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PERIODICALS

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliniame kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys – Albert Einstein

Metinėje kalboje – 12 minučių Ukrainai
Antradienio vakarą skaitydamas savo pirmąjį metinį pranešimą Kongrese JAV prezidentas Joe Biden
pavadino Vladimirą Putiną „Rusijos diktatoriumi” ir gyrė Ukrainos „stiprybės sieną”, atsilaikančią prieš
Rusijos įsibrovėlius. Vis dėlto jis pasakė, kad JAV pajėgos į karinį konfliktą neketina įsitraukti. Neat-
siliepta ir į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymą NATO apsaugoti jo šalies oro erdvę. 

– 3 psl. 

Dokumentuoja karą

Ukrainos užsienio reikalų ministerija atidarė informacinę
platformą užsienio auditorijai apie karą Ukrainoje portale 

war.ukraine.ua

„Ši svetainė de facto yra tiesioginė karo dokumentacija, besivys-
tanti viso pasaulio akyse, – sakė Ukrainos užsienio reikalų minist-
ras Dmitrijus Kuleba. – Kai galiausiai laimėsime šį karą, tai taps
kruopščiai surinktu Rusijos nusikaltimų, žiaurumo ir barbarizmo, o
dar svarbiau – Ukrainos žmonių didvyriškumo ir vienybės archyvu”.

Apie V. Putino karą prieš Ukrainą – 6–7 psl. 

AP nuotr.

Petys į petį su Ukraina

Pasaulis susitelkė. Į Ukrainos palaikymo akcijas, kurios vyksta visame
pasaulyje, įsijungė ir Amerikos lietuviai. Demonstracijos, kuriose smer-
kia mi Putino veiksmai ir palaikoma už savo laisvę kovojanti Ukrai-
na, vyko daugelyje JAV valstijų – ne tik Illinojuje, bet ir Arizonoje, Ca-
lifornijoje, New Yorke ir net Havajuose bei kitose Amerikos vietovė-
se. – 5  psl.

Jono Kuprio nuotr.
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Vatikano��ambasadorius�Ukrainoje,�apaštalinis
nuncijus�arkivyskupas�Visvaldas�Kulbokas�tiki,�kad
Ukraina�laimės.�Kalbėdamasis�su�Ukrainos�ne-
priklausoma�žinių�agentūra�UNIAN�jis�sakė:

Ukraina šiandien gina savo teisę egzistuoti. Ne-
galime bažnyčios misijos vadinti neutralia. Neutra-
lumas yra po litinė išraiška. Ir bažnyčia aiškiai atskiria
du aspektus. Pirmasis yra pats veiksmas. Pavyz-
džiui, popiežius Pranciškus aiškiai pasakė, kad karas
yra velniškas veiksmas. Kitas aspektas – žmogus, ku-
ris tą karą kursto. Visada bažnyčia ir aš, kaip gany-
tojas net į agresorių žiūrime kaip į brolį. Mano už-
duotis – išgelbėti jį dvasiškai. Bažnyčia sako, kad visą
tai neturi kilti į neapykantą.

Ką aš girdžiu ir matau šiomis dienomis? Esu Ki-
jeve ir gaunu tiek daug žinučių! „Mes su jumis! Mes
galvojame apie jus!”. Ir aš žinau, kad tai nėra tušti žo-
džiai! Žmonės, mano draugai, net nemiega naktimis.

Jie stebi: kaip situacija, kas vyksta, ar pavyks apsi-
saugoti. Jie yra su mumis.

Tai beveik viso pasaulio solidarumas su Ukraina.
Galima sakyti, kad Kijevas tapo pasaulio įvykių sos-
tine. Žmonės sako, kad šiandien čia sprendžiamas
mūsų visų likimas.

Man patinka naudoti šį pavyzdį. Pagalvok, jei tu
būtum Dievas. Sukūrei žmogų ir tada pamatai, kad
žmonija pradeda mylėti vienas kitą taip, kaip dabar
myli Kijevą ir Ukrainą. Tada Dievas žiūri: „Žmoni-
ja yra vieninga ir solidari. Ji vėl grįžo į brolystę. Na,
nebėra jokios priežasties karui tęsti.” Reiškia, net Die-
vui mes padedame pašalinti visas karo priežastis.

Šios tragedijos metu kiekvieno užduotis – augti
meile ir solidarumu. Kai dvasiškai tapsime broliais,
karas sustos.

… Dar norėjau pasakyti, kad tie mano draugai,
kurie galvoja apie Ukrainą ir meldžiasi už ją, šiomis
dienomis nuolat rašo, kad jausmas labai įkvepia. Per
maldą jie jaučia, kad angelai saugo Ukrainą. Tai yra,

Apaštalinis nuncijus Kijeve V. Kulbokas: 

Čia sprendžiamas mūsų visų likimas

visi žiūri su didele viltimi. Todėl man atrodo, kad ar-
tėjame prie tokio viso pasaulio solidarumo lygio, kad
šis karas būtų sustabdytas. Tikiuosi greitai baigsis.
Juk nėra prasmės to tęsti, kai visa žmonija susivienijo.

Trečiadienį, kovo 2 d., popiežius vėl pakvietė vi-
sus melstis už Ukrainą. Tai labai galinga bendra mal-
da. Tai simbolis ir didžiulė dvasinė galia.

UNIAN

RIMAS ČERNIUS 

Kovo�1�d.,�antradienį,�trys�Baltijos�valstybių�amba-
sadoriai�JAV�–�Kristjan�Prikk,��Maris�Selga�ir�Audra�Ple-
pytė� –� nuotoliniu� būdu� dalyvavo� konferencijoje,
skirtoje�padėčiai�Ukrainoje.�Konferenciją�organiza-
vo� Amerikos� baltų� verslininkų� organizacija� New
Yorke� –� BACC� (Baltic�American�Chamber� of� Com-
merce)�kartu�su�JAV�Lietuvių�Bendruomene�ir�trimis
Baltijos� šalių� ambasadomis� Amerikoje.�Moderavo
BACC�atstovas�Elliot�Matz.�Nuotolinę�konferenciją�ste-
bėjo�daugiau�nei�200�klausytojų.

Estijos ambasadorius Kristjan Prikk savo įžan-
giniame žodyje pabrėžė, kad visi turime vie-
ningai remti Ukrainą.  Ambasadorius pareiškė,

kad būtina stiprinti NATO organizacijos rytinį pa-
kraštį ir sankcijomis skubiai didinti agresijos kai-
ną Rusijos visuomenei. Latvijos ambasadorius Ma-
ris Selga pastebėjo, kad Vladimiras Putinas nesiti-
kėjo, jog transatlantinė šalių bendruomenė bus to-
kia vieninga. Lietuvos ambasadorė Audra Plepytė pa-
reiškė, kad ukrainiečiai kovoja už mus visus.  V. Pu-
tino karas yra ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš visą
demokratinį vakarų pasaulį, todėl visiems vienin-
gai reikia padėti Ukrainai. Ambasadorė A. Plepytė
pastebėjo, kad pastaruoju metu daugelis šalių, pvz.
Vokietija, Suomija, Švedija, nutarė Ukrainai siųsti
karines priemones, o Šveicarija prisidėjo prie sank-
cijų, nukreiptų prieš Rusijos bankus. Lietuvos dip-
lomatė teigė, kad reikia įvesti sankcijas prieš Bal-
tarusiją, kuri leido rusams iš savo teritorijos bom-
barduoti Kijevą. Ambasadorė A. Ple pytė taip pat pa-
brėžė humanitarinės pagalbos svarbą, ypač iš pri-
vačių bendrovių ir asmenų. Lietuva yra pasiruo šusi
priimti tūkstančius pabėgėlių iš Ukrainos.

Konferencijos dalyviai galėjo raštu pateikti
klausimus ambasadoriams. Paklausti apie Baltijos
valstybių bendradarbiavimą Rusijos agresijos prieš
Ukrainą atžvilgiu, ambasadoriai tvirtino, kad visos
trys Baltijos valstybės labai gerai sutaria tarpusa-
vyje. Visų trijų valstybių narystė Europos Sąjungoje
ir NATO jas ypač jungia.

Kilo klausimas, kaip Amerikos piliečiai gali pa-
dėti Ukrainai. Ambasado rė A. Plepytė ragino ame-
rikiečius kreiptis į savo išrinktus valdžios atsto vus
ir juos raginti remti sankcijas prieš Rusiją ir rei-
kalingų karinių priemonių siuntimą Ukrainai. Am-
basado  rė prisiminė, kiek daug Baltijos valstybėms
padėjo Amerikos lietuviai, latviai ir estai, kai trys
Baltijos valstybės siekė atstatyti savo nepriklauso-
 mybę. Ambasadorius K. Prikk pridėjo, kad reikia
amerikiečių visuomenę įtikinti, jog Ukrainos kova
liečia ne tik Uk rainą, bet ir Ameriką bei visą vaka-
 rų pasaulį.  Moderatorius E. Matz pastebėjo, kad
Amerikoje matomas dide lis Ukrainos palaikymas,

vyksta demonst racijos už Ukrainą daugelyje Ame-
rikos miestų.

Moderatorius paklausė, kaip Baltijos kraštai rea-
guoja į buvusio Ameri  kos prezidento komentarus,
kad ,,Putinas yra genijus”. Latvijos ambasado rius at-
sakė, kad yra komentarų, kuriuos geriausia igno-
ruoti.  Lietuvos ambasadorė pasakė, kad lietuviams
svarbiausia ne žodžiai, o veiksmai. Lietuviai tei-
giamai įvertina Amerikos veiksmus, siunčiant F35
lėktuvus į Lietuvą ir dislokuojant Lietuvoje papil-
domų karių. Estijos ambasadorius pastebėjo, kad Es-
tijoje neseniai vyko Ukrainos palaikymo demonst-
racijos, kurios buvo didžiausios Estijoje po nepri-
klausomybės atkūrimo.

Moderatorius pastebėjo, kad nese niai Latvijos
parlamentas pravedė įstaty mą, kuris leidžia Latvi-
jos piliečiams dalyvauti Ukrainos kovoje prieš Ru-
sijos agresiją.

Nukelta į 10 psl.

Ambasadoriai – apie padėtį Ukrainoje
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V. Zelenskis:

Mes įrodėme savo stiprybę. Įrodykite, kad remiate mus

Antradienį vaizdo ryšiu kreipda-
masis į Europos Parlamentą,
Ukrainos prezidentas Volody-

myras Zelenskis prašė Europą įrodyti
savo paramą su Rusijos agresija be-
sikaunančiai Ukrainai.

„Džiaugiuosi, kad suvienijome
Europą. Nežinojau, kad turėsime su-
mokėti tokią didelę kainą”, – sakė V.
Zelenskis.

„Šis rytas buvo tragiškas, 2 ra-
ketos smogė Charkivo miestui, čia gy-
vena daug rusų, tai draugiškas mies-
tas, čia 20 universitetų, tai daugiau-
sia šalyje, jaunimas čia protingas ir
šviesus. Toje aikštėje nuolat rinkda-
vosi žmonės, švęsdavo, tai didžiausia
aikštė Europoje, ji vadinasi Laisvės aikštė. Ar įsivaizduojate, šįryt 2 sparnuotosios raketos smogė šiai
aikštei. Tai štai kokia laisvės kaina. Po šiandien kiekviena aikštė mūsų šalyje vadinsis Laisvės aikš-
tė”, – malšindamas ašaras kalbėjo Ukrainos vadovas.

„Su mumis ES bus stipresnė. Mes įrodėme savo stiprybę. Įrodykite, kad remiate mus, kad nepaleisite
mūsų, kad tikrai esate europiečiai. Tada gyvenimas nugalės mirtį. Šviesa nugalės tamsą”, – kalbėjo V.
Zelenskis.

Jis taip pat sakė, kad NATO valstybės gali susidurti su panašia situacija, jei Rusijos inicijuotą karą
Ukraina pralaimės. Vakare surengtoje spaudos konferencijoje V. Zelenskis pabrėžė, kad NATO turi pa-
rengti bendras saugumo garantijas Ukrainai, jei nėra pasirengę priimti jos į aljansą.

„Labai svarbu žinoti, kad jei Ukraina kris, tai visi šie kariai bus prie jūsų NATO valstybių sienų.
Jie bus Lietuvos, Lenkijos pasienyje. Taigi jums kils tas pats klausimas ir ten bus didelis antras iš-
bandymas, nes bus ir provokacijų”, – užsienio žiniasklaidai kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas ragina apsaugoti dangų virš Ukrainos ir mano, kad tai nereikš NATO są-
jungininkų įsitraukimo į karą.

„Manau, kad lyderiai turėtų remti viso pasaulio demokratijas, kurios nori laikytis tokių princi-
pų, todėl ši galinga pagalba dėl neskraidymo zonos būtų labai naudinga. Tai nėra NATO įtraukimas į
karą”, – sakė Ukrainos lyderis.

LRT.lt

Ar Vakarai atsikvošėjo ilgam?
GINTARAS VISOCKAS

Turiu�prisipažinti�klydęs:�netikėjau,�kad�Vladimiras�Pu-
tinas�pradės�plataus�pobūdžio�karinę�invaziją�į�Uk-
rainą.�Iki�paskutinės�minutės�maniau,�jog,�žvangin-
damas�ginklais,�Kremlius�tik�blefuoja:�manipuliuo-
damas�didelio�karo�pabūgusiais�Vakarais�prievartauja
Ukrainą�politiškai�kapituliuoti.

Nutiko priešingai: nebuvo nei smulkių provo-
kacijų, nei teroro aktų. Vasario 24-ąją po skait-
lingų apšaudymų iš oro rusiškoji kariauna

ankstų rytą pradėjo veržtis į Ukrainą beveik iš
visų pusių be jokių formalių pretekstų. 

Tačiau dėl kitų aspektų, regis, būsiu teisus. Ru-
sijos kariuomenė Ukrainoje stringa. Ukrainiečiai
šauniai priešinasi. Ukrainos prezidentas Volody-
myras Zelenskis, į kurį anksčiau žvelgdavau skep-
tiškai, pasirodė esąs tikras vyras. 

Taip pat esu maloniai nustebęs dėl Vakarų
reakcijos. Po Rusijos invazijos nepraėjus nė ke-
lioms dienoms Vakarai puolė remti Ukrainą. Remia
ne tik skelbdami užtektinai rimtas ekonomines
sankcijas, bet ir tiekdami Ukrainai tai, ko labiausiai
jai reikia, – modernius ginklus. Net Vokietija, iš pra-
džių vapėjusi, jog ukrainiečiams tegali padėti siųs-
dama medicininę įrangą ir šalmus, šiandien siunčia
siuntas, kuriose – tikri ginklai, kuriais naikinami ru-
siški tankai ir rusiški lėktuvai. 

Džiugina ir visuomenės reakcija: tiek Lietuvo-
je, tiek kituose Europos miestuose – gausūs protes-
tai prie Rusijos ambasadų ir konsulatų. Į protestus
susirenka ne dešimtys, o šimtai, tūkstančiai žmonių.
Net Rusijos miestuose spontaniškai kyla protestai:
rusai smerkia karą prieš Ukrainą (tiesa, represinių
struktūrų smogikai juos čia pat suima).

Džiugina ir tai, kad tiek JAV, tiek kitos NATO
valstybės į Baltijos šalis suskubo siųsti kovinius pa-
stiprinimus. Dabar Lietuvoje – dar daugiau NATO
lėktuvų, tankų ir kariškių. Lietuvos vyriausybė

net skuba padidinti išlaidas, skiriamas karinėms
reikmėms. Vis ma žiau tikėtina, kad V. Putinas, be-
pul damas Ukrainą, sumanys tuo pačiu užimti dar ir
Vilnių, Rygą bei Taliną.

Laimė, Vakarai atsikvošėjo. Bet ar ilgam šis
prablaivėjimas? Kremliaus psichopatas jau žvangina
branduoliniu ginklu. Tai dar vienas preteks tas, kuo-
met Washingtonas ir Briuselis gali išsigąsti. Ti-
kiuosi, jog taip neatsi tiks – neišsigąs. Ukrainos kariai
demonstruoja, kad rusų karinės armados nėra ko bi-
joti.

Ir vis tik įsiminė buvusio Lietuvos saugumo va-
dovo, buvusio Lietuvos ambasadoriaus Mečio Lau-
rinkaus prisiminimai, kaip 2008-aisiais nutiko po Ru-
sijos invazijos į Gruziją (Sakartvelą). Vakarai pir-
mosiomis dienomis itin garsiai piktinosi Krem-
liaus karine avantiūra, bet vėliau jų pasipiktinimas
išblėso. 

Todėl klausimas, ar buvo įmanoma sustabdyti
Kremliaus beprotį kur kas anksčiau, – išlieka ak-
tualus. Tai, kad dabartinis Vokietijos kancleris tapo
aršiu Vladimiro Putino kritiku, – sveikintina. Bet tai
– tik pusė darbo. Vokietijos intelektualams, polito-
logams, žurnalistams, politikams privalu atidžiai per-
žvelgti dešimtmečius trukusius buvusios kanclerės
Angelos Merkel flirtus su V. Putinui. Jei A. Merkel
bū tų rečiau bučiavusi V. Putiną, gal šiandieninės in-
vazijos į Ukrainą nebūtų buvę? Gal gi dabar Vokie-
tija pasmerks savo gerhardus šrioderius, atimdama
iš jų Europos Sąjungos pilietybę, įšaldydama jų as-
menines sąskaitas, – nešdinkitės į Rusiją, jei jau taip
patinka V. Putinas? Sakote, išvijus gerhardus šrio-
derius iš Europos Sąjungos būtų nusižengta de-
mokratinėms normoms?

Tokį patį klausimą knieti pateikti ir Prancūzi-
jos intelektualams. Ar galų gale supratote, kokią
kvailą, primityvią, idiotišką politiką kurpė jūsų ema-
nueliai macronai, nuolaidžiaudami V. Putinui? Ko-
dėl būtina patirti milžinišką katastrofą, kad su-
prastumėte – savo pokalbiais, savo maniera patai-
kauti jūs skatinote V. Putiną elgtis agresyviai.

O su Washingtono ir Londono politikais – ypa-
tinga šneka. Kai „žalieji žmogeliukai” įsiveržė į Kry-
mą, JAV ir Didžioji Britanija privalėjo į Ukrainą ne-
delsiant permesti savo karinius dali nius. Daug da-
linių. Toks drastiškas amerikiečių ir britų žingsnis
būtų pademonstravęs, jog šios dvi įtakingos pasau-
lio valstybės laikosi Budapešto memorandume už-
fiksuotų įsipareigojimų saugoti Ukrainos teritorinį
vientisumą. Bet tuomet Washingtone ir Londone sė-
dėję politikai šitaip nepasielgė, ir tuo pačiu paska-
tino V. Putiną elgtis dar bjauriau, dar įžūliau. 

Net paskutinėmis dienomis, kai iki rusiškos in-
vazijos buvo belikusios kelios ar keliolika valandų, da-
bartinis JAV prezidentas Joe Biden, man regis, elgėsi
neatsakingai. Jis neturėjo teisės garsiai sakyti, jog
amerikiečių kariai tikrai negins Ukrainos, nes Uk-
raina, tik pamanyk, nėra NATO narė. JAV prezidentas
turėjo kalbėti taip, jog V. Putinui nebūtų aišku, kaip
iš tikrųjų pasielgs amerikiečiai. Kaip vertinti tokį Bal-
tųjų rūmų vadovo akibrokštą – kaip V. Putino tram-
dymą ar kaip V. Putino skatinimą pulti?  

O kaip derėtų apibūdinti JAV, Jungtinės Kara-
lystės, kitų Vakarų šalių ambasadų evakuavimą iš Ki-
jevo? Ar taip nebuvo skatinamas V. Putinas pulti Uk-
rainą? Ar V. Putinas būtų ryžęsis bombarduoti Kijevą,
veržtis į Kijevą, jei visi Vakarų diplomatai būtų drą-
siai pasilikę savo ambasadose Ukrainos sostinėje? Va-
karų šalių diplomatai – bailiai?

Man patinka, kai Vakarai reikalauja, jog V. Pu-
tinas būtų teisiamas tarptautiniuose teismuose už
karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Tai
padaryti privalu. Tačiau visąlaik pirmiausia anali-
zuokime savas, o ne svetimas klaidas. Taigi: ko ne-
padarė Vakarų pasaulis trokšdamas išvengti didelio
karo Ukrainoje? Kokios asmeninės Vakarų lyderių
klaidos? Pavyzdžiui, lygindami Rusijos ir Šiaurės Ko-
rėjos vadovų nusikaltimus turime akivaizdžius dvi-
gubus standartus: svetimų teritorijų nepuolantis, tik
saviškius žudantis Šiaurės Korėjos išsigimėlis su-
laukė beveik viso pasaulio izoliacijos, o su ukrai-
niečius, moldavus, gruzinus, čečėnus dešimtme-
čiais žudančiu Kremliaus diktatoriumi dar prieš ke-
letą dienų veržte veržėsi pasišnekėti JAV, JK, Vo-
kietijos, Prancūzijos politikai.   

Žodžiu, Vakarai labai bijojo didelio karo, visomis
išgalėmis stengėsi jo išvengti, tačiau karas į Ukrai-
ną atėjo. 

Metinėje kalboje – 
12 minučių Ukrainai 

Akelta iš 1 psl.
Kalbėdamas apie Rusijos oligarchus ir „korum-
puotus lyderius”, kurie, pasak J. Biden, susikrovė
milijardus dolerių iš V. Putino režimo, JAV prezi-
dentas griežtai perspėjo, kad Vakarai „perims jų
jachtas, prabangius butus ir privačius lėktuvus”.

Be to, JAV prezidentas paskelbė, kad reaguojant
į Maskvos invaziją Rusijos lėktuvams uždaroma
Jungtinių Valstijų oro erdvė.

Pasak J. Biden, V. Putinas „manė, kad gali įsi-
veržti į Ukrainą ir pasaulis nesipriešins. Vietoj to,
jis susidūrė su stiprybės siena, kurios jis niekada ne-
sitikėjo ir neįsivaizdavo. Jis susidūrė su Ukrainos
žmonėmis”, – kalbėjo JAV vadovas.

,,Ir jis galvojo galintis suskaldyti mus čia, na-
muose. Putinas klydo”, – pridūrė jis

Abiejų partijų JAV įstatymų leidėjai atsistoję plo-
jo Ukrainai, atsisukę į Ukrainos ambasadorę Was-
hingtone Oksaną Markarovą.

J. Biden pažadėjo imtis naujų priemonių, kad ap-
saugotų Ukrainą nuo Rusijos. 

AP�nuotr.
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TELKINIAI

JANINA SUČYLIENĖ 

Tęsdama�kilnias�ir�gražias�tradici�jas,�JAV�Lietuvių
Bendruomenės�(LB)�Lemonto�apylinkės�valdy-
ba,�vadovaujama�pirmininkės�Violetos�Valaity-

tės,�visus�tautiečius�pakvietė�prisiminti�1918�m.�vasario
16�d.�priimtą�Lietuvos�nepriklausomybės�deklaraciją
–�Lietu�vos�valstybės�pamatų�pamatą.�Renginys�vyko
vasario�20�d.,�sekmadienį,�galerijoje�„Siela”,�pasibai-
gus��antrosioms�šv.�Mišioms�Palaimintojo�Jurgio��Ma-
tu�laičio�bažnyčioje.�

Su vėliavomis, giedant himnus

Nuo pat ryto Lemonto apylinkės valdybos nariai:
Violeta Valaitytė, Nijolė Danielson, Paulina Liauba,
Petras Valius, Raimondas Armonas, Roma Žiuraity-
tė-Lange ir Janina Sučylienė ruošė vaišių stalą ren-
ginio dalyviams. 

Pasibaigus šv. Mišioms, pamažu galerijos „Siela”
erdvė pilnėjo. Susirin kusieji vaišinosi, tarpusavy ben-
dravo. 

Minėjimas prasidėjo R. Žiuraitytės-Lange skai-
tomu Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu „1989 m. Va-
sario 16-oji”. Šaulių sąjungos išeivijoje nariai iškil-
mingai įnešė Lietuvos ir Amerikos šalių vėliavas.

LB Lemonto apylinkės pirmininkė V. Valaitytė
renginio dalyvius pasveikino su visiems lietuviams
svarbia ir nepamirštama diena – Vasario 16-ąja. Pri-
minė, kuo ji mums ypatinga ir pakvietė tylos minu-
te pagerbti visus, žuvusius už Lietuvos laisvę. Susi-
rinkusieji, vadovaujami LB Krašto valdybos  Socia-
linių reikalų skyriaus vadovo Juo zo Polikaičio, gie-
dojo Lietuvos ir Amerikos himnus.  

Vasario 16-oji – inkaras,
laikan tis valstybės idėją

Invokaciją sakė Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kunigas Vaidas Lukoševičius. Jis susirin-
kusius parapijiečius pasveikino su Lietuvos gimta-
 dieniu, pasidalijo savo pamąstymu apie mums vi-
siems labai svarbią datą. Pasak kunigo, pirmoji Va-
sario 16-osios karta buvo išmoninga, drąsi, skaičiuo -
janti, rizikuojanti, kovojanti ir plušan ti. Jos dėka Va-
sario 16-oji tapo inka ru, laikančiu valstybės idėją net
tamsiausiais laikais. Ir sunkiausiais Lietuvai metais
žmonės neprarado tikėjimo: išsaugojo trispalvę, at-
kūrė Vytį, išlaikė unikalią lietuvių kalbą.

Pagrindinį pranešimą, skirtą  Vasario 16-osios
progai, skaitė LB valdybos pirmininkė V. Valaitytė.
Ji pasvei kino visus susirinkusius su ypatingai svar-
bia ir brangia švente – Vasario 16-ąja. „Iškentėjom
daug, bet sugebėjom atsitiesti. Didžiuokimės ir ti-
kėkime Lie tuva! Branginkim savo laisvę ir bū kim jos
verti. Tegul Vasario 16-ąją uždegtas laisvės, džiaugs-
mo ir meilės Tėvynei deglas niekada neužgęsta
kiekvieno lietuvio širdyje”, – sakė kalbėtoja.

Buvo perskaityti šventės proga gau ti Maria Pa-
ppas, Cook County Treasurer ir LR generalinės
konsulės Čika goje Sigridos Mulevičienės sveikini-
mai. Juos skaitė PLC tarybos pirmininkas Jurgis Riš-
kus ir R. Žiuraitytė-Lange. 

Oficialioji minėjimo dalis baigėsi J. Sučylienės
skaitomu savos kūrybos eilėraščiu „Laisvė”. 

Atsarginės Lietuvos kūrimo idėja

Meninę Vasario 16-osios minėjimo dalį pradėjo
dokumentinių filmų auto rius, Amerikos lietuvių te-
levizijos Čikagoje įkūrėjas Arvydas Reneckis.  Jis su-
sirinkusiems pristatė filmą „Nova Lituania” ir jo kū-
rėją, jauną režisierių Karolį Kaupinį. Režisierius yra
pastatęs du trumpametražius filmus: „Budė jimas”
ir „Triukšmadarys”. Už antrąjį K. Kaupiniui buvo
įteiktas „Sidabrinės gervės” apdovanojimas.

Filmo „Nova Lituania” pagrindinės figūros – Fe-
likso Gruodžio (akt. Aleksas Kazanavičius) prototi-
pas –  geografas, vienas įdomiausių XX a. tar-
 pukario Lietuvos mąstytojų – Kazys Pakštas. Jis, ar-
tėjant Antrajam pasau liniam karui, daug svarstė apie
tai, kur būtų galima sukurti „atsarginę” Lietu vą, ku-
riame pasaulio krašte ją galima būtų įkurti.

Pasak A. Reneckio, mintys apie atsarginę Lie-
tuvą K. Pakšto neapleido visą jo gyvenimą. Kaip ga-
limas „atsar ginės” Lietuvos vietas jis svarstė Aust-
raliją, Naująją Zelandiją, Okeniją. Galiausiai mąs-
tytojas apsistojo ties Britų  Hondūru (dabartinis Be-
lizas Centrinė je Amerikoje, tuomet autonomiška
Jungtinės Karalystės kolonija). Plačiau, išsamiau,
per režisieriaus suvokimo prizmę ši tema  buvo pa-
rodyta filme „Nova Lituania”.

Universalus K. Pakšto troškimas

Režisierius pasakojo, kad studentaudamas pa-
matė Rimo Tumino spektaklį „Madagaskaras”, su-
kurtą pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę, ir taip su-
žinojo apie Kazį Pakštą. 

„Tuo metu mane tiesiog sudomino idėja, kad jis

turėjo mintį neva iškelti Lietuvą kažkur kitur. Paskui
aš supra tau, kad mintis buvo visai ne ta, ji buvo daug
žemiškesnė, realesnė – atsarginė Lietuva. Tai buvo
jo geopolitinis siūlymas sukurti atsarginę valstybę,
vyriausybę egzilyje, jeigu kažkas atsitiktų tuomet eg-
zistavusiai”, – sakė K. Kaupi nis. 

Jis kalbėjo, kad Pakštas, būdamas geografas,
daug keliaudamas ir besisuk damas intelektuali-
niame lauke, jau ketvirtojo dešimtmečio pradžioje
pastebėjo, kad Rytų Europa po truputį yra spau-
džiama dviejų totalitarinių režimų, kurie vis labiau
demonstruoja savo ekspansinius norus. Maždaug ket-
virtojo dešimtmečio antrojoje pusėje jis jau buvo įsi-
tikinęs, kad anksčiau ar vėliau visa tai užgrius ir Lie-
tuvą. 

„Iš vienos pusės atrodo, kad tai yra gana racio-
nali idėja, bet iš kitos pusės – man atrodo, kad tai tie-
siog tikėji mas, jog kažkur kitur geografine prasme
gali būti geriau negu čia, kaip ir religinis tikėjimas,
kad kažkur anapus bus geriau negu čia. Ir tikėjimas,
kad pasaulis gali būti toks, koks norėčiau, kad
būtų, o ne toks, koks yra – tai vienas iš pagrindinių
žmogaus gyvenimo variklių ir daugelio atsakymas
į prasmės klausimą. Todėl Pakšto troškimas uni-
versalus, jis nėra būdingas tik tam laikui”, – apie su-
dominusią idėją ir jos autorių mintimis dalijosi re-
žisierius. 

Amerikos lietuvių laikraštyje „Drau gas” buvo
publikuoti to meto K. Pakšto laiškai, kuriuose jis rašo
apie paskutinę ekspediciją į Britų Hondūrą, kurios
metu jis netgi buvo kalbėjęs su tuometine britų ko-
lonijine valdžia dabartiniame Belize, bet tada britų
impe rija ėmė byrėti, ir realybė Pakštui vėl panaikino
jo svajonės realizavimo galimybę.

Norėta atkurti to meto Kauną

Po pusantros valandos trukusio, bet neprailgu-
sio filmo vyko žiūrovų dis kusija su režisieriumi.
Žmonės dėkojo už atgaivintą tautos istoriją, įdomų
turinį, įvertino puikiai atliktus aktorių vaidmenis
ir pateikė įvairių jiems iškilusių klausimų. Turbūt
visiems buvo žingeidu išgirsti iš pirmų lūpų, kodėl
filmas nespalvotas.

„Pirmiausia, kadangi veiksmas daugiausia
vyksta tarpukario Kaune, ten jį ir norėjom filmuo-
ti. Modernistinė architektūra buvo kaip raktas ki-
nema tografijai – minimalistinė estetika, kurios for-
mose dažnai galima pastebėti daug tuščio ploto ir la-
bai didelį dėmesį konkrečioms detalėms. Maždaug
taip aš norėjau komponuoti ir kadrą, dėl to buvo svar-
bu, kad veiksmas vyktų tikrose tarpukario lokaci-
jose. Daugiau niekur kitur ir tiek, kiek jų yra Kau-
 ne, mes neturim. Bet dalis jų gerokai apleistos. Ne-
spalvotoje juostoje kino dailės prasme yra pigiau su-
tvarkyti fasadus, interjerus negu spalvotoje, nes
mums nereikia jaudintis dėl gelumbės ar veikėjo kos-
tiumo spalvos ir panašiai.

Dar vienas dalykas – juodai balta tarsi sukuria
tradicinio istorinio filmo vaizdą, tačiau tuomet ka-
meros judesį ar kompoziciją stengiamės sudabartinti,
kad pakeistume žiūrovo nusistatymą, jog istorija –
tai kažkas, įvykę pra eityje. Kažkas, kas baigėsi, o da-
bar viskas kitaip. Istorija, kaip mes ją įp ra tę maty-
ti, atgyja” – plačiai ir išsamiai paaiškino režisierius.

Prasminga ir įdomi šventė Lemonte

Valdybos�narė�Janina�Sučylienė�skaito�savo�kūrybos�eilėraštį�„Laisvė”
Rengėjų�nuotraukos

Prieš�V.�Valaitytės�(k.)�pranešimą�R.�Žiuraitytė-Lange�paskaitė�Just.�Marcinkevičiaus�eilė-
raštį

Renginyje�dalyvavęs�režisierius�K.�Kaupinis�atsakė�į�žiūro-
vų�klausimus.
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Vasario�27�dieną,�sekmadienį,�Čikagos�lietuviai�pri-
sijungė�prie�ukrainiečių,�kartu�su�jais�protestuodami
prieš�Rusijos�karinę�invaziją�į�Ukrainą.��Demonstracija
vyko� prie� Vladimiro� ir� Olhos� ukrainiečių� katalikų
bažnyčios,�esančios�Čikagos�ukrainiečių�rajone.�Pro-
testuotojų�jūroje�buvo�matyti�ir�lietuvių�vėliavų�sa-
los.� Dalyvavo� šauliai,� ateitininkai,� skautai,� Šlovės
rūmų�ir�jaunimo�sąjungos�nariai,�bei�pavieniai�lietu-
viai,�kurių�daugelis�buvo��apsigobę�trispalvėmis�ir�nešė
plakatus�su�užrašais,�palaikančiais�Ukrainą�ir�smer-
kiančiais�Putiną.

Demonstracijas suorganizavo Ukrainiečių kong-
reso komiteto Čikagos skyrius. Daugiau nei
tūkstantis protestuotojų ukrainietiškai skan-

davo: ,,Šlovė Ukrainai, didvyriams šlovė!” ir angliškai
,,Close the skies”, reikalaudami, kad pasaulio šalys
uždarytų savo oro erdves Rusijos  lėktuvams.

Kalbėtojų sąraše – Illinois guberna torius J. B.
Pritzker, Čikagos merė Lorrie Lightfoot, JAV kong-
reso atstovai Danny Davis, Raja Krishnamoorthi,
Mike Quigley ir  daugelis ukrai niečių bei kitų etni-
nių grupių atstovų. Amerikos Lietuvių Tarybos
(ALT’o) pirminin kas adv. Saulius Kuprys, kalbėjo
Jungtinio Baltijos Šalių komiteto (JBANC) vardu, su-
gretindamas ukrainiečių ir Baltijos šalių laisvės sie-

Petys į petį su Ukraina

Penktadienį, vasario 25 d., neseniai iš Vilniaus
grįžęs JAV senatorius Dick Durbin padarė pra-
nešimą  žiniasklaidos ir etninių grupių at-

stovams Ukrai niečių kultūros centre Čikagoje. Jis
patvirtino JAV įsipareigojimus ne tik Uk rainai,
kuri šiuo metu patiria V. Pu tino agresiją, bet ir Bal-
tijos šalims bei Lenkijai. Savo kalboje D. Durbin pa-
reiškė, kad reikia stipraus atsako į neteisėtą Ru-
sijos įsiveržimą į Ukrainą ir kad būtina įvesti kuo
griežtesnes sankcijas Rusijai ir jos oligarchams. 

,,Jei ketiname turėti taikų pasaulį, mums rei-
kia pasaulio tvarkos”, – sa kė antrasis aukščiausias
pareigas užimantis demokratas JAV Senate. ,,Toks
kaip Putinas negali nepaisyti pasaulio nustatytų
taisyklių ir pats nuspręsti kaip kontroliuoti nekaltą
Ukrainos tautą”. 

Pažymėdamas, kad JAV prezidentas Joe Biden
siekia subalansuoti sankcijas JAV ekonominiam
stabilumui, Durbin patikino, jog galvoti, kad JAV
yra priklausoma nuo Rusijos naftos ir dujų yra ne-
priimtina.

,,Turime leisti Rusijos prezidentui ir šios tau-
tos žmonėms žinoti, kad jie sumokės didelę kainą
už šią mirtiną ataką prieš nekaltą Ukrainą”, – sakė
Dur  bin. 

Senatorius užtikrino, kad jis yra Ukrainos bal-
sas Kongrese. Jis pirmininkauja Senato Ukrainos
bei Baltijos šalių ,,Laisvės grupuotei” (caucus).

Durbin pabrėžė, kad Rusijos kariai, dislo-

kuoti Baltarusijoje, kelia didelę grėsmę ne tik
Ukrainai, bet ir Baltijos šalims. Baltarusijoje
sutelkta apie 30 tūkst. Rusijos karių ir kari-
nės techni kos. ,,Tai yra reikšmingas pasi-
keitimas ir manau, kad tai kelia grėsmę
NATO, ypač Baltijos šalims”, –  sakė Sena-
torius, pridurdamas, kad Baltarusijos pre-
zidentas Aleksandras Lukašenka yra ,,pa-
skutinis diktatorius Europoje”. 

Nors Durbin patvirtino, kad JAV nesiųs
karių į pačią Ukrainą, bet Baltijos šalyse bus
dislokuota papildomų JAV karių ir karinės
technikos. Jis pridūrė, kad bet koks pasikė-
sinimas  į Lietu vą, Latviją ar Estiją bus pa-
sitiktas su didžiausiu NATO pajėgų pasi-
priešinimu.

Vasario 18–20 d. senatorius Durbin kar-
tu su senatoriumi Chris Coons iš De laware
valstijos dalyvavo Miuncheno saugumo kon-
ferencijoje, kur pasau lio vadovai aptarė Putino ka-
riuo menės invaziją. Durbin papasako jo, kad kon-
ferencijoje susitiko su Ukrainos prezidentu Volo-
dymyru Zelensky, kuris asmeniškai paprašė stip-
resnės JAV paramos. Durbin paminėjo, kad Zelens -
ky ,,rizikavo savo gyvybe” dalyvau damas konferen -
cijoje ir atkreipė dėme sį, jog JAV sutei kė Ukrainos
preziden tui apsaugą kelio nės metu.

Po Miuncheno konferencijos, Durbin ir Coons
vyko į Varšuvą ir Vilnių. 

Baigdamas savo kalbą, senatorius Durbin pa-
brėžė, kodėl karas Ukrainoje turėtų rūpėti kiek-
vienam čikagiečiui. Jis  attkreipė dėmesį į tai, kad
Europoje palaidota daug JAV karių, kurie žuvo Ant-
rojo pasaulinio karo metu, kovodami prieš nacius.
Senatorius užtikrino, kad tos vertybės ir principai,
už kuriuos buvo kovojama prieš 75 me tus, yra gy-
vybingi ir šiandien.   

ALT’o inf.

Senatorius�Dick�Durbin�su�Amerikos�Lietuvių�Tarybos�pirm.�Sau-
liumi�Kupriu�(k.)�ir�Amerikos�lenkų�kongreso�pirm.�Frank�Spu-
la. ALT’o�nuotr.

Senatorius Durbin – apie pagalbą Ukrainai ir Baltijos šalims

Demonstracijoje�prieš�Putiną�ir�už�Ukrainą�–�daug�Čikagos�lietuvių�su�trispalvėmis. Jono�Kuprio�nuotraukos

kius – ,,Jūsų ko va yra mūsų kova!”
Demonstracijos buvo filmuojamos pagrindinių

Čikagos televizijos stočių ir parodytos  per vakaro ži-
nias.  Po kelias valandas trukusio renginio keli šim-

tai demonstruotojų dar vyko į žino mą Čikagos Mil-
lenium parką tęsti savo protesto akciją.

Ukrainos palaikymo ir Putino pasmerkimo de-
monstracijose dalyvavo JAV gyvenantys mūsų tau-
tiečiai, Lietuvos ambasados, konsulatų atstovai. Ko-
vojančios šalies žmones palaikančių akcijų buvo su-
rengta daugelyje Amerikos lituanistinių mokyklų.
Lietuviai savo parapijose meldžiasi už Ukrainą, o kai
kur – ir kartu su ukrainiečiais. 

Pilietinės visuomenės organizacijų koalicija
kartu su didžiausia pasaulyje Ukrainos diasporą vie-
nijančia asociacija Pasaulio ukrainiečių kongresu,
pasipriešinimo judėjimu „Laisvoji Ukraina” ir dau-
geliu kitų organizacijų, inicijavo pasaulinę peticiją,
kurioje raginama pasirašyti reikalavimą surengti Pu-
tinui tarptautinį tribunolą už jo padarytus ir daro-
mus karo nusikaltimus. Kviečiame pasirašyti šią pe-
ticiją: https://www.change.org/p/international-cri-
minal-court-stop-putin-s-war-crimes

JAV lietuviai prisideda prie savo tautiečių Lie-
tuvoje ir viso pasaulio žmonių, kurie imasi privačių
iniciatyvų ir renka bei siunčia Ukrainai labdarą – tai,
ko labiausiai reikia karo apimtos šalies žmonėms.
Šiuo metu šalyje ypač trūksta vaistų. Apie tai, kaip
Amerikos lietuviai aukoja Ukrainai, kokių imasi  pro-
testo akcijų, papasakosime kituose mūsų laikraščio
numeriuose. 

,,Draugo” inf.
Lietuviai�kartu�su�ukrainiečiais�prie�Vladimiro�ir�Olhos�katalikų�bažnyčios.
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Parengė�Vitalius�Zaikauskas

KARAS  UKRAINOJE

Apsiskaičiavo.�JAV�prezidentas�Joe�Bi-
den�pareiškė,�kad�Rusijos�prezidentas
Vladimiras�Putinas�neįvertino�galimy-
bės,�kad�Vakarų�valstybės�galingai�at-
sakys� į� jo� invaziją�Ukrainoje� ir�priims
sankcijų,� skaudžiai� smogusių� Rusijos
ekonomikai.

„Jis atmetė diplomatijos pastan-
gas. Jis galvojo, kad Vakarai ir
NATO neatsakys. Ir jis galvojo

galintis suskaldyti mus čia, namuose.
Putinas klydo. Mes buvome pasiruošę”,
– pridūrė JAV lyderis.

J. Biden, skaitydamas metinį pra-
nešimą pavadino Vladimirą Putiną
„diktatoriumi” ir sakė, kad Rusija su-
siduria su niokojama ekonomine ir dip-
lomatine izoliacija.

Karo nusikaltimai. Tarptautinis Tei-
singumo Teismas (TTT) paskelbė, kad
kovo 7 ir 8 dienomis surengs posė-
džius dėl Rusijos sukelto karo Ukrai-
noje.

„Tarptautinis Teisingumo Teis -
mas, pagrindinis Jungtinių Tautų teis -
minis organas, pirmadienį, kovo 7 die-
ną, ir antradienį, kovo 8 dieną, su-
rengs viešus bylos dėl įtarimų genoci-
du pagal Konvenciją dėl kelio užkirti-
mo genocido nusikaltimui ir baudimo
už jį (Ukraina prieš Rusijos Federaci-
ją) posėdžius”, – rašoma teismo prane -
šime.

Pabėgėliai. Daugiau nei 660 000
žmonių jau pabėgo į užsienį, pranešė
JT pabėgėlių agentūra, apskaičiavusi,
kad Ukrainoje, turinčioje 44 mln. gy-
ventojų, dar milijonas žmonių pasi-
traukė į kitas vietoves šalies viduje.

JT nurodė, kad artimiausiais mė-
nesiais pagalbos gali prireikti iki 4
mln. pabėgėlių, o dar 12 mln. reikės pa-
galbos šalies viduje.

Karo nusikaltimai. Tarptautinio Bau-
džiamojo Teismo prokuroras Karim
Khan paskelbė, kad pradeda tyrimą dėl
„padėties Ukrainoje” po Rusijos inva-
zijos.

Pasak jo, esama „pagrįstų prie-
žasčių” manyti, jog Ukrainoje nuo 2014
metų, kai Maskva aneksavo Krymo
pusiasalį, buvo įvykdyta karo nusi-
kaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

Psichinė būklė. JAV slaptosios tar-
nybos pastarosiomis dienomis svar-
biausiu prioritetu laiko Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino psichinės būk-
lės vertinimą. Jie nori išsiaiškinti,
kokį poveikį tai turi jo veiksmams aš-

trėjant Ukrainos krizei.
V. Putiną daug metų stebintys eks-

pertai prieš tai viešai spėliojo, kad jo el-
gesys tampa vis mažiau nuspėjamas ir
neracionalus. Nuo tada, kai V. Putinas
praėjusį ketvirtadienį pradėjo Rusijos
invaziją į Ukrainą, aukšti JAV parei-
gūnai esą prašo žvalgybų surinkti visą
informaciją apie tai, kokia yra Rusijos
prezidento savijauta ir kaip jo mąsty-
seną veikia netikėtai vieninga ir griež-
ta Europos kaimynių ir sąjungininkų
visame pasaulyje reakcija.

Rusija nenusileis. Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas, Kremliaus
duomenimis, pakartojo savo sąlygas
„karinei operacijai” Ukrainoje nu-
traukti. Vyriausybė Kijeve turi „pri-
pažinti” Luhansko ir Donecko „liau-
dies respublikas” bei Rusijos suvere-
nitetą Juodosios jūros Krymo pusia-
salyje. Be to, Ukraina turi būti demi-
litarizuota, o jos statusas tapti neut-
ralus. Ukraina taip pat turi įsipareigoti
ateityje ir toliau atsisakyti branduoli-
nio ginklo. Prieš tai V. Putinas reika-
lavo, kad Ukraina netaptų NATO nare.
Rytų Ukrainos Luhansko ir Donecko
regionus jis pripažino „nepriklauso-
momis valstybėmis”.

Sankcijų nebijo. Nepaisydama nau-
jų Vakarų sankcijų, Maskva žada tęsti
savo kursą Ukrainos atžvilgiu. „Tik-
riausiai jie galvoja, kad sankcijomis ga-
lės priversti mus pakeisti savo pozici-
ją, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus
Peskovas, komentuodamas naujas bau-
džiamąsias priemones, kurios taikomis
ir jam asmeniškai. – Akivaizdu, kad
apie tai negali būti kalbos, niekas ne-
keis savo nuoseklios pozicijos”.

Įsigaliojo ES sankcijos oligarchams
ir kitiems asmenims iš V. Putino ap-
linkos. Be kita ko, įšaldytas jų turtas ES,
taip pat apribota kelionių laisvė.

Išalkę kariai. Rusija po įsiveržimo į
Ukrainą, Pentagono duomenimis, su-
siduria su sunkumais aprūpinti savo
karius maistu. Pentagono atstovas
sakė: „Yra ženklų, kad jie turi proble-
mų aprūpinti savo dalinius – kad jiems
baigiasi ne tik kuras, bet ir maisto pro-
duktai”. 

Rusų pajėgos pastaruoju metu di-
desnės pažangos nepasiekė. Vienas to
veiksnių yra logistinės problemos, ta-
čiau ir Ukrainos kariuomenės pasi-
priešinimas, kuris yra didesnis nei, tik-
riausiai, tikėjosi rusų pusė.

Yra požymių, „kad kai kuriuose
šių dalinių silpsta moralė, nes jie ne-

Karas – Putino didžioji klaida

Karo veiksmai 

Pamatė tikrąjį Putiną

sitikėjo pasipriešinimo, kuris jiems
parodytas”, kalbėjo JAV gynybos de-
partamento darbuotojas. Tačiau gali
būti ir taip, kad Rusijos daliniai patys
daro savotišką pertrauką, kad persi-
grupuotų ir pergalvotų savo strategiją”. 

Atstovas pabrėžė, kad rusų dali-
niai neabejotinai prisitaikys ir mė-
gins įveikti iššūkius. Puolimas prasi-
dėjo tik prieš kelias dienas. Be to, Ru-
sija turi didelių karinių resursų.

Pentagono atstovas sakė, kad, JAV
vertinimu, dabar jau daugiau kaip 80
proc. dalinių, kuriuos Rusija prieš tai
buvo sutelkusi pasienyje, yra Ukrai-
noje. Esą nėra aišku, kodėl Rusija per
puolimą susiduria su tokiomis logis-
tinėmis problemomis, ir ar tai plana-
vimo, ar atakos vykdymo klaidos. 

Skelbs prezidentu. Per 2014 m. Mai-
dano revoliuciją nuverstas ir iš šalies
pabėgęs prorusiškas Ukrainos eksp-
rezidentas Viktoras Janukovyčius šiuo
metu yra Minske. Čia Rusija jį rengia
„specialiajai operacijai”, remdamasis
šaltiniais Ukrainos žvalgyboje, skelbia
dienraštis „Ukrainskaja pravda”.

Anot leidinio šaltinių, rusai pla-

nuoja V. Janukovyčių paskelbti Uk-
rainos prezidentu dar jam būnant
Minske.

Žvalgybos nuomone, rengiama in-
formacinė operacija, kai V. Janukovy-
čius vyks į Ukrainą arba išplatins
kreipimąsi į Ukrainos žmones.

Nuvertus V. Janukovyčių, Ukrai-
nos prezidentu buvo išrinktas Petro Po-
rošenko, po jo – Volodymyras Zelenskis,
vadovaujantis šalies gynybai nuo
Maskvos agresijos. Naujausių ap-
klausų duomenimis, V. Zelenskį pa-
laiko 91 proc. Ukrainos gyventojų.

Aukotojai. Lietuviai organizacijai
„Blue/Yellow”,  tiekiančiai paramą
Ukrainos kariams, paaukojo 10 mln.
eurų.

Organizacija taip pat informuoja,
kad artimiausiu metu Ukrainą pasieks
jų įgyta ekipuotė už 130 tūkst. eurų, 80
tūkst. eurų vertės optika, 810 tūkst.
eurų vertės šalmai, šarvinės lieme-
nės už 630 tūkst. eurų, taktinės medi-
cinos priemonės už 190 tūkst. eurų ir
satelitiniai telefonai už 200 tūkst. eurų.

Antradienį į Ukrainą taip pat iš-
vyko medicininė valstybės skirta pa-

Apsiaustas Charkivas. Rusijos oro
desantininkai kovo 2 dieną nusileido
antrajame pagal dydį Ukrainos mieste
Charkive, pranešė ukrainiečių ka-
riuomenė ir pridūrė, kad iškart pra-
sidėjo susirėmimai.

Bombardavimai šiaurėje. Rusija su-
intensyvino savo bombardavimo kam-
paniją ir smogė pagrindiniam Kijevo
televizijos bokštui, dviem gyvenamie-
siems pastatams į šiaurės vakarus
nuo sostinės esančiame mieste ir vie-
tos administracijos pastatui Charkive.

Pietų frontas. Aplink Chersono
miestą prie Juodosios jūros buvo įreng-
ti Rusijos kontrolės punktai. Rusų pa-
jėgos perėmė geležinkelio stoties ir
uosto kontrolę.

Praradimai. Rusijos armija pareiš-
kė perėmusi Ukrainos pietinio Cher-
sono miesto kontrolę.

Prie Juodosios jūros įsikūrusiame
Chersone rusų pajėgos per naktį perėmė

geležinkelio stoties ir uosto kontrolę.
Svarstoma, kaip rasti būdą ,,su-

rinkti (žuvusiųjų) kūnus” ir „atstaty-
ti elektros, dujų, vandens ir šildymo tie-
kimą ten, kur jis pažeistas”.

Kijevo TV bokštas. Per raketos smū-
gį, nukreiptą į pagrindinį Kijevo tele-
vizijos bokštą, žuvo penki žmonės ir
penki buvo sužeisti.

Ukrainos pareigūnai paskelbė fil-
muotą medžiagą, kurioje matyti apdegę
kūnai ir automobiliai, apgadinti per
akivaizdų Rusijos išpuolį, dėl kurio nu-
trūko kai kurių valstybinių trans-
liuotojų programos, tačiau struktūra
liko nepažeista.

Azovo jūra. Ukrainos pajėgos, Ru-
sijos teigimu, nebeturi tiesioginės pri-
eigos prie Azovo jūros. Rusijos pajėgos
užėmė Berdiansko uostamiestį, kuris
yra maždaug Ukrainos pakrantės ruo-
žo viduryje. Prie Azovo jūros esantis
Mariupolis po rusų pajėgų atakų liko
be elektros.

Atsipeikėjo Europos Parlamentas. Jis
reikalauja Rusijai taikyti dar griež-
tesnes ES sankcijas bei siekti suteikti
Ukrainai ES šalies kandidatės status.

Priimtoje rezoliucijoje Parlamen-
tas kuo griežčiausiai smerkia Rusijos
invaziją į Ukrainą ir reikalauja nu-
traukti visus Ukrainoje vykdomus ka-

Pranešama�apie�60�kilometrų�ilgio�rusų�karinės�technikos�vilkstinę,�judančią�lig�šiol�sėk-
mingai�besiginančio�Kijevo.

Miestų�gyventojai�namų�sąlygomis�gamina�Molotovo�kokteilius.
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Parengė�Vitalius�Zaikauskas

KARAS  UKRAINOJE

Skausmingos sankcijos

Izoliacija

Sankcijos kanda: Rusiją paliekantys
žmonės negali pasiimti daugiau kaip 10
tūkst. dolerių. Rusijos gyventojams
nebeleidžiama išvykti iš šalies su dau-
giau nei 10 tūkst. JAV dolerių ekviva-
lentiška suma – taip Kremlius mėgina
išlaikyti kapitalą šalyje, patiriančioje
griežtas sankcijas dėl Rusijos invazijos
į Ukrainą. 

Taisyklė taip pat veikia užsienio
valiutos judėjimą ir, atrodo, sukurta
siekiant užtikrinti, kad žmonės, dėl
sankcijų mėginantys išvykti iš Rusijos,
nepasiimtų su savimi visos turimos
konvertuojamos valiutos. 

Prie bankomatų, vis dar turinčių
pinigų, dabar dažnos ilgos eilės, nes
žmonės bando atsiimti turimas san-
taupas, dėl sankcijų rubliui sparčiai
nuvertėjant. Importuojamų prekių kai-
nos šoka aukštyn, žmonės bando įsigyti
kai kurias prekes, pavyzdžiui, naujus
telefonus, kol jos dar netapo neįperka-
mos. 

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas sako, kad grynųjų pinigų ju-
dėjimą ribojanti taisyklė yra reakcija
į „nedraugiškus” JAV ir kitų Vakarų
šalių žingsnius, įskaitant sankcijas,
pritaikytas daugeliui Rusijos bankų.

Dangus tuštėja. JAV prezidentas
Joe Biden paskelbė, kad visiems Rusi-
jos orlaiviams bus uždrausta naudotis
JAV oro erdve, pridėdamas Jungtines
Valstijas prie Kanados ir daugelio Eu-
ropos šalių, jau priėmusių analogišką
sprendimą.

„Skelbiu, kad prisijungsime prie
savo sąjungininkų, uždarydami Ame-
rikos oro erdvę visiems Rusijos skry-
džiams, toliau izoliuodami Rusiją ir dar
labiau suvaržydami jų ekonomiką”, –
sakė J. Biden.

Draudimas papildys virtinę sank-
cijų, kurias JAV, Europa ir kitos šalys
jau paskelbė Rusijai ir dėl kurių nu-
krito rublio vertė. Vakarų priemonės
taip pat gali padėti nusmukdyti šalies
ekonomiką.

J. Biden taip pat paskelbė grės-
mingą įspėjimą, kad be pasekmių Ru-
sijos prezidento Vladimiro Putino ag-
resija neapsiribos tik Ukraina.

Europos Sąjunga ir Kanada pa-
skel bė uždarančios savo oro erdvę Ru-
sijos oro linijoms ir turtingiems ru-
sams priklausantiems privatiems lėk-
tuvams.

Atjungia nuo SWIFT. Europos Są-
junga antradienį uždraudė Rusijos
valstybinės žiniasklaidos priemonėms
RT ir „Sputinik” transliuoti Bendrijo-
je, taip pat atjungė nuo tarpbankinio
susirašinėjimo sistemos SWIFT kai

kuriuos šios šalis bankus.
ES 27 šalių narių nuolatiniai at-

stovai taip pat sutarė uždrausti daly-
vauti projektuose, kofinansuojamuose
Rusijos tiesioginių investicijų fondo.

Jungtinės Valstijos ir jų sąjungi-
ninkės Vakaruose sankcijomis siekia
paralyžiuoti Rusijos bankininkystės
sektorių ir valiutą.

Šalys susitarė kai kuriuos Rusijos
bankus atjungti nuo SWIFT ir tuo pa-
čiu izoliuoti nuo likusio pasaulio.

SWIFT sistema leidžia bankams
greitai ir saugiai informuoti vieniems
kitus apie lėšų pervedimus. Atjungi-
mas nuo šios sistemos turi suvaržyti
Rusijos prekybą su didžiąja dalimi pa-
saulio.

Vakarų priemonės, draudžiančios
operacijas su Rusijos centriniu banku,
taip pat gali padėti nusmukdyti šalies
ekonomiką.

Nuo šių metų pradžios rublio kur-
sas JAV dolerio atžvilgiu nusmuko 27
procentais ir dabar yra pasiekęs visų
laikų žemumas.

Neskriauskit Putino. Kremlius pa-
reiškė, kad asmeninės sankcijos Rusi-
jos prezidentui Vladimirui Putinui
nebūtų skausmingos, bet duotų prie-
šingus rezultatus, kalbant apie pa-
stangas mažinti įtampą dėl Ukrainos.

„Tai nėra skausminga, tai politiš-
kai destruktyvu”, – sakė V. Putino at-
stovas Dmitrijus Peskovas, JAV prezi-
dentui Joe Biden dėl Ukrainos pagra-
sinus sankcijomis asmeniškai Rusi-
jos lyderiui.

Sankcijų daugėja. Europos Sąjun-
ga   uždraudė Rusijos valstybinės ži-
niasklaidos priemonėms RT ir „Sput-
nik” transliuoti Bendrijoje.

JAV kreditinių kortelių milžinės
„Visa” ir „Mastercard” pareiškė, kad
dėl tarptautinių sankcijų, blokuoja
Rusijos bankus savo mokėjimo tink-
luose.

Traukiasi iš Rusijos.Virtinė Vakarų
bendrovių paskelbė apribojančios vers-
lo ryšius su Rusija. Tarp jų yra trys iš
didžiausių pasaulyje laivybos bendro-
vių, energetikos įmonės „Eni” ir „Ex-
xonMobil”, „Boeing”.

Bankrotai. Šveicarijoje registruo-
ta Rusijos eksporto dujotiekio per Bal-
tijos jūrą „Nord Stream 2” operatorė
tapo nemoki, Vokietijai po Rusijos in-
vazijos į Ukrainą paskelbus, kad stab-
do vamzdyno sertifikavimą.

Didžiausio Rusijos banko „Sber-
bank” patronuojamoji įmonė Europo-
je taip pat ruošiasi bankrotui.

Kinas be Rusijos atstovų. Kanų kino
festivalio organizatoriai pranešė, kad
šių metų gegužės mėnesį vyksiančia-
me renginyje Rusijos delegacijos nebus
pageidaujamos dėl invazijos į Ukrainą.

„Kanų festivalis nori išreikšti vi-
sokeriopą paramą Ukrainos žmonėms,
– sakoma festivalio komandos pareiš-
kime. – Mes prisidedame prie tų, kurie
priešinasi šiai nepriimtinai situacijai
ir smerkia Rusijos bei jos vadovų po-
žiūrį”.

„Nuspręsta: jei agresyvus karas ne-
bus nutrauktas Ukrainos žmones ten-

kinančiomis sąlygomis, nepriimti ofi-
cialių delegacijų iš Rusijos ir neįsileisti
nė vieno su Rusijos vyriausybe susi-
jusio asmens”, – sakoma pareiškime.

Šiemet kino festivalis vyks gegužės
17–28 dienomis.

Jokių bendradarbiavimų su Rusija ir
Baltarusija. Lietuvos Generalinė pro-
kuratūra kreipėsi į kelias ministerijas,
ragindama stabdyti teisinį bendra-
darbiavimą su Rusija ir Baltarusija,
vykdančias karinius veiksmus prieš
Ukrainą.

Europos�parlamente,�kalbant�Rusijos�užsienio�reikalų�ministrui�S.�Lavrovui,�salę�paliko�be-
veik�visi�parlamentarai.������������������������������������������������������������������������� Nuotraukos�iš�įvairių�šaltinių�

Subombarduotas�Kijevo�TV�bokštas.�Tačiau�po�kurio�laiko�jis�vėl�transliavo�laidas.

rinius veiksmus. EP taip pat smerkia
Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro
Lukašenkos vaidmenį puolant Ukrainą.

Rezoliucijoje ES institucijos ragi-
namos siekti suteikti Ukrainai ES šalies
kandidatės statusą. Ši procedūra turė-
tų būti vykdoma vadovaujantis Europos
Sąjungos sutarties 49 straipsniu ir at-
sižvelgiant į nuopelnus, o kol kas toliau
siekiant jos integracijos į ES bendrąją
rinką pagal asociacijos susitarimą.

EP nariai sako, kad visų pirma rei-
kėtų apriboti svarbiausių Rusijos eks-
portuojamų prekių, pvz., naftos ir
dujų, importą. Turėtų būti uždraustos
naujos ES investicijos Rusijoje ir nau-
jos Rusijos investicijos ES. Turėtų
būti užblokuota visų Rusijos bankų
prieiga prie Europos finansų siste-
mos, o Rusija turėtų būti atjungta nuo
SWIFT sistemos. Įvairios sankcijos,
įskaitant atjungimą nuo SWIFT, turė-
tų būti taikomos ir Baltarusijai dėl jos
tiesioginės paramos Rusijos invazijai
į Ukrainą.

Be to, Parlamentas ES valstybes ra-
gina greičiau tiekti Ukrainai gynybinę
ginkluotę.

Įsijungia kovoti įsilaužėliai. Tarptau-
tinė kibernetinių įsilaužėlių grupė
„Anonymous”, netrukus po Rusijos
invazijos į Ukrainą paskelbusi „ki-
bernetinį karą” Rusijai, savo atakų
taikiniu pasirinko ir pastarosios są-
jungininkę Baltarusiją.

„Anonymous” naikina Baltarusi-
jos bankų svetaines”, – paskelbė jie per
„Twitter” socialinį tinklą.

„Anonymous” pavyko uždaryti
trijų Baltarusijos bankų – „Priorbank”,
„Belarusbank” ir „Belinvest Bank” –
interneto svetaines.

Anksčiau „Anonymous” progra-
mišiai buvo įsilaužę į Ukrainą puo-
lančių Rusijos kariuomenės dalinių
koordinavimosi pokalbių kanalą ir
per jį paleido Ukrainos himną, stip-
riomis DDoS atakomis sutrikdė Krem-

liaus ruporo „Russia Today” veiklą.
Įveikusi Rusijos gynybos ministeri-
jos sistemų apsaugas pavogė jos dar-
buotojų sąrašus su asmenine infor-
macija.

Programišiai skelbia ,,nulaužę”
ir Baltarusijos Komunikacijos ir In-
formacijos minsiterijos tinklalapį, ka-
riuomenės ir Karinės pramonės vado-
vybės tinklalapius, sutrikdytas Balta-
rusijos režimo propagandinių ži-
niasklaidos priemonių darbas.

„Anonymous” taip pat paskelbė
perspėjimą Vladimirui Putinui, kad pa-
viešins apie jį slaptą informaciją.

Švedija sukruto. Švedijos ministrė
pirmininkė Magdalena Andersson pa-
reiškė, kad po Rusijos invazijos į Uk-
rainą jos vyriausybė nori stiprinti ša-
lies gynybos pajėgumus, išaugus „ben-
dram grėsmės lygiui”.

Švedija nepriklauso NATO, tačiau
glaudžiai bendradarbiauja su Aljansu.

Visgi pastarosiomis savaitėmis Šve-
dijoje, kaip ir kaimyninėje Suomijoje,
vėl užvirė diskusijos apie narystę NA -
TO.

Suomija keičiasi. Rusijos invazija į
Ukrainą pakeitė Suomijos piliečių ir
politikų požiūrį į šalies narystę NATO,
sakė suomių premjerė Sanna Marin. 

Ji kalbėjo kaip reikia reaguoti į vi-
suomenės peticiją su raginimu rengti
referendumą dėl Suomijos stojimo į
NATO. Suomių parama šalies narystei
NATO pasiekė rekordines aukštumas.

Ekspertai mano, kad Suomija
koordinuos savo veiksmus su Švedija,
taip pat svarstančia, ar įstoti į NATO.

Suomijos ir Švedijos įstojimas į Al-
jansą įsiutintų Kremlių, jau ir taip
tvyrant didžiulei įtampai tarp Rusijos
ir Vakarų.

NATO plėtra į rytus yra raudona
linija Maskvai, tvirtinančiai, kad ji po
Šaltojo karo šiuo klausimu buvo iš-
duota Vakarų.
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DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

Tu – mano kelias be ašarų,
Likusio laiko prasmė.

Iš dainos „Pavėluoti jausmai”

Švento�Valentino��dienos�išvakarėse�sidabru�ir�švie-
somis�nušvito�įspūdinga�Čikagos�priemiesčio�,,Royal-
ty�West”�pilis�Willow�Springs�miestelyje.�Čia�savo�ket-
virtą� dainų� albumą� ,,Pasitikėk� jausmais”� pristatė
Amerikos�lietuvė�Loreta�Janulevičiūtė-Mačiulis.

Įspūdingame meilės vakare skambėjo dainos
apie meilę, buvo sakomi gražūs tostai, salėje pa-
gal kompozitoriaus Juliaus Siurbio iš Lietuvos

muziką sukosi puošnios šokėjų poros. Vakaro šei-
mininkė Loreta vis dainavo ir dainavo apie neišsa-
kytus jausmus, apie ilgai lauktą netikėtą meilę, apie
viltį ir pavasarį, apie gerumą ir stebuklus iš dangaus
pagal poetės Zenės Sadauskaitės sukurtus specialiai
jos dainoms žodžius. Žodžiai liejosi tarsi jų abiejų –
Loretos ir Ričardo – gyvenimas. 

O viskas prasidėjo gražia meilės istorija. Dar
prieš pusantrų metų norėjusių čia surengti savo ves-
tuves Loretos ir Ričardo Mačiulių planus sugrio vė
pandemija. Bet ji nesugebėjo sugriauti judviejų
svajonių sukurti čia stebuklingą meilės vakarą. 

Giminė už mylios, kaimynas už tvoros

Kai prieš šešerius metus šio straipsnio autorė su
šeima atsikraustė gyventi į gražųjį Čikagos prie-
miestį Palos Park, pirmas užkalbinęs kaimynas
buvo lietuvis. 

,,Labas, Danguole”, – tada priėjęs prie pašto dė-
žučių prakalbo gražiai lietuviškai. 

Suvirpėjo širdis, net suglumau. Tar si ne Ame-
rikoje būčiau, o Lietuvoje, kokiam nors mažam
Aukštaitijos miestely. O dar labiau buvo netikėta, kai
teko susipažinti arčiau su naujuoju kaimynu, kuris,
pasirodo, nėra net buvęs Lietuvoj. Gimė Vokietijo-
je karo metu, švilpiant bomboms, jaunų studentų, per
karą pasitraukusių iš Lietuvos, šeimoje. 

Sako, kad jo gimimo liudijime bu vo įpaišyta svas-
tika, bet per ilgus metus  dokumentas kažkur pasi-
metė. Kai buvo ketverių, buvo atvežtas į Jungtines
Amerikos Valstijas kartu su dauguma karo pabė-
gėlių.

Mama buvo labai griežta ir namuo se niekas ne-
galėjo kalbėti angliškai. Net draugai, atėję į svečius,
turėjo nevartoti savosios kalbos, nes mama tiesiai
šviesiai pareikalavo – ,,Jei jie nori su jumis drau-
gauti, tegul mokosi lietuviškai”. Tokie buvo senųjų
laikų Lie tuvos patriotai. Todėl Ričardas iki šių die-
nų puikiai kalba lietuviškai be jokio akcento. 

Kai per pirmąsias Kalėdas iš kaimyno gavome
dovanų maišą lesalo paukšteliams ,,su linkėjimais
mūsų draugeliams”, mat balkone pasikabinome le-

Dvi vėlyvos meilės

syklą, turėjome susiprasti, kad tai kažkokia užuo-
mina ar ženklas. Bet pasidžiaugėme, kad kaimynas
nepyksta, kai viskas byra į jo kiemelį ir dovanoja
mums tokias originalias dovanas. Tik vėliau suži-
nojome, kad ne tokį lesalą nusipirkome, mūsų mažieji
paukštukai išbarstė visus nepatikusius grūdus tie-
siai ant jo terasos apačioje ir jam netikėtai išdygo ku-
kurūzų laukas.

Kaimynas buvo dažnas svečias mū sų namuose
ir savo nepaprastai vaizdinga kalba, puikiu humoro
jausmu pralinksmindavo mus ir mūsų svečius. Už-
augę skirtingose santvarkose, mes kartais turėda-
vome tokių keblokų situacijų bediskutuojant. Pa-
vyzdžiui, mus pralinksmino, kai mūsų paklausė, ar
mes esame ragavę konjako, ar esame buvę operoje.
Suprantu, žmonėms, gyvenusiems už vandenynų tur-
tingoje Amerikoje, mūsų gyvenimas ,,prie ruso” at-
rodė visai kitoks ir neįprastas. Jie tikrai įsivaizda-
vo, kad mes nieko nematėm, negirdėjom ir neraga-
vom toje senoviškų bakūžių Lietuvoje, kurią taip il-
gai buvo užgrobę okupantai. 

Jis juokdavosi iš mūsų, kai išgirs davo sulietu-
vintus amerikoniškus žodžius ir ypač pavadinimus.
Kurioziškų situacijų pasitaikė ne viena, bet kaimy-
 nas visada mielai ateidavo pasijuokti su alumi. O jei
dar ir kugelio prikepda vom… Ateidavo išdidžiai su
brangiau sia saldainių dėže ir alaus skardinėmis iš
Wisconsino valstijos. Įdomiausia, kad kiekviena
skardinė turėdavo savo istoriją iš jo gyvenimo.

,,Bet tai kaip jums pasisekė, – džiaugėsi mūsų ne-
kilnojamo turto agentė Živilė. – Ne kiekvienam taip
pasiseka nusipirkti namus su tokiu puikiu kaimynu.” 

Pavėlavę jausmai 

,,Mano svajonė pagauti Nemune lydeką”, – vis
kartodavo Ričardas. 

Lydekų  Nemune mes jam nežadė jome, bet vis
skrisdami į Lietuvą kviesdavomės keliauti kartu. O
jis vis netu rėdavo laiko. Tol, kol jo gyvenime nepa-

 sirodė moteris. O moterys įveikia vis ką. Vieną rytą
jis atgabeno mums savo gyvų gėlių vazoną priežiū-
rai ir išskrido su sužadėtine Loreta į Lietuvą dviems
mėnesiams. Pirmą kartą per savo septyniasdešimt
ketverius pragyventus metus. 

O moteris jo vienišame gyvenime atsirado lyg tik-
ras Kalėdų stebuklas. Ir ne be mūsų, jo kaimynų, pa-
galbos.  

Kartą, kartu švęsdami Kalėdas, savo draugei Lo-
retai užsiminėme, kad mūsų name gyvena vienišas
kaimynas, nuostabus ir puikus žmogus, gimęs ne Lie-
tuvoje, bet kalbantis lietuviškai. Ji lyg ir prisiminė,
kad panašaus likimo žmogų buvo susitikusi pas psi-
cho logą prieš aštuonerius metus, kai abu gydėsi sky-
rybų žaizdas. Bet tada ne tas rūpėjo.

Taip mes suvedėme kartu dvi vienišas sielas į
porą. Jiedu abudu greitai rado bendrą kalbą. Kai kai-
mynas pasakojo apie pirmąjį jų pasimatymą, net man
akyse sublizgo ašaros, o gerklę užspaudė jaudulys. 

,,Atvažiuoju, vėluoju, o šalikelėje stovi gražuo-
lė pasipuošusi moteris ir manęs laukia. Įsivaizduo-
ji, manęs niekas niekada šitaip nelaukė. Vos neįva-
žiavau į medį”, – pajuokavo kaip visada. 

Ir jų pirmasis pasimatymas šiandien prisime-
namas su šypsena, nes išsiruošę į Meno institutą Či-
kagoje, jie taip ir neapžiūrėjo nė vieno paveikslo. Už-
suko ten į kavinukę kavos ir  prakalbėjo visas ilgas
valandas, kol muzie jus užsidarė. Apie viską – apie
pragyven tą gyvenimą, apie laimę ir skaudu lius. Iš-
sipasakojo viską vienas kitam iš visos širdies ir la-
bai greitai suprato, kad norėtų likti kartu visam li-
kusiam gyvenimui.

Pirma kelionė į Lietuvą

Tuo metu, kai Pasaulio lietuvių centre vyko Mai-
ronio lituanistinės mokyklos 60 metų jubiliejinės iš-
kilmės, Ričardas, vienas iš jos buvusių direktorių, su
sužadėtine Loreta skrido į Lietuvą susipažinti su jos
tėveliais. Taip jau sutapo, kad abu tokie svarbūs gy-

Vakaro�akimirka.�Dainuoja�Loreta.�Prie�Užutrakio�dvaro�Lietuvoje.Loreta�Janulevičiū�tė�Mačiulis.

Ketvirtasis�Loretos�Janulevičiū�tės�Mačiulis�kompaktinis�albumas�„Pasitikėk�jausmais”.
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venimo įvykiai supuolė vienu metu.
Tad maironiškiams teko tik parašyti
gra žų sveikinimo laišką, nes nugalėjo
kelionė į Lietuvą.  

,,Maniau, kad išlipęs iš lėktuvo ap-
siverksiu, – vėliau pasakojo jis. – Bet su-
 sivaldžiau.  Todėl, kad šalia stovėjo Lo-
reta. Nors emocijos tryško per kraštus
ir stebino viskas.”

Netrukus, po poros savaičių gavo-
me atvirlaiškį su Kauno vaizdais:
,,What a country! Jau trys savaitės ir
penkios dar liko. Viskas įdomu ir vis-
kas patinka. Gyvename Kaune, buvo-
me Birštone, matėm ‘Žalgirio’ žaidimą
stadione, buriavome mariose, maudė-
mės vandens parke Druskininkuose.
Vilnius, Panevėžys ir Baltija mūsų
dar laukia. 

Restoranai, architektūra, bažny-
čios, senamiestis, namai ir teatrai. Ne-
paprasti žmonės ir jų moderniška ap-
ranga. Ir viskas spalvota! Iš mamos
nuotraukų maniau, kad Lietuva tik
juoda ir balta…” 

Įspūdžiai ir nauji potyriai džiugino
kiekvieną dieną. Loretai teko stabdyti
šnekųjį Ričardą, nes kiekvieną kartą,
įlipęs į autobusą ir pirkdamas bilietą,
imdavo pasakoti vairuotojui, iš kur at-
vyko, kad pirmą kartą po tiek metų jis
tėvų gimtinėj ir kaip viskas čia jį ste-
bina. Visi mielai kalbėdavosi su lietuviu
amerikonu, tik autobusai iškryp davo iš
savo grafikų, nes už nugaros nuvingu-
riuodavo laukiančiųjų eilė. Net laik-
raštis „Kauno diena” suži nojo apie įdo-
mų svečią ir pasikvietė pokalbiui. 

Kelionėje po Lietuvą aplankyta Ri-
čardo mamos gimtinė, jos kapelis Pa-
nevėžio kapinėse, kuriame ilsėjosi iš
JAV brolio nugabenti pelenai, ir net iš-
likęs namelis,  kurį jo mama padovanojo
moteriai, Lietuvoje prižiūrėjusiai li-
kusią vienišą močiutę. Sujaudino, kad
mamos nuotrauka tebekabo namelyje
ant sienos. Paso nuotrauka iš tų metų,
kai dar sovietų laikais, 1980-aisiais, per
Maskvą skrido aplankyt savo motinos.
Aišku, viešėdamas čia, iš so de augan-
čios obels nusiskynė ir suval gė savo
tėvų gimtinės obuolį. Kaipgi kitaip.

Sukrėtė aplankytas KGB muziejus,
tik ten stovėdamas pajuto šiurpą, kur
kas kitokį, nei matydavo filmuose. O
apeiti Valdovų rūmus neužteko vienos
dienos, nes norėjosi viską perskaityti,
apmąstyti, tad teko apsilankyti kitą die-
ną. Ir net antro bilieto tam nereikėjo,
šnekųjį lankytoją visi čia puikiausiai
įsiminė. 

O kokios gražios moterys, – stebė-
josi Ričardas. Pasipuošusios, ryškiais
spalvotais batukais. Tai ne čia, Ame-
rikoje, ateinančios į prekybos centrus
su šliurėmis ir apdribusiomis pižami-

nėmis kelnėmis. Tiesa, vienai jaunai
lietuvei su skrybėlaite norėjosi pasa-
kyti, kad suplėšyti džinsai tikrai jai ne-
tinka, bet Loreta neleido kritikuot. 

Iš kelionės į Lietuvą jis grįžo pilna
prirašyta užrašų knygute naujų ne-
girdėtų žodžių. Išgirsdavo ir iš karto už-
sirašydavo, nes mama tokių neišmokė.
Jam neįprasta iki šiol, kad lietuviai iš-
kraipo pavadinimus. Kodėl nerašo
New York, o sulietuvina – Niujorkas ?
Kodėl Nicolas Cage tampa Nikolu Kei-
džiu? O kartą išėjo  iš vyrų tualeto pla-
čiausia šypsena, nes tokio žodžio – pi-
suaras – per savo netrumpus 70 metų
tikrai nie kur nebuvo girdėjęs. 

Tiesa, dar apstulbo Vilniaus cent-
re prie dangoraižių pamatęs išvietes
lauke ir apgriuvusias bakūžes, kurios
jam pasirodė baisesnės, nei Čikagos
juodaodžių kvartalai. Per du ilgus mė-
nesius Ričardas pamatė visokią Lie-
tuvą – gražią ir išpuoselėtą, o kartu ir
apleistą, ne paradinę pusę.

Vis tik Lietuva jam pasirodė, kaip
mama sakydavo, tikras aukso gabalas,
kurį vis kas nors nugvelbia. Nuostabi
ir visai kitokia, nei įsivaizdavo. Ir dar
sugrįš ten ne kartą, kai tik pasibaigs
pandemija. 

Lagamine nugulė lauktuvės – ke-
turios vėliavos su Vyčiu: viena – į va-
sarnamį   Wisconsine, kita – sūnui į Pa-
ryžių, trečią padovanojo broliui Ro-
bertui, gyvenančiam Lemonte, dar kitą
paskyrė geriausiam jaunystės drau-
gui Liudui. Tiesa, stebino mėlyna spal-
va, nes iš lituanistinės mokyklos laikų
žinojo, kad Vytis yra baltas. Deja, nie-
kas Lietuvoj negalėjo šito paaiškinti. 

Laiminga istorijos pabaiga

Jų meilės šventė tebesitęsia, nors
tas vakaras jau tik prisiminimas. Te-
besaugau jo atviruką iš Wisconsino su
ereliu danguje, kurį jis man atsiuntė
tik supažindintas su Loreta. „Esu tūks-
tan tis pėdų ore ir nenoriu nusileisti.”
Ir pasirašo Aras Ričius.

O meilės dainos tebeskamba visų
mūsų, buvusių jų meilės vakare, galvo -
se. Jos skambės dar ilgai: nepateku-
siems į šį  vakarą – balandžio 9 d. vaka -
ro koncerte  „Sieloje”  ir kasdien jų ben-
druose namuose prie balto rojalio,
kurį Ričardas jau pirmaisiais vedybų
metais dovanojo savo dainininkei žmo-
nai. 

Tu būsi mano mūza, įkvėpėjas, 
Mane girdėsi paukščio čiulbesy.
Kasdien priminsiu tau švelniau-

sią vėją,
Ištardama – džiaugiuosi, kad esi. 

(Iš dainos „Pavėlavę jausmai”). 

Kovo 4–17 dienomis Gene Siskel Film Center patalpose Čikagos mies-
to centre vyks 25-tasis Europos Sąjungos filmų festivalis. Jame bus
rodomas ir vienas lietuviškas filmas – Giedrės Žickytės dokumenti-
nė juosta „Šuolis” („The Jump”), pasakojanti Simo Kudirkos istori-
ją.  Filmas (anglų ir lietuvių kalbomis, su angliškais subtitrais) bus
rodomas šeštadienį, kovo 12 d., 6:30 val. vakaro.

Festivalyje iš viso bus parodyta 19 europietiškų filmų. Tarp jų – slovakų
režisieriaus Ivan Ostrochovsky filmas „Sluzobnici” („Servants”), kurio
veiksmas vyksta komunistų valdomoje Čekoslovakijoje 1980 m. Filmas bus

rodomas penktadienį,
kovo 11 d., 6 val. vakaro.
Jame pasakojama, kaip
stengiasi išsilaikyti Ka-
talikų seminarija, nors
jos klierikus verbuoja
valdžios agentai ir slap-
toji policija. Filmo truk-
mė – 81 min., jis yra slo-
vakų kalba su angliš-
kais subtitrais. Įdomus
latvės Dace Pūce filmas
„Bedre” („The Pit”). 107
min. juostos herojus –
berniukas Markuss, ku-
ris gyvena kaime pas
sa vo močiutę ir privers-
tas klausytis kaimy no
duktės Emilijos apkalbų
apie savo mirusį tėvelį.
Filmas latvių kalba su
angliškais subtitrais, jį
pamatyti galima penk-
tadienį, kovo 11 d., 8:15
val. vakaro.

Visą festivalio filmų
sąrašą galima rasti
Gene Siskel Film Center
tinklalapyje: www.sis-
kelfilmcenter.org. Bilie-
to kaina suaugusiems – 12 dol., studentams – 7 dol., nariams – 6 dol.  Kino cent-
ro adresas: 164 N. State Street. 

Filmo „Šuolis” režisierė Giedrė Žickytė apie istorines savo filmo ap-
linkybes kalbės sekmadienį, kovo 13 d., 2 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre
Lemonte, R. Banio šeimos salėje. Tą popietę Pasaulio lietuvių centre vyks
renginys, skirtas Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių šimtmečiui pa-
minėti. Jis prasidės 1 val. p. p. dr. Roberto Vito ir Kristinos Lapienytės pra-
nešimais apie šalių diplomatinių santykių istoriją. Ren gėjai –  Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejus, Lituanistikos tyrimo centras, Lietuvos Respubli-
kos generalinis konsulatas Čikagoje ir JAV Lietuvių Bendruomenė.  

„Draugo” inf.

ES filmų festivalis Čikagoje

G.�Žickytė

Ričardas�ir�Loreta�Mačiuliai.
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D. Grybauskaitė:

Nespardykime skardinės ant žemės

Kadenciją baigusi preziden-
tė Dalia Grybauskaitė interviu
CNN tvirtino – jei Rusija nebus
sustabdyta Ukrainoje, jos kariai
ateis ir prie Baltijos valstybių sie-
nų. Ji teigė, kad nors Europos Są-
junga sprendimą dėl sankcijų
priėmė, to nepakanka.

Pasak D. Grybauskaitės,
kova už Ukrainą taip pat yra
kova už Europą: „Tai jau yra vi-
sos Europos karas. Jei nesustab-
dysime Putino ir Lukašenkos Uk-
rainoje, jie ateis prie mūsų sienų
ir jie pradės puolimą.

Tai akivaizdu tiek iš to, ką Putinas sakė, tiek iš to, kaip jis elgiasi. Jam
žmonių gyvybės nėra svarbios. Jis palieka negyvų Rusijos karių kūnus pa-
kelėse. Jam nė viena gyvybė nėra svarbi. Jeigu jo nesustabdysime Ukrainoje,
mūsų laukia kraujo praliejimas.”

D. Grybauskaitė CNN eteryje sakė mananti, kad Rusijos prezidento Vla-
dimiro Putino psichikos būklė vis blogėja.

„Per šiuos 12 metų, kiek galėjau jį stebėti iš savo pozicijos, jo beproty-
bė auga. Akivaizdu, kad jis gyvena kažkokiame paranojiškame burbule. Ir
ne tik jis, bet ir visas Kremlius. Tai yra pavojinga. Ne tik Europai, bet ir vi-
sam pasauliui.

Pastarosios penkios dienos visiems mums buvo žadinantis skambutis.
Mes mokomės greitai, bet kaip ir sakiau, to nepakanka. Sankcijos turi spra-
gų. Mums reikia padaryti daugiau ir mums reikia būti pasiruošus kovoti su
juo, nes sankcijos karo nusikaltėlio nesustabdys. Sankcijos jiems pakenks,
bet tik mūšio lauke galime sustabdyti karo nusikaltėlius”, – pabrėžė kadenciją
baigusi prezidentė.

„Jei karas yra neišvengiamas, nespardykime skardinės ant žemės. Jei
tai yra neišvengiama ir jei nesustabdysime Putino Ukrainoje, jis ateis prie
mūsų sienų”, – tvirtino D. Grybauskaitė.

LRT.lt

T. Venclova:

„Ukrainos silpnumas buvo haliucinacija”

,,Žiaurus, beprotiškas, beprasmiškas ir
labai pavojingas”, – tokiais žodžiais Rusijos
pradėtą karą Ukrainoje apibūdino prof.
Tomas Venclova, kalbėdamas per ,,Žinių ra-
diją”.

,,Mes įžengiame turbūt į naują pasau-
lio gyvenimo erą, kuri dar nelabai aišku,
kuo baigsis. 90 proc. tikiuosi, kad ji baigsis
Putino pralaimėjimu, o ne pasaulio galu.
Nors net ir tokios galimybės negalima vi-
siškai atmesti. Tačiau tikiuosi, kad Vakarai
yra stipresni už Putiną ir net blogiausiu at-
veju sugebės jį sustabdyti, o jeigu reikės, ir
sunaikinti. Toji naujoji era gali užtrukti ga -
na ilgai ir ji bus daug nemalonesnė už erą, kurioje mes gyvename. Deja, taip
yra. Kodėl Putinas taip padarė? Žinoma dėl to, kad jis nesijaučia tvirtas. Čia
yra ir psichologinių momentų, netgi sakyčiau ir turbūt psichiatrinių mo-
mentų, apskritai neapykanta Ukrainai, nes ji yra pavyzdys Rusijai”, – samp-
ro tavo T. Venclova.

T. Venclovos nuomone, V. Putinas yra istorijos fanatikas, bet jis apie is-
toriją labai mažai nusimano. „Ukrainą, žinoma, sukūrė toli gražu ne Leni-
nas, jis ją pavertė sovietine respublika, kitaip sakant, sunaikino. Ukrainos
nepriklausoma valstybė buvo susikūrusi be Lenino žinios ir po 1917 m. re-
voliucijos jis ją panaikino. Bet Ukraina susikūrė anksčiau, aš sakyčiau, kad
iš dalies čia yra netgi tęsinys ginčo tarp Maskvos ir Lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės (LDK). Tiesa, LDK nesukūrė Ukrainos, bet ji išsilukšteno iš to-
kio lopšio, kuriuo buvo LDK. Būtent todėl mes ir esame jos istoriniai bičiuliai,
šalininkai, ir turime būti, be abejo, ir toliau esame.”

„Manau, kad informatoriai klaidingai jį informavo – štai viskas su-
tvarkyta, jūs ten įžengsite, jus ten pasitiks su gėlėmis ir niekas nesipriešins.
Šį kartą nepavyko, informacija buvo klaidinga, sakyčiau, netgi piktybiškai
klaidinga. Esu beveik tikras, kad Putinas dabar labai graužia pirštus. Sun-
ku pasakyti, matyt, į ne visai sveiko personažo protą neįeisi, tačiau kad tas
Ukrainos silpnumas buvo haliucinacija, tai faktas”, – sakė profesorius.

Kalbėdamas apie karo eigą jis paminėjo vieną dalyką, kuris jį šiek tiek
ir nustebino, ir labai pradžiugino. „Kai Sovietų Sąjunga, tarp kitko stipresnė
už dabartinę Rusiją, užpuolė Prahą, ji užėmė Čekoslovakijos miestus ir pa-
keitė valdžią per porą valandų. Kai Sovietų Sąjunga užpuolė Afganistaną, už-
ėmė Kabulą ir pakeitė valdžią per porą valandų. Tiesa, paskui prasidėjo il-
gas ir rimtas partizaninis karas, kurį Rusija pralaimėjo. Tačiau pati pradžia
buvo trumpa ir sėkminga. Šiuo atveju nebuvo tos trumpos ir sėkmingos pra-
džios”, – pastebėjo T. Venclova.

Jis išreiškė viltį, kad ,,ukrainiečiams nepristigs nei kantrybės, nei drą-
 sos, nei ištvermės”.

,,Žinių radijas”

Atkelta iš 2 psl.

Ambasadorė A. Plepy tė teigė, kad
tokio įstatymo Lietuvoje dar nėra, bet
lietuviai, kurie nori kovoti Ukrainos
kariuomenėje, gali tai daryti savano-
riškai, jeigu ukrainiečiai juos priima.
Ambasadorius K. Prikk paste bėjo, kad
ukrainiečiai, gyvenantys Estijoje ir ki-
tuose Europos kraštuose, palaiko Uk-
rainą ir daugelis vyksta jos ginti.

Moderatorius paklausė, kaip ga-
lima atsakyti tiems, kurie teigia, kad
Ukrainos Donbaso rajone jau aštuo-
nerius metus vyksta genocidas. Am-
basadoriai M. Selga ir K. Prikk teigė,
jog tai – dezinformacija, kurią reikia
atremti faktais. Rusijos agresija prieš
Ukrainą prasidėjo jau 2014 m., kai ru-
sai okupavo Krymą. Po Krymo Rusija
toliau norėjo plėsti savo teritoriją. Tai
palietė Donbaso regioną, kur rusų ka-
riuomenės pagalba buvo kurstomas pa-
 sipriešinimas Ukrainos valstybei, pri-
vedęs prie dalies to regiono okupacijos.
Ambasadorius M. Selga pridėjo, kad
joks tariamas genocidas Donbaso re-
gione nepateisina rusų vykdomo Uk-
rainos užpuolimo. Ambasadorė A. Ple-
pytė pastebėjo, kad karas vyksta ne tik
Ukrainos teritorijoje, bet kartu ir ži-
niasklaidoje, socialiniuose tinkluose,
kur rusai skleidžia dezinformaciją.
Todėl reikia labai atsargiai vertinti ži-

nias,  teikiamas  įvairiuose  tinkluose
ir  jas  patikrinti  keliuose  šaltiniuo-
se.

Iškilo klausimas, kiek Baltijos
valstybės naudojasi Rusijos teikia-
mais energijos šaltiniais? Ambasado-
riai pripažino, kad jų šalys daug dujų
gauna iš Rusijos, bet teigė, kad Balti-
jos šalys stengiasi kaupti energijos
rezervus ir dujas gauti iš kitų šalių.
Latvijos ambasadorius teigė, kad Lat-
vija dujas yra pirkusi ne tik iš Rusijos,
bet ir iš Lenkijos, Lietuvos, Estijos ir
Suomijos. Lietuvos ambasadorė pri-
minė apie Lietuvoje veikiantį suskys-
tintų dujų terminalą.

Paklausta apie Kaliningradą, am-
basadorė A. Plepytė išreiškė Lietuvos
susirūpinimą. Tai labiausiai militari-
zuota teritorija visoje Europoje, įsi-
sprau dusi tarp Lenkijos ir Lietuvos.
Ambasadorė taip pat išreiškė susirū-
pinimą dėl Suvalkų trikampio.

Ambasadorių pasisakymai ir jų at-
sakymai į pateiktus klausimus truko
apie vieną valandą.  Pabaigoje jie pa-
dė kojo konferencijos organizatoriams
pabrėždami, kad Ukrainoje vykstan-
čios kovos yra tik dalis platesnio konf-
likto – autoritarinio režimo susigrūmi -
mo su demokratiniu pasauliu. Kova
reikalauja strateginės kantrybės ir
ryžto. Visiems reikia stoti už Ukrainą
ir už demokratiją.  

Ambasadoriai – 
apie padėtį Ukrainoje

Kviečia pasirašyti peticiją
#StopPutin

Pilietinės visuomenės organizacijų koalicija, kartu su didžiausia pasaulyje Uk-
rainos diasporą vienijančia asociacija Pasaulio ukrainiečių kongresu, pasi-
priešinimo judėjimu „Laisvoji Ukraina” ir daugeliu kitų, inicijavo pasaulinę pe-
ticiją, kurioje raginama pasirašyti reikalavimą surengti Putinui tarptautinį tribunolą
už jo padarytus ir daromus karo nusikaltimus.

PETICIJĄ GALITE PASIRAŠYTI ČIA: https://chng.it/DXTMzjDyh2

Vladimiras Putinas pelnytai laikomas karo nusikaltėliu už smurtinius karo nu-
sikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir Ukrainos gyventojų genocidą. Jis as-
meniškai atsakingas už ligoninių, mokyklų, vaikų darželių ir kitų civilinių Ukrainos
miestų infrastruktūros objektų bombardavimą. Jis atsakingas už šimtų civilių
gyventojų, taip pat ir vaikų, nužudymą. Šiandien jis kelia didžiausią grėsmę žmo-
nijai ir pasaulio saugumui. Jis grasina branduoliniu karu.

Putiną reikia sustabdyti. Putinas turi būti nubaustas.

Šios peticijos tikslas – surinkti 10 mln. parašų iš visų pasaulio šalių, pareikš-
ti tvirtą paramą karo alinamos Ukrainos žmonėms ir paraginti pasaulio vy-
riausybes kreiptis ir reikalauti proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Prašome visus pasaulio lietuvius aktyviai palaikyti šią iniciatyvą, skleis-
ti žinią socialiniuose tinkluose, kartu raginti pasirašyti ir kitus!

#PutinWarCriminal #PunishPutin

LR ambasada Washingtone
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Lenktynininkas�Vaidotas�Žala�nu-
sprendė�prisidėti�prie�pagalbos
Ukrainai� dėl� jos� šalyje� Rusijos
vykdomo� karo.� Apie� sportinin-
kas�pranešė�savo�socialinio�tink-
lo�paskyroje.

„Kasdien atsiverčiant
naujienas kyla tik dvi
mintys – kaip sekasi

ukrainiečiams ir kaip dar galime
prisidė ti? Pasiūlysiu Jums bran-
giausią savo relikviją. Savo pir-
mąjį Dakaro medalį. Tebūnie
kažkam ant sienos kaip simbolis,
kad yra verta kovoti”, – rašė V.
Ža la.

Lenktynininkas pirmą kar-
tą Dakare startavo 2016 m., o fi-
nišą pirmą kartą pasiekė 2018 m.

Rusijoje�rungtyniavę�Lietuvos�krepši-
ninkai�paliks�krauju�aplietus�klubus.�Ma-
rius�Grigonis�(CSKA),�Mindaugas�Kuz-
minskas,� Artūras� Gudaitis� (abu� „Ze-
nit”),�Eigirdas�Žukauskas� ir�Adas� Juš-
kevičius�bei� treneris�Kazys�Maksvytis
(visi�trys�„Parma”)�nebegins�šalies�ag-
resorės�komandų�garbės.

„Sutartis nutraukiama. Taip, nu-
kentėsiu finansiškai, bet tai
ne tas klausimas, ne ta situa-

cija”, – pranešė K. Maksvytis.
„Parma” kelis kartus kišo pagalius

į lietuvio karjeros ratus: pradžioje ne-
leido tapti nacionalinės ekipos strate-
gu, o po to atsisakė už išpirką K. Maks-
vytį išleisti į Kauno „Žalgirį”.

„Karas�nėra�išeitis.�Karas�turi�sustoti”,�–
tokią�žinią�pasauliui�siuntė�NBA�rung-
tyniaujantis� lietuvis� Jonas� Valančiū-
nas.�New�Orleans�„Pelicans”�klubui�at-
stovaujantis�29-erių�213�cm�ūgio�puo-
lėjas�oficialiai�savo�komandos�svetainei
išreiškė�paramą�Ukrainai�ir�pasmerkė
kruvinus�Rusijos�veiksmus.

„Noriu pasakyti, kad mano šir-
dis ir maldos keliauja Uk-
rainos žmonėms, jie yra ne-

kalti. Žmonės kenčia, žūsta ir praran-
da savo mylimuosius. Tai – vyrai, ku-
rie gina savo šalį”, – nola.com cituoja-
mas lietuvis.

R. Meilutytė nebegali tylėti

Į plaukimą šiemet sugrįžusi 24
me tų Rūta Meilutytė nusprendė pa-
naudoti savo balsą tarptautinėje erd-
vėje – ji išreiškė savo vertybinę poziciją
dėl Kremliaus agresijos. 

2012 m. olimpinė čempionė savo
žodžius labiausiai skyrė Tarptautinei
plaukimo federacijai (FINA). „Tikiuosi,
kad FINA pasirodys ir išreikš savo stip-
rią ir aiškią poziciją, – ‘Twitter’ parašė
pasaulio plaukimo rekordininkė. – Da-
bar ne laikas likti ‘politiškai neutra-
liais’. Putinas pradėjo karą prieš Uk-
rainą. Diskvalifikuokite Rusijos atletus
nuo varžybų. Jeigu jie nėra praplauti
Putino propagandos, jie tai supras.”

FINA savo pranešimą paskelbė
panašiu metu, kai pasirodė R. Meilu-
tytės žinutė. Pabrėžusi, kad Rusijos ag-
resija Ukrainoje tęsiasi, visas vandens
sporto šakas vienijanti organizacija
pranešė, jog atima iš Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino ordiną, ku-
riuo FINA buvo apdovanojusi jį 2014
m., taip pat suspendavo Rusijos spor-
tininkų dalyvavimą visose šios orga-
nizacijos varžybose.

Pasaulio čiuožimo čempionatas –
be rusų ir baltarusių

Lietuvos ledo šokėjų pora Saulius
Ambrulevičius ir amerikietė Allison
Reed tik prasidėjus karui Ukrainoje nu-
siuntė į Tarptautinę čiuožimo sąjungą
(ISU) raštą, kuriame pranešė, kad ne-
dalyvaus pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionate, jei varžybose kovos rusų
ir baltarusių sportininkai.

ISU išreiškė savo solidarumą su vi-
sais nukentėjusiais nuo konflikto Uk-
rainoje ir patvirtino savo visišką soli-
darumą su ISU nariais Ukrainoje. ISU
paskelbė, kad suspenduoja visus Uk-
rainos agresorių – Rusijos ir Baltaru-
si jos – atletus.

„Kai tik paaiškėjo, jog agresorių
valstybių sportininkų nebus, S. Amb-
rulevičius ir A. Reed planuoja varžytis
pasaulio čempionate. Pasaulio dailio-
jo čiuožimo čempionatas nuo kovo 21

iki 27 d. turi vykti Prancūzijoje.

J. Mačiulis: „Rusija turėtų 
būti atskirta nuo pasaulio”

Vasario 24 d. Kaune vykusiose Eu-
rolygos rungtynėse buvo pagerbtas
buvęs Jonas Mačiulis, o žodžių kišenėje
neieškantis buvęs krepšininkas aš-
triai pasisakė apie karą Ukrainoje.

„Rusija turėtų būti atskirta nuo pa-
saulio, izoliuota, kaip Šiaurės Korėja –
nei kas išvyksta, nei kas atvyksta, nes
tokie dalykai civilizuotame pasaulyje
nesidaro”, – sakė J. Mačiulis.

Buvęs krepšininkas taip pat teigė
kalbėjęs su Rusijoje dirbančiais lietu-
viais. „Kiek kalbėjau, žmonės yra išsi -
gandę, jie nežino, kas darosi. Galvoju,
kad greitai iš Rusijos visi ims bėgti, nes
tokia šalis yra neprognozuojama”, – tei-
gė J. Mačiulis.

Lietuvos rankininkai palieka
karo zoną

Rusijos pradėtas karas Ukrainos te-
ritorijoje visiškai sujaukė pasaulio spor-
tą, o ypač skaudžius padarinius pajaus
abiejų karo fronte atsidūrusių šalių at-
letai. Vienintelis Rusijos čempio nate
rungtyniaujantis Lietuvos rankinin-
kas Deividas Virbauskas šiuo me tu yra
atsidūręs nežinioje, tuo tarpu Ukrainos
stipriausiam klubui priklausantys rink-
tinės lyderis Aidenas Malašinskas ir vy-
riausiasis treneris Gintaras Savuky-
nas saugiai sugrįžo į Lietuvą.

Lietuvos rankinio federacijos va-
dovai šiomis dienomis buvo kaip rei-
kiant sunerimę dėl „Motor” lietuvių
saugumo ir sklandaus jų sugrįžimo.
Laimei, tiek A. Malašinskui, tiek G. Sa-
vukynui pavyko pabėgti į tėvynę dar
karo veiksmams nespėjus įsismar-
kuoti.

Prieš keletą savaičių Lietuvos rink-
tinės vairą perėmusiam G. Savuky-
nui teko įveikti daugiau nei 1200 km, o
kelionė iš Zaporožės į pasienyje su
Slovakija esantį Užgorodą truko net 44
val.

Kur kas daugiau klaustukų pakibę
dėl Rusijos klubui Taganrogo „Dons-
kije kazaki” atstovaujančio Deivido
Virbausko. 26-erių šiaulietis vis dar yra
įstrigęs karštame taške ir ieško va-
riantų, kaip galėtų sugrįžti. 

Azovo jūros pakrantėje esantis Ta-
ganrogas yra visai netoli fronto linijos,
vos už 50 km nuo Ukrainos sienos.
Rusijos čempionate „Donskije kaza-
ki” žengė ketvirtoje pozicijoje, tačiau
panašu, kad į aikštelę šios komandos
rankininkai sugrįš negreit. 

Lietuvos boksininkė atsisako 
kovoti su ruse

Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyks-
tančiame viename didžiausių Euro-

poje tarptautiniame „Strandja” tur-
nyre į finalą patekusi Lietuvos rinkti-
nės boksininkė Gabrielė Stonkutė le-
miamoje dvikovoje turėjo kovoti su
Ru sijos olimpinio komiteto atstove
Ana Ivanova. Tačiau dėl šios šalies vyk-
domos agresijos ir karo Ukrainoje,
Lietuvos boksininkė atsisakė kovoti su
Rusijos Federacijos atstove. 

„Dabar ne iškovoti medaliai gal-
voje, kai kare žūsta nekalti žmonės,
moterys ir vaikai, – teigė Europos jau-
nimo čempionė G. Stonkutė. – Tai ma-
žiausiai ką galima padaryti, išreikšda-
mi paramą Ukrainos sportininkams”.

A. Katulis: „Nebūkime 
niekšais šiandien”

Ledo ritulininkas Artūras Katulis,
per ilgą savo karjerą atstovavęs ir Ru-
sijos, ir Ukrainos, ir Baltarusijos klu-
bams, jautriai išsakė savo nuomonę dėl
to, kas vyksta Ukrainoje.

„Aš – Artūras Katulis, žaidęs Ru-
sijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje – visa šir-
dimi palaikau ukrainiečius, kurie šian-
dien kovoja už mūsų visų laisvę!” – įra-
šą „Facebook” pradėjo ledo ritulininkas,
vienas iš daugiausiai rungtynių šalies

rinktinėje sužaidusių lietuvių.
„Mano draugai Rusijoje – netylė-

kite! Palaikykite savo buvusius ar esa-
mus komandos draugus!!! Sportininkai
yra tie, kurie gali padrąsinti ir įkvėp-
ti daugelį žmonių! Nebūkime niekšais
šiandien! Nebūkime bailiais!” – ragino
A. Katulis. „Mano broliai, ukrainiečiai,
jūs šiandien ginate mano šeimą! Liksiu
jums skolingas!” – palaikymą Ukrainai
išreiškė 40-metis ledo ritulininkas.

LFF nežais su Rusijos komandomis

Lietuvos futbolo federacija (LFF)
reiškia visišką palaikymą Ukrainai
ir jos žmonėms. „Agresija prieš Uk-
rainos žmones sukrečia ir tikrai ne-
galime likti tam abejingi. Šiuo metu tu-
rime parodyti vienybę ir susitelkimą.
Sieksime prisidėti tiek finansiškai,
tiek kitais reikalingais būdais. Iš kar-
to juos informavome, kad esame pasi-
ruošę padėti, kuo tik galėsime”, – kal-
bėjo LFF generalinis sekretorius Ed-
garas Stankevičius.

UEFA Vykdomasis komitetas priė-
mė sprendimą perkelti UEFA Čempio-
nų lygos finalą iš Sankt Peterburgo į
Paryžių. 

V. Žala parduoda brangų medalį

V.�Žala�nutarė�parduoti�brangiausią�savo�relikviją
ir�tokiu�būdu�prisidėti�prie�pagalbos�Ukrainai.

Lietuvos krepšininkai ir 
treneris palieka Rusijos klubus

Iš�k.:�Lietuvos�rinktinės�treneris�K.�Maksvytis,�krepšininkai�M.�Grigonis�ir�M.�Kuzminskas
nutraukė�sutartis�su�Rusijos�klubais.�

J. Valančiūnas: „Karas turi sustoti”

Kauno�„Žalgirio”�krepšininkai�prieš�rungtynes�su�Atėnų�„Panathinaikos”,�rankose�laiky-
dami�Ukrainos�vėliavą,�išreiškė�paramą�karo�krečiamai�Ukrainos�tautai.

Parengė�Dainius�Ruževičius
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SVARBIOS ŠIŲ METŲ SUKAKTYS

Lietuvių rašytojų draugijai – 90 (VII)

Lietuvių�rašytojų�draugija�(LRD),�įsteigta�1932�m.�va-
sario�21�d.�Vytauto�Didžiojo�universiteto�Humanita-
rinių�mokslų�fakultete,�yra�pirmoji�savaran�kiška�lie-
tuviškai�rašančių�rašytojų,�vertėjų,�literatūros�tyrėjų
ir�kritikų�organizacija.�Iki�1944�m.�veikusi�Lietu�voje,
organizacija�1946�m.�pavadinimu�Lietuvių�rašytojų
tremtinių�draugija�buvo�atkurta�Vokietijoje�nuo�ant-
rosios�sovietų�okupacijos�pasitraukusių�pabėgėlių.
Nuo�1950�m.�iki�dabar�draugija�veikia�JAV.

Prisiminkime�šiemet�90-ąjį�jubiliejų�švenčiančios
organizacijos�istori�ją.�

Tęsinys. Pradžia – vasario 10 d. laidoje

Po 10 metų, arba trijų kadencijų vadovavimo drau-
gijai kun. Leonardas Andriekus pirmininko
vadeles perleido Bernardui Brazdžioniui, šias

parei gas sutikusiam eiti antrą kartą. Naujos val-
dybos nariais taip pat išrinkti: Alė Rūta (Elena Ar-
bienė), Alfonsas Gricius, Bronys Raila ir Tomas Venc-
lova. Visi – iš Los Angeles. 1980 m. vasario 12 d. laiš-
ke L. Andriekus sveikina B. Brazdžionį tapus pir-
mininku, pastebėjęs, jog žinąs, kad pastarasis val-
dybos naštą prisiėmė „kaip auką Draugijai ir lietu-
vybei”.

Nors pirmininku tapo draugijos veikloje anaip-

tol ne naujokas B. Brazdžionis, archyvai rodo, jog
šios kaden cijos metu itin daug pirmininko darbų at-
liko sekretorės, o dvejus iš trejų me tų – ir iždinin-
kės, pareigas valdyboje ėjusi rašytoja Alė Rūta. Bū-
tent jos plunksnai priklauso nemažas šūsnis šiuo
antrosios B. Brazdžionio kadencijos metu parašy-
tų laiškų ir dokumentų. 1983 m., keičiantis pirmi-
ninkams, Anatolijus Kairys laiške A. Rūtai rašys:
„<...> Tu esi tikrasis pirmininkas, tvarkąs už jį vi-
sus reikalus <…>”.

Šios kadencijos metu įsteigtos net trys naujos
literatūros premijos: Lietuvių Bendruomenės lite-
ratūros premija (3 000 JAV dol.), Maironio vardo poe-
zijos premija (1 000 JAV dol.), minint poeto 50 metų
jubiliejų, ir Juozo Gabės vardo premija (1 000 JAV
dol.) už poezijos knygą jaunimui. Pastarąsias dvi
įsteigė LRD narė rašytoja Nelė Mazalaitė savo vyro
J. Gabės atminimui.

Šiuo laikotarpiu pradėtas rengti ir naujas Aloy-
zo Barono vardo novelės konkursas, kurio premiją
– 500 JAV dol. – sudarė LRD iždo lėšos ir velionės naš-
lės Nijolės Baronienės aukos. Pirmąją A. Barono var-
do novelės premiją laimėjo rašytoja Rūta Kleva Vi-
džiūnienė už novelę „Be jokios abejonės”.

Vadovaujant B. Brazdžioniui, padidėjo ir tra-
dicinės kasmetinės LRD literatūros premijos dydis
– nuo 1 000 iki 2 000 JAV dol.

Pats svarbiausias B. Brazdžionio vadovaujamos

1982 m. LRD visuotinio narių suvažiavimo programos viršelis.
LRD visuotinio narių suvažiavimo Literatūros vakaro dalyviai. 

Vlado�Bacevičiaus�nuotr.

Iš k.: Edmundas Arbas, Bernardas Brazdžionis, Alė Rūta, Aldona Brazdžionienė, Bronė Kojelienė ir Juo-
zas Kojelis, Californija.

valdybos nuveiktas darbas buvo draugijos visuotinis
narių suvažiavimas, įvykęs 1982 m. gegužės 22–23 die-
nomis Clevelande. Pasak suvažiavimą aprašiusio L.
Andriekaus, „[l]aikas – 50 metų nuo draugijos įkū-
rimo ir 25 metai nuo paskutiniojo LRD visuotinio su-
važiavimo – buvo pribrendęs. Proga – 50 metų nuo
Maironio mirties ir 100 metų nuo Vinco Krėvės gi-
mimo – labai patogi. Vieta – Clevelandas, po Antro-
jo pasaulinio karo pasižymėjęs itin spalvinga bei in-
tensyvia kultūrine veikla, – didžiai patraukli.”

Clevelande vykusio visuotinio suvažiavimo
metu LRD nariai nusprendė naują valdybą rinkti iš
Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančių narių. Su to-
kiu pasiūlymu B. Brazdžionio vadovaujama valdyba
kreipėsi į čikagietį rašytoją Anatolijų Kairį, kuris,
nors ir labai nenoromis, sutiko eiti LRD pirmininko
pareigas. A. Kairys LRD valdybos pirmininku išbu-
vo vieną kadenciją, nuo 1983 iki 1986 metų.

Tais metais jis laimėjo laikraščio ,,Draugas” pre-
miją už romaną ,,Kelionė į Vilnių” (Chicago: Lietu-
viškos knygos klubas, 1983), LRD Literatūros premiją
už romaną ,,Pažadų dvaras” (Chicago: Lietuviškos
knygos klubas, 1982) ir Los Angeles dramos sambū-
rio dramos veikalų konkursą – už dramą ,,Šventasis
princas” (Chicago: Šv. Kazimiero 500 metų mirties su-
kaktuvių komitetas, 1984).

A. Kairiui vadovaujant, į LRD gretas priimti sep-
tyni nauji nariai: Antanas Gailiušis, Leonas Lėtas

Premijuotų A. Kairio kūrinių viršeliai. Dalis Č. Grincevičiaus valdybos. Iš k.: A. Kairys, Č. Grincevičius, A. Bagdonas ir A. Markelis.
LTSC�archyvo�nuotraukos
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Amerikos�vakaruose,�Ocean�Park�mies-
telyje,�Washingtono�valstijoje,�gyvena
Andrius� Pužauskas.� Jis� rašo� poeziją,
yra�išleidęs�dvi�poezijos�knygas�anglų
kalba:� ,,Journeys� Backwards� into� In-
ner� Space”� (,,Kelionės� atgal� į� vidinę
erdvę”)�ir�,,Poetic�States�of�Mind”�(,,Poe-
tinės�sąmonės�būsenos”).�79�metų�A.
Pužauskas�–�žurnalisto�Algirdo�Pu�žaus-
ko�sūnus.�Poeto�tėvas�devynerius�me-
tus�vadovavo�JAV�Lietuvių�žurnalistų�są-
jungos�Čikagos�skyriui� ir�plačiai�ben-
dradarbiavo� Amerikos� lietuvių� spau-
doje.�Vienu�metu�jis�dirbo�ir�,,Drau�go”
redakcijoje.� � Išsamų� � straipsnį� � apie
žurnalisto�sūnų��poetą�Andrių�Pužaus-
ką�praeitais�metais�išspausdino�Ocean
Park� korespondentas� Patrick� Webb
(www.ChinookObserver.com).� Šio
straipsnio,��pavadino�,,Zen�and�the�art
of�a�Peninsula�poet”�(,,Zen�ir�pusiasalio
poeto�menas”)�santrauką�pateikiame
mūsų�skaitytojams.

A.Pužauskas gimė Kaune 1942 me-
 tais. 1945-aisiais, sovietams oku-
puo jant Lietuvą, Pužauskų šei-

ma paliko Lietuvą ir pateko į tremtinių
stovyk lą Vokietijoje, anglų zonoje. Ten
praleido trejus metus, kol gavo leidimą
emigruoti į Angliją. Apsigyveno Wel-
lingborough miestelyje, netoli Londo-
no.  Pradžios mokyklą Andrius lankė
bū tent Anglijoje.  Poeziją pamilo nuo
jaunumės. Jis prisimena, kad mokyk-
los vedėjas mėgo mokiniams skaityti
poeziją. Besimokydamas rašyti And-
rius perrašydavo anglų poetų Keats ir

Shelley eilėraščius. Šių ir kitų anglų
poetų eilėraščius, išmoktus vaikystėje,
poetas prisimena dar ir dabar. 

Trylika jaunystės metų A. Pužaus -
kas praleido Anglijoje. Pagaliau Pu-
žauskų šeima gavo leidimą atvykti į
Ameriką. Apsigyveno Čikagoje.  – And-
riui tuo metu buvo 16-ka. Roosevelt Uni-
versity jis studijavo anglų literatūrą.
Čikagoje sukūrė šeimą ir su žmona Rū -
ta užaugino dvi dukras. 1969 m. buvo
pašauktas į JAV kariuomenę ir dvejus
metus atlikinėjo karinę prievolę. Tar-
nauti teko Vokietijoje, prie Heidelber-
go. Vėl atsidūręs Europoje, galėjo ap-
lan kyti Angliją, kur buvo praleidęs
sa vo jaunystę, bet į sovietų okupuotą
Lietuvą nebuvo įmanoma nuvykti.
Grįžęs iš Vokietijos A. Pužauskas su
šei ma persikėlė į Vancouverį, Was-
hing tono valstijoje. Ten jis Clark Col-
le ge studijavo meną. Po studijų 19 me -
tų dirbo ,,United Parcel Service” ben-
dro vėje. Vežiodamas prekes netoli Port-
lando, susidomėjo budizmu, lankė pas-
kaitas ir meditacijos sesijas.

Du kartus A. Pužauskui teko kel-
tis į Long Beach, CA, kur gyveno jo tė-
vai. Tai buvo sunkus etapas Andriaus
gyvenime, nes abu tėvai sirgo ir reika -
lavo nuolatinės priežiūros. To laikotar -
pio prisiminimai iššaukė liūdnas poe-
to eiles. Po tėvų mirties Andrius nusi-
raminimo ieškojo žvejodamas ir gry-
baudamas.

Dabar, gyvendamas Ocean Park,
WA, A. Pužauskas ne tik rašo poeziją,
bet ir prekiauja savo sukurtais juvely -
riniais dirbiniais.  Jo namus puošia jo
paties sukurti paveikslai ir keramika,
didelė biblioteka. Daug knygų – apie
technologijos ir dvasingumo santykį.
,,Jeigu mėginčiau visas perskaitytas
knygas skaityti antrą kartą, man tai už-
truktų 50 metų”, juokiasi poetas. Jis
ypač vertina savo tėvelio, Algirdo Pu-
žausko, Lietuvių žurnalistų sąjungos
narystės kortelę (jos nuotrauka iš-
spausdinta P. Webb straipsnyje). Anot
poeto, žurnalistika palaikė tėvo gyve-
nimą. ,,Algirdas Pužauskas buvo kupi -
nas entuziazmo lietuvių išeivijos spau-
dos atžvilgiu”, teigia jo sūnus Andrius.  

Palikęs Lietuvą, kai jam buvo tre-
ji, į savo gimtąjį kraštą A. Pužauskas
nėra sugrįžes. Jis apgailestauja, kad ne-
gali išversti į anglų kalbą savo tėvo die-
noraščių, nes jo lietuvių kalba, deja, li -
ko pradinėje stadijoje. Tačiau jis svajo -
ja, kad jo paties poezijos vertimai į lie-
tuvių kalbą rastų atgarsį Lietuvoje. A.
Pužausko poezijos knygų galima įsigyti
amazon.com svetainėje. Poetas jose
nau doja sutrumpintą, bet lietuvišką
var dą – Andrius Pužas.  

Parengė Rimas Černius 

(1983 metų LRD Literatūros premijos
laureatas), Jonas Minelga, Antanas
Jonas Skirka, Juozas Toliušis, Rūta
Kleva Vidžiūnienė ir Bronius Ža-
lys.

Kadencijai artėjant į pabaigą, A.
Kairys kreipėsi į tuo metu ,,Darbi-
ninko” redaktoriumi dirbusį Paulių
Jurkų, prašydamas tapti naujuoju
draugijos pirmininku. P. Jurkui at-
sakius trumpai drūtai: „Ne. Neturiu
laiko. <...> Nebenoriu naujų parei-
gų”, A. Kairiui nieko kito neliko,
kaip apsikeisti pareigomis su val-

dyboje vicepirmi-
ninko pareigas ėju-
siu Česlovu Grince-
vičiumi.

Apsikeitimas
pareigomis įvyko
1986 m. vasario 15
dieną. Likusioji val-
dyba išliko tos pa-
čios sudėties: Adol-
fas Markelis – sek-
retorius, Apolinaras
Bagdonas – iždinin-
kas, Povilas Gaučys
(mirė kadencijos pa-
baigoje, 1986 m.
rugpjūčio 26 d.) – val-
dybos narys ir Ri-
mas Vėžys – narys
specialiems uždavi-
niams.

Č. Grincevi-
čiaus vadovaujamos
LRD valdybos brai-
žas ir darbai prak-
tiškai nesiskyrė nuo
A. Kairio valdybos. Ir
šios kadencijos metu

vyko aktyvus susirašinėjimas su
draugijos nariais ir nenariais, skir-
tos tradicinės literatūrinės premijos,
rengti minėjimai ir kūrybos vakarai,
priimti nauji nariai. Č. Grincevi-
čiaus kadencija baigėsi 1988-ųjų gale.

Bus daugiau

Parengta pagal LNB virtualios
parodos ,,Lietuvių rašytojų draugija:
septynių dešimtmečių istorija” me-
džiagą. Parodos partneris – Lietuvių
lituanistikos tyrimo  centras.

Anatolijus Kairys. V.�Maželio�nuotr.

Andrius�Pužauskas�savo�namuose�skaito
savo�poeziją.������������������ Patrick�Webb�nuotr.

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis

Poetas, žurnalisto sūnus

Algirdo�Pužausko�žurnalistų�sąjungos�narystės�kortelė,�sūnaus�Andriaus
išsaugota�relikvija.
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S V E I K ATA

REMkiME 
DRAUgo foNDą

Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�pa-
deda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,�kata-
likišką�„Draugo”�laikraštį.�Prisiminkite
Draugo�fondą�savo�testamente.�Ke-
letas�stambesnių�palikimų�užtikrins
„Draugo”�laikraščio�gyvavimą�dau-
gelį�metų!�

www.draugofondas.org

REAL ESTATE

Chicago and 
surrounding areas
Bus: 773-767-2400
Cell:�312-805-4851
Fax:�773-767-9886
E-mail:�ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Sponsoring�Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GyDyMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�york,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

ChIrurgAI

AKIŲ lIgoS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

AuSŲ, noSIES, gErKlĖS lIgoS 

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Pastaruoju laikotarpiu dažniau
kalbame apie žmogaus organizmą pa-
kenkiančius fizinius sveikatos sutri-
kimus, bet pamirštame kalbėti apie
dvasinę žmonių sveikatą. Tuo tarpu
dvasinė sveikata yra glaudžiai susiju-
si su bendra žmogaus sveikata, santy-
kiais su aplinka, vidinio pasaulio pa-
ieškomis. Dabartinis laikotarpis – tai
radikalių permainų metas. Spartus
technologijų vystymasis, žmonių mo-
bilumas, nuolatinis stresas, įtemptas
gyvenimo ritmas pakeičia daugelį
įprastinių, tradicinių gyvenimo sri-
čių. Tie pokyčiai atsiliepia tiek žmonių
tarpusavio santykiams bei jų mąsty-
mui, tiek ir sveikatai.

Dvasinės ir psichinės sveikatos
vaidmuo mūsų gyvenime

Psichinė sveikata yra emocinis ir
dvasinis atsparumas, kuris leidžia pa-
tirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nu-
sivylimą ir liūdesį. Tai savo verte be-
siremiantis teigiamas gėrio jausmas.

Dvasinė sveikata – tai sudėtinė as-
mens sveikatos dalis, lemianti žmo-
gaus gebėjimą pažinti pasaulį, ben-
drauti ir išreikšti savo jausmus. Stiprios
valios žmonės  valdo įtampą, produk-
tyviau dirba, yra laimingesni, kai tuo
tarpu dvasiniai ir psichiniai sutrikimai
trukdo patirti gyvenimo pilnatvę.

Dvasinė ir fizinė sveikata nėra
vien psichikos ligos nebuvimas. Dva-
sinė sveikata yra kiekvieno iš mūsų rū-
pestis, todėl jau nuo mažens reikėtų ug-
dyti vaikų  dvasinę sveikatą, žinant,
kad vaikai gyvena nuolatinės įtam-
pos, nerimo, susvetimėjimo, materia-
linių vertybių ir patogumų klestėjimo
laikotarpiu. Vaikus  reikėtų mokyti ne
tik išoriškai pažinti kūną, bet ir gilin-
tis į vidinį pasaulį bei sugebėti įvertinti
moralines vertybes.

Kuo pasireiškia dvasinės 
sveikatos sutrikimai?

Dvasinės sveikatos sutikimai gali
sukelti tokius neigiamus reiškinius,
kaip:

v depresiją ir nuotaikos svyravi-
mus;

v drovumą ir socialinį nerimą;
v įkyrias mintis ir veiksmus;
v potrauminio streso požymius;
v bendravimo problemas;
v piktnaudžiavimą psichoakty-

viomis medžiagomis;

v nesugebėjimą išreikšti ir valdyti
jausmus.

Prasta fizinė sveikata gali pakenkti
psichinei sveikatai, o rimti psichikos
sutrikimai dažnai pasireiškia sunkio-
mis ligomis, todėl vienodai svarbios
yra ir gera psichinė, ir fizinė sveikata.

Dvasinę ir psichinę sveikatą tau-
sojantys metodai ir priemonės 

Kaip yra žinoma, sportuojantis,
sveikai besimaitinantis žmogus yra
energingesnis, optimistiškiau nusi-
teikęs bei turintis gerą fizinę bei dva-
sinę sveikatą. Yra nemaža gyvenimo
sričių, kuriose žmogus galėtų pasitik-
rinti savo fizines bei dvasines jėgas. Fi-
zinis ugdymas ir sveikatos ugdymas vi-
sada susijęs su didelėmis valios pa-
stangomis, prieštaromis, gebėjimu nu-
galėti pagundas, mokėjimu daug ko at-
sisakyti bei pažvelgti giliau į save.

Dvasinė pusiausvyra – nervinis ir
psichinis stabilumas – būtina ir labai
svarbi geros sveikatos bei ilgaamžiš-
kumo sąlyga. Įtampą padės įveikti sa-
vitaiga, kai žmogus nervų sistemai
bei visam organizmui gali daryti po-
veikį. Visi žmonės gali mokytis savi-
taigos, taip pat ir vaikai jau nuo sep-
tynerių metų amžiaus. Jos negali prak-
tikuoti tik psichikos ligomis sergantys
asmenys. Savitaiga normalizuoja ar-
terinį kraujospūdį, šalina įtampą, ne-
rimą ir depresiją, gerina miegą, nor-
malizuoja virškinimo trakto sutriki-
mus, padeda atsisakyti žalingų įpročių
bei sustiprina imunitetą.

Šiuolaikinių ligų profilaktikai bū-
tina kasdien bent 10–15 minučių skir-
ti savitaigai, kurios metu atpalaiduo-
jami raumenys, sulėtinamas minčių
srautas – žmogus atsipalaiduoja ir pa-
ilsi. Nepaisant to, kad yra daug ir įvai-
rių atsipalaidavimo technikų bei ati-
tinkamos metodinės literatūros, dau-
guma žmonių nemoka ilsėtis ir nežino
kaip atsipalaiduoti. Tikinčiuosius ge-
riausiai nuramina malda. Daugelis ty-
rimų rodo, kad besimeldžiančio žmo-
gaus encefalogramoje atsiranda lėtas
aktyvumas, sapną primenanti būse-
na. Dvasinei sveikatai sustiprinti labai
svarbu meditacija. Louise Lynn Hay
savo knygoje ,,You Can Heal Your Life”
pataria, kaip pradėti mokytis medi-
tuoti. 

Patarimai pradedantiems 
medituoti:

v Sėdėkite patogiai ir tyliai. Užsi-

merkite, giliai įkvėpkite, atpalaiduo-
kite kūną ir sukaupkite dėmesį į kvė-
pavimą. Nesistenkite kvėpuoti kaip
nors ypatingai. Tiesiog stebėkite, kaip
kvėpuojate. Pastebėsite, kad po kelių
minučių kvėpavimas sulėtės. Tai nor-
malu ir natūralu, nes jūsų kūnas ilsi-
si.

v Dažnai naudinga skaičiuoti kvė-
puojant. Vienas – įkvėpti, du – iš-
kvėpti. Tai tęsti tol, kol suskaičiuosi-
te iki dešimties. Po kurio laiko galite
pastebėti, kad mintys nuklysta į įvai-
rius dalykus. Nieko tokio, leiskite min-
tims įeiti ir išeiti. Kai pastebėsite, kad
nekvėpuojate, paprasčiausiai pradė-
kite nuo vieno ir skaičiuokite toliau.
Mintys gali nuklysti ne vieną kartą.
Švelniai jas grą žinkite ir vėl skai-
čiuokite. Tai viskas, ką reikia daryti.

Kuo dažniau ir ilgiau medituoja-
ma, tuo geriau pavyksta. Ilgainiui ga-
lima pastebėti, kad daug ramiau rea-
guojama atsitikus nelaimei, susirgus,
ištikus įvairioms krizėms. Taip pat siū-
loma naudoti ,,Proto nuraminimo”
techniką –  viena minutė tylos, gamtos
garsų klausymas, autogeninės medi-

tatyvios praktikos, tokios, kaip joga
Nid ra bei malda padeda išlaisvinti
kū ną nuo įtampos. 

Specialistai siūlo nepamiršti: ko-
kybiškas miegas; teisinga ir subalan-
suota mityba (kiekvienam sava, įvairi,
papildanti organizmą vitaminais, mi-
neralais bei mikroelementais); fizinis
aktyvumas; saikingas alkoholinių gė-
rimų vartojimas; bendravimas su drau-
gais ir artimaisiais; rūpinimasis kitais
ir savimi – tai psichinę sveikatą stip-
rinti padedantys būdai.

Tik psichiškai ir dvasiškai sveikas
žmogus save suvokia kaip vientisą as-
menybę, pakankamai pasitiki savimi,
suvokia atsakomybę už savo veiks-
mus, sugeba prisitaikyti prie pakitusių
gyvenimo sąlygų bei susidoroja su iš-
kilusiais sunkumais. Jis sugeba valdyti
neigiamas emocijas, bendrauti ir pa-
siekti vidinę harmoniją.

Paruošta�remiantis:�
www.netradicinė medicina.com, 

www.lt.wikipedia.org,
www. hrhintonline.lt 

Dvasinė ir psichinė sveikata



A † A
IRENA MEILĖ 

DANIUSEVIČIŪTĖ 
KIRKUVIENĖ

Mirė š. m. vasario 26 d.
Gimė 1933 m. sausio 16 d. Šiau-

liuose, Lietuvoje.
Gyveno Lemonte, anksčiau Mar-

quette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Edmundas

Saulius su žmona Rūta, anūkas An-
tanas su žmona Meg ir proanūku
Noah; anūkė Viktoria su vy ru Sufian
ir proanūke Sofia; sūnus Raimundas
Vytautas su žmo na Jeanette, anūkas
Motiejus ir Anthony; sūnus Aleksas
Algirdas su žmona Jane, anūkės
Kara, Aleksa bei kiti giminės Ameri ko je ir Lietuvoje.

Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. 1953 m. baigė Medicinos Tech-
 no logijos mokslus Racine, WI. Vėliau persikėlė dirbti į Čika gą.

A. a. Irena buvo a. a. inžinieriaus Liudo Kirkaus žmona ir a. a.
Birutės Vindašienės sesuo.

Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui, LB Bendruo-
 me nei, Lietuvių Fondui, Lietuvių Dukterų draugijai. Daug metų
dir  bo ir vadovavo skautėms.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį kovo 3 d., nuo 3 iki 8 val. v.
Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont. Lai do tuvės
vyks penktadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velio-
nė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Le-
mont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios už jos sielą.

Po Mišių velionė  bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi nėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau   -

ti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę sūnūs su šeimomis

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

A † A
RIMANTAS LEONARDAS

VAITKUS, Ph.D
Mirė š. m. vasario 25 d. Lemont, IL.
Gimė 1936 m. spalio 6 d. Kaune. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Pau-

liūtė, sūnėnas Aliukas Au gus tinas
su šeima, dukra Rita Stedt su šeima;
brolienės Violeta Pau lius, Virginija
Paulius, Roma Norkus ir Irena Drau-
gelis su vyru Arū  nu.

A. a. Rimantas buvo a. a. Giedrės
Augustinas brolis, a. a. dr. Al gio Pau-
liaus, a. a. Edmundo Pauliaus, a. a.
Virgio Norkaus svainis.

Rimas baigė mokslus Čikagoje ir
Minneapolyje, kur įsigijo Ph. D. laips-
nį elektros inžinerijos srityje. Ilgus metus dirbo tyrinėjimo srityje
Motorola Co., Phoenix, AZ. Ten gyvendamas priklausė JAV Lie-
tuvių Bendruomenei.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 5 d., 12:30 val. p. p. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1
val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 

Laidotuvės bus privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šv. Mišiose. 
Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Dr. PRANAS BUDININKAS

Iškeliavo Amžinybėn  š. m. vasario
8 d., sulaukęs beveik 100 me tų. 

Gimė 1922 m. gruodžio 17 d. Lie-
tuvoje, Liaušių k., Kidulių seniūnijo-
je, Šakių rajone.

Nuliūdę liko: brolis Alfonsas Bu-
dininkas, sūnėnas Romas, dukterė-
čios Kristina, Rūta ir Elena; taip pat
jo sūnėno ir dukterėčių vaikai, gyve-
nantys Kanadoje, Jungtinėje Kara-
lystėje ir Australijoje.

A. a. Pranas buvo Juozo ir Mar-
celės Budininkų sūnus, a. a. Joa nos vy-
ras ir a. a. Juozo brolis.

Buvo žymus chemikas, moksli-
ninkas ir išradėjas.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1953 m., jis persikėlė gyventi  į JAV,
į Čikagą. Pranas studijavo chemiją Indianos universitete, vė liau
Illinojaus Technologijos institute apgynė magistro ir daktaro laips-
nius. 1953–1986 m. dirbo GARD tyrimų laboratorijose.

Keli žymiausi Prano pasiekimai: 8 užpatentuoti išradimai;
straipsniai apie gyvybės palaikymą erdvėje ir cheminę termodi-
namiką; buvo Amerikos Aeronautikos ir Astronautikos ins tituto
narys;  Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF’o) direkto rius
(1982–1989), valdybos pirmininkas nuo 1986–1989 m., valdybos ge-
neralinis sekretorius (1989–1994).

Dalyvavo BALF’o veikloje. Išėjęs į pensiją gyveno St. Peters-
 burg, FL ir buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys.

Velionio pasiges jo didelė šeima, išsimėčiusi po pasaulį, ir drau-
 gai St. Petersburgo lietuvių bendruomenėje.

Velionio gyvenimas bus prisimintas vėliau š. m. pavasarį, ba-
 landžio mėnesį.  

A. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuliūdę artimieji 
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10% BONUS - 7.3% AVG GAIN
Uncapped Accumulation – NO FEES
Global Coverage – Lifetime Income 

No risk consultation by 
phone - in office - or home.

Withdrawal�charges,�bonus�recovery�&�market�value�adjustment�may�apply�to�withdrawals�made�during�the
withdrawal�charge�period.�This�is�a�product�of�the�insurance�industry�and�not�guaranteed�by�any�bank,�nor
insured�by�FDIC�or�NCUA/�NCUSIF.�Not�a�deposit.�Not�insured�by�a�federal�government�agency.�Restrictions
apply.�May�only�be�offered�by�a�licensed�insurance�agent.��

iT’S RETiREMENT ELEVATED - Rob Pastore - 219-712-0488

www.draugas.org/mirties.html
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New Lower Rates
for

Illinois and Indiana

Call for free
quote Today!

• AUTO

• HOME

• LIFE

• HEALTH

• BUSINESSStanding with FREEDOM
February 16th!

(708)-424-8654  www.bryankovach.com



16 2022�KOVO�3�D.,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

INSURANCE AND FINANCIAL

Draudžiame
IL, IN, 

FL ir MI 
valstijose

Notarinės
paslaugos -
NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457 

www.javinsuranceandfinancial.com

708-433-7777

Vilma Virginija

Automobilių
Namų
Gyvybės,
Biznio,
DRAUDIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 St., Chicago, IL 60629
(Skersai�gatvę�nuo�„Draugo”)

Tel. 773-284-0100 •  info@midwaylegal.com
Paslaugos: Nekilnojamas turtas •Testamentai ir palikimai •

Verslo reikalai • Bendri teisės reikalai

www.draugas.org

Skaitančius kviečiame!

Kovo 12 dieną, šeštadienį, 2 val. p. p. ,,Draugo” laikraščio redakcijoje

(4545 W 63rd St., Chicago IL 60629) susitiksime ir kalbėsimės su ra-

šytoja Vilma Kava apie neseniai išleistą jos antrą romaną „Tiesiog at-

sitiko”. 

Kaip atsitiko, kodėl atsitiko, kas atsitiko – „Draugo” redaktorės Ra-
munė Lapas ir Virginija Petrauskienė kalbins autorę. 

Keturios romano moterys – keturi likimai. Ar jie panašūs į mūsų,

gimusių Lietuvoje, bet gyvenančių Jungtinėse Valstijose?

Romanas – kaip gyvenimas. Gyvenimas – kaip romanas. 

Knygų mylėtojai, ateikite. Esate nuoširdžiai laukiami. 

Vilma�Kava. Visatos�Rupeika�nuotr.

VYDŪNO JAUNIMO FONDUI

2022 m. kovo 20 d., 12:30 v.p.p.,
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo salėje,

14911 127th St., Lemont, IL

MENINĖ PROGRAMA

„Dainuojanti revoliucija”
Atlikėjai:

Lietuvių meno ansamblis „Dainava
Kamerinis choras „Ave Musica"

Bilietų kaina:
20 dol. iš anksto, 25 dol. jubiliejaus dieną, 10 dol. stipendininkams.
Rezervuoja Aldona Rauchienė: 708/598-7438, aldrauch@gmail.com


