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Nori gauti protingą atsakymą? Klausk protingai – Giuseppe Mazzini 

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 115 dienų

Šeštadienį, kovo 16 dieną Lemonte vyko metinis Pasaulio
lietuvių centro (PLC) narių susirinkimas. Šiais metais jis buvo
surengtas šiek tiek anksčiau nei įprasta. 

„Metiniai susirinkimai rengiami gegužės mėnesį, pa-
prastai sekmadienį po šv. Mišių, kad patogiau būtų
daugeliui mūsų narių. Tačiau šiemet pamatėme,

kad visos mūsų cent re esančios salės jau užsakytos iki va-
saros pradžios. Aišku, tai labai geras ženklas, rodantis, kad
lietuviška veikla puikiai gyvuoja, o PLC  yra tikrai rei-
kalingas. Tačiau dėl to mūsų pačių susirinkimą teko atkelti

į kovo vidurį”, – sakė PLC direktorius Artūras Žilys.
Gal todėl, kad PLC narių susirinkimas vyko dviem mė-

nesiais anksčiau, šį šeštadienį į Banys šeimos salę susi-
rinko kiek mažiau žmonių, nei paprastai ateidavo. Atvy-
ko ir generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius. Jis pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė PLC aktyvia
veikla, čia vykstančiais renginiais, padėkojo visiems rė-
mėjams ir aukotojams už jų dosnumą ir darbą puoselėjant
lietuvybę, už puikų bendradarbiavimą su LR konsulatu Či-
kagoje.                                                                                

– 2 psl.

Apie PLC praeitį ir ateitį – dalykiškai

PLC  tarybos ir valdybos nariai su svečiu, LR generaliniu konsulu Čikagoje (iš k): Egidijus Želvys, Alė Bižienė, Kęstutis Sušinskas,
Gintaras Aukštuolis, Audrius Polikaitis, Regina Saulienė, Linas Gylys (PLC Valdybos pirmininkas), Marius Polikaitis (PLC iždininkas),
gen. konsulas Mantvydas Bekešius, Jurgis Riškus (PLC Tarybos pirmininkas), Artūras Žilys (PLC vykdantysis direktorius), Ričardas
Chiapetta, Alina Meilytė Dimas, Lina Smilgienė, Dainius Petronis. Nuotraukoje trūksta PLC Tarybos narių Jono Bružo, Rimo
Gilvydžio, Mariaus Katiliaus, Vyto Saulio bei PLC Valdybos narių Šarūno Daugirdo, Alberto Glavinsko, Pauliaus Jozaičio, Lino
Kliarskio, Lino Klimavičiaus, Karolio Kozio ir Sauliaus Razgaičio. PLC nuotr.

Rotary Club of Chicagoland Lithuanians narys Linas Kliarskis (antras
iš d.) kartu su Lietuvos rotariečiais lankėsi Paliatyvios pagalbos ir slau-
gos centre. Viduryje – šio centro direktorė Sigita Petkevičienė.

Čikagos lietuvių Rotary klubo nuotr.

Rotary Club of Chicagoland Lithuanians (Čikagos lie-
tuvių Rotary klubas) kartu su Lietuvos rotariečiais
prisidėjo, kad Šiaulių regione atsirastų Paliatyvios

pagalbos ir slaugos centro stacionaras (vėliau –  ir hos-
pisas), kurio tikslas – sukurti ir plėtoti paslaugų tinklą li-
goniams ir jų šeimos nariams teikiant socialines pa-
slaugas, dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą. Lie-
tuvoje tokio pobūdžio paslaugų poreikis yra didelis ir nuo-
lat augantis.

Tai yra bendras Čikagos lietuvių Rotary klubo, Apy-
gardos 1462, Užgorodo ,,Skala”, Šiaulių Vykinto, Joniškio
ir Šiaulių „Harmonija” rotariečių projektas. Šiaulių palia-
tyvios pagalbos ir slaugos centro besikuriančiuose so-
cialinės globos namuose buvo įrengta virtuvė ir devynios
palatos. Bendra projekto vertė – 6 901.59 Eur. Projek-
to iniciatorius – Šiaulių Vykinto Rotary klubas. 

Čikagos lietuvių Rotary klubo inf.

Čikagos rotariečių parama ligoniams Lietuvoje
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– juk mano močiutė autobuse sėkmingai kalbėdavo
sau rožančių, sukdama jo karoliukus ir, beje, niekada
nepražiopsodavo savo stotelės. Tačiau jau po dviejų
sekundžių „Sveika, Marija”, tiesiai ant „malonės pil-
noji” užšoko mintis apie tai, kad būtinai reikia at-
šaukti vizitą pas dantistą, ir dar reikia paskambin-
ti mamai, ir ... o, varge, kaip ta kolegė gali šitaip ap-
sirengusi ateiti į darbą! Na, patys matote, kad 15 mi-
nučių išbūti prasmingoje tyloje nėra taip jau lengva,
nes tą tylą trikdo į ausis šaukiantis mano pačios bal-
sas: nėra tam laiko, paskubėk, jei jau taip nori, ga-
lėsi praktikuoti tylą atsigulusi vakare į lovą – taip
daug patogiau... 

Ir kaip tam Jėzui pavyko išbūti dykumoje net ke-
turiasdešimt parų? Vienam? Tiesa, kompaniją jam ne-
trukus atėjo „palaikyti” šėtonas, primindamas, jog
jei jau jis Dievo sūnus, tai juk galėtų dykumos ak-
menis paversti duona ir pavalgyti. Kaip turėčiau su-
prasti Jėzaus atsakymą, jog žmogus gyvas ne vien
duona? Man regis, kaip tik šėtono gundymui su-
versčiau mintį mesti kasdienius darbus ir išeiti į dy-
kumą kelioms savaitėms! Sekmadienio kunigas
gana paprastai paaiškina, kad dykumą šiandienia-
me skubančiame pasaulyje galima rasti ir savo dar-

bovietėje, ir namuose. O per Gavėnią
būtų galima atlikti ir lengvesnius da-
lykus, nei tos 15 minučių tylos, ir tie da-
lykai galėtų tapti asmeniniu pasninku,
vedančiu į dvasios nuprausimą nuo
kasdienybės dulkių ar tuščios rutinos. 

Tad kokie tie paprasti neįprasti da-
lykai? Aplankyti žmogų, kuris neturi
artimųjų. Kiekvieno mūsų aplinkoje
esama tokių vienišių, su kuriais nėra
labai malonu bendrauti, nes jie daž-

niausiai būna paniurę ir uždari. Tačiau gal galime
pamėginti?  Juk net į namus nereiktų belstis – ma-
tome tokių savo bažnyčiose. Gal tiesiog imti ir už-
kalbinti? Ką dar galima padaryti kitaip, negu eiliniu
laiku?  Pavyzdžiui, pasakyti komplimentą tai, ką tik
pamatytai kolegei su neįmanomai baisia suknele. Juk
gerai žinau, kad ji geresnė specialistė už mane, tad
galėčiau pasidžiaugti jos darbu.  Nesu tikra, ar tai
būtų lengvesnė užduotis už tas 15 minučių tylos, bet
galbūt toks iššūkis man būtų užskaitytas kaip trys
dienos Gavėnios pasninko? Ką dar galima bū tų su-
galvoti? Į pensiją išėję mokytojai ar dėstytojai gal ga-
lėtų padėti moksleiviams ir studentams pasiruošti eg-
zaminams, o gal pasisiūlytų skaityti skaitinius baž-
nyčioje arba pamėgintų susiburti į kokį maldos ra-
telį už anūkus, už kunigus ar dar kitomis intencijo-
mis?  Paskui, žinoma, arbatėlė su pačių keptais py-
ragais. Po truputį suprantu, ką tas gudrus kunigas
norėjo pasakyti apie išėjimą dykumą ir pasninką.
Išeiti į dykumą, pasninkauti – tai reiškia atsisakyti
patogių, įprastų, malonių dalykų, pabadauti, iš-
šluoti savo dvasios kerteles, apsimarinti, nes tik tuo-
met gali suvokti, ko esi išalkęs, tuomet gal išryškės
ir pats Gavėnios kelio tikslas – Prisikėlimas. 

Matyt, kunigams Lietuvoje po Pelenų
trečiadienio jau ir patiems nusibodo kal-
bėti apie prasidėjusią Gavėnią kasmet
tą patį: jog tai pasninko, atsivertimo, at-
gailos ir susitaikymo metas. Juk visa tai
tikintieji žino jau nuo Pirmosios Ko-
munijos dienos ir išties nebūtina kaskart
priminti tą patį apie mėsos nevalgymą
penktadieniais, susilaikymą nuo links-
mybių, išpažinties pareigą ir t.t.  Todėl
tikrai privertė suklusti kunigo pamokslas, išgirstas pir-
mąjį Gavėnios sekmadienį. Komentuodamas Jėzaus
pasitraukimą į dykumą, kur jis pasninkavo keturias-
dešimt dienų ir naktų, šėtono visaip kaip gudriai gun-
domas, kunigas netikėtai pasiūlė pamėginti likusį lai-
ką iki šv. Velykų, iki Prisikėlimo šventės gyventi kitaip,
nei gyvenome iki šiol. Ir jo pasiūlymas anaiptol nebuvo
nukreiptas į virtuvę ir galimus negalimus maisto pro-
duktus. Pavyzdžiui 15 minučių kasdien pabūti tylo-
je, paprasčiausiai pabūti. Sakysite, ar tai jau taip sun-
ku? Pamėginau save įsivaizduoti dienos darbų, pie-
tų, šeimos reikalų įkarštyje be telefono, kompiuterio,
be išmanaus laikrodžio... 

Kiekvienoje mano darbovietėje tikrai rasis kėdė
ramesniame kampe, kur galėčiau tai padaryti.
Na gerai, sakykime, sėdžiu. Iškart apėmė neri-

mas, kad kažkur nespėsiu, gal kas nors tuo metu
skambino ir pražiopsojau svarbią informaciją, o gal
kas nors namuose per tas kelias minutes atsitiko, kol
buvau išjungusi telefoną? Bandau susikaupti maldai

Gavėnia –
40 dienų kitaip
JŪRATĖ KUODYTĖ

Apie PLC praeitį ir ateitį – dalykiškai 
Atkelta iš 1 psl.

Konsulas neslėpė pasididžiavimo,
kad Čikagos lietuvių bendruomenė –
viena iš nedaugelio šiame mieste esan-
čių etninių bendrijų, kuri turi ir su-
geba išlaikyti tokį didelį centrą. M. Be-
kešius sakė, kad ir pats mielai apsi-
lanko centre, ir pasikviečia svečių –
kitų šalių diplomatų.

PLC narių susirinkimo metu PLC
vadovybės atstovai pristatė centro fi-
nansinę padėtį, planuojamus projektus
ir ateities viziją. Kalbėjo iždininkas Ma-
rius Polikaitis, valdybos pirmininkas
Linas Gylys, tarybos pirmininkas Jur-
gis Riškus. PLC direktorius Artūras Ži-
lys pristatė darbus, kurie PLC buvo nu-
veikti per pastaruosius 10 metų. Apie
tai rengiamas atskiras interviu, kurį
netrukus žadame spausdinti ,,Drauge”. 

Šiame susirinkime buvo išrinkti
septyni tarybos nariai. Daugeliui iš jų
tai jau ne pirma kadencija Taryboje.
Tai Jonas Bružas, Rimas Gilvydis, Ali-
na Meilytė Dimas, Dainius Petronis,
Jurgis Riškus ir Lina Smilgienė. Taip
pat šiais metais savo kandidatūrą iš-
kėlė ir buvo išrinktas Kęstutis Su-

šinskas. Jis yra PLC narys nuo pat PLC
įkūrimo. K. Sušinskas aktyviai daly-
vauja įvairioje lietuviškoje veikloje: jis
buvo R. Riškienės salės statybos ko-
miteto narys, JAV lietuvių Lemonto
apylinkės pirmininkas, JAV LB tary-
bos narys, Lithuanian Hotline narys,

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
narys.

Susirinkimo metu kai kurie klau-
sytojai uždavė klausimų, išsakė pa-
geidavimų. Vienas iš tokių pageidavi-
mų – prašymas šiek tiek sumažinti PLC
kieme esančių automobilių greičio ri-

bojimo kalnelių (,,gulinčių policinin-
kų”) aukštį. Nors kalneliai yra įreng-
ti laikantis visų reikalvimų, tačiau
centro vadovai pažadėjo atsižvelgti į pa-
stabą ir vos tik sušilus orams, imtis dar-
bų. 

,,Draugo” inf.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

Susirinkimo metu nestokota ir linksmų akimirkų (iš k.):  tribūnoje M. Polikaitis, prezidiume sėdi A. Polikaitis, A. Žilys, L. Gylys, J. Riškus.
PLC nuotr.



Liliputija

„Situacija absurdiška. Toks ab-
surdas vertas J. Swift plunksnos. ...J.
Swift Gulliverį pavertė keliautoju po
to meto Britanijos satyrinį pa-
veikslą. Liliputija, mažų žmogučių
karalystė, į kurią sudužus laivui pa-
tenka Lemuelis Gulliveris, atspindi
iškreiptą XVIII a. politinę tikrovę.

Paradoksalu, bet ši tikrovė galioja ir žvelgiant ‘Bre-
xit’ kontekste. Norintieji susikurti politinę karjerą
ir sutvirtinti savo vaidmenį visuomenėje Lilipu-
tijoje turi šokti ant virš žemės pakabinto įtempto
siūlo. Aukščiausiai iššokęs ir nusileidęs, pade-
monstravęs akrobatinius sugebėjimus, gauna ka-
raliaus malonę ir aukščiausią postą valstybėje. Ar
ne tokius šuolius demonstravo ministras pirmi-
ninkas Cameron, o dabar demonstruoja ponia
May? Liliputiją iš vidaus ėdė žemakulnių ir aukš-
takulnių (torių ir vigų) partijų rietenos. Partijos
buvo tiek susikoncentravę į savo dvipartinę kovą,
kad per ją jiems įtaką darė kaimyninė blefuskų
sala. Blefuskai, Swift kūryboje, yra prancūzai. Bet
žiūrint į ‘Brexit’ informacinės kampanijos kon-
tekste galima atrasti ir kitus išorės veikėjus, ku-
rie siekdami silpninti visą ES, išnaudojo politines
rietenas ir intrigas. ...Ar britų situacija unikali?
Galbūt tik jiems pritaikomas liūdnai absurdiškas
Liliputijos pavyzdys? Gal ir pas mus atsiras tokių
Liliputijos palikuonių, kurie norės užsiropšti ant
referendumų ir euroskepticizmo bangos?” – reto-
riškai klausia P. Gritėnas.

O ką jaunasis mąstytojas turi galvoje? Kad yra
tokių – populistų ir kitokių lengvo žodžio mėgėjų
– ir Lietuvoje. Pvz., į prezidento rinkimus eina Ar-
vydas Juozaitis, kuris kažkada pasakė, kad Vytauto
Landsbergio išrinkimas Aukščiausiosios Tarybos
pirmininku buvo istorinė klaida (jis vienuose
rinkimuose į Seimą savo vietą užleido Algirdui
Brazauskui), o dabar jis dės pastangas grąžinti litą,
nors mes jau penkti metai naudojame eurą ir Lie-
tuva yra palankiausiai ES nusiteikusi valstybė. O
prof. Vytautas Radžvilas, ES laikantis mirusiu da-
riniu, subūrė judėjimą ir dalyvaus Europos Par-
lamento rinkimuose (matyt, norėdamas ES su-
griauti iš vidaus). Ir kt. Keista, kad „Brexit” su-
maištis neprablaivina panašių karštagalvių, ne-
bent jie turi blogų kėslų. 

Kai jaunas politikos komentatorius
Paulius Gritėnas „Delfi.lt” paskelbė
straipsnį „Liliputija daro ‘Brexit’”, įsi-
žeidžiau už anglus, nors ir pati esu
burnojusi dėl jų pasidavimo populis-
tams. 

„Britai toliau skęsta ‘Brexito’ si-
tuacijos absurde. Stebėdamas šią si-
tuaciją genialusis satyrikas Jonathan Swift tu-

rėtų šypsotis. ‘Guliverio kelionėse’ aprašytas XVIII
a. britų politikos absurdas atsiskleidė visu savo gro-
žiu dabartyje”, – sako jaunasis ekspertas, ir jo pa-
sakyme yra tiesos. Kita vertus, tokioje situacijoje gali
atsirasti bet kuri valstybė ir bet kuris iš mūsų. Už-
tenka tik atsipalaiduoti ir pasileisti pasroviui. Mi-
nėtas autorius primena, kad „Brexit” terminą 2012
m. nukalė analitikas Peter Wilding, o išleistas į gy-
venimą buvo 2013-ųjų pradžioje, kai tuometinis
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas
konservatorius (toris) David Cameron, norėdamas
savo partijai laimėti balsų ir į savo pusę patraukti
euroskeptikus, neatsargiai prieš rinkimus leptelė-
jo – jeigu jie laimėsią, surengsią referendumą dėl na-
rystės Europos Sąjungoje (ES). Laimėjo ir turėjo re-
ferendumą organizuoti, nors tikriausiai nesitikėjo,
kad laimės euroskeptikai. Pats torių vadas iš karto
atsistatydino, nes buvo prieš atsiskyrimą nuo ES. O
tai rodo, kad jis elgėsi lengvabūdiškai ir taip pabu-
dino „britišką nostalgiją imperijos laikysenai”
(kaip išsireiškia P. Gritėnas) ir naująjį euroskep-
tiškumą. 

Ironiškiausia, kad laimėjus euroskeptikams,
vesti į atsiskyrimą nuo ES D. Britanijos valstybę tu-
rėjo nenorintys nuo žemyno atsiskirti konservatoriai,
nors jų premjerė Theresa May labai staigiai persi-
orientavo ir savo darbą dirba įsijautusi. Matyt, todėl
viskas taip ir susivėlė į kamuolį, kurio jau kelinti me-
tai neįmanoma išpainioti. Ką tik vyko keletas parla-
mento balsavimų, bet nė vienas jų nieko neišspren-
dė. Kai nėra įsitikinimo ir kai buvo pradėta eiti ne-
apgalvotu keliu, natūralu, kad kelias išvedė į aklavietę. 

Lietuviškasis „Brexit”

Ta absurdiška situacija D. Britanijoje mintimis
perkelia į 1990-uosius – į dienas, kai Lietuva norėjo
atsiskirti nuo SSRS. Žinoma, situacija buvo kita –
SSRS buvo okupantė, o JK pati įstojo į ES, bet ir
mums reikėjo padaryti nors vieną neatsargų žings-
nį, ir būtume atsidūrę dar blogesnėje situacijoje. Da-
bar anglai dėl blaškymosi susilpnins savo valstybę
tik ekonomiškai (lietuviai emigrantai sako, kad jie
praktiškai begauna pusę atlyginimo, kokį gaudavo
prieš 10 m.), o mes okupantų būtume buvę nušluo-
ti nuo žemės paviršiaus, ką rodo bandymai 1991 m.
sausio 13-ąją. Gerai, kad mūsų atsiskyrimo procesui
(dainuojančiai revoliucijai) vadovavo ryžtingas, be-
kompromisinis vadovas – Vytautas Landsbergis.
Kaip vienoje pasakoje herojui žadama pergalė su są-
lyga – eiti ir nesidairyti atgal, kitaip bus blogai. Taip
tiesiai ir ryžtingai mes ir nuėjome, nes pakako įsi-
tikinusių – parėmusių V. Landsbergį ir jo būrelį –
mūsų žingsnio teisingumu. O britai, pasirodo, atsi-
grįžo, – o kas dabar bus!? Iš tiesų jiems kebliau – jie
nėra tokioje situacijoje, kokioje buvome mes, nes
mums nebuvo ko prarasti. Jiems ES, kad ir ne visai
patinka, nėra jokia priešė, iš sąjungos juk turi nau-
dos abi pusės. „Brexit” ideologai neturi pakankamai
svarių argumentų pasakyti savo žmonėms ir patiems
sau, kodėl jie nori atsiskirti. Todėl viskas susivėlė
į neišpainiojamą tuščių žodžių kamuolį. Jie tarsi pa-
tys save nubaudė, nes nežinojo (ir dabar nežino) ko
nori; tiesiog netyčia paspaudė ne tą klavišą (kaip kar-
tais pasiseka man su savo kompiuteriu, kurio aš ne-
išmanau).

Demokratijos spąstai

Demokratija nėra absoliučiai geriausia – siste-
ma be priekaištų. Sakoma, kad ji geriausia šiandien,
nes geresnės žmonės kol kas nesugalvojo. Vladimi-
ras Putinas Rusijoje bandė sukurti savo demokratiją
– valdomąją demokratiją, bet iš šono matome, kad
jam iš to nieko neišėjo, ta jo demokratija liko tokia
pati socialistinė diktatūra, kokia ir buvo SSRS; tik
anuomet valdė grupelė komunistų, o dabar vienas
Putinas. Kažkada, 1964-aisiais, dar Lietuvos okupa-
cijos metais, gyvendamas Laisvajame pasaulyje,
apie demokratiją labai skeptiškai svarstė poetas (jis
buvo įdomus mąstytojas) Alfonsas Nyka-Niliūnas:

„Demokratijos didybės (bet kartu ir menkystės)
šaknys glūdi lygybės principo interpretacijoje, kurios
svarbiausias momentas yra valstybės įsipareigojimas
neleisti niekam dominuoti. Šiuo mechanistinės in-
terpretacijos pagrindu remdamasi, valstybė privalo
saugoti doruosius nuo nedorųjų ir atvirkščiai, tin-
ginius nuo darbščiųjų ir atvirkščiai, negabiuosius
nuo gabiųjų”. („Dienoraščio fragmentai, 1938–1975”,
2002 m., Vilnius) 

Britai tarsi papuolė į demokratijos spąstus. De-
mokratija laimėjo, bet kas iš to? Torių vadai pable-
favo, o torių visuomenė to nepriėmė už rimtą pinigą
ir neatėjo į referendumą, tikėdamasi, kad ir taip bus
viskas „ok”. Nebuvo „ok”, nes negali būti „ok”, kai
nieko nedaroma arba daroma nerimtai. Ir tuo pasi-
naudojo neatsakingas elementas, neturėjęs planų, kas
iš viso šito išeis. Svarbiausia buvo pasakyti „ne”! Da-
bar įvairios ten ekspertinės grupės randa, kad net-
gi buvo daryta įtaka iš išorės – tą pačią dieną, kai
„Brexit” laimėjo, buvo išjungti kažkokie internetiniai
kanalai (nes darbas jau padarytas), susiję su Rusija
(o jai kuo Vakaruose blogiau, tuo geriau), kuriais esą
buvo veikiama tam tikra visuomenės dalis. (Beje, vie-
nas anoniminis komentatorius sako, kad David Ca-
meron esą yra prisipažinęs, jog 1984 m., jam lankantis
Rusijoje, jį bandę užverbuoti du KGB agentai). Re-
ferendume euroskeptiškai nusiteikusieji laimėjo la-
bai nedidele balsų persvara, taigi užteko paveikti vi-
sai nedidelę grupę piliečių. O juk vien rusų UK yra
didelis procentas, o jų įtakingo kapitalo – dar daugiau.
Kai nėra įsitikinimo, laimi bet kas, kas yra akty-
vesnis. Mes 1990-aisiais buvom „užsivedę” taip, kad
mūsų niekas nebūtų sustabdęs. Paskui įsitikinusius
ėjo net abejojantys ir gal net nesusigaudantys (kurie
tik vėliau atsitokėjo ir dabar verkia, kad prie ruso
buvo geriau). Laimintys visada laimi, nes jie traukia
paskui save likusią masę, panašiai kaip vėtros šuo-
ras traukia paskui save visokias dulkes, lapus ir kitą
nereikšmingą ir lengvą smulkmę. 

LAIŠKAI

Demokratijos grimasos, 
arba angliškasis „Brexit”
AuDRONė V. ŠKIuDAITė
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,,AUKSO PAUKŠTĖ” 
ATKELIAUS Į ČIKAGĄ

,,Grandies” šokėjai labai džiaugiasi
,,Aukso paukštės” apdovanojimu ir pra-
nešimu apie šį įvertinimą kovo 5 d.
,,Drauge”, bet tik nori patiks linti, kad šie-
met ansamblis švenčia ne 66-ąjį, o 60-ąjį
gimtadienį. Nors ansamblis įsikūrė 1953
metais, tačiau po penkerių metu buvo pa-
daryta trumpa pertrauka. Ansamblis
vėl atsikūrė 1964 metais. Tad š. m.  ge-
gužės 4 d., šeštadie nį, kviečiame visus į
Lietuvių tautinių šokių ansamblio „Gran-
dis” 60-mečio koncertą, pavadintą  „Duk-
tė viena namie liko”. 

Daugiau informacijos: http://calen-
dar.draugas.org/lt/event/il-ansamblio-
grandis-60-mecio-koncertas/

,,Grandies” ansambliečiai

KĄ MATOME PRO SAVO LANGĄ?

Atsiliepdama į kvietimą nufotografuoti tai, kas vyksta
už lango (,,Draugas”, vasario 28 d.), siunčiu porą nuotraukų.
Į mūsų kiemą užklydo daug stirnų – kelias pasisekė užfik-
suoti.

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI
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TELKINIAI

EDITA PAŠKEVIČIŪTĖ

Apie San Francisco Bay Area Lietuvių
Bendruomenę (LB) buvau girdėjusi dar
prieš atvykdama į Californiją ir net ne-
dvejodama nusprendžiau, kad būtent
čia norėčiau atlikti savo pedagoginę
praktiką. Dar pernai net iki Lietuvos nu-
aidėjo žinia apie nuostabią San Fran-
cisco LB  dovaną. Lietuvos 100-mečio
proga San Francisco rotušė buvo nu-
šviesta mūsų valstybinės vėliavos spal-
vomis – geltonai, žaliai, raudonai. Tai-
gi, vietą savo lituanistinei praktikai at-
likti buvau išsirinkusi dar tada, kai Švie-
timo mainų paramos fondas net ne-
buvo paskelbęs registracijos į progra-
mą. 

Dabar, praėjus jau kiek daugiau
nei mėnesiui nuo praktikos pra-
džios, galiu drąsiai pasakyti – ne-

suklydau. Vos pradėjusi savo darbą
San Francisco šeštadieninėje mokyk-
loje „Genys”, suvokiau, kokia glaudi ir
šios mokyklos bendruomenė, kaip
jiems svarbu išlaikyti lietuviškumą ir
mūsų tautos tradicijas. Bendruomenės
nariai bičiuliaujasi ir už mokyklos
ribų, leidžia susitikti vaikams, kad jie
galėtų kartu pabūti, pažaisti.  Galbūt to-
dėl kiekvienas renginys yra ne tik pa-
prastas susibūrimas, bet ir jaukus
draugų buvimas kartu. Per mėnesį,
kurį praleidau San Francisco, dalyva-
vau ir vietinių lietuvių surengtame
Lietuvos nepriklausomybės  minėji-
me, ir Užgavėnių šventėje, kur kovėsi
net ir Kanapinis su Lašininiu, ir Lie-
tuvos valstybės atkūrimo  šventėje,
kuri šiais metais buvo išties neeilinė.

Šventė kitaip: 
diskusijos ir protmūšis

Šį kartą San Francisco  lietuviai
buvo pakviesti į Sierra Point Yacht
Club patalpas, kurias suteikė LB nariai
Virgilija ir Martin Tali. Čia visų laukė
kiek kitokia, nei iki šiol, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šventė – pokalbis apie
artėjančius rinkimus Lietuvoje ir prot-
mūšis. 

Pokalbį pradėjo Rimvydas Balta-
duonis, Gettysburg College ekonomi-
kos profesorius, LR Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) komi-
sijos pirmininkas, PLB ekonominio
bendradarbiavimo komisijos pirmi-

ninkas. Jis plačiau papasakojo apie va-
dovaujamos PLB pilietinės iniciatyvos
#DABAR veiklą ir pasiruošimą pla-
nuojamam referendumui dėl dvigu-
bos pilietybės įteisinimo ir LR Prezi-
dento rinkimų. R. Baltaduonis savo kal-
boje svetur gyvenančius lietuvius ra-
gino būti aktyviais, registruotis bal-
savimams, akcentavo tautiečių, gyve-
nančių svetur, balsų svarbą. R. Balta-
duoniui antrino ir generalinio konsu-
lato Los Angeles konsulė, balsavimo ko-
misijos pirmininkė Agnė Gurevičienė,
kuri pagyrė San Francisco Bay Area
LB veiklą ir atsakė į visus jai užduotus
klausimus apie  registravimąsi balsa-
vimui referendume ir LR Prezidento
rinkimuose. 

Philadelphijos lietuviai
šventė Nepriklausomybę

JUSTINA TUMAITĖ

Praeitais metais, minėdami 100-
ąsias atkurtos valstybės metines,
visi susikabinę už rankų kartu

dainavome tautines giesmes. Tačiau ne
ką mažiau svarbiu bei įsimintinu tapo
ir 101-ųjų Lietuvos nepriklausomybės
metinių minėjimas, Philadelphijos lie-
tuvių namuose susibūrė gausus būrys
lietuvių. Renginį atidarė ir maldai už
Lietuvą ir visus Lietuvos žmones pa-
kvietė Šv. Andriejaus parapijos klebo-
nas kun. Petras Burkauskas. Šventėje
dalyvavo ir lietuvių bendruomenę savo
apsilankymu pagerbė Philadelphijos
miesto meras Jim Kenney, kuris taip
pat nešykštėjo atsiminimų apie savo
kaip emigranto patirtis. Susirinku-
siuosius taip pat sveikino Lietuvos
ambasadorius JAV Rolandas Kriščiū-
nas, Lietuvos garbės konsulė Krista
Bard, JAV Lietuvių Bendruomenės
Philadelphijos apylinkės pirmininkė
Daiva Kazlauskas ir Lietuvių namų va-
dovas Vytas Maciūnas. 

Šventinę programą, sklidiną lietu-
viškų dainų, paruošė V. Krėvės litua-
nistinės mokyklos mokinukai (vad. Iri-
na Melikova ir Ramunė Stankevičiūtė-
Borisov). Čia netrūko nei dailių šokių
ratelių, kuriuos sušoko vaikų tautinių
šokių grupė „Aguonėlė” (vad. Estera

SAN FRANCISCO, CA

San Francisco Bay Area Lietuvių Bendruomenės nariai šiais metais kiek kitaip, nei iki šiol, paminėjo
Lietuvos valstybės atkūrimo šventę – jie susirungė ,,protų mūšyje”

Rimvydo Baltaduonio pokalbis su šventės dalyviais.
Nuotraukos iš LB archyvo

San Francisco lietuviai – draugiška šeima Protmūšis – tikrino žnias apie
Lietuvą ir Ameriką

Po įkvepiančių pokalbių vyko prot-
mūšis, kurio klausimai jungė ne tik
Lietuvos istoriją, dabartines naujienas,
bet ir amerikietišką kultūrą ir kitas
tarpkultūrines žinias. Protmūšis vyko
lietuvių ir anglų kalbomis, tad daly-
vauti galėjo visi bendruomenės na-
riai. Šventėje dalyvavo ir Dennis Gar-
rison, Lietuvos garbės konsulas San
Francisce, palaikantis lietuvių ben-
druomenę ir atvykęs į renginį su gau-
siomis dovanomis. 

Komandos buvo suskirstytos atsi-
tiktine tvarka, kad šventės metu būtų
galima susipažinti vieniems su kitais.
Renginį smagiai ir žaismingai vedė
Evelina Saurusevičiūtė, kuri kartu su

Birute Gedrimaite ir Jess Turnbull ir
suorganizavo visą šią šventę. Renginio
metu netrūko geros nuotaikos, juoko,
šilumos, o pertraukėlių metu visi su-
sitikdavo prie suneštinių vaišių stalo,
ant kurio puikavosi net ir lietuviška sil-
kė bei gardus pyragas ,,tinginys”!

Po renginio važiuodama namo vis
negalėjau patikėti, kokią pavydėtiną
tautinę vienybę ir draugystę puoselė-
ja visi šios LB nariai. Nors ir gyvenda -
mi daugiau nei už 9000 km nuo Lietu-
vos, jie nepamiršta lietuviškumo. Čia
nuoširdžiai švenčiamos svarbiausios
Lietuvos šventės, vietos lietuviai mėgs-
ta susirinkti ir pabūti kartu, tarsi vie-
na didelė šeima, kur kiekvienas svečias
yra laukiamas išskėstomis rankomis.

Edita Paškevičiūtė – praktikantė iš
Lietuvos.

Washofsky), nei skambių dainų, ku-
rias atliko Philadelphijos lietuvių cho-
ras „Laisvė” (vad. Ilona Babinskienė).
Šventės programoje taip pat dalyvavo ir
kartu laisvę šventė Philadelphijos estų
bei latvių bendruomenių atstovai.

Po koncerto visi buvo kviečiami
pasigardžiuoti Linos ir Andriaus Sta-

nionių – „Linos skanumynų” – cepeli-
nais ir kitais gardumynais. Nuošir-
dus ,,ačiū” visiems šventės dalyviams
ir, žinoma, mūsų kaimynams latviams
bei estams už tokį jaukų ir įsimintiną
vakarą!

Justina Tumaitė – VDU praktikantė.

Šventiškai nusiteikę vaikai su savo mokytojomis Ramune Stankevičiūte-Borisov (k.) ir Iri-
na Melikova (d.). Domanto Zinkevičiaus nuotraukos

Philadelphijos miesto meras Jim Kenney su jaunaisiais lietuviais, latviais ir estais.

PHILADELPHIA, PA 



tautomis Sovietijoje.
Ne visada JAV lietuvių parama

Lietuvai buvo sėkminga ar tinkamai
vertinta. JAV lietuvių norai padėti
Lietuvai išgyveno ir
nusivylimų. Pvz., kaip autorius nuro-
do, išeivija po Pirmojo pasaulinio karo,
norinti Lietuvoje prisidėti savo patir-
timi ir finansais, susidūrė su biurok-
ratizmu ir kitomis kliūtimis, patyrė
daug finansinių nuostolių, taip kad iš
apie 20,000 į Lietuvą grįžusių JAV lie-

tuvių beveik visi, išskyrus gal kelis
šimtus, nusivylę išvyko atgal į JAV.  

70 metų vėliau, 1994 metais, Ame-
rikos Lietuvių Tarybos (ALT’o) pir-
mininkas Eugenijus Bartkus rašė: Ne
paslaptis, kad prašvitus laisvės spin-
duliams Lietuvoje, Amerikos ir kitų
laisvų kraštų lietuviai bandė atiduoti jė-
gas, patirtį ir neišbaigtus gyvenimo
metus Lietuvai. Deja, teko skaudžiai nu-
sivilti. Eilinis žmogus Lietuvoje mus su-
tiko su atvira širdimi, bet valdantys
sluoksniai į mus žiūrėjo su nepasitikė-
jimu ir net su pagieža. 

Nukelta į 11 psl.
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JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 me-
tais, Juozas Skirius (2018, Vilnius, 560 psl.)

Mylėsime Ameriką, priimtą mūs
motiną, bet labiausia mylėsime ir di-
desnio labo geisime dėl tikrosios mo-
tinos Lietuvos… Amerikoj Lietuvą bu-
davokime tik ant tiek, ant kiek ji prisi-
dės atbudavojimo mus tikrosios vie-
natinės Tėvynės, pakraščiuose Nemu-
no padėtos. (Laikraštis ,,Tėvynė”, 1896 m.,
Plymouth, PA, JAV)  Šiuose žodžiuose atsi-
spindi Amerikos lietuvių 100 metų viltys,
norai ir veikla. 

Vasario 16-osios šimtmečio proga
Čikagos Draugo fondas, pirmi-
ninkės Marijos Remienės pastan-

gomis, išleido istoriko Juozo Skiriaus
knygą, kurioje autorius pristato savo
kruopščiai surinktas žinias apie 100
metų JAV lietuvių paramą Lietuvai ir
Lietuvos lietuviams. Išeivių darbai
Lietuvai per tuos 100 metų apėmė po-
litinį, kultūrinį, finansinį, informaci-
nį ir ekonominį įnašą.  

Gausiai iliustruota, su išsamiu
šaltinių sąrašu knyga pradedama 1918
metų įvykiais. Bet tų ir vėlesnių metų
veikla stojo ant pamatų, kuriuos JAV
lietuviai jau anksčiau buvo padėję. Ta
išeivijos ankstesnė veikla aprašyta
Vincento Liulevičiaus knygoje ,,Išei-
vijos vaidmuo Nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimo darbe” (1981, Chicago,
IL, JAV, 398 psl.).  

Liulevičius savo knygą pradeda
maždaug nuo 1893 m. Kražių skerdynių
atgarsių ir baigia JAV lietuvių parama
besikuriančiai Lietuvai po  Pirmojo
pasaulinio karo. Galima sakyti, kad is-
torikas Skirius tęsė ir užbaigė Liule-
vičiaus pradėtą darbą.  

Tarp savo kasdienybės vargų ir rū-
pesčių JAV lietuviai neužmiršo tėvynės
Lietuvos ir konkrečiais žygiais ir dar-
bais rėmė ir pasitarnavo Lietuvai ir
Lietuvos žmonėms.  

Iki Antrojo pasaulinio karo pabė-
gėlių antplūdžio pirmieji JAV lietuviai,
Amerikon atvykę Lietuvos kaimo ber-
nai ir mergos, su retomis išimtimis
buvo mažamoksliai, visą gyvenimą
fabrikuose dirbantys prastus, sunkius
darbus už mažus atlyginimus.   

Antros bangos lietuviai, vadinami
dipukai, buvo daugiausia išsimokslinę,
inteligentai. Bet ir tiems – Lietuvoje bu-
vusiems teisininkams, rašytojams, mo-
kytojams, profesoriams, karininkams,
ekonomistams – nemokant kalbos, ne-
turint Amerikos diplomų nei patir-

JAV lietuvių veiklos ,,Auksinis amžius”
DONATAS JANUTA ties, daugumai teko dirbti sunkius

darbus fabrikuose.  Pats Liulevičius
apie savo knygą šitaip rašė: Nors dar-
bas fabrike... šios knygos rašymo darbą
pirmyn labai pamažu stūmė, bet vis tik
eita pirmyn, kad ir vėžio žingsniu.   

Bet ir pirmos, ir antros bangos JAV
lietuviai, sunkiai užsidirbdami duoną,
dar dirbo ir lietuvybės darbą, dau-
giausia kaip savanoriai, be jokio atly-
ginimo. Vėliau antros bangos sūnūs ir
dukterys, tokie kaip Algirdas Avižienis,
Valdas Adamkus, Amerikoje išsi-
mokslinę ir įgiję profesijas, irgi įsi-
jungė. Istorikas Juozas Skirius visų jų
darbą ir įnašą Lietuvai aprašo savo
knygoje. 

JAV išeivijos tema autoriui nėra
svetima, nes jis ir anksčiau yra ruošęs
ir išleidęs knygų ir studijų apie JAV lie-
tuvių politinę, ekonominę ir diploma-
tinę veiklą, apie įvairių JAV politinių
srovių tarpusavio santykius, apie pa-
ramą Lietuvai. 

Dabartinė istoriko Skiriaus knyga
suskirstyta į tris dalis: 1918–1940 m. –
Nepriklausoma Lietuva; 1940–1990 m.
– okupuota Lietuva ir 1990–2018 m. – vėl
atstatyta Nepriklausoma Lietuva. Kiek-
vieno laikotarpio JAV lietuvių parama
Lietuvai  atskirai ir išsamiai aprašy-
ta.  

Techniniu atžvilgiu knyga ir jos tu-
rinys gerai organizuoti, iliustracijos
puikiai parinktos.  Korektūros ir kitų
klaidų pastebėtina tik minimaliai. Ta-
čiau, prieš žvelgiant į knygos turinį, į
akį krinta keli reiškiniai.   

Pirma, sekant kažkurią nevykusią
Lietuvos rašybos taisyklę, iškraipomi
organizacijų vardai ir tuo klaidinami
skaitytojai. Pvz., Susivienijimas Lie-
tuvių Amerikoje rašomas mažąja ,,l”,
Susivienijimas lietuvių Amerikoje,
nors tokios organizcijos nėra nei ofi-
cialiuose dokumentuose, nei vartose-
noje. Jeigu aš rašyčiau Vincas kudirka,
arba Jonas basanavičius, pavardes su
mažosiom, būtų ne tik neteisinga, bet
ir nepagarba. 

Antra, politinė ir informacinė iš-
eivijos veikla knygoje vadinama ,,pro-
pagandinė” veikla. Žodis ,,propaganda”
Vakarų pasaulyje yra gavęs neigiamą
reikšmę. Dažniausia vartojamas reiš-
kiant skleidimą iškraipytos, neteisin-
gos informacijos.  Trečia, pasigedau
vietovių ir organizacijų vardyno. Vien
asmenų vardyno šiokiai knygai nepa-
kanka, ypač kad knygoje labai daug ra-
šoma apie daugybės organizacijų veik-
lą.  

Grįžtant prie knygos turinio, Pir-
mojo pasaulinio karo įvykiai, ypač
Rusijos pasitraukimas iš Lietuvos,
įkvėpė JAV lietuviams naujos vilties ir
dar daugiau energijos dirbti savo vals-
tybės atkūrimui. Po 1918 metų pirmo-
sios bangos lietuviai steigė fondus Lie-
tuvai remti, suaukodami tūkstantines
sumas, kurios šiandieniniais doleriais
būtų milijoninės. Prašant Lietuvos
Nepriklausomybei pripažinimo, ėjo
delegacijomis pas JAV senatorius ir ki-
tus pareigūnus. Su-
rinko milijoną para-
šų, kuriuos pristatė
JAV prezidentui War-
ren G. Harding.   

Po Antrojo pasau-
linio karo dipukai to-
liau tęsė lietuvišką
darbą.  Per sovietinę
okupaciją išeivijos
veikla daugiausia
buvo politinė, siekiant,
kad Lietuvos Nepri-
klausomybės byla pa-
saulyje ir Jungtinėse
Tautose nebūtų už-
miršta. Laikui bėgant
prasidėjo ir kultūri-
niai ryšiai, išeivijos ir
Lietuvos mokslininkų
ir menininkų apsilan-
kymai, JAV lietuvių
krepšininkų gastrolės
Lietuvon 1967 metais
ir kiti suartėjimo žy-
giai tarp išeivijos ir
okupuotos Lietuvos.  

Kaip autorius pa-
stebi, išeivijos parama
Lietuvai nesiribojo da-
bartinėmis Lietuvos
politinėmis sieno-
mis. Išeiviai šelpė lie-
tuvius visose lietuvių
etnografinėse žemėse:  Baltarusijoje,
Lenkijos Seinų krašte, Kaliningrade ir
Latvijoje. 

Netikėtai knygoje net penki pus-
lapiai skirti ,,pažangiesiems”, arba
komunistuojantiems JAV lietuviams,
kurių pagrindinė ,,parama” Lietuvai
buvo Sovietų Sąjungos politikos rėmi-
mas.  Nors galbūt JAV lietuviai ko-
munistai irgi šiek tiek pasitarnavo
lietuvių ir lietuvybės išlaikymui Ta-
rybų Lietuvoje. Sakoma, kad lietuvių
komunistų buvimas Amerikoje, Vilniui
buvo nemaža atrama prieš Maskvą, ir
Maskvai reikėjo skaitytis su lietuviais
daugiau, negu su kitomis mažomis

JAV lietuvių atstovai 1920 m. spalio mėn. susitiko su kandidatu į prezidentus Warren G. Harding prašydami remti Lietuvos valstybės
pripažinimą.

JAV lietuvių peticija su parašais (pirmas lapas) prašant JAV
prezidentą pripažinti Lietuvos nepriklausomą valstybę.
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RITA RAŠYMIENĖ

Kovo 9 ir 10 d. Pasaulio lietuvių centre,
,,Sielos” galerijoje, Čikagos humoro ir sa-
tyros grupė „Antras kaimas” surengė du
pasirodymus. Tai buvo atsikūrusio (pri-
sikėlusio) „Antro kaimo” premjera, skir-
ta Čikagos lietuvių bendruomenei. Tie-
sa, beatgimstanti teatro grupė trumpai
pasirodė jau 2017 m. balandžio mėn. fi-
listerių skautų vakaronėje ir spalio
mėn. – akademikų skautų metinėje
šventėje bei laikraščio „Draugas” kas-
metiniame pokylyje. 

Žiūrovai susirinko labai įvairūs.
Sausakimšoje „Sielos” galerijoje
galėjai sutikti ir tuos, kurie matė

„Antro kaimo” spektaklius „Playhouse”
menėje prieš daug metų, ir tuos, kurie
anksčiau vaidino šioje grupėje, ir tuos,
kurie apie „Antrą kaimą” nieko nežino
ir atėjo pasižiūrėti pirmą kartą. Per savo
spalvingą gyvavimo laikotarpį labai
daug žmonių čia vaidino, rašė, režisavo,
fotografavo ir dalyvavo grupės veikloje.
Negaliu net visų dalyvavusių išvar-
dinti! Žiūrovai dabar vėl susirinko dėl
vieno tikslo – kartu su antrakaimiečiais
pasijuokti ir iš savęs pasišaipyti. 

Teatro vadovas ir režisierius Jonas
Variakojis įžanginiame  epizode supa-
žindino žiūrovus su „Antro kaimo”
istorija. Grupė susikūrė 1963 m., pa-
vadinimo parinkimą ir kūrybos stilių
įtakojo Čikagos humoro trupė Second
City. „Antras kaimas” daug gastrolia-
vo – ir Jungtinėse Amerikos Valstijose,
ir Kanadoje. 1989 m. teatras  pasirodė
Lietuvoje. Tačiau 1999 m. juokai nuti-
lo ir veikla nutrūko. Grupė iširo dėl
įvairių priežasčių. Jonas taip pat pa-
pasakojo, kaip „Antras kaimas” atgi-
mė. Pasak jo, dėl to „kaltas” yra vienas
žmogus, kuris pajuto, kad mūsų gyve-
nime trūksta humoro. Tai – Audrius
Aleksiūnas.  Jo tėvas, a. a. Juozas
Alek siūnas, buvo ilgametis „Antro
kaimo” narys. Noras pagerbti jo atmi-
nimą buvo dar vienas stimulas atkur-
ti „Antrą kaimą”. Audrius susisiekė su
buvusiais grupės nariais, kad gautų jų
palaiminimą ir patarimų šią grupę
atgaivinant. Labai gražūs tikslai, bet
Audrius išėjęs į sceną pasijuokė, kad vi-
sai ne dėl to jis norėjo atgavinti „Ant-
rą kaimą”. Jis tai darė dėl savanau-
diškų tikslų – norėjo susirasti sau
mergelę!! Kaip ir dera „Antro kaimo”
pasirodymui – premjerinis spektaklis
prasidėjo pokštais.

Buvo suvaidinta net 16 epizodų.
Daugumoje iš jų pasirodė du ar trys ak-
toriai, o paskutiniame, baigiamajame
– visi kartu. Epizodus, kurie teminiu
požiūriu buvo labai įvairūs, atskyrė
muzikiniai intarpai (kai kurie iš jų
buvo tie patys, naudoti prieš daugelį
metų „Antro kaimo” spektakliuose).
Buvo panaudoti ir senesni, tik atnau-
jinti, bei naujai parašyti etiudai. Teks-
tų autoriai – Kazys Almenas, Titus
Antanaitis, Vilma Jarulienė, Romas
Stakauskas, Jonas Variakojis. Man la-
biausiai įsiminė epizodas „Sąžinė”,
kuris baigėsi žodžiais: „Vogtų pinigų
niekada neimčiau”. Reikės į „Antro
kaimo” pasirodymą nuvykti dar kartą,
kad suprasčiau apie ką čia kalbama.    

Labai įtikinančiai vaidino Aud-
rius Aleksiūnas, Vilma Jarulienė, Jo-
nas Variakojis, Artūras Žilinskas ir
naujausia grupės narė Alma Preisai-
tienė. Spektaklį ruošiant ir jo metu la-
bai daug padėjo „Antro kaimo” narys
Sid (Juozas) Ulevičius, kuris pasirūpi-
no šviesos ir garso efektais, paruošė sce-

Mes neglostome,  o jeigu glostome – tai tik prieš plauką...
,,Juodosios piliulės”: Alma ir Jonas. ,,Pas daktarą I”: Artūras ir Alma.

ną bei sumaketavo ir atspausdino pla-
katus ir programėles. Taip pat prisidėjo
fotografai Tauras Bublys ir Vytenis
Lietuvninkas. Spektaklio programą
sudarė ir jį režisavo Jonas Variakojis.  

Paskutinis etiudas  pavadintas
„Po programos”, jame – diskusija apie
ką tik matytą programą. Penki žmonės
matė tą patį ir visi penki suprato skir-
tingai, nuomonės nesutapo. Taip, kaip
ir gyvenime dažnai būna. Aktoriai
baigė spektaklį įspūdinga fraze: „Juo-
kingi esame ne mes – juokingas yra gy-
venimas”.

Žiūrovai gausiai plojo, negailėjo
šiltų žodžių ir džiaugėsi puikiu pasi-
rodymu. Aktoriai buvo apdovanoti gė-
lėmis. Vakaras su „Antru kaimu” pra-
lėkė greitai ir linksmai. Lauksime
naujų pasirodymų!

P.S. Matydama, kaip šiltai buvo su-
tikta ši premjera ir patys aktoriai, tikiu,
kad naujasis „Antras kaimas” gyvuos il-
gai. Jeigu turite humoro gyslelę, mokate
pasijuokti ir norite prisijungti prie šios
šaunios trupės, kreipkitės į Audrių:
aleksiunasa@gmail.com. Visuomet ieš-
komi nauji aktoriai ir rašytojai.

Po spektaklio (iš k.): Artūras Žilinskas, Jonas Variakojis, Vilma Jarulienė, Alma Preisaitie-
nė ir Audrius Aleksiūnas.                                                              Vytenio Lietuvninko nuotraukos

,,Atsisveikinimas”: Artūras ir Alma.

,,Senųjų godos”: Audrius ir Alma.

,,Pas daktarą II”: Vilma ir Artūras.



7DRAUGAS 2019 KOVO 19 D., ANTRADIENIS

VYTAUTAS MATULIONIS

Pianistų Roko Zubovo ir Sonatos Deveikytės-Zubo-
vienės koncertas, talkinant Ida Mercer (violončelė),
„Ciurlionis: in pursuit of Soundscapes” įvyko vasario
24 d. The Music Settlement, Glick Hall, Cleveland, Ohio. 

Penkių dalių programoje – Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio (1875– 1913) kūriniai. Kiek-
vienoje dalyje – „In the Forest” („Miške”),

„Fairytale” („Pasaka”), „Creation of  the World”
(„Pasaulio sutvėrimas”), „Psalom” („Psalmė”) ir
„The Sea” („Jūra”) – tilpo po keletą kompozicijų, bū-
dingų tos dalies temai, perpintų literatūrinėmis
kompozicijomis – Čiurlionio laiškų, dienoraščio, ei-
lėraščių ir pasakų ištraukomis. Koncertas, skirtas lie-
tuvių ir amerikiečių auditorijai, kartu buvo Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečio minėjimo dalis, lietu-
vių kultūros pristatymas plačiajai visuomenei. Jį fi-
nansiškai parėmė „Plėtra” ir Ohio Arts Council. Apy-
tikriai 100 vietų salė buvo pilna.

Pirmoji pažintis su Čiurlioniu ir Zubovais

Su Čiurlionio tapyba rašantysis susipažino pa-
auglystėje, 1944 m. į rankas netikėtai patekus 180 pus-
lapių knygai prancūzų kalba „L’art lithuanien”,
spausdintai Malmo, Švedijoje, 1934 m. Joje net 23 pus-
lapiai buvo skirti Čiurlionio paveikslams, kurie lakiai
paauglio vaizduotei atrodė ir keisti, ir įdomūs. O Roką
ir Sonatą Zubovus skambinant pirmą kartą išgirdau
2001 m. balandžio 20 d. Clevelande ir tą keturių ran-
kų koncertą aprašiau recenzijoje „Keturios rankos –
viena širdis” („Dirva”, 2001.05.08). Tada jie Čiurlionio
kūrinių neatliko. Skambėjo F. J. Haydn, F. Schubert,
G. Sodeika, C. Debussy ir J. Corigliano.

Smaguriauti buvo malonu

Koncertas prasidėjo tonų poema „Miške” ketu-
rioms rankoms, kurioje tuoj pat išryškėjo aštuonio-

Pergalingas sugrįžimas
Autumn, Prelude – reikalavimus šioje „lietuviš-
kiausioje” koncerto dalyje.

Trečioji koncerto dalis, „Pasaulio sutvėrimas”,
iš laiškų  Devdorak, laiškas N. IV, variacija Sefaa Es-
sec, VL 258 (1904) klausytojus nustebino didingumu,
netikėtai atsivėrusiais neišsemiamos energijos šal-
tiniais, stulbinančia pianisto jėga, pasitikėjimu il-
gamete pianistine patirtimi ir įgūdžiais, sugebėjimu
benardant giliais, painiais slinkties labirintais su-
tramdyti chaotiškų garsų maištą. Negalima nesi-
stebėti Zubovo ištverme. Jos prireikė ir klausyto-
jams, paklydusiems kurtinančiame audringų garsų
šėlsme. Bet atpildas buvo viso to vertas. Didvyriškas
Roko Zubovo pastangas nuoširdžiai įvertino šil-
čiausi šio koncerto klausytojų plojimai.

„Pamaldžiausia” koncerto dalis buvo „Psal-
mė”, susidedanti iš trijų preliudų ir „Pater Noster”,
VL 260 (1906), suteikusi Rokui Zubovui progą atversti
dar vieną daugialypio talento puslapį. Klausytojai
nors trumpam pasijuto esą šventovėje. Po gaiva-
lingos „Pasaulio sutvėrimas” dalies tai buvo sielą ra-
minantis įsisiūbavusių jausmų atoslūgis.

Paskutinė, penktoji, koncerto dalis, „The Sea,
three small seascapes for piano”, VL 317 (1908) ir
„Prelude in D minor”, VL 256 (1904), priminė Čiur-
lionio paveikslą „Jūros sonata, finalas” (1908), ku-
riame aukštoje bangoje iš jūros purslų sudėlioti ir
Čiurlionio inicialai. Tuo pačiu šis paveikslas prikėlė
atmintyje įstrigusį garsųjį japono Hokusai medžio
raižinį „Banga”. Šiuose trumpuose „jūravaiz-
džiuose” Rokas Zubovas nardė kaip prityręs naras,
nešykštėdamas nuotaikos nei jausmo banguojančioje
koncerto užsklandoje.

Nors programoje abu menininkai yra pristato-
mi kaip „Lithuania’s duo Zubovas”, Sonata Devei-
kytė-Zubovienė skambino kartu su Roku Zubovu tik
pirmą programos kūrinį. Kodėl? Labai, labai norė-
josi ją išgirsti skambinant solo, išgirsti moterį, in-
terpretuojančią panašius Čiurlionio kūrinius. Tai
būtų koncertą tik praturtinę. Vietoj to trilypėje, pla-
čių užmojų – garso, vaizdo ir Čiurlionio raštų iš-
traukų – programoje ji pasirinko pasakotojos/dek-
lamatorės rolę. Nežinia, ar dėl iš anksto nepatikrintų
mikrofonų (kas išeivijos lietuvių renginiuose atsi-
tinka dažnai), ar dėl pasakotojos balso švelnumo ją
girdėti buvo sunku. Buvo prarasta daug koncertui
svarbaus teksto. 

Šimto metų laikotarpis Čiurlionio paveikslams,
tapytiems tempera, akvarele ar pastele, buvo ne-
gailestingas. Spalvos išbluko, nutrupėjo, todėl ekrane
rodomi kūriniai norimo įspūdžio nepadarė. Ar ne-
galima buvo apsiriboti balsiniai sodresnėmis įžan-
gomis prieš kiekvieną koncerto dalį? Ir kodėl prog-
ramoje nebuvo jokių biografinių žinių apie violon-
čelistę Idą Mercer?

Nors koncerte vyravo romantiška nuotaika,
ilgų, skriejančių melodijų nebuvo. Čiurlionio kruop-
ščiai suręstos muzikinės miniatiūros koncertą gra-
žiai paįvairino, geidaujami „garsovaizdžiai” buvo
surasti ir dosnių menininkų pažerti klausytojų pa-
sigėrėjimui. Šis įspūdingas koncertas buvo gražus
žiedas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio mi-
nėjimų vainike, dailiai pristatė lietuviškosios kul-
tūros dalį plačiajai visuomenei. Rengėjų pastangos
nenuvylė. Po aštuoniolikos metų sugrįžusių meni-
ninkų subrendusiais talentais smaguriauti buvo ma-
lonu.

kią kompozitoriaus vaizduotę perkošta paprasta
liaudies melodija ilgame variacijų vėrinyje nuolat
kito, bet net ir painiausiuose, sudėtingiausiuose vin-
giuose neprarado savo kilmės šaknų. Iš tų, neiš-
raunamai į žemę įsiskverbusių, šaknų įkvėpimo sė-
mėsi ir Rokas Zubovas, ir jis buvo teisus.

Čiurlionio paveiksluose pasakos, slėpiniai, me-
nininko vaizdajuostės sukurti antgamtiški pasauliai
kartais primena Dantės „Dieviškosios komedijos”
rojų, prie bekraščių Čiurlionio visatos vandenų ry-
mančius ar trapiais žvaigždynų lieptais žingsniuo-
jančius angelus. Tokia mistinė nuotaika gaubė ant-
rąją, „Pasaka”, koncerto dalį. Čia Rokas Zubovas
„pražydo” kaip atsargiai jautrus prasmingų muzi-
kinių spalvų ieškotojas, sumanus jų derintojas,
svajotojas, įkūnijantis tas svajas naujai atrastuose
„garsavaizdžiuose”, tuo pačiu išpildydamas šios
dalies kūrinių – Impromptu, Pastoral, Nightingale,

likos metų sunkaus darbo vaisiai – didžiulė abiejų
menininkų pažanga, jausmų branda. Jie ne tik skai-
tė gaidas, bet ir vienas kito mintis. Tokioje darnoje
gimusių garsų grožį netrukus pajuto ir klausytojai.
Jų įkaitintose vaizduotėse miškas atgimė garsuose,
šešėliuose, saulėtuose skynimuose. Į „Angelus Do-
mine” F Sharp Major VL 184 (1901, Davido Geringo
transkripcija), įsijungė ir violončelistė Ida Mer-

cer – trumpu, sodriu, švariu, jautriu, bet, deja, labai
trumpu įnašu. Šiuo, žmogaus balsui taip artimu, inst-
rumentu norėjosi mėgautis daug ilgiau. Variacijos
lietuviškos dainos tema, „Oi, giria, giria” VL 276
(1906) tapo išradingiausiu šios dalies kūriniu. Per la-

Grojimas keturiomis rankomis: Rokas ir Sonata Zubovai.

Popietė su Čiurlioniu.                                                                                                      Music School Settlement/ Kate Lienesch nuotr.

Clevelando muzikos mėgėjai su meile sutiko talentingąjį
muzikų duetą iš Lietuvos.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvos Istorinėje Prezidentūroje Kaune surengtos
publicisto, diplomato, buvusio Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro, Vasario 16-osios akto signataro Petro
Klimo (1891–1969) knygos „Lietuva, jos gyventojai ir
sienos” antro leidimo sutiktuvės. Tai išties neeilinis įvy-
kis – prireikė net 100 metų, kad dar iki Nepriklauso-
mos Lietuvos valstybės atkūrimo parašyta knyga su-
grįžtų pas šių dienų skaitytojus. Knygos išleidimas tapo
ir 50-ųjų jos autoriaus mirties metinių paminėjimu.  

Pirmojo pasaulinio karo metais, Vokietijai oku-
pavus Lietuvą, imtasi veikti ir praktiškai
siekti krašto nepriklausomybės. Reikėjo ap-

sispręsti ir dėl būsimos valstybės sienų. Jas argu-
mentuotai apibrėžti buvo pavesta publicistui P. Kli-
mui. Remdamasis ankstesnėmis lietuvių politinių
diskusijų įžvalgomis, mokslininkų tyrinėjimais ir
gausia statistine medžiaga, jis 1916 metų rudenį, bū-
damas vos 25-erių metų amžiaus parengė studiją „Lie-
tuva, jos gyventojai ir sienos”. 1916–1919 m. ši studija
sulaukė keturių leidimų vokiečių, prancūzų, lietuvių
ir lenkų kalbomis. 

Netoli Kalvarijos, Kušliškių kaime stambaus ūki-
ninko šeimoje gimęs P. Klimas mokėsi Liudvinavo
pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, da-
lyvavo tautiniame išsivadavimo judėjime. Dar 1908
metais jis leido slaptą mokinių laikraštėlį, kurį su-
sekė žandarai ir iškėlė politinę bylą. Su keturiais
draugais iš gimnazijos jis buvo pašalintas, bet vėliau
išteisintas ir grąžintas baigti mokslų. 

1914 m. P. Klimas baigė Maskvos universiteto Tei-
sės fakultetą ir liko jame dirbti. Jis aktyviai ben-
dradarbiavo liberaliame „Aušrinės” laikraštyje. Po
metų P. Klimas atvyko į Vilnių, tapo Lietuvių drau-
gijos nukentėjusiems nuo karo šelpti centro komiteto
nariu. 

1917 m. rugsėjo 18–22 d. vykusioje Lietuvių kon-
ferencijoje išrinktas į Lietuvos Tarybą, tapo jos sek-
retoriumi, vėliau generaliniu sekretoriumi. Jis buvo
„Lietuvos aido” pirmasis redaktorius, redagavo 1917
m. gruodžio 11 d. ir 1918 m. vasario 16 d. pareiškimus.
Pasak istorinių šaltinių, būsimasis diplomatas parodė
diplomatinius sugebėjimus sutaikydamas 1918 m. va-
sario 16 d. išvakarėse suskilusią Lietuvos Tarybą.
1918 m. gruodžio mėnesį su Augustino Voldemaro va-
dovaujama Lietuvos delegacija P. Klimas dalyvavo Pa-
ryžiaus taikos konferencijoje vykusiose derybose. Ten

Petro Klimo studija apie Lietuvos valstybės 
sienas po 100 metų vėl pasiekė skaitytojus

Po šimtmečio perleista knyga sudomino nemažai renginio dalyvių. A. Vaškevičiaus nuotraukos

jau buvo platinama jo 1917 metais prancūzų kalba iš-
leista knyga „Lietuva, jos gyventojai ir sienos”,
kuri dabar vėl perleista lietuviškai.

Nuo 1919 m. jis gyveno Kaune, pradėjo dirbti Už-
sienio reikalų ministerijoje, buvo Užsienio reikalų
ministerijos viceministras, ministras, ėjo kitas pa-
reigas. 1923 metais jis tapo nepaprastuoju pasiunti-
niu ir įgaliotuoju ministru Italijoje, o 1925-aisiais
buvo paskirtas pirmuoju nepaprastuoju pasiuntiniu
ir įgaliotuoju ministru Prancūzijoje. Čia jis dirbo su
lietuvių kilmės poetu Oskaru Milašiumi. P. Klimas
taip pat buvo akredituotas ir Belgijoje, Liuksem-
burge, Ispanijoje bei Portugalijoje. 

Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių ka-
riuomenei artėjant prie Paryžiaus, jis kartu su
Prancūzijos vyriausybe pasitraukė į Bordo, vėliau
į Vichy miestelį. Okupavus Baltijos šalis, P. Klimas
1940 m. rugpjūčio 4 d. įteikė notą Prancūzijos užsienio
reikalų ministrui, kurioje prašė nepripažinti Lie-
tuvos okupacijos.

1941 m. pavasarį Klimų šeima apsigyveno Gra-
se, Pietų Prancūzijoje. 1943 m. rugsėjo 18 d. gestapas
suėmė P. Klimą, jis kelis mėnesius buvo kalinamas
Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos ir Lenkijos kalėji-
muose, vežiojamas vagonuose ir marinamas badu.
1944 m. kovo 19 d., išsekintas bado, buvo atvežtas į
Kauno kalėjimą ir paleistas.

Kaune jis apsigyveno Vaižganto gatvėje, savo
svainės Barboros Mėginaitės-Lesauskienės na-
muose. Artėjant Raudonajai armijai, liko Lietuvo-
je, buvo suimtas ir nuteistas 10 metų Sibiro lagerių.
Kalėjo Čeliabinsko srityje, kur dirbo žemkasiu,
dailide. Praradęs sveikatą, 1954 m. pradžioje grįžo
į Lietuvą. Kaune vėl gyveno pas B. Lesauskienę. Ka-
muojamas ligų, sunkių praeities išgyvenimų, ilgė-
damasis šeimos, kuri liko Paryžiuje, dvasiškai ne-
palūžo, vėl pradėjo rašyti. Jis palaidotas Kaune, Pet-
rašiūnų kapinėse.

Knygos sutiktuvėse Istorinės Prezidentūros is-
torikė dr. Ingrida Jakubavičienė sakė, jog po 100 metų
perleista P. Klimo knyga šioje vietoje pristatoma ne-
atsitiktinai – P. Klimas daug kartą čia lankėsi, jis pa-

Petras Klimas.

Knygos sutiktuvėse – signataro giminaičiai (iš k.) Vilma ir Vaida Lesauskaitės, R. Gulbinas.
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Pasaulio lietuvių universitetas

kviečia mokytis lietuvių kalbos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fon-
du skelbia konkursą teikti paraiškoms lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kur-
sams 2019 m. vasarą Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Vilniuje.

Paraiškas gali teikti:

• užsienio aukštųjų mokyklų (pirmosios, antrosios arba

trečiosios studijų pakopos) studentai;

• užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai arba tyrėjai;

• lietuvių kilmės užsieniečiai.

Kursų trukmė – 1 mėnuo (nuo liepos 14 d. iki rugpjūčio 12 d.)
Atrinktiems kursų dalyviams bus skiriama 570 Eur/mėn. stipendija ir ap-

mokėtas kursų mokestis.

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. kovo 22 diena.
Pasaulio lietuvių universitetas (PLU) – tai Vytauto Didžiojo universiteto veik-
la, skirta lietuvių diasporai; erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei
ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti.

Daugiau inf.: info@pasauliolietuviai.lt, tel. + 370 65975250

laikė artimus ryšius su prezidentu An-
tanu Smetona.  

P. Klimo gyvenimo ir kūrybos ty-
rinėtoja, Vilniaus universiteto huma-
nitarinių mokslų daktarė ir šios kny-
gos sudarytoja Vilma Bukaitė išsa-
miai pristatė šią neeilinę asmenybę ir
jo nuveiktus darbus Lietuvos labui. V.
Bukaitė 2016 metais yra išleidusi dau-
giau kaip 600 puslapių apimties knygą
„Nepriklausomybės Akto signataras
Petras Klimas”.

„Petras Klimas buvo išties ypa-
tinga asmenybė, kurios gyvenimas
akivaizdžiai atspindi XX amžiaus pir-
mosios pusės išbandymus, tekusius
Lietuvos valstybei. Taip jau atsitiko,
kad šiam diplomatui teko patirti ne tik
sovietų, bet ir vokiečių represijas.
Darbštumas, pareigingumas ir pasi-
ryžimas siekti užsibrėžto tikslo buvo
pagrindinės jo būdo savybės. Nors bai-
gė teisės studijas, savo pašaukimu abe-
jojo ir laisvalaikį skyrė istorijos moks-
lui – tai leido jam parengti minimą kny-
gą”, – sakė dr. V. Bukaitė.

Pasak jos, ši knyga yra gražus lie-
tuviškos propagandos pavyzdys, ku-
rioje susipina išsami bei kruopšti is-
torinė analizė ir Lietuvos interesų pro-
pagavimas su siekimu išsiaiškinti, ko-
kia turėtų būti ta Lietuvos valstybės
siena. P. Klimas parašė trijų dalių kny-
gą, kuri 1916–1919 metais pasirodė vo-
kiečių, prancūzų, lietuvių ir lenkų
kalbomis, o dabar išleidžiamas jau
penktasis jos leidimas, kuris yra ant-
ras lietuvių kalba.    

„Senasis leidimas, kurį naudojome
šimtą metų buvo bibliografijos rete-
nybė. Iki 1925 metų P. Klimas dar pa-

Juozo Tumo-Vaižganto dukterėčia. Ji
turėjo seserį Barborą, kuri dirbo Lie-
tuvos diplomatinėje atstovybėje Ro-
moje ir buvo ištekėjusi už  Prano Le-
sausko. Jų anūkės ir yra abi medikės.  

„Petras Klimas gyveno mūsų na-
muose ir buvo mūsų abiejų krikšto tė-
vas. Jis mums buvo kaip tikras sene-
lis, mes prie jo užaugome, iš jo mokė-
mės. Mūsų namuose lankėsi ministras
Juozas Urbšys, garsus žurnalistas Va-
lentinas Gustainis, prezidentas Alek-
sandras Stulginskis. Jis nemėgo pa-
sakoti apie tai, ką patyrė tremtyje Si-
bire, tik sakė, kad ten išlikti padėjo tai,
jog laikėsi dienos režimo. Jis nemažai
bendravo su Juozu Urbšiu, kartu ei-
davo į buvusį ‘Metropolį’ pavalgyti
pietų”, – pasakojo prof. Vita Lesauskai -
tė.  

Jos sesuo pridūrė, kad P. Klimas
išsiskyrė savo darbštumu, iki pat pa-
skutiniųjų dienų rašė atsiminimus, ku-
rie buvo preciziškai tikslūs. Profesorė
džiaugėsi, kad P. Klimo atminimas
gyvas, kad po šimtmečio išleista jo
knyga  – remiantis P. Klimo tyrinėji-
mais apie lietuvių daugumos gyvena-
mą teritoriją, tapo galimas Lietuvos
valstybės etnografinių sienų nusta-
tymas.

Knygos sutiktuvėse dalyvavęs
dar vienas P. Klimo giminaitis, sig-
nataro brolio Sergijaus anūkas dr.
Remigijus Gulbinas, kuris yra ir Va-
sario 16-osios klubo pirmininkas sakė,
jog su P. Klimu bendravo nuo 1955-ųjų
iki jo mirties 1969 metais. Šią knygą
jis skaitė prieš 30 metų ir tada daug ko
nesuprato, tačiau perskaitęs naująjį
leidimą patyrė didelį džiaugsmą, kad

Apie P. Klimą kalbėjo istorikės I. Jakubavičienė (k.) ir jo gyvenimo bei kūrybos tyrinėto-
ja V. Bukaitė.

rengė dokumentų rinkinių, jis rinko ir
žinias apie istorines verybes, rašė Lie-
tuvos istoriją. Jis galimai planavo
emigruoti, Berlyne jam buvo sutvar-
kyti dokumentai, bet liko okuptuotoje
Lietuvoje ir atsidūrė tremtyje, iš kurios
po devynerių metų grįžo praradęs
sveikatą. Grįžęs jis dar parašė ‘Atsi-
minimus’”, – pasakojo dr.V. Bukaitė.

Apie tuos metus, kai P. Klimas, grį-
žęs iš tremties gyveno Kaune renginyje
papasakojo jo giminaitės, profesorės
medikės seserys Vita ir Vaiva Lesaus-
kaitės. P. Klimo žmona Bronė Mėgi-
naitė-Klimienė buvo rašytojo kunigo

senelio brolis šioje knygoje dar būda-
mas labai jaunas  pademonstravo ypa-
tingą intelektą, loginį mąstymą ir su-
gebėjimą gretinti faktus bei daryti
išvadas.  

„Galime tik padėkoti knygos su-
darytojai ir P. Klimo tyrinėtojai Vilmai
Bukaitei, kuri yra labai įsigilinusi į šią
asmenybę, ji stažavosi Paryžiuje, ne-
mažai bendravo su P. Klimo sūnumi
taip pat Petru. Vasario 16-osios klubas,
kuriam aš dabar vadovauju deda pa-
stangas, kad apie signatarų darbus
kuo daugiau sužinotų mūsų visuome-
nė”, – sakė klubo pirmininkas.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

kurią šiemet išleido

Draugo fondas, galima

įsigyti ,,Draugo” kny-

gyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV dėmesio centre – Europos energetikos projektai
Vilnius (Energetikos ministeri-

jos inf.) – Energetikos ministras Žygi-
mantas Vaičiūnas dalyvavo Houstone
(JAV) vykstančiame pirmajame mi-
nistrų lygio forume dėl transatlantinio
bendradarbiavimo energetikos srityje.
JAV energetikos sekretoriaus Rick
Perry iniciatyva surengto forumo tiks-
las – didinti JAV vyriausybės ir pri-
vačių kompanijų paramą Vidurio ir
Rytų Europos energetikos projektams.

Forume Ž. Vaičiūnas skaitė pra-
nešimą apie SGD importo poreikius ir
plėtros galimybes Lietuvoje ir regione,
pasidalino sėkminga patirtimi įgy-
vendinant strateginės reikšmės ener-
getinės infrastruktūros projektus bei
pristatė Lietuvai ir regionui kylančius
energetinius iššūkius.

„Lietuvos SGD terminalo sėkmės
istorija matoma ne tik Europoje, bet ir
už Atlanto, o prieš šimtą dienų Lietu-
vos priimtas sprendimas įsigyti SGD
laivą-saugyklą stiprina praktines tran-
satlantinio bendradarbiavimo gali-
mybes. Būtent dabar, kai kyla JAV
SGD eksporto banga, priimtas spren-
dimas didina Lietuvos kaip SGD pir-
kėjos patikimumą. Tai reiškia, kad
galimi SGD kontraktai su JAV įmonė-
mis turėtų būti maksimaliai palankūs
mūsų vartotojams kainos požiūriu”, –
kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Kartu ministras pažymėjo, kad
dabar yra kritiškai svarbus laikas įgy-
vendinti ir užbaigti tuos projektus,
kurie galutinai užtikrins Baltijos šalių
energetinę nepriklausomybę ir sau-

gumą. Svarbiausias iš jų – elektros
tinklų sinchronizacijos su kontinen-
tinės Europos tinklais projektas, ku-
riame per paskutinius dvejus metus pa-
siektas esminis proveržis.

„Turime padaryti viską, kad tre-
čiosios šalys negalėtų naudotis ener-
getika kaip geopolitinio šantažo inst-
rumentu. Būtent tokia yra Baltijos
šalių sinchronizacijos su Europa esmė
ir prasmė. Čia pat turime ypač nega-
tyvių pavyzdžių, kai trečiosios šalys
kuria naujus galimo geopolitinio šan-
tažo instrumentus”, – sakė ministras,
akcentuodamas prie Lietuvos sienos
statomos Astravo branduolinės elekt-
rinės grėsmę regionui ir visai ES.

Prieš mėnesį vykusiame ESPO
konvencijos šalių susitikime buvo ga-
lutinai pripažinta, kad Baltarusija pa-
žeidė šios konvencijos nuostatas, ne-
tinkamai parinkdama aikštelę šios
branduolinės elektrinės statybai.

„Tai dar kartą ir šįkart jau galuti-
nai patvirtino, kad šis projektas vyk-
domas pažeidžiant tarptautines kon-
vencijas ir nesilaikant aukščiausių
tarptautinių branduolinės saugos stan-
dartų. Baltarusijai dar ne vėlu pakeis-
ti situaciją ir taip išsaugoti tiek šalies,
tiek ir visos branduolinės energetikos
reputaciją. Parodant Baltarusijai gali-
mus sprendimus, ji dar gali pasinaudoti
paskutiniu šansu, nes paleidusi bran-
duolinę elektrinę Baltarusija ilgiems
dešimtmečiams tik dar labiau sustip-
rins savo energetinę priklausomybę
nuo Rusijos”, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Rusija persekioja Lietuvos prokurorą 
Vilnius (BNS) – Rusijos teisėsau-

gos už akių šios šalies piliečių perse-
kiojimu kaltinamas buvęs prokuro-
ras Simonas Slapšinskas teigia, jog tai
– politinis persekiojimas.

Pranešime teigiama, kad su rezo-
nansine Sausio 13-osios byla dirbęs S.
Slapšinskas už akių kaltinamas „ne-
teisėtu Rusijos piliečių baudžiamuoju
persekiojimu”.

Rusijos tyrėjai sako nustatę, jog S.
Slapšinskas buvo atsakingas už šiuos
veiksmus, nes anksčiau ėjo Generali-

nės prokuratūros Baudžiamojo perse-
kiojimo departamento vyriausiojo pro-
kuroro pareigas ir kartu su kolegomis
surašė kaltinamąjį aktą Rusijos pilie-
čiams.

Rusija dar pernai liepą paskelbė
pradėjusi tyrimą dėl Lietuvos teisėjų
ir prokurorų, susijusių su Sausio 13-
osios bylos nagrinėjimu.

S. Slapšinskas Generalinės pro-
kuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamentui vadovavo 2011-2016 me-
tais. Nuo 2016-ųjų jis dirba advokatu.

Neramina galima avarija Astravo elektrinėje
Vilnius (BNS) – Rudenį Vilniaus

ir Švenčionių rajonuose, galbūt Vil-
niaus mieste vyks valstybinio lygio
pratybos, kur bus mokomasi reaguoti
į Baltarusijoje statomos Astravo ato-
minės elektrinės avariją.

Į spalio 1–4 dienomis vyksiančias
pratybas ketinama įtraukti ir vietos
gyventojus.

Per pratybas bus įvertintas Vals-
tybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro bei atitinkamų valstybės, savi-

valdybių institucijų, įstaigų ekstre-
maliųjų situacijų operacijų centrų ak-
tyvinimas, duomenų apie situaciją at-
naujinimo ir perdavimo klausimai,
ryšių užtikrinimas ir jų palaikymas.

Lietuvos valdžia teigia, kad Ast-
ravo atominė elektrinė statoma pažei-
džiant saugumo reikalavimus. Balta-
rusija šiuos kaltinimus atmeta.

Pirmąjį jėgainės reaktorių balta-
rusiai žada paleisti šiemet, antrąjį – ki-
tąmet.

Lietuvei – prestižinis apdovanojimas
Vilnius (Mano vyriausybė) – Kovo

14 d. iškilmingos ceremonijos Pary-
žiuje, UNESCO būstinėje, metu nusi-
pelniusioms mokslininkėms įteikti
UNESCO ir L'Oréal programos „Mo-
terys moksle”  prestižiniai apdovano-
jimai. 

„Kylančių talentų” kategorijoje
kartu su kitomis 14 pasaulio jaunųjų
mokslininkių apdovanota ir lietuvių
neuromokslininkė dr. Urtė Neniškytė,
Vilniaus universiteto Gyvybės moks-
lų centro mokslo darbuotoja, kurios ty-
rimų sritis yra neuronų ir imuninių
ląstelių sąveika smegenyse.

JAV į Europą perkėlė eskadrilę bombonešių
Londonas (BNS) – Jungtinės Vals-

tijos į svarbią Fairfordo oro pajėgų
bazę Didžiojoje Britanijoje perkėlė še-
šis strateginius bombonešius „B-52H
Stratofortress”, galinčius nešti avia-
cijos bombas.

JAV karinių oro pajėgų strateginių
bombonešių perkėlimas į Fairfordą
nebuvo fiksuojamas nuo 2003 metų, kai

oro bazėje buvo dislokuota iki 20 or-
laivių B-52H, skirtų Jungtinių Valsti-
jų karinei operacijai Irake.

Iš karto po skrydžio iš žemyninės
Jungtinių Valstijų dalies per vande-
nyną, bombonešiai B-52H prieš at-
vykdami į Fairfordo oro pajėgų bazę
atliko skrydžius iki Kaliningrado sri-
ties.

Th. May įspėja: „Brexit“ gali būt ilgam atidėtas
Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-

ralystės ministrė pirmininkė Theresa
May griežtai įspėjo parlamentą, kad jei
šis nepalaikys jos susitarimo dėl „Bre-
xit”, yra galimybė, jog šalis „nepa-
liks Europos Sąjungos daugelį mėne-
sių, o gal ir niekada”.

Premjerė pakartojo raginimą po
chaotiškos savaitės parlamente, per ku-
rią parlamentarai jau antrąkart dau-
guma balsų atmetė Th. May su Briu-
seliu pasiektą susitarimą dėl „Bre-
xit”, likus vos dviem savaitėms iki
datos, kai JK turėtų palikti bloką.

Th. May pareiškė, kad jeigu par-
lamentarai nepalaikys jos susitarimo
iki ES viršūnių susitikimo kovo 21 die-
ną, ji sieks „neilgo techninio pratęsi-
mo” po kovo 29 dienos, kad šalis galė-
tų išstoti iš ES.

„Jei iki to laiko parlamentas ne-
susitars, alternatyva bus daug blo-
gesnė”, – kalbėjo ministrė pirmininkė,
o JK greičiausiai tektų dalyvauti Eu-
ropos Parlamento rinkimuose gegužės
mėnesį, jei „Brexit” būtų pratęstas il-
gesniam laikui.

„Mintis, kad britams teks rinkti
Europos Parlamento narius praėjus
trejiems metams po balsavimo dėl iš-
stojimo iš ES, yra sunkiai suvokiama”,
– tvirtino Th. May.

„Negalėtų būti akivaizdesnio Par-
lamento kolektyvinės politinės ne-
sėkmės simbolio”, – rašė ji.

Didžiosios Britanijos verslo ben-
druomenė paragino politikus užkirsti
kelią „Brexitui” be sutarties. „Laikas
parlamentui sustabdyti šį cirką”, –
sakė didžiausios Britanijoje darbdavių
organizacijos – Britų pramonės kon-
federacijos (CBI) – generalinė direktorė
Carolyn Fairbairn.

,,Kompanijos skeptiškai žiūrės į to-
lesnę šaudyklinę  diplomatiją ir pa-
skutinės minutės derėjimąsi, kurie
kol kas niekuo neprisidėjo prie išeities
iš šios politinės aklavietės. Vyriausy-
bė dabar privalo skubiai konkrečiais
terminais išdėstyti, ką ji darys, kad
būtų išvengta žalos, kurią netvarkin-
gas išstojimas kovo 29 dieną padarytų
kompanijoms, bendruomenėms ir JK
ekonomikai”, – pareiškė BCC.

Rygoje įvyko SS legionierių eitynės
Ryga (BNS)

– Rygos centre
kovo 16 dieną
surengtos kas-
metinės eitynės,
per kurias buvo
paminėti latvių
kariai, per Ant-
rąjį pasaulinį
karą kovoję na-
cistinės Vokie-
tijos „Waffen
SS” divizijoje.

D a u g i a u
kaip 1 000 žmo-
nių pajudėjo
nuo Šv. Jono
bažnyčios Lais-
vės paminklo
link. Eitynes organizavo veteranų or-
ganizacijos „Daugavas vanagi” („Dau-
guvos vanagai”) Limbažių skyrius.

Dalyviai nešė gėles, Latvijos, Lie-
tuvos, Estijos vėliavas, komunizmą ir
nacizmą smerkiančius transparantus,
dainavo patriotines dainas. Eitynėse
dalyvavo politikai iš Nacionalinio al-
janso „Viskas Latvijai!” (VL) bei „Tė-
vynei ir Laisvei” ir Judėjimas už Lat-
vijos nacionalinę nepriklausomybę
(JLNN)”.

Per Antrąjį pasaulinį karą maž-
daug 140 tūkstančių Latvijos piliečių
buvo pašaukti tarnauti kariuomenėje
nacių Vokietijos pusėje, specialiai su-
formuotame Latvijos SS legione. Dau-
gelis jų Vokietijos kariuomenę laikė
mažesne iš dviejų blogybių. Nemažos
dalies karių apsisprendimą stoti į šį da-
linį lėmė brutali 1940–1941 metų so-
vietų okupacija, per kurią dešimtys
tūkstančių latvių buvo nužudyti ar
ištremti į Sibirą. Daugelis kareivių nai-
viai tikėjo, kad padėdami Vokietijai lai-

mėti karą kaip atlygį jie gaus Latvijos
nepriklausomybę ar autonomiją.

Latvių legionas buvo įsteigtas 1943
metų vasarį, o kovo 16-ąją Latvijos le-
gionierių atminimo diena minima dėl
to, kad tą dieną 1944 metais Opočkos
apylinkėse prie Velikajos upės 15-oji ir
16-oji latvių legiono divizijos įveikė so-
vietų armijos karius.

Iki 1998 metų kovo 16-oji Latvijoje
buvo minima kaip Latvių legiono die-
na, bet įstatymu tokia diena nebuvo pa-
tvirtinta. Tai buvo padaryta 1998 metų
vasarą. Tačiau po dvejų metų parla-
mentas pripažino padaręs klaidą, lei-
dęs oficialiai minėti dieną, kai rusai
patyrė skaudų pralaimėjimą, ir iš-
braukė legionierių atminimo dieną
iš kalendoriaus.

Protestuodami prieš šiuos rengi-
nius, demonstracijas taip pat dažnai or-
ganizuoja rusų ir žydų bendruomenių
aktyvistai, tvirtinantys, kad Latvijos
legionierių dienos minėjimas yra na-
cizmo garbinimas.

Latvių kariai, per Antrąjį pasaulinį karą kovoję nacistinės Vokietijos
„Waffen SS“ divizijoje žygiavo Rygos gatvėmis.    Antifa info nuotr.  

Dr. u. Neniškytei įteiktas aukštai vertinamas
apdovanojimas. „Lietuvė” nuotr.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete  be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
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Atkelta iš 5 psl. 

Knygos trečias skyrius ypač smul-
kiai pristato 1990–2018 metų išeivijos
talką ir įnašą Lietuvai. Aprašytos visos
išeivijos organizacijos – nuo garsiųjų
JAV LB, BALF, Lietuvių Fondo ir kitų
– iki mažesniųjų, tokių kaip ,,Čikagos
mamų fondas”. Paminėti veikėjai ir jų
darbai. Aprašymas tokios gausybės
organizacijų – didelių ir mažų ir tiek
darbščių žmonių – turtingų ir kukles-
nių, parodo, kokia plati ir gili išeivijos
veikla buvo padedant dar kartą atsi-
keliančiai Lietuvai.  

Žvelgiant tik į dalį autoriaus pa-
teiktų finansinių skaičių, per 1990–
2010 m. Lithuanian Mercy Lift išsiun-
tė į Lietuvą 612 konteinerius su $126 mi-
lijonų vaistų, gydymo priemonių ir
kitų reikmenų, aprūpindama 150 ligo-
ninių, vaikų ir senelių globos namų.
Lietuvos Vyčių parama siekė $71  mi-
lijoną,  ,,Lietuvos Vaikų viltis” – apie
$20-$30 milijonų. O kur dar Lietuvių
Fondas, BALF’as ir kitos organizacijos,
kurios rėmė Lietuvą.  

JAV lietuviai padėjo Lietuvai atsi -
kelti ir jungtis į Vakarų pasaulį. Savo
daug metų įgytomis pažintimis ir pa-
tyrimais padėjo Nepriklausomos Lie-
tuvos naujiems politikams ir diplo-
matams susipažinti su Vakarų tvarka,
su JAV valdžios ir Jungtinių Tautų pa-
reigūnais ir jų biurokratijų ydomis.
Mokslininkai vyko Lietuvon ir darba-
vosi Lietuvos universitetuose. Kiti iš-
eiviai persikėlė gyventi Lietuvon, da-
lyvavo politinėje veikloje, tapo val-
džios administratoriais. Tie, kurie bu -
vo tarnavę JAV karinėse pajėgose, pa-

dėjo Lietuvos kariuomenei pasiekti
NATO ir Vakarų Europos lygį. 
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Istoriko J. Skiriaus knyga yra
svarbus ir didelis darbas. Autorius
aprašo išskirtiną 100 metų laikotarpį
JAV išeivijos gyvenime ir Lietuvos is-
torijoje.  

Galima sakyti, kad tas šimtmetis
buvo JAV išeivijos veiklos ,,auksinis
amžius”. Ne tik JAV lietuviai, ir pirma,
ir antra banga, pajėgė sau sukurti Lie-
tuvos dalį Amerikoje – su savo laikraš -
čiais, bažnyčiomis, organizacijomis,
Dainų ir Šokių šventėmis ir kitais fes-
tivaliais ir renginiais – bet konkre-
čiais žingsniais parodė, kad, kaip laik-
raštis ,,Tėvynė” rašė 1896 metais, jie
tikrai labiausiai mylėjo ir didesnio
labo geidė savo tikrajai motinai Lie-
tuvai… pakraščiuose Nemuno padėtai.  

Pirma banga – seniai iškeliavusi
amžinybėm, o antros bangos, dipukų,
vaikai, kurie šiandien tęsia JAV lietu-
vių veiklą, jau patys apie 80 metų am-
žiaus. Dabar tarp JAV lietuvių skaičiais
vyrauja vadinami ,,trečiabangiai”, tie,
kurie po sovietijos žlugimo, po Nepri-
klausomos Lietuvos atstatymo, išvyko
gyventi svetur. Neaišku, kiek jie ilgisi
tėvynės, neaišku, kokia lietuviška veik-
la išliks jų rankose. Bet istoriko Ski-
riaus knygoje JAV išeivijos ,,auksinis
amžius” tapo tinkamai aprašytas ir pri-
statomas. Knyga vertinga mokslinin-
kui ir naudinga eiliniam skaitytojui,
kuris domisi Lietuva, lietuviais ir iš-
eivija.

JAV lietuvių veiklos

,,Auksinis amžius”

A † A
GRAŽINA ČAPLIKAITĖ

MAČIUIKIENĖ
Mirė 2019 m. vasario 20 d. Storrs,

CT.  
Gimė 1927 m. spalio 14 d. Kėdai-

niuose, Lietuvoje.
Liūdi: dukra Laura (San Ramon,

CA), sūnus Jonas (New York, NY),
sūnėnai Aidis ir Rimas Kožica su
šeimomis. Gražinos pasi-ilgs drau-
gai ir giminės trijuose žemynuose.  

Vyras Benediktas mirė 2018 m.
lapkričio mėn., o sūnaus Pau liaus
neteko 1995 m. 

Su tėvais Vincu ir Viktorija Čap-
likais bei seserimi  Birute per gy  veno sovietų ir vokiečių okupa-
cijas. Antrojo pasaulinio karo me tu, 1944 m. šeima pasitraukė į Vo-
kietiją. Gražina gimnaziją bai  gė Hanau tremtinių stovykloje, o 1949
m. su mama ir seserimi atvyko į Baltimore, MD. Tėvelis mirė Ha-
nau.

Gražina pelnė stipendiją ir įstojo į Boston University, kurį bai-
gė įgydama bakalauro laipsnį iš vokiečių literatūros. Dainavo uni-
versiteto chore ir su juo apkeliavo nemažą Amerikos dalį.

A. a. Gražina mokslus tęsė University of  Chicago, socialinių
mokslų magistrantūroje, kartu dirbdama Catholic Charities or-
ganizacijo je. Čikagoje ji susitiko su Benediktu V. Mačiuika, ku rį
pažinojo iš Hanau gimnazijos laikų. Jie susituokė 1955 m.  ir 1958
m. persikėlė gyventi į Storrs, CT, nes Benediktui buvo pa siū lytas
profesoriaus postas University of  Connecticut.  

Gražina 20 metų dirbo socialinio darbo srityje Vernon miesto
mokyklose su pertrauka savo trijų vaikų – Lauros, Pauliaus ir Jo -
no – auginimui. Kai 1978 m. pasidarė lengviau ke liau ti į Lietuvą,
ji ne kartą vyko susitikti su giminėmis. Ver tino kultūrą ir kelio-
 nes, su vyru ir draugais aplankė daug pasaulio ša lių. 1992 m. iš-
ė jusi į pensiją, ji tris mėnesius praleido Lietuvoje ir Kauno Vy tau-
 to Di džiojo universitete socialinio darbo fakultete padėjo įkurti Ma-
 gist  rantūros programą.

Gražina mylėjo žmones ir visą gyvenimą palaikė ryšius su drau-
gais ir giminėmis JAV, Lietuvoje ir Australi jo je. Buvo uoli skai ty-
toja ir dalyvavo anglų ir lietuvių kalbų knygų būreliuose. Mėgo
lankyti muziejus, koncertus ir New Yorko Met ro politan Ope ra.

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos kovo 9 d. St. Thomas Aqui-
nas, Storrs, CT.  Mišių metu giedojo Marytė Bizinkauskaitė iš Bos-
tono. Duktė Laura skaitė atsisveikinimo žodį, minėdama Gra žinos
nuoširdų ryšį su šeimos nariais, draugais bei kolegomis ligoninėse
ir jos pasiryžimą gyventi pilnavertį gyvenimą. Pri si minė, kad Gra-
žina žiemą, tarsi jausdama gyvenimo pabaigą, de kla mavo ištrauką
iš poetės Salomėjos Neries eilėraščio ,,Aš die medžiu žydėsiu...

Velionė bus palaidota kovo 23 d., šeštadienį, Storrs kapinėse,
kur ilsisi vyras ir sūnus.   

Gražinos atminimui galima aukoti Lietuvos vaikų globos bū-
 reliui ,,Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL  60439. 

Nuliūdę artimieji

A † A
ALFREDAS V. KULYS

Mirė 2019 m. kovo 17 d. Chicago, IL.
Gimė 1930 m. birželio 22  d. Utenoje, Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau – Čikagos Marquette Parko

apy  lin  kėje.
Nuliūdę liko: žmona Regina Mickevičiūtė; duktė Margarita

Ku lys Hoffman su vyru Thomas ir jų vaikai Christopher, Lija Ir
Vin cas Hoffman; duktė Rūta Kulys su vaikais Ilana, Julian ir
Ni na Litvak; sūnus Robertas Kulys; brolis Osvaldas su žmona
Mary ir šeima bei kiti giminės. 

Velionis bus pašarvotas kovo 22 d., penktadienį, nuo 9 iki 10
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont,
IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionis bus pa laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vau ti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos skautų sąjungai
(L.S.S.)

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com
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„Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti aukojo:
150 dol. G. V. Plukas, Santa Monica, CA; Dangira Budrys, Los Altos, CA.
100 dol. Peter Kaufmann, Temple Terr, FL; Kęstutis Ječius;  Aušrinė Karai-

tis, Evergreen Park, IL; Mariant Father, Plano, IL.
60 dol. Gediminas Indreika,  Chicago, IL; Isabele Laucka Howes, Derwood,

MD.
50 dol. Teresė Vaitkūnas, Warren, MI; Irene Bullard, Urbana, IL; Peter Pun-

dys, East Greenwich, RI; Aldona Sobieskienė, Orland Park, IL; Jonas Variakojis,
Burr Ridge, IL; Birutė Meškelė, Arlington Heights, IL; Danguolė Špakevičiūtė, Hous-
ton, TX; Joseph Vizgirda, Aurora, IL: Elena Majauskas, Chicago, IL; Genovaitė Mig-
linienė, Chicago, IL; Catherine Bertužis, Downers Grove, IL; Romualdas Povilai-
tis, Naperville, IL; Vida Kuprytė, Riverside, IL; Janina Babecky,  Woodstock, IL; Sta-
sė Mocienė, La Grange Park, IL; Stasė Obelenis, Novelty, OH; Viktoras Kuraitis,
Mokena, IL; Ada Sutkus, Beverly Shores, IN; Kazimieras Marcinkevičius, Chagrin
Falls, OH; Dr. Robert A. Vitas, Aurora, IL; Daiva Kisielienė, Downers Grove, IL; Sta-
sė Bacevičienė, Tinley Park, IL; Ann Smilgys, Orland Park, IL; Rita Bernes, Chica-
go, IL.

Atsidėkodami už kalendorių  50 dol. aukojo: 
Frences Laucka Domanskis, Western Springs, IL; Jonas Spurgis, Chicago, IL.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

www.draugofondas.org
4545 W 63 St., Chicago, IL 60629

� Antra galimybė pamatyti rež. Arūno Ma-
telio filmą „Nuostabieji lūzeriai. Kita plane-
ta”, atstovaujantį Lietuvai šių metų Čikagos
Europos filmų festivalyje, yra trečiadienį, kovo
20 d., 8 val. v. Šis ir kiti festivalio filmai ro-
domi Gene Siskel Film Center, 164 N. Sta-
te Str., Čikagos centre.

� Kviečiame visus į Gavėnios susikaupimą
su svečiu iš Lietuvos, Jo Ekscelencija vysku-
pu Jonu Ivanausku kovo 23 d., šešt. į, 2:30
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje. 4 val. p. p. – šv. Mišios baž-
nyčioje. Vyskupas dalyvaus ir kovo 24 d.,
sekm. šv. Mišiose, 11 val. r.

� Kovo 24 d., sekmadienį, JAV LB Palm
Beach apylinkės valdyba kviečia dalyvauti  vi-
suotiniame metiniame ataskaitiniame susi-
rinkime, kuris vyks Olive Gardens Italian Res-
taurant, 1001 N Congress Ave,  Boynton Be-
ach, FL 33426, tel. 561-737-4546. Pradžia
– 1 val. p. p. Dienotvarkėje – pirmininkės kal-
ba, finansinė ataskaita, pasiūlymai ir klau-
simai valdybai. Pietų kaina asmeniui –
16.95 dol. Kviečiame visus dalyvauti! Dėl
išsamesnės informacijos prašome rašyti:
mprunskis@yahoo.com

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439) Lietuvos univer-
sitetų moterų  asociacija (LUMA) rengia se-
minarą tema: ,,Šeimos ir individualus ger-
būvis. Gyvenimas pagal vertybes”. Praneši-
mus skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė
ir psichologė Saulena Antanavičienė. Semi-
naras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Lietuvių Fondas praneša,
kad paraiškos 2019 metų

projektų paramai gauti bus
priimamos iki 2019 m.
balandžio 1 d. Lietuvių

Fondas remia: švietimą, kul-
tūrą, lietuvių išeivijos ben-

druomenes, jaunimą.
Elektroninę paraišką rasite LF

tinklalapyje

www.lithuanianfoundation
.org/LT/parama-projektams/

www.draugofondas.org

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

NIJOLĖS BANIENĖS 
(Nyole Banys)
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2019 kovo 24 – kovo 31 d. d.

ATIDARYMAS: kovo 24 d., 12:30 v. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje ,,Siela”
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th St.
Lemont, IL 60439 Rengėjas – Vydūno jaunimo fondas

Kovo 24 d., sekmadienį, 11 val. r. vyks iškilmingas atremontuotos Apreiškimo

bažnyčios New Yorke pašventinimas. Dalyvaus Brooklyno vyskupas J. E. Nicholas
Dimarzio, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, laikinai einanti LR genera-
linio konsulato New Yorke vadovės pareigas Gitana Skripkaitė, JAV Lietuvių Ben-
druomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams Edmundas Putrimas. Šv. Mi-
šių metu giedos solistė Simona Minns.

Labai svarbu, kad kuo daugiau lietuvių dalyvautų iškilmėse. Atvykite

pasipuošę tautiniais drabužiais arba lietuviška atributika. Kviečiame

atvykti anksčiau, nes šiose Mišiose dalyvaus ir ispanų bei italų ben-

druomenės.

Dešimtą kartą iš eilės Viena pa skelbta miestu, kuriame geriausiai gy venti. Aust-

rijos sostinė yra vienas iš aštuonių Europos miestų, pateku sių į dešimtuką.

Atitinkamą sąrašą su darė amerikiečių konsultacinė bendrovė „Mercer”.

Antroje vietoje yra Ciurichas, trečiąja dalijasi Miunchenas, Van couveris Kanado-
je ir Aucklandas Naujojoje Zelandijoje. Šeštas yra Diuseldorfas, po jo eina Frankfur-
tas, Kopenhaga, Ženeva ir Bazelis.

Miestai vertinami pagal 39 kriterijus, be kita ko, būstų rinką, politinį stabilumą, nu-
sikalstamumo procentą, laisvalaikio galimybes ir oro užterštumą. Miestų vertinimas
ypač tarptautinėms organizacijoms padeda nustatyti atlyginimus užsie nyje dirbantiems
savo darbuotojams.

Anot „Mercer”, dabartiniame są raše savo pozicijas prarado visi tirti JAV miestai,
išskyrus New Yorką, kuris pakilo viena vieta – iki 44-osios. Geriausiai vertinamas JAV
miestas yra San Francisco, kuris sąraše yra 34-as.

Paskutiniąją vietą iš 231 vertinto miesto užima Irako sostinė Bagda das. Prieš jį
yra Bangui Centrinėje Afrikoje ir Jemeno sostinė Sanaa.

Vilnius sąraše yra 81-oje vietoje, aplenkęs Taliną (86) ir Rygą (90).
ELTA

Geriausia gyventi – Vienoje, Vilnius – 81-as


