų mokyklos teikiamus privalu-
mus. Vien tai, kad Illinojaus valstija mo-
kyklos bai gimą užskaito kaip antros už-
sienio kalbos kreditą yra didelis pliusas.
Apie mokinių skaičių klasėse ir mo-
kyklai pritaikytas patalpas jau minėjau
anksčiau, kaip ir apie mokytojų kvali-
fikaciją. Pas mus veikia tėvų naudoja-
ma programa – „Padė kime vieni ki-
tiems pasiekti mokyklą”. Tereikia už-
sirašyti mokykloje, o mes padėsime
kooperuotis tėveliams ir paeiliui vežti
šeštadieniais vaikus į mokyklą. Tai la-
bai populiaru ameri kietiškose mo-
kyklose,  tą pritaikėme ir mes. Taip pat
mokykloje vaikai gali nusipirkti šiltus
lietuviškos virtuvės pietus.

Be viso to, ką jau minėjau anks-
čiau, nuo kitų mokslo metų norime su-
burti   vaikus  į  būrelius  bandydami
atnaujinti  „Dramos studiją”  ir  išplė-
toti „Meno/Darbščiųjų rankų” bei
„Etno” būrelius, kurie mokyklos mo ki-
niams bus nemokami. Mokykloje jau
veikia lietuvių kalbą besimo kan čių
suaugusiųjų klasė ir formuojama vai-
kų, kurie nėra mokyklos mokiniai,
bet nori mokytis lietuvių kalbos klasė.
Tai tik dalis to, ką dar turime savo pla-
nuose. 

Tačiau geriausia, kai tėveliai, jei-
gu jie renkasi mokyklą, užsuktų pas
mus susipažinti ir įvertinti kasmetinį
mūsų triūsą, siekiant šios mokyklos
veiklą paversti naudinga ir reikalinga
mūsų bendruomenės dalimi. Iki nau-
jų susitikimų!

24-tos abiturientų laidos moksleiviai su savo auklėtoja Vida Rupšiene (pirma iš d.).

Paskaitos autorius Egidijus Balandis.

Muziejaus įkūrėjas S. Balzekas Jr. (d.) prieš renginį pasveikino visus atvykusius. 
Virginijos Petrauskienės nuotraukos
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tik ką Lietuvoje buvo išleista Lie tuvos istoriko, hu-
manitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Juo-
zo Skiriaus knyga „JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 m.”. Vienas žinomiausių išeivijos tyrinė-
tojų Lietu voje pabandė šiame solidžiame leidinyje ap-
žvelgti, kokius darbus per šimtmetį vardan tos Lietuvos
nu vei kė už Atlanto gyvenantys lietuviai. Tokią kny-
gą, artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų su-
kakčiai profesoriui pasiūlė parašyti Draugo fondo pir-
mininkė Marija Remienė. Siūlome skaitytojams pokalbį
su jos autoriumi prof. Juozu Skirium apie naująją kny-
gą, kuri jau netrukus bus pristatyta Lietuvoje.  

Apie ką rašoma šioje knygoje ir kam ji yra skirta?
Knygoje bandoma aptarti plačios Jungtinių

Amerikos Valstijų lietuvių veiklos vieną sritį – pa-
ramą ir darbus Lietuvos valstybei, jos gyvento-
jams per pastarąjį šimtmetį. Deja, aš galėjau tik

Knyga apie didžiulius Amerikos lietuvių darbus Lietuvai
nių dovanojimas Lietu vos muziejams, knygų – bib-
liote koms, organizacijų ir žymių išeivijos veikėjų do-
kumentų rinkinių perdavimas archyvams. Pagaliau
JAV lietuviai profesoriai ir mokytojai talkino Lie-
tuvos švietimui. O kur dar mūsų tautiečių paauko-
tas laisvalaikis dalyvaujant įvairiuose tautiniuose
rengi niuose ir ypač savanoriaujant – ren kant aukas,
pakuojant daiktus siuntimui į Lietuvą ir pan. Todėl
ir knygos pavadinime atsirado platesnė sąvoka
„darbai” vietoj „parama”.

Tenka pastebėti, kad išeivijos pa rama Lietuvai
praktiškai yra terra incognita mūsų tautiečiams Tė-
vynėje ir net pačioje Amerikoje. Dabar jau šios kny-
gos pagalba yra galimybė atskleisti JAV lietuvių
konkrečius darbus Lietuvai per visą šimtmetį, Lie-
tuvos valdžios dėmesį išeivijai. Tikiuosi, kad knyga
skaitytojui duos konkretų Lietuvos ir JAV lietuvių
ryšių vaizdą, ji turėtų išsklaidyti abejones, ar tie ry-
šiai yra reikalingi, ar abipusiai naudingi. Tuo pačiu
ši knyga – tai mano, kaip mokslininko padėka vi-
siems tautiečiams užsienyje, kurie visuomet mintyse
buvo Lie tuvoje, kurie išgyveno dėl jos, kurie mate-

rialiai ją rėmė ir kovojo
dėl jos.

Kas buvo sunkiausia ir
sudė tingiausia rašant nau-
jąją knygą?

Sunkiausia buvo ją
pradėti rašy ti. Kai gerb.
Marija Remienė, Drau-
go fondo pirmininkė
2014 metais man pasiū-
lė imtis šio projekto,
pradžioje aš labai su-
abejojau. Suabejojau dėl
to, ar pavyks vienoje
knygoje aprašyti ir at-
skleisti JAV lietuvių pa-
ramą Lietu vai per šimtą
metų; paramą, į kurią
buvo įtraukta dešimtys
išeivijos orga nizacijų,
šimtai draugijų, tūks-
tančiai mūsų tautiečių
Amerikoje. Juo labiau
kad 1990–2018 m. laiko-
tarpis buvo mokslinin-
kų dar netyri nėtas, ne-
aprašytas, man nežino-
mas. Pusę metų svars-
čiau, kaip galėtų at rody-
ti planuojama knyga. Ir
iki šiol aš, prisipažin-
siu, dar negaliu patikė-
 ti, kad pavyko šį didžiu-
lį darbą atlikti.

Rašant man nuošir-
džiai talkino išeivijos
žinovai – mano recen-
zentai: dr. Vitalija Stra-
vinskienė, knygos apie
Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenę autorė, dr.
Dalia Cidzikaitė – JAV
LB atstovė Lietuvoje ir
buvusi „Draugo” re-
daktorė, dr. Ramūnas
Kondratas – JAV lietu-
vių istorikas ir buvęs
visuo menininkas. Re-
dagavimo sunkumus at-
liko Audronė V. Škiu-

daitė, nuolati nė „Draugo” bendradarbė. Prie ma keto
daug darbavosi dailininkė Lai ma Zulonė. Knygą pa-
rengė leidykla „Savas takas”. O kiek dar sulaukiau
laiškų, nuotraukų iš tautiečių Ame rikoje... Mano tal-
kininkams tariu AČIŪ!

Rašydamas knyga apgailestavau, kad galiu tik
„pajudinti” JAV lietuvių organizacijų, draugijų,
fondų, net atskirų asmenų (ir tai ne visų) veiklą. Do-
kumentų ir kitos medžiagos analizė rodė, kad jų veik-
la apčiuopiama ir reikšminga – verta platesnių ap-
ra šymų. Išeivių organizacijų istorijos ateityje, esu
įsitikinęs, sulauks giles nių studijų mokslinių straips-
nių ir knygų formoje. Jie įamžinimo tikrai nusipelnė.

Kaip trumpai įvardintumėte tą paramą Lietuvai, ku-
rią jai su teikė Amerikos lietuviai?

Lietuvai ir jos žmonėms ši parama iš užsienio
tam tikru laikotarpiu dažnai buvo vienintelė (ypač
atkuriant Lietuvos valstybingumą XX a. pradžioje ir
pabaigoje). Išeivija vi suomet buvo pirmoji, ištiesu-
si pagalbos ranką. Ši parama, jutau, nuoširdi ir tu-
rinti tikslą padėti savo Tėvynei, savo artimiesiems,
be jokios grąžos. Išeivijos tautinis idealizmas nu-
sverdavo materialinius išskaičiavimus. Manau, taip
bus ir ateityje.

Ar rašant knygą buvo netikėtų atradimų? Kas Jus patį
nustebino?

Mane nustebino mūsų tautiečių paramos mas-
tai, savanoriškas talki ninkavimas. Ir jokiais bū-
dais neprie vartinis darbas Lietuvai, jos žmo nėms, ne
tik savo artimiesiems Tėvy nėje. Man ir anksčiau
buvo žinoma ta paramos tradicija. Bet kad tokie kie-
 kiai daiktų ir pinigų buvo surenkami kaip auka, kad
minios žmonių po darbų arba laisvadieniais talkinin -
kaudavo paruošiant siuntinius, pildant talpintu-
vus Lietuvai, kelia pa sigėrėjimą ir pagarbą. Visapusė
išei vijos parama per šimtmetį skaičiuojama mili-
jardais dolerių. Ar tai gali nestebinti?! 

trumpai aprašyti įvairių organizacijų, draugijų ir pa-
vienių asme nų pastangas padėti savo Tėvynei. Į tuos
darbus žvilgtelėjau per tris lai kotarpius: 1918–1940
m., 1940–1990 m. ir 1990–2018 metus. Išeiviai naudo-
jo ir naudoja pačias įvairiausias paramos formas: fi-
nansinę – pinigines aukos, perlaidas; ekonominę –
bandymas su savo kapitalu ir patirtimi įsilieti į Lie-
 tuvos ūkį; pašalpinę – siunčiami daiktai, pramoni-
nės prekės, maisto produktai, vaistai ir pan.; pro-
pagandinę – demonstracijos, mitingai, pasi sa kymai
spaudoje, per radiją ir televiziją; politinę – susitiki-
mai su JAV prezidentais, senatoriais ir Kongreso at-
stovais Lietuvos klausimu; kultūrinę – meno dirbi-

Profesorius J. Skirius.

S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nuotr.

Naujosios knygos viršelis.

Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė. 
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Kitas mane nustebinęs dalykas,
netikėtas atradimas – tai, kad į tokią
gausią labdaringą veiklą tėra įsitrau-
kusi tik dalis (net ir nedidelė) lietuvių
išeivijos Amerikoje. Tą faktą ne kartą
yra pažymėję ir patys JAV lietuvių vei-
kėjai. Puikus to (vienas iš daugelio) pa-
vyzdys – Lietuvių Fon das. Remiantis
2018 m. LF leidiniu „Liepsna” matome,
kad beveik 40 mln. dolerių sukaupė tik
8 119 fondo narių (!!!), o mes dažnai
mėgstame pažy mė ti, jog JAV gyvena
iki 1 milijono lietuvių ir lietuvių kil-
mės amerikiečių. Taigi, kokios dar
lietuvių potencinės galimybės pačioje
Amerikoje neišnaudotos! Būtina ieš-
koti galimybių įtraukti „užmirštus”
pirmųjų bangų mūsų tautiečių pali-
kuonis į lietuvišką veiklą.

Susitikus su vyresnio amžiaus
JAV lietuviais dažnai tenka išgirsti nu-
siskundimų, kad naujieji lietuviai ne-
dalyvauja lietuviškoje veikloje, ne au-
koja, nesilanko bažnyčioje ir tau tinėse
šventėse. Bet mano stebėjimai, su-
rinkta medžiaga rodo, kad ir naujieji
lietuviai po truputį įsitraukia į lab-
daringus renginius, leidžia savo vai kus
į lituanistines šeštadienines mokyklas,
dalyvauja kultūrinėje veik loje. Geras
pavyzdys – tokios naujųjų lietuvių or-
ganizacijos kaip „Ala tėja”, „Čikagos
mamų klubas”, „Rotary” ir kt. Aš sa-

lengvino dar bą, renkant medžiagą. Už
tai jiems nuoširdi padėka. 

Negaliu apeiti ir vaizdinių šaltinių
– knygoje gausiai publikuotų nuotrau-
kų ir dokumentų faksimilių, kurių yra
iki 400 vienetų. Daugelis nuotraukų
buvo panaudotos iš senų knygų ir al-
bumų, nemažai skolino mano kolegos
istorikai, teko kreiptis į ne vieną įstai-
gą ir Lietuvos laik raš čių redakciją ar
profesionalų foto grafą. Teko kai kurias
nuotraukas nupirkti. Didelį paketą
nuotraukų iš ,,Draugo” redakcijos ar-
chy vo man atsiuntė Marija Remienė.
Siuntė ir kiti tautiečiai. Kaip pavyzdį
norėčiau pri siminti Donatą Janutą, ne
tik kaip didžiausią knygos rėmėją, bet
ir kaip žmogų, kuris iš savo knygai
,,Lietuviš ki takai” surinktų istorinių
nuotrau kų man siuntė neabejodamas
visas, kurių aš tik pageidavau. Visiems
mano talkininkams esu labai dėkin gas.
Apie tai rašau knygos pradžioje.

Kaip įvertintumėte šios knygos reikš-
mę? Kuo ji būtų įdomi eiliniam šiandienos
skaitytojui?

1980 metais Čikagoje pasirodė is-
toriko Vincento Liulevičiaus knyga
„Išeivijos vaidmuo nepriklausomos
Lietuvos atkūrimo darbe iki 1940 m.”
Istorikas jau tada suprato išeivijos
nuopelnus Tėvynei ir bandė juos įver-
tinti. Labai gaila, bet dėl suprantamų
priežasčių jis negalėjo prieiti prie to
meto Lietuvos archyvų, Lietu vos dip-
lomatinės tarnybos ir net JAV lietuvių
organizacijų archyvinių do kumentų.
Šiuo atveju aš esu nepalyginamai ge-
resnėje padėtyje ir puikiai įsivaizduo-
ju gerbiamo V. Liulevi čiaus, kaip isto-
riko, skausmą, kad negali pasinaudo-

ti plačiais šaltiniais. Nepaisant to, pa-
siremdamas publikuota medžiaga, jis
gražiai ir argumentuotai atskleidė iš-
eivijos labda ringas pastangas. Šis is-
torikas – sa votiškas mano mokytojas,
kurio pė domis pasukau ir aš, bandy-
damas JAV lietuvių darbus Lietuvai
nušvies ti iki 2018 metų, tuo pačiu ne tik
papildant ir patikslinant paramą Va-
sario 16-osios Lietuvai, bet ir pir mą
kartą apibendrinančiai aptariant pa-
ramą Lietuvos okupaciniame lai ko-
tarpyje ir Kovo 11-osios Lietuvos lai-
kotarpyje. Taigi galiu sakyti, kad pir-
mą kartą parengtas pasakojimas apie
JAV lietuvių altruistinę veiklą per iš-
tisą šimtmetį. Nepaisant to, kad tai
mokslinio pobūdžio darbas – atliktas
tyrimas, bet jį rašydamas aš puikiai su-
pratau, kad tekstai bus skaitomi ne tik
istorikų, todėl stengiausi rašyti kiek
įmanoma paprasčiau apibūdindamas
organizacijų ir fondų labdaringą veik-
lą, dovanotų meno kūrinių ir kitų ko-
lekcijų reikš mę, pateikdamas įdomius
ir vertingus faktus iš JAV lietuvių
darbų Lie tuvai, iliustruodamas sta-
tistine me džiaga ir charakteringomis
 nuo traukomis ir pan. Kaip man tai pa-
vyko atlikti, jau spręs skaitytojai.

Kur ir kada knyga bus pristatyta Lie-
tuvoje?

Šią knygą numatyta pristatyti bir-
želio 19 d. Vilniuje, Lietuvos dailės
muziejuje (Didžioji g. 4) ir birželio 21 d.
Kaune Maironio lietuvių literatūros
muziejuje (Rotušės a. 13). Tuo tikslu į
Lietuvą atvyks Draugo fondo pirmi-
ninkė Marija Remienė. Malo niai kvie-
čiu į pristatymą ir užsienio lietuvius,
kurie tuo metu viešės Lietuvoje.

kiau ir sakysiu, kad ir anks tesnių
kartų išeivija ne visa aukojo ir daly-
vavo lietuviškoje veikloje. Nau jieji lie-
tuviai laikui bėgant labiau ir labiau įsi-
trauks, nes ir juos veikia tos senos lab-
daros, aukojimo tradicijos. Jeigu, ne-
duok Dieve, kas nors su mū sų Lietuva
vėl atsitiktų – garantuoju, pamatytu-
me ir jų stiprų aktyvumą, visokeriopą
gausią paramą Tėvynei. 

Išeivijos temas nagrinėjate jau tikrai se-
niai. Kaip apibūdintu mė te lietuvį išeivį Ame-
rikoje bėgant metams?

Taip, prie lietuvių išeivijos temos
dirbu jau daugiau kaip 35 metai. Per
tuos metus susikaupė daug medžiagos.
Analizuojant „grynorių”, „dipu kų” ir
naujųjų lietuvių, vadinamų „tarybu-
kais” gyvenimus, jų požiūrį į Lietu vą,
į savo gyvenimą Amerikoje, formavo-
si tam tikras supratimas „kas tas
mūsų lietuvis išeivis užsie nyje”. Tai
koks tas mūsų tautietis? Tai su dėtingas
klausimas, nes žmo nės vi sur yra labai
skirtingi savo charakteriu, nuostato-
mis, pagaliau vizijo mis. Bet galima
būtų labai abstrakčiai pasakyti, kad

lietuvis Amerikoje, bėgant metams, po
tru putį amerikonėja, bet širdyje visuo -
met išlaiko jausmą savo arba savo tė -
vų, senelių Tėvynei Lietuvai. Tai yra,
drįsčiau pasakyti, mums Lietuvoje la-
bai svarbus reiškinys, kurį turėtume
branginti ir skatinti. Skatinti visais ly-
giais – nuo asmeninių ryšių iki vals-
tybės politikos.

Knygos tema yra labai plati. Kokiais
šaltiniais naudojotės, kur ieškojote informa -
cijos?

Šaltiniai patys įvairiausi. Per savo
mokslinės veiklos metus kaupiau do-
kumentinę medžiagą iš JAV ir Lietuvos
archyvų. Pasaulio lietuvių archyve
prie Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro Čikagoje darbavausi penkių il-
galaikių stažuočių metu; trys vizitai po
keletą savaičių Ame rikos lietuvių kul-
tūros archyve Put na me; rinkau me-
džiagą S. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. Teko lan kytis ir JAV na-
cionaliniame archyve Washingtone.
Lietuvos centriniame valstybės ar-
chyve peržiūrėta ir su rinkta medžiaga
iš Lietuvos pasiun tinybės Washingto-
ne, Lietuvos genera linio konsulato
New Yorke ir konsulato Čikagoje gau-
sių fondų. Juose be galo daug vertingos
dokumentinės medžiagos apie JAV lie-
tuvius. Me džiaga buvo renkama Vil-

niaus universiteto, Na-
cionalinėje Martyno Maž-
vydo vardo ir Mokslo
akademijos Vrublevskių
vardo bibliotekų rank-
 raščių fonduose. Lan-
kiausi ir rinkau medžia-
gą Klaipėdos universiteto
bibliotekoje, kur saugo-
mas didžiulis ko lekcio-
nieriaus dr. Kazio Pem-
kaus padovanotas archy-
vas. Dirbau Šiau lių uni-
versiteto bibliotekoje,
rinkda mas medžiagą iš
Jono Šliūpo archyvo, kurį
universitetui dovanojo jo
sūnus Vytautas Šliūpas.
Visa ta medžiaga – tai
tūkstančiai iki tol dar
mokslininkų neanali-
zuotų dokumentų. 

Turiu surinkęs be-
veik visus mano darbui
reikalingus publikuotus
leidinius (monografijas,
studijas, straipsnius, do-
kumentų rinkinius), skir-
tus JAV lietuvių istorijai.
Tai leidiniai (susidarė ne-

maža asmeninė bibliotekėlė) parengti
ir išleisti Ame rikoje ir Lietuvoje. O
kur dar mūsų išeivių prisiminimai, pa-
rašyti ir asmeniškai pokalbiuose pa-
pasakoti. Visa tai reikėjo išstudijuoti ir
rašant knygą atsirinkti kas būtina.    

Be to, drąsiai sakau, kad išeivijos
tyrinėtojui nepakeičiamas šaltinis –
JAV lietuvių spauda. Tai unikali me-
 džiaga, nes ji nepatyrė išorinės cen-
zūros, kaip Lietuvoje. Čia gana laisvai
dėstoma redakcijos ir skaitytojų pozi-
cija, gausu diskusinių straipsnių, in-
formacijos, įvairių komentarų apie
JAV lietuvius ir jų veiklą. Išeivijos laik-
raščiai ir žurnalai – tai užsienio lie-
tuvių gyvenimo savotiš kas archyvas.
Be jo apsieiti neįmanoma. Rašant kny-
gos trečiąją dalį, apimančią 1990–2018
metus, kai dar archyvų nepasiekė iš-
eivijos veiklos visi dokumentai, ypač
reikšmingas, tiesiog nepakeičiamas
šaltinis man ir buvo didieji laikraš-
čiai – „Draugas” ir „Amerikos lietu-
vis”. Redakcijų vadovybė maloniai
leido man naudotis spaudinių PDF
variantu, jų su kauptu spaudos archy-
vu. Tai, be jokios abejonės, man pa-

Labdaros siuntos iš Amerikos nuolat keliaudavo Lietuvon.

Pirmą kartą knygoje publikuojamos nuotraukos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.
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Kanadoje gimęs, vėliau į Čikagą persikėlęs lietuvių
kilmės neurobiologas ir menininkas Audrius Plioplys
kaip vieną ryškiausių savo medicininių išradimų įvar-
dija visame pasaulyje naudojamas liemenes, kurios
padeda cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams
išvengti plaučių uždegimo. ir nors jo pasiekimai me-
dicinos srityje yra itin svarbūs, gydytojo profesiją A.
Plioplys net dukart metė dėl meno, tačiau ir čia me-
dicina paliko pėdsaką – kūriniuose apstu neuronų brė-
žinių.

Apie vingiuotą profesinį kelią, didžiausius pasie-
kimus ir prisiminimus apie pirmąjį apsilankymą Lie-
tuvoje A. Plioplys papasakojo LRT RADiJO žurnalistei
Rūtai Kupetytei.

40 metų buvote ir menininkas, ir neurobiologas. Jūsų,
matyt, dažnai klausia, kaip pavyksta suderinti meną ir me-
diciną. Ar kada nors galvojote, ką pasirinktumėte, jei rei-
kėtų pasirinkti vieną sritį?

Jau esu tai daręs. Gimiau ir augau Toronte, Ka-
nadoje. Kai man buvo dvylika, su tėvais persi-
kraustėme į Čikagą. Toronte mano geriausias drau-
gas buvo chuliganas, kėlė labai daug bėdų tėvams.
Pvz., 14 metų amžiaus iškombinavo sau motociklą.
Kad gautum leidimą vairuoti motociklą, Kanadoje tu-
rėjai sulaukti 18-os, bet jis būdamas keturiolikmetis
mane vežiodavo Toronto gatvėmis savo motociklu. Jis
buvo toks žmogus.

Vieną vasarą, kai man buvo 10 metų, jo tėvai, no-
rėdami suvaldyti sūnų, nusprendė jį vasarai išvež-
ti į meno mokyklą. Aš jį lankydavau ir pirmą kartą
atėjęs mačiau baltą drobę, kitą kartą – linijas, brė-
žinius, vėliau pradėjo augti spalvos, ir galų gale at-
sirado labai gražus paveikslas. Tai mane labai nu-
stebino. Kaip gali pradėti nuo nulio ir sukurti tokį
gražų dalyką?

Man tai buvo stebuklas. Tai buvo meno sėkla. Ji
vis reiškėsi mano gyvenime ir tikrai pradėjo augti,
kai buvau medicinos mokykloje. Pradėjau tapyti. Per
tuos ketverius metus noras kurti išaugo toks didelis,
kad negalėjau daugiau užsiimti medicina. Mano
draugai kalbino bent pabaigti internatūrą, ją pa-
baigiau, ir tada viską mečiau. Nukeliavau į Was-
hingtoną ir ten užsiėmiau vien menu. Man sekėsi,
rengdavau daug parodų, apie jas būdavo rašomos re-
cenzijos. Net pardaviau darbų. Tai buvo labai gera
pradžia.

Bet per tuos metus mane pradėjo graužti sąžinė,
kad turiu tiek daug informacijos apie neurologiją, bet
su ja nieko nedarau. Supratau, kad dariau esminę
klaidą: galvojau, kad menas ir neurobiologija yra du
atskiri ir nederinami pasauliai – turi daryti viena
arba kita. Bet aš esu labai protingas, ir turi būti bū-
das  suderinti  tuos dalykus. Po trejų metų grįžau į
neurologiją, ir nuo to laiko, jau beveik 40 metų, de-
rinu tas dvi šakas.

Mano menas traukia neurobiologinius elemen-

Ameriką atradimu sužavėjęs
lietuvis mediciną dukart 
metė dėl meno

Audrius Plioplys: Jau beveik 40 metų derinu neurobiologją ir meną. Asmeninio albumo nuotraukos

tus. Per kelis dešimtmečius esu išbandęs įvairiausias
skirtingas technikas. Prieš dešimt metų mano svei-
kata pradėjo šlubuoti, dirbti medicinos srityje man
pasidarė sunkiau, dėl to pasitraukiau iš medicinos
praktikos ir mano sveikata atgijo. Dabar jau de-
šimtmetį užsiimu vien menu. Tad jau du kartus ga-
liausiai pasirinkau meną. Savo pareigą medicinoje
atlikau, prižiūrėjau labai daug pacientų, atlikau la-
bai daug neurobiologinių tyrinėjimų, išspausdinau
70 mokslinių straipsnių, esu surinkęs beveik 3 mili-
jonus dolerių finansinės paramos medicininiams ty-
rimams. Toje srityje padariau daug.

Esame Čikagos universitete, koplyčioje, kuri savo dy-
džiu labiau primena katedrą. Čia vyksta trečioji jūsų paroda.
Matome dešimt kūrinių, kurie yra daugiasluoksniai. Tik priė-
jęs pamatai apšviestus neuronų paveikslus, kur keičiasi spal-
vos. O kas yra gilesniuose sluoksniuose?

Į kūrinius esu įkomponavęs savo ankstesnių
meno darbų vaizdus, taip pat savo paties smegenų
magnetinio rezonanso nuotraukas. Čia yra sudėta la-
bai daug sluoksnių, minčių. Mes patys turime labai
daug sluoksnių savo galvosenoje, tai ir daro mus žmo-
nėmis. Kuo ilgiau žiūri, tuo daugiau randi.

Viename kūrinyje yra įtrauktas mano sapnas, už-
rašytas ranka. Sapnas nutiko gal prieš keturiolika
metų. Po pietų dažnai atsigulu pasiilsėti. Niekada ne-
sapnuoju, bet tą dieną susapnavau, kad aš fotogra-
fuoju Pietų Prancūzijoje, prie jūros. Mano kuprinė
buvo pilna neišryškintų juostų, fotografuotų visą sa-
vaitę. Buvau pavargęs, ištroškęs, ir pamačiau kavi-
nę. Joje buvo tuščia. Padėjau savo kuprinę, neradau
patarnautojo, o atsisukęs pamačiau, kad mano kup-
rinė dingo. Panikoje bėgau per smėlį ir pabudau.

Buvau ištiktas baimės, pamaniau, kad tai – labai
blogas sapnas. Atsikėliau, iškart su-
skambo telefonas. Mano dukra Mil-
da tada buvo universiteto studentė,
keliems mėnesiams su studentų gru-
pe išvykusi į Italiją, Milaną. Lankėsi
koncerte, o jo metu pavogė jos kur-
pinę. Taip išėjo, kad jos kuprinė
buvo pavogta tuo pačiu momentu,
kai aš sapnavau apie savo pavogtą
kuprinę. Mano kuprinėje buvo man
labai svarbus turinys – mano meno
darbai, jos kuprinėje buvo pinigai,
pasas – viskas, kas buvo svarbu jai.
Toks sapno aprašymas įtrauktas į
mano kūrinį.

Gimėte Kanadoje, gyvenate JAV, o
jūsų šaknys – Lietuvoje. Kaip jums se-
kasi laviruoti tarp tų tapatybių?

Galėtum sakyti, kad aš esu visų
šių kraštų dalis, arba kad esu atkri-
tęs nuo viso pasaulio. Aišku, augome
lietuviškoje šeimoje, kalbėjome lie-
tuviškai. Iki tol, kol reikėjo pradėti
mokytis pradinėje mokykloje, nė

vieno žodžio nemokėjau angliškai. Pirmą dieną mo-
kykloje prisimenu dar dabar. Man buvo panika, ištisai
klykiau, staugiau, kad manęs ten nepaliktų. Pirma
diena buvo labai labai sunki. Tėvai visuomet galvo-
jo, kad Kanadoje yra laikinai, ir netrukus grįš į Lie-
tuvą, todėl manęs mokė tik lietuvių kalbos.

Užaugau Kanadoje, o visus mokslus baigiau
čia, Čikagoje. Kurį laiką dirbau Toronte, vėliau vėl
grįžau į JAV. Kiekvienas kraštas turi savo ypatybių.
Kanada – labai tvarkinga, ten žmonės vieni kitais rū-
pinasi. Vien mintis, kad sveikatos draudimas turi būti
parūpintas visiems, tai įrodo. Amerikoje – kitaip. Čia
žmogus yra labiau individualus. Visiškai nesi apri-
botas, kiek turi energijos ir noro, tiek gali pasiekti.
Bet atsakomybė kitiems išgaruoja. Čia sveikatos drau-
dimas, koks yra Kanadoje, neegzistuoja. Turi nega-
lią – vis tiek turi pats savimi pasirūpinti. Yra ir gerų
pusių, bet yra ir labai neigiamų. Tad viską, kas ge-
riausia iš abiejų šalių, priimu sau.

Lietuva, kai aš augau, buvo fantazijos kraštas. Tė-
vai ją tiesiog dievino. Pasakojo, kad Vytauto laikais
visoje Europoje dominavo. Toks perdėtas reikalas,
fantazijų pasaulis. Ir mano menas gyvena fantazijų
pasaulyje. Manau, tai irgi atkeliauja iš tos lietuvybės.

Sakote, kad Lietuva buvo fantazijų pasaulis. O kai pir-
mą kartą pamatėte Lietuvą, sovietmečiu, nesugriuvo fan-
tazijos?

Nežinojau, ko tikėtis, kai ten keliavau. Aš juk rea-
lus žmogus, nežinojau, kas ten bus. Mano kelionė į
Lietuvą apsiribojo Vilniumi, Kaunu ir Vilkaviškiu.
Manau, tai buvo 1988 m. Man buvo labai įdomu pa-
matyti tą visai skirtingą gyvenimą, niekada nepa-
tirtą. Kaip žmonės stovi eilėse nupirkti kažkokį
seną dešros gabalą, nes nieko toje krautuvėje nėra.

A. Plioplio paroda Rockefeller Chapel prie university of Chicago
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Arba gauna ruginę duoną, kuri labai
gražiai atrodo, kvepia, tik valgant smė-
lis maišosi tarp dantų. Jei norėdavo
kažką gauti, žmonės turėdavo su kaž-
kuo pasikalbėti, duoti kyšį ir iškart at-
sirasdavo. Labai įdomu. Tokių dalykų
nebuvau matęs. Man buvo nuostabu.

Vilniuje man parūpino vietą gy-
venti bendrabutyje, rytais atsikeldavau
anksti, eidavau pasivaikščioti pro sa-
manotas bakūžes, pradinę mokyklą, į
miškus. Buvo taip gražu. Mačiau labai
daug sraigių. Buvo labai nepaprasta ir
įdomi kelionė. Bet tai buvo tarybinės
dienos, tai jau nebeegzistuoja.

Jums buvo labai svarbu, kad Amerikos
žmonės suprastų, kas tuo metu vyko Lie-
tuvoje ir labai didelį dėmesį skiriate trėmi-
mams į Sibirą ir supažindinimui su tuo. Ko-
dėl jums tai rūpi?

Užaugau su ta istorija. Ėjau į šeš-
tadieninę lietuvišką mokyklą, bažny-
čias, dalyvavau skautų veikloje. Iš tėvų
žinojau viską apie tai. Dažnai kalbė-
davome apie trėmimus į Sibirą, tai, ką
darė Stalinas. Dvylika mano giminai-
čių buvo ištremti į Sibirą. Keturi buvo
nužudyti per NKVD klausinėjimus,
įskaitant mano senelį, kuris mirė dėl
tų klausinėjimų. Mano močiutė buvo
71-erių metų amžiaus, kai ją aštuone-
riems metams ištrėmė į Sibirą kirsti
medžius. Tai žinojau labai gerai.

Augant Kanadoje ir JAV man buvo
nuostabu, kad visuomenė labai gerai

žino, ką padarė Hitleris, bet nežino nie-
ko, ką padarė Stalinas. Nesupratau,
kaip taip gali būti. Bet taip vis dar yra.
Mano mintis yra, kad jei žmonės neži-
no, kas buvo istorijoje, tokie dalykai gali
pasikartoti ne tik Rusijoje, bet ir Ame-
rikoje.

Tuo metu jau buvau palikęs medi-
ciną dėl sveikatos problemų. Kai svei-
kata ėmė gerėti, turėjau daugiau ener-
gijos, nutariau sukurti programą „Hope
and Spirit” Balzeko muziejuje ir pa-
gerbti žmones, kurie buvo nukankinti
Sibire. Čia buvo rodyta labai daug filmų,
surengta paskaitų. Per visus tuos metus
man reikėjo beveik kasdien eiti į mu-
ziejų dėl kažkokių reikalų, ir ten vi-
suomet buvo žmonių. Mane nustebino,
kad pavyko sulaukti tiek dėmesio. Ir kai
žiūrėjome į spaudos atsiliepimus, su-
pratome, kad Balzeko muziejus nieka-
da neturėjo tiek atsiliepimų. Tai buvo

padaryta mano pastangomis.

Esate garsus medikas. Kelis dešimt-
mečius gydėte vaikus, sergančius neurolo-
ginėmis ligomis. Kas jums labiausiai įsiminė
iš šio laikotarpio?

Prisidėjau prie medicinos pageri-
nimo. Galbūt žymiausias dalykas, kurį
aš sukūriau – liemenės terapija. Tos lie-
menės buvo naudojamos vaikų ir pa-
auglių, kurie serga plaučių liga. Pa-
galvojau, kad vaikai, turintys cerebri-
nį paralyžių, labai dažnai suserga plau-
čių uždegimu, nes negali kosėti. Ėmiau
mąstyti, kaip sumažinti plaučių užde-
gimo sergamumą ir pagerinti jų būk-
lę.

Sugalvojau tokį metodą: uždėta
ant kūno liemenė labai greitai pum-
puoja orą, masažuoja krūtinę ir išvalo
skysčius iš plaučių. Reikėjo rasti apa-
ratūrą, kompanijas, kurios galėtų ją pa-
dovanoti. Kai darėme šį projektą, vie-
nas aparatas kainavo 15 tūkst. dolerių.
Radau kompanijas, kurios padovanojo
tris ar keturis aparatus.

Darėme studiją, kuri truko me-
tus. Plaučių uždegimu sergančiųjų
skaičius labai sumažėjo. Sumažėjo ir
laikas, kurį vaikams reikėjo praleisti
ligoninėje. Pinigų investicijos buvo la-
bai mažos palyginus su tuo, kiek buvo
sutaupyta pinigų ligoninės sąskaita. Iš-
spausdinau straipsnį. Dabar ši terapi-
ja naudojama visose Amerikos ligoni-
nėse. Labai daug žmonių tokias lie-

menes turi ir namuose. Esu sukūręs ir
kitų pagerinimų, bet šis – žymiausias,
kurio atgarsiai ėjo per visą Ameriką ir
gal net per pasaulį, nežinau.

Atrodo, žmogus, tyrinėjantis smegenis,
kažkaip geriau supranta, kaip vyksta pro-
cesai mūsų galvoje. Ir ne tik mechaniškai,
bet ir apskritai, kodėl mes priimame spren-
dimus. Ar iš tikrųjų taip yra?

Mūsų galvose viskas vyksta labai
sudėtingai. Yra labai daug sluoksnių.
Ir aš tą sudėtingumą specialiai įkom-
ponuoju į savo meno darbus.

Visų žmonių smegenys yra labai
skirtingos. Yra tobulų ir labai prastų.
Apie smegenų kokybę iš veido išraiš-
kos suprasti turbūt neįmanoma, bet tie,
kurie eina į politiką ir yra valdžioje, tu-
riu pasakyti, kad jų smegenys labai
dažnai yra įtartinos.

LRT RADIJAS, LRT.lt

Audrius ir Sigita Pliopliai su JAV ambasadore Lietuvoje Anne Derse (v.).
Vidos Kuprytės nuotr.
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ADVOKATAI

Stebuklingas fortepijono kelias į bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijiečiai dėkoja

Dainai Tricou, 
padovanojusiai vertingą

senovinį fortepijoną

,,Ir neišsisunks iš akmens sula!”
– bandė mus guosti vienas pesimis-
tiškai nusiteikęs ,,Facebook” ko-
mentatorius, manydamas, kad veltui
gaištame laiką ieškodami, kas galė-
tų bažnyčiai padovanoti fortepijoną.
O sula išsisunkė! Ir dar kaip išsi-
sunkė! Nėra žodžių išreikšti, kaip
mes esame dėkingi Dainai Tricou ir
jos šeimai už šią nuostabią dovaną! 

Šis unikalų skambesį turintis
instrumentas buvo pagamintas 1905
metais, savo muzikos instrumentų
kokybe pagarsėjusioje amerikiečių
kompanijoje Baldwin. Fortepijonas
D. Tricou šeimoje tarnavo net dvi-
dešimt penkerius metus. Tam, kad
instrumentas neprarastų savo vertės,
jis turi būti naudojamas. Šeimoje juo
buvo grojama, fortepijonas buvo pui-
kiai prižiūrėtas, todėl laikui bėgant,
jo vertė tik augo, o ne krito. Ne vel-
tui, netgi būdamas garbaus amžiaus,
jis buvo įvertintas net 10-čia tūks-
tančių dolerių.

Tačiau šeimoje atėjo laikas, kai
užaugę vaikai iškeliavo, o tėvams rei-
kėjo iš senų namų persikraustyti į ki-
tus. Gerai tarnavusiam fortepijonui
imta ieškoti naujų šeimininkų. Deja,
visi pažiūrėję į jo ,,gimimo metus”,
net neužsukdavo įsitikinti, kokio
nuostabaus skambesio yra šis inst-
rumentas. Laikas bėgo, o pirkėjų
vis nebuvo. 

Bet į pagalbą atėjo aukštesnioji
jėga. Tai ji  nutarė suvesti dvi ieškan -
čias sielas į tą patį kelią. Šį kartą Die-
vo įrankiu tapo  laikraštis ,,Drau-
gas”. Pamačiusi skelbimą ,,Drauge”

apie tai, kad bažnyčiai reikalingas
fortepijonas, Daina Tricou paskam-
bino kleb. Jauniui Kelpšai. Po šio po-
kalbio parapijos vargonininkas Ri-
čardas Sokas apžiūrėjo instrumentą,
įvertino jo techninę būklę, ir gra-
žuolis fortepijonas balandžio 18 die-
ną buvo pergabentas į naujus namus.
Instrumento kelionė įvyko kone pa-
skutinę minutę, nes tą pačią dieną
naujieji šeimininkai atsikraustė į na-
mus, kuriuos buvo nusipirkę iš D.
Tricou. Ir jeigu fortepijonas nebūtų
atradęs savo namus – Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią – 10 000
dol. kainuojantis fortepijonas būtų
atsidūręs gatvėje! 

Šventa vieta negali likti tuščia.
Auga nauja karta, savo balsais ir kle-
gesiu užpildanti nuostabią bažnyčios
erdvę. Mes net nežinojom, kiek daug
jaunų, talentingų lietuvaičių, pa-
baigę prestižiškiausias Amerikos,
Lietuvos ir Europos mokyklas, kon-
certuojantys garsiausiose pasaulio
scenose, yra pareiškę norą groti ir
dainuoti mūsų bažnyčioje. 

Dabar, kai gavome dovanų pui-
kų instrumentą, koncertai liesis upe-
liais. Bandysime tapti žinomais ne
tik lietuvių, bet ir plačiai Čikagos
bendruomenei. Esame kultūringa
tauta,  todėl  taip save ir pristatysi-
me. 

Tad kviečiame visus birželio 17
d., sekmadienį, 11 val. r.  į Tėvo die-
nai skir tas šv. Mišias, kuriose skam-
bės  muz. Ričardo Soko vadovaujamo
choro atliekami kūriniai. Po Mišių
keletą kūrinių fortepijonu atliks sve-
čias iš Lietuvos muzikologas, hu-
ma nitarinių mokslų daktaras, Kau-
no technologijos universiteto profe-
sorius Darius Kučinskas. 

Dainora Baliutavičienė – JAV
LB Marquette Parko apylinkės val-
dybos atstovė kultūros reikalams. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Sieks bendrų tikslų dėl gynybos stiprinimo 
Vilnius (Alkas.lt) –

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Varšuvoje da-
lyvavo devynių Baltijos
ir Vidurio Europos ša-
lių, dar vadinamų Bu-
karešto devynetu, pre-
zidentų susitikime.

Valstybių lyderiai
patvirtino politinę dek-
laraciją, kurioje suta-
riama artėjančiame
NATO viršūnių susiti-
kime siekti bendrų tiks-
lų ir tolesnio Aljanso rytinio flango gy-
nybos stiprinimo.

Šalies vadovė pabrėžė, kad greitas,
pasirengęs ir modernus NATO yra
geriausias atgrasymas nuo bet ko-
kios agresijos. NATO turi būti ten, iš
kur kyla grėsmė. Pernai karinių pra-
tybų „Zapad 2017” metu Rusija labai
plačiai išbandė prieš Vakarus nu-
kreiptas puolamąsias konvencines,
hibridines ir branduolines pajėgas. To-
dėl šiandien esminis uždavinys ne-
delsiant reformuoti NATO gynybą ir
tai pradėti daryti nuo rytinio flango su-
stiprinimo.

Bendroje Bukarešto devyneto va-
dovų deklaracijoje išsakyta tvirta pa-
rama Lietuvos siekiams užsitikrinti
regioninį NATO oro gynybos skydą.
Pabrėžiama būtinybė parengti Aljan-
so pastiprinimo strategiją, kurioje
būtų numatyti konkretūs pajėgumai ir
prevencinės priemonės galimai Bal-

Suomija rūpinsis savo saugumu iš Vilniaus
Vilnius (KAM info) – Prie Lietu-

voje veikiančio NATO energetinio sau-
gumo kompetencijos centro oficialiai
prisidėjo dar viena šalis – Suomija.

NATO energetinio saugumo kom-
petencijos centro direktorius pulki-
ninkas Gintaras Bagdonas su Suomi-
joje įsikūrusio Europos hibridinių
grėsmių atrėmimo kompetencijos cent-
ro direktoriumi Matti Saarelainen
taip pat pasirašė ketinimų protokolą
dėl bendradarbiavimo ateityje.

„Tai svarbus žingsnis abiem cent-
rams ir šalims, siekiant tolesnio ben-
dradarbiavimo energetinio saugumo
srityje ir identifikuojant hibridines
grėsmes”, – sakė G. Bagdonas.

Šiuo metu NATO Energetinio sau-
gumo kompetencijos centre Vilniuje

dirba ekspertai iš 11 šalių: Estijos,
Prancūzijos, Gruzijos, Vokietijos, Itali-
jos, Latvijos, Turkijos, Jungtinės Ka-
ralystės, Jungtinių Amerikos Valstijų,
Čekijos ir Suomijos. Artimiausiu metu
planuoja prisidėti Ukraina.  Vilniuje
veikiantis NATO centras įkurtas 2012 m. 

NATO Energetinio saugumo kom-
petencijos centras analizuoja karinio
energetinio efektyvumo ir saugumo ir
kritinės energetikos infrastruktūros
apsaugos aspektus. Centro darbuotojai
taip pat teikia rekomendacijas, siūly-
mus dėl operacinio energetinio sau-
gumo, alternatyvių energijos šaltinių
pritaikymo karyboje ir gamtai drau-
giškų ir efektyvių karinių pajėgumų
plėtros, organizuoja mokymus ir pra-
tybas, juose dalyvauja.

Seimo pirmininkas lankysis JAV
Vilnius (LRS info) – Seimo pir-

mininkas Viktoras Pranckietis birže-
lio pabaigoje vyks į Jungtines Ameri-
kos Valstijas.

Lietuvos parlamento vadovas
Jungtinėse Valstijose su darbo vizitu
lankysis birželio 25–29 dienomis.

Preliminarioje programoje nu-
matyti susitikimai su JAV kongreso
pirmininku Paul Ryan, administraci-
jos pareigūnais.

Taip pat Seimo pirmininkas susi-
tiks su Washingtono ir Baltimorės lie-
tuvių bendruomenėmis.

Skelbiama stichinė sausra 
Vilnius (BNS) – Penkiose Lietuvos

savivaldybėse paskelbta sausra.
Hidrometeorologijos tarnybos duo-

menimis, stichinės sausros rodikliai
buvo pasiekti Lazdijų, Alytaus, Mari-
jampolės, Trakų raj. ir Kalvarijos sa-
vivaldybių teritorijose. Pastarąjį kartą
sausra Lietuvoje skelbta 2015-aisiais. 

Dabar meteorologai prognozuoja,
kad sausi orai laikysis mažiausiai iki
kitos savaitės vidurio, bet neatmetama
galimybė, jog jie gali būti iki liepos.

Jei artimiausiomis dienomis ne-

palis, sausringas laikotarpis, kaip pa-
vojingas meteorologinis reiškinys, bus
pasiektas Šakių, Varėnos, Vilniaus,
Šalčininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių,
Birštono, Druskininkų, Jurbarko, Kaz-
lų Rūdos ir Kupiškio rajonuose.

Jeigu sausringas laikotarpis trun-
ka ilgiau nei 30 dienų, konstatuoja-
ma stichinė sausra.

Dėl sausų orų Marijampolės, Vil-
niaus ir Alytaus apskrityse yra pasiek-
tas stichinis, aukščiausios klasės miš-
kų gaisringumo pavojus.

D. Trump įniršis sužlugdė G-7 viršūnių susitikimą
Québecas, Kanada (BNS) –

JAV prezidentui Donald Trump staiga
atsisakius palaikyti Didžiojo septyne-
to (G-7) viršūnių susitikimo bendrą pa-
reiškimą ir įžeidus Kanados premjerą
Justin Trudeau, šis susitikimas  bir-
želio 9 dieną baigėsi farsu ir vėl iškilo
pasaulinio prekybos karo grėsmė. 

Praėjus vos kelioms minutėms po
to, kai Kanados mieste Québece, kur
vyko viršūnių susitikimas, buvo pa-
skelbtas bendras komunikatas, D.
Trump  iš savo lėktuvo pradėjo įnir-
tingą puolimą „Twitter” paskyroje.

JAV prezidentą, kuris dar nepasi-
baigus susitikimui išskrido į Singa-
pūrą, kur kitą savaitę susitiks su Šiau-
rės Korėjos lyderiu Kim Jong Un, pa-
piktino susitikimo šeimininko Kana-
dos premjero per spaudos konferenci-
ją išsakyti komentarai. 

„Atsižvelgęs į Justin (Trudeau)
neteisingus pareiškimus jo spaudos
konferencijoje ir faktą, kad Kanada tai-
ko milžiniškus tarifus amerikiečių
ūkininkams, darbininkams ir kom-
panijoms, nurodžiau mūsų JAV atsto-
vams nepalaikyti komunikato”, –
,,Twitter” pareiškė D. Trump. 

„Kanados premjeras  per mūsų G-
7 susitikimus elgėsi labai nuolankiai
ir švelniai, tačiau kai išvykau, suren-
gė spaudos konferenciją ir pareiškė ’ne-
sileisiąs stumdomas’.  Labai nesąži-

ninga ir silpna”, – pridūrė jis. 
J. Trudeau prieš tai žurnalistams

pareiškė, jog tai, kad D. Trump, ban-
dydamas pateisinti JAV importo muitus
plienui ir aliuminiui, griebėsi nacio-
nalinio saugumo argumentų, įžeidžia
Kanados veteranus, kurie parėmė savo
sąjungininkus amerikiečius per konf-
liktus nuo pat Pirmojo pasaulinio karo. 

D. Trump išvykus iš Québeco, buvo
manoma, kad nepaisant įtampos ir Eu-
ropos lyderių – Prancūzijos prezidento
Emmanuel Macron bei Vokietijos kanc-
lerės Angela Merkel pasiryžimo prie-
šintis JAV prezidento vykdomam pa-
saulinės prekybos sistemos puoli-
mui, kompromisas yra pasiektas. 

Manoma, kad susitarimas žlugo ir
kad D. Trump išsakytas grasinimas
įvesti sankcijas automobilių importui
įsiutins Amerikos sąjungininkus, ypač
daug automobilių didžiulei JAV rinkai
gaminančias Vokietiją ir Kanadą. 

Per dvi derybų dienas suderintas
bendras komunikatas žadėjo, kad na-
rės sieks reformuoti Pasaulio prekybos
organizaciją (PPO) ir sumažinti mui-
tus. 

Europos pareigūnai sakė, kad D.
Trump bandė sušvelninti komunikato
projekto kalbą dėl PPO ir taisyklėmis
grindžiamos prekybos, tačiau kalba pa-
keista nebuvo ir kompromiso nepavy-
ko pasiekti tik dėl klimato kaitos. 

D. Trump atvyko į Singapūrą istorinio vizito
Singapūras (BNS) – JAV prezi-

dentas Donald Trump birželio10 dieną
atvyko į Singapūrą, kur įvyks jo isto-
rinis susitikimas su Šiaurės Korėjos ly-
deriu Kim Jong Un.

Kim Jong Un ir D. Trump susitiks
birželio 12-ąją prabangiame viešbu-
tyje „Capella” Singapūro Sentosos sa-

loje. Pagrindinis viršūnių susitikimo
klausimas bus Korėjos pusiasalio de-
nuklearizacija.

Išvakarėse JAV vadovas pareiškė,
kad jos susitikimas su Šiaurės Korėjos
lyderiu yra „vienkartinė galimybė” pa-
siekti taiką tarp Jungtinių Valstijų ir
Šiaurės Korėjos.

Popiežius meldžiasi už lyderių susitikimo sėkmę
Singapūras (BNS) – Popiežius

Pranciškus pasimeldė, kad antradienį
įvyksiantis JAV prezidento Donald
Trump ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim
Jong Un susitikimas padėtų padėti
pagrindus taikai.

Pranciškus išreiškė viltį, kad Sin-
gapūre rengiamas viršūnių susitiki-

mas „prisidės tiesiant kelią, kuris pa-
dės užtikrinti taikią ateitį Korėjos pu-
siasaliui ir visam pasauliui”. 

Popiežius pakvietė tūkstančius ti-
kinčiųjų, susirinkusių Šv. Petro aikš-
tėje, melstis kartu su juo, kad Šven-
čiausioji Mergelė Marija „lydėtų šias
derybas”.

D. Trump ir V. Putinas aptarė galimybę susitikti 
Maskva (ELTA) –

Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas šią sa-
vaitę vizito Austrijoje
metu aptarė galimybę
Vienoje susitikti su JAV
prezidentu Donald
Trump.

„Buvo užsiminta,
kad Viena galėtų tapti
šio susitikimo vieta”, –
sakė Kremliaus atstovas
D. Peskovas, paklaustas,
ar V. Putinas minėjo per
vykusį sutikimą su Aust-
rijos kancleriu Sebastian
Kurz, kokiame mieste galėtų vykti
toks susitikimas.

D. Peskovo komentarai nuskam-
bėjo praėjus dienai po to, kai D. Trump
netikėtai pareiškė, kad Rusija turėtų
būti grąžinta į pirmaujančių pramo-
ninių šalių grupę, žinomą kaip G7, iš
kurios ji buvo pašalinta po Rusijos
įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos
2014 metais.

Austrija, vadovaujama konserva-

toriaus S. Kurz, siekia būti tarpininke
tarp Rusijos ir Vakarų. Priešingai nei
daugelis kitų ES valstybių, Austrija ne-
išsiuntė Rusijos diplomatų po buvusio
rusų dvigubo šnipo Sergejaus Skripal
ir jo dukters apnuodijimo Didžiojoje
Britanijoje. Dėl šio išpuolio Londo-
nas apkaltino Maskvą.

„Mes tęsiame savo bendradarbia-
vimą net sunkiais laikais”, – pareiškė
S. Kurz po derybų su V. Putinu.

Būtina stiprinti NATO parengtį – nutarta Varšuvos susitiki-
me.                                                                                         Lrp.lt nuotr.

Austrijos kancleris S. Kurz imasi taikyti Rusiją su Europos
sąjunga. Newsweek nuotr. 

tijos šalių izoliacijai užkardyti. Ak-
centuojama būtinybė panaikinti ka-
rinio mobilumo kliūtis ir įgyvendinti
Aljanso vadaviečių reformą. 

Lietuva taip pat siekia pagreitin-
ti NATO sprendimų priėmimo procesą.

NATO viršūnių susitikime, kuris
už mėnesio vyks Briuselyje, šalių va-
dovai turėtų priimti galutinius spren-
dimus dėl vadaviečių ir karinių štabų
pertvarkymo. Numatyta papildomai
įsteigti 2 naujas vadavietes JAV ir Vo-
kietijoje, kurios užtikrintų, kad są-
jungininkų karinis pastiprinimas kri-
zės atveju atvyktų greičiau.

Lietuva remia JAV siūlymą dėl Pa-
rengties didinimo iniciatyvos, kuri
numato, kad krizės atveju NATO pa-
stiprinimo pajėgos – 30 batalionų, 30
aviacijos eskadrilių ir 30 karo laivų –
per 30 dienų atvyktų paremti Aljanso
greitojo reagavimo pajėgų. Šios pajėgos
turėtų pradėti veikti 2020 metais.
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draugas.org/mirties

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos sve-
tainių „Amazon” turi labai gražią programą, pavadi-
nimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias or-

ganizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.
išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja

nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!

A † A
ALBINAS A. SMOLINSKAS

Gimė  1925 m. kovo 1 d. Rumšiškėse, Lietuvoje. 
Mirė 2018 m. birželio 9 d. Palos Heights, IL.
Gyveno  Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, West Lawn apy-

likėje.
Nuliūdę liko: žmona Regina Uložaitė, sūnus Andrius su žmo-

na Jolanta, anūkai Kristina ir Viktorija.
Velionis priklause: Čikagos lietuvių operai, Lietuvių golfo klu-

 bui, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Naš lai-
 čių globos komitetui, giedojo Pal. Jurgio Matulaičio misijos cho-
 re.

Atsisveikinimas antradienį, birželio 12 d., nuo 9 val. ryto Pal.
Jur  gio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont IL, 60439, ku-
rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti org. ,,Vaikų vartai į mokslą”.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima   

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

nupieškite pašto ženklą lietuvai!

Lietuvos Nepriklausomybės ir pirmų lietuviškų pašto ženklų išleidimo šimt-
mečio jubiliejų pažymint, Filatelistų draugija ,,Lietuva” skelbia piešinių kon-
kursą šimtmečio pašto ženklui LiETuVA – 100 sukurti.

Tikslas.  Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės ir pirmųjų Nepriklausomos
Lietuvos pašto ženklų išleidimo šimtmetį, kviesti vaikus ir jaunimą prisidėti prie šių
svarbių Lietuvos istorinių įvykių įamžinimo, nupiešiant pašto ženklą Lietuvos Ne-
priklausomybės ir pirmųjų lietuviškų pašto ženklų šimtmečiui atžymėti.

Reikalavimai. Piešinys turi būti atliktas ant standartinio piešimo lapo dydžio
(8.5x11), atliktas spalvotais pieštukais, guašu, kreidutėmis ar kt. spalvinimo prie-
monėmis. Piešinys, vaizduojantis pašto ženklą, gali  būti horizontalus arba verti-
kalus. Ženkle turi būti matomas įrašas  LIETUVA 100  ar kitas  šį jubiliejų įprasmi-
nantis  įrašas (Lietuva 1918–2018, Lithuania 100, Lithuania 1918–2018 ar  pan.).  

informacija jaunimui. Konkurse kviečiami dalyvauti lituanistinių mokyklų mo-
kiniai, JAV ir Kanados Lietuvių  Bendruomenės grupių, būrelių vaikai bei visi lietuviukai
nuo 7 iki  15 metų amžiaus (trys amžiaus kategorijos: 7–9 m., 10–12 m. ir  13–15
m.). Antroje piešinio lapo pusėje būtina aiškiomis raidėmis parašyti vaiko vardą,
pavardę, amžių, pilną adresą ir telefoną arba el. pašto adresą.  

Paroda. Visi piešiniai bus rodomi  jubiliejinėje Filatelistų draugijos ,,Lietuva”
LITHPEX XXXI parodoje Pasaulio lietuvių centre „Sielos” galerijoje, š. m. spalio 22
– lapkričio 4 dienomis. Geriausiai įvertinti piešiniai bus apdovanoti premijomis ir
panaudoti personalinių JAV pašto ženklų leidimui. Piešiniai nebus grąžinami.

Premijos. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje bus skirtos trys premijos: pirmo-
ji – 100 dol., antroji – 50 dol. ir trečioji – 25 dol.

Dėmesio! Pratęstas piešinių pristatymo terminas – savo darbus Konkurso ir
parodos rengimo komitetui galite siųsti iki  š. m. birželio 30 d. adresu: 

Dr. Audrius Plioplys, 8844 S. Pleasant Avenue, Chicago, iL  60643.

Filatelistų draugijos ,,Lietuva” info
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Šimtmečio Tautiška giesmė

Navy Pier
Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Su-

sitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave, Chi-

cago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vėliavą”

ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!

�  Birželio 14 d. 12 val. p. p. Simona Minns
atliks solinę programą (kanklės, vokalas)
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolijos Pal. J.
Matulaičio slaugos namuose Putname, kurie
šiemet švenčia 50 metų įkūrimo sukaktį. 

� Birželio 17 d., sekmadienį, 11 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Parke) per šv. Mišias paminėsime Ge-
dulo ir Vilties bei Tėvo dienas. Po Mišių – pie-
tūs ir programa parapijos salėje. Visi laukia-
mi.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago,IL

60632) šį sekmadienį, birželio 17 d., po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių švęsime Tėvo die-
ną ir Jonines. JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia šal-
tibarščių ir cepelinų pietus, bus linksma
programa. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba visus kviečia dalyvauti Joninių
gegužinėje ,,Atrask paparčio žiedą”, kuri
vyks birželio 24 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro Lemonte
kiemelyje. Bus skanaus maisto, gėrimų, lie-
tuviška muzika, loterija, žaidimai ir linksma
nuotaika! Laukiame visų.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Ankstyvą šeštadienio, birželio 9-osios

rytmetį Pasaulio lietuvių centre Le-

monte, M. Riškus vardo sporto salėje,

kaip įprasta, dunksėjo krepšinio ka-

muoliai, tik šįkart juos gainiojo politikai. 

Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje
Mantvydo Bekešiaus iniciatyva krep-
šinio aikštelėje, žaisdami vienoje ko-

mandoje, susitiko 5-ių šalių generaliniai
konsulai: Aviv Ezra (Izraelis), Dejan Radulovi
(Serbija), Piotr Janicki (Lenkija), Umut
Aca (Turkija) ir M. Bekešius (Lietuva). Kar-
tu su diplomatu iš Serbijos jie sudarė vie-
ningą komandą, kuri metė iššūkį Čikagos
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) varžybose
užgrūdintiems krepšininkams. 

Negana to, praeityje buvęs krepšinio
teisėjas, Lenkijos konsulas P. Janicki visus
nustebino per varžovo aukštai iškeltas ran-
kas bandydamas įdėti kamuolį iš viršaus!

Nors rungtynes rezultatu 46:34 laimėjo
ČLKL rinktinė, pirmasis diplomatų  blynas
neprisvilo – įvairių šalių atstovai Čikago-
je vieningai kovojo už kamuolį po krepšiu.

,,Pasirodo, kad diplomatai žaidžia ne
tik futbolą, bet ir krepšinį. Mums tai buvo
puiki proga atsipūsti nuo kasdieninių rū-
pesčių”, – teigė šių draugiškų rungtynių su-
manytojas M. Bekešius. Generalinis kon-
sulas užtikrino, kad tokios rungtynės ne-
bus paskutinės ir politikai į krepšinio aikš-
telę sugrįš dar ne kartą.

Dainius Ruževičius

Diplomatai ilsisi krepšinio aikštelėje

Jono Kuprio nuotraukos


