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Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti – Antoine de Saint-Exupéry 

Lietuvos trispalvė suplevėsavo Čikagos centre
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ŠIAME NUMERYJE:

Vienijanti Lietuva.
Kaina 1.50 dol.

Kovo 9-ąją, penktadienį, Lietuvos
trispalvė suplevėsavo pačiame
Čikagos centre – Daley Plaza.

Taip šiais metais buvo paminėta
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo diena. Renginį or-
ganizavo LR generalinis konsulatas
Čikagoje. Į iškilmingą vėliavos pa-
kėlimą susirinkę lietuviai sugie-
dojo ,,Tautišką giesmę”, o iškilmių
vietą apjuosė 30 metrų ilgio ,,Vie-
nybės trispalve”. Vėliavą pagerbė ir
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje
nariai. Lietuvos generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius sakė, kad šiais metais Čikago-
je Kovo 11-osios šventė buvo pami-
nėta kiek kitaip nei anksčiau, nes
jau įprasta tapusi šios šventės vie-
ta Navy Pier centre šiuo metu yra
remontuojama. Jis pridūrė, kad iš
miesto savivaldybės buvo gautas
leidimas vėliavos pakėlimo iškil-

mes Daley Plaza surengti tik darbo
dieną, penktadienį. Tai nulėmė,
kad šiais metais Kovo 11-osios šven-
tės dalyvių skaičius buvo gerokai
kuklesnis nei įprasta, nes daugelis
tautiečių dirbo ir negalėjo atvykti.
Tačiau dėl to džiaugsmo mūsų šir-
dyse nesumažėjo. Daugelis Ameri-
koje gyvenančių lietuvių trispal-
ves kėlė savo namuose ir džiaugėsi,
kad prieš 28-erius metus tuometinės
Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos pasirašytas nepri-
klausomybės atstatymo aktas vi-
sam pasauliui paskelbė, jog Lietuva
nusprendė būti nepriklausoma vals-
tybė. Šis drąsus mūsų šalies žings-
nis išjudino Sovietų Sąjungą, ne-
trukus prasidėjo didžioji jos griūtis.
O Lietuva, palaikoma laisvų viso pa-
saulio demokratiškų valstybių, stip-
rėjo, augo ir tapo lygiaverte jų nare.

,,Draugo” info

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimas JAV sostinėje vyko
Ronald Reagan pastate. Ir neatsitiktinai, nes, kaip pažymėjo Lietuvos ne-
paprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Ronald

Reagan yra labiausiai gerbiamas JAV prezidentas Lietuvoje.
Ambasadorius sakė, jog lietuviai yra ypač aistringi, kai kalba apie savo

šalies istoriją, ir rizikinga yra prašyti lietuvio trumpai papasakoti apie savo vals-
tybę, nes trumpa istorijos pamoka gali trukti iki paryčių. Todėl savo kalboje
R. Kriščiūnas Lietuvos istorijos nepriminė, bet išskyrė vieną reikšmingą fak-
tą – JAV niekada nepripažino Lietuvos okupacijos. – 4 psl.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio paminėjimas Washingtone

LR ambasadorius JAV

Rolandas Kriščiūnas

Vienai vėliavai kylant į viršų, lietuviai aikštėje išskleidė kitą – 30 metrų ilgio trispalvę. LR konsulato nuotr.



Be abejo, kad tie, kurie kažkada
buvo įkliuvę į KGB spąstus, bet sąži-
ningai po 1990-ųjų tai pripažino, šian-
dien jaučiasi nepavydėtinai, nors dabar
jau niekas nieko nebeatseks – tavo pa-
vardė šiame sąraše paminėta rimtai ar
kvailiojant. Ir, žinoma, kiekvienam
bent kiek sąžinės turinčiam žmogui no-
risi pasiaiškinti. Taigi noriu pasiaiš-
kinti ir aš. Mano pavardės Tomkaus są-
raše nėra, bet ne todėl manęs nemušė
prakaitas laukiant vis naujo „Res-

publikos” numerio su nauja doze „įtariamųjų” pa-
vardžių. O todėl, kad turiu pažymą, jog su KGB ne-
bendradarbiavau.  Taip  jau  atsitiko,  kad  turėjau
tokią išsiimti iš Genocido centro. Situacija buvo to-
kia.  Apie  2003-iuosius  į  Čikagą literatūros vaka-
rui turėjo atvykti poetas Sigitas Geda ir aš buvau pa-
prašyta  reklamos  sumetimais  padaryti   Vilniuje
su juo interviu „Draugui”. Jis mielai sutiko. Apsi-
lankiau jo namuose. Žmona išvirė arbatos. Prieš po-
kalbį  poetas  maloniai  aprodė  savo paveikslų ko-
lekciją.  Kai  ėmėme šnekėtis, su juo kažkas atsiti-
ko. Jis  ėmė  ant manęs šaukti, kad aš jį provokuo-
ju ir kad esu KGB-istė, kuri veikė Rašytojų sąjungo-
je, ir  ėmė vardinti mano „nusikaltimus”... Žmona
atsiprašė,  kad  vyrui  prasideda   baltoji  karštinė
(jis turėjo problemą dėl alkoholio) ir kad man reikia
skubiai  pasišalinti. Pasišalinau, bet išėjau su bai-
siu nerimu. Nors su Rašytojų sąjunga nieko bendra

nesu turėjusi, bet ką gali žinoti – o gal man ne-
žinant buvo užvesta kokia bylelė?! Juk vieną kar-
tą buvau iškviesta į KGB būstinę Vilniuje ap-
klausai. 

Tuomet dirbau Turizmo bazėje, kur atvyk-
davo turistų grupės iš Rusijos. Buvau apklaus-
ta dėl vienos turistės, kuri neva Vilniuje keletą
vyrų apkrėtė venerine liga. Aš, žinoma, nepati-
kėjau, kad dėl to mane išsikvietė, tuo labiau kad
ne KGB rūpinasi venerinėmis ligomis. Neseniai

Turizmo bazėje buvo lankęsis Rusijos vokietukas iš
Leningrado ir aš bendradarbiams girdint pagyriau
vokiečius ir pasijuokiau iš rusų, nors apie tai tar-
dytojas man neužsiminė. Išeidama turėjau padėti pa-
rašiuką po apklausos protokolu... Po incidento su
poetu prisiminiau šį vizitą į KGB būstinę ir pagal-
vojau: o jeigu mano parašas buvo panaudotas ne tuo
reikalu? Ėmiau ir surašiau prašymą Genocido cent-
rui, paaiškinusi, kad esu kaltinama turėjusi ryšių
su KGB ir prašydama atsakyti, ar archyvuose nėra
mane kompromituojančių dokumentų. Po kelių sa-
vaičių gavau oficialų raštą, kad KGB-istė tikrai
nesu. Nors, kaip dabar aiškėja, Tomkaus sąraše ga-
lėjau atsirasti, jeigu su juo būčiau buvusi pažįstama
ir tarp mūsų būtų perbėgęs koks šešėlis.

Apniko abejonės

1990 m. Nepriklausomybės tėvams ir motinoms
atrodė, kad teisinga suteikti atleidimą už nuodėmes
svetimai valstybei tiems, kurie nuoširdžiai atgailauja
ir nori dirbti savo atkurtai valstybei, jų pavardes
įslaptinant. Šiandien, po daugelio metų mūsų tar-
pusavio kaltinimų, aš jau abejoju, ar tai buvo tei-
singas sprendimas. Sakoma, kad prisipažinusiųjų
buvo pora tūkstančių, o iš viso teikusių informaci-
ją KGB buvo bene 6 tūkst. Ar ne geriau visiems būtų
buvę, jeigu tie 6 tūkst. pavardžių būtų buvę paskelbta
viešai iš karto po Nepriklausomybės paskelbimo?
Būtų paskaudėję, bet dabar tuos dalykus būtume se-
niai pamiršę, vienas kito nebeįtarinėtume, neže-
mintume ir nesižemintume pasiaiškindami. Atlikę
viešą išpažintį būtume ne tik apsišvarinę savo sąžinę,
bet ir užkirtę kelią bet kieno šantažui – Kremliaus
ar jo klapčiukų, kurie yra aprūpinami Lietuvą že-
minančia informacija.

Mes ir toliau kankinamės rusų paspęstuose
KGB spąstuose. Štai prieš Kovo 11-ąją
driokstelėjo dar viena bomba, sukėlusi
skausmo vieniems, o džiaugsmo kitiems.
Vitas Tomkus savo laikraštyje „Respublika”
paskelbė „įtariamų KGB bendradarbių są-
rašą”, kuriame yra keli tūkstančiai pavar-
džių (jame ir nemažai buvusių bei esamų
visuomeniškai aktyvių išeivių). Aš iš karto
nusiteikiau skeptiškai, manydama, kad Tomkumi
negalima pasitikėti, nes neužmiršau, kad jis dabar
savo valdomą laikraštį „Respublika” kažkada pagrobė
iš Sąjūdžio, mosuodamas tuo pačiu KGB vėzdu. „Res-
publikos” grąžinimu Sąjūdžiui buvo įpareigotas veik-
ti Virgilijus Čepaitis, kurį kaip politiką Tomkus su-
kompromitavo apšaukęs KGB agentu. Po to jau daugiau
niekas nesiryžo su juo bylinėtis, nes šis žmogus kovos
metodų nesirenka. Ką parodė ir pastarasis, teroro aktą
primenantis jo žygis – neva įtariamų KGB agentų sąrašo
paskelbimas. 

Kodėl Tomkui to prireikė? Pirmiausia, jo kaž-
kada stambus laikraštis vos gyvuoja, ir rei-
kėjo bombelės pakelti jo tiražą. Pasisekė. Po-

ros tūkstančių egzempliorių tiražą turinčio laik-
raštpalaikio buvo išpirkta 20 tūkst. Visi norėjo žinoti,
kas tie KGB-istai. Štai ir mūsų šeimos galva tame są-
raše rado savo istorikų kurso penkias bendra-
mokslių pavardes, visas, kurias ir įtarė. Taip pat
rado ir nemažai dabartinių bendradarbių, ku-
rie iki šiol elgiasi kažkaip keistai. Ir pati radau
nemažai pažįstamų pavardžių. Bet štai jame pa-
minėtos pavardės jaunų politikų, žinoma, de-
šiniųjų – Pauliaus Saudargo, Manto Adomėno,
Agnės Bilotaitės, Viktorijos Čmilytės ir kt.,
kurie 1990 m. buvo 8–11 ar kiek daugiau metų pa-
augliai. Taip, skaitytojas jau tikriausiai supra-
to – šios aferos sumanytojas norėjo sukompromituoti
patį dekagebizacijos procesą. Didžioji dalis ži-
niasklaidos šį V. Tomkaus akibrokštą ignoravo, ne-
norėdama suteikti jam reklamos, bet vienas kitas at-
siliepimas pasirodė. 

Komentarai

Seimo narys iš Panevėžio Povilas Urbšys „Del-
fyje” rašo: „Iš viešai pareikštos pozicijos matyti, jog
paskutinis kantrybės lašas V. Tomkui buvo kardinolo
Vincento Sladkevičiaus, aktoriaus Donato Banionio
bei dirigento Sauliaus Sondeckio kaip KGB agentų
paviešinimas. Suprask, jog jo sudarytas‚ ‘įtariamų
KGB bendradarbių sąrašas’ gimė iš keršto. Todėl visi,
kurie pardavė dūšią KGB, ir tie, kurie buvo jų au-
komis, ar visai ne prie ko, sumesti į tą pačią atliekų
duobę. Tiesos ir melo ribos ištrintos. Gyvieji gal dar
kaip nors bandys atsiplauti. Tačiau mirusiems tokia
galimybė atimta: Ievai Simonaitytei, Juozui Zikarui,
Stasiui Lozoraičiui, Meilei Julijai Lukšienei, Van-
dai Zaborskaitei, Ričardui Gaveliui, Vladui Drėmai,
Jurgai Ivanauskaitei, Virgilijui Noreikai ir dauge-
liui kitų šviesuolių, kurių pavardės lengva ranka
buvo įrašytos į juodąjį sąrašą... Tame sąraše pami-
nėta ir Juozo Urbšio pavardė. Nors nenurodyta, kad
tai buvęs užsienio reikalų ministras, iškentęs so-
vietines represijas, vis vien, perskaitęs tą pavardę,
sutapatini ją su jo asmenybe. Po įkalinimo grįžęs į
Lietuvą, jis patyrė KGB spaudimą bendradarbiau-
ti. Jis tvarkingai registravo kiekvieną jų apsilan-
kymą, bet kai jų įžūlumas peržengė bet kokias ribas,
jis tiesiai šviesiai pasakė: nusižudysiu. Matyt, KGB,
nenorėdama viešo tarptautinio skandalo, atsitrau-
kė. Tačiau dabar ir vėl sugrįžo. Tačiau vardan ‘di-
džiojo keršto’ ir į šviesaus atminimo žmones nusi-
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spjauti: pasirūpinti mirusiaisiais – pačių mirusių-
jų reikalas. Bet, manau, taip ciniškai gali elgtis tik
tas, kuris pats kadaise buvo KGB palaužtas ir paže-
mintas. Todėl jam dabar svarbu pateisinti savo silp-
numą, ištrinant ribas tarp tiesos ir melo, bandant iš-
davystę paslėpti po nekaltu paklydimu, bandant iš-
saugoti savo sąžinės įšalą. Žinau, kad už tokią savo
nuomonę rizikuoju būti apdovanotas net KGB agen-
to slapyvardžiu, bet vis vien esu įsitikinęs, kad su-
kurptas ‚įtariamų KGB bendradarbių sąrašas’ Do-
nato Banionio, Sauliaus Sondeckio pavardžių neiš-
balina, tik dar labiau įmurkdo juos į KGB purvą”.

Tame pat „Delfyje” pasisako ir istorikas bei Sei-
mo narys dr. Arvydas Anušauskas: „Taigi receptas
paprastas: imate paskelbtą archyvinių bylų sąrašą
ir sumaišote su KGB rezervistų sąrašu. Bet šiam mik-
sui reikia ‘razinkų’. Tuomet imate viešai prisipaži-
nusius KGB bendradarbius (kurių pavardės jau ži-
nomos mažiausiai du dešimtmečiai), bet jų nėra jo-

kiuose sąrašuose. Pavyzdžiui, žurnalisto A. Čekuo-
lio ar rašytojo R. Granausko. Taip pat neišvengiamai
‘įspūdžiui sustiprinti’ V. Tomkus save įsirašo tarp
Landsbergių (negi veltui jo draugė Janutienė tiek
metų groja šią plokštelę?). Nes žino, kad yra išlikę
pavieniai dokumentai apie jo paties kažkokius  kon-
taktus su KGB (mano matytuose dokumentuose
yra užuomina apie archyvinę bylą Nr. 28338 ir V. Tom-
kaus išbraukimą iš agentūrinio tinklo „dėl darbo
vengimo” – šiaip jau įrašas keistas, nes padarytas ne
agentūrinėje byloje). Bet to neužtenka. Tada ir as-
meniškai nepatinkančius (ar nemokėjusius politinės
duoklės ‘Respublikai’, ar dar dėl kokių priežasčių)
politikus, valdininkus ar verslininkus ‘įmeta’ į ben-
drą sąrašiuką atsitiktinėse vietose. Tuomet ir pa-
skelbia, kad tai ‘įtariamų KGB bendradarbių sąra-
šas’ ir Vitas Tomkus ‘viską paaiškins’”...

Asmeninė patirtis

Labiausiai kliūna, žinoma, konservatoriams, jų
politikų paminėta net 60 pavardžių. Savo neap-
ykantos jiems Tomkus negali paslėpti iki šios dienos.
Kadangi konservatoriai yra dekagebizacijos šali-
ninkai ir šio proceso stūmėjai, Tomkus tikėjosi ši-
taip sumaišyti jų kortas.

Prieš pradėdama sąrašus skelbti „Respublika”
apie tai pranešė iš anksto ir sulaukė Valstybės sau-
gumo įspėjimo, kad nebandytų skelbti prisipažinu-
siųjų pavardžių, kas yra valstybės paslaptis. Tomkus
nepakluso, nors iš tiesų mes, žmonės iš gatvės, ir ne-
galime žinoti, kurie yra tie prisipažinusieji ir ar jie
yra „Respublikos” laikrašyje paskelbti. Jeigu pa-
skelbti, valstybė turės imtis sankcijų, bet Tomkus
manosi ją apgavęs, sąrašą įvardindamas tik „įta-
riamųjų” vardu. O įtarti, kaip jis sako, turi teisę visi. 

... Visi, kurie pardavė dūšią KGB, ir tie, kurie
buvo jų aukomis, ar visai ne prie ko, sumesti į
tą pačią atliekų duobę. Tiesos ir melo ribos iš-
trintos. Gyvieji gal dar kaip nors bandys atsiplauti.
Tačiau mirusiems tokia galimybė atimta ...
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L. Linkevičius: Išlaikysime intensyvų bendradarbiavimą su JAV
Kovo 4–8 d. Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministras Linas Linkevi-
čius su darbo vizitu lankėsi Jungtinėse
Amerikos Valstijose.

Tai buvo trijų Baltijos šalių, šie-
met mininčių nepriklausomy-
bės atkūrimo 100-ąsias metines,

užsienio reikalų ministrų darbo susi-
tikimai su aukščiausiais Baltųjų rūmų
atstovais. Drauge su Lietuvos atstovu
vyko Latvijos užsienio reikalų mi-
nistras Egdars Rinkevičs ir Estijos
diplomatijos vadovas Sven Mikser. 

Dar prieš išvykstant ministras L.
Linkevičius pareiškė, kad šio vizito
tikslai yra du: pasirengti  Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos prezidentų priėmimui
pas JAV prezidentą Donald Trump,
kuris numatomas už mėnesio, balan-
džio 3 d., ir aptarti egzistuojantį suta-
rimą su JAV tiek dėl strateginių tiks-
lų, tiek dėl taktinių žingsnių, reika-
lingų jiems pasiekti.

Sankcijos Rusijai turi
būti išlaikytos

Kovo 5 d. ministras L. Linkevičius
susitikime su JAV specialiuoju atsto-
vu Ukrainos deryboms ambasadoriu-
mi Kurt Volker aptarė saugumo klau-
simus regione, Minsko susitarimų įgy-
vendinimo svarbą, Jungtinių Tautų
(JT) taikdarių okupuotame Donbase
klausimą bei Ukrainos reformų ateitį.
Susitikime buvo pareikšta, kad tebe-
sitęsianti Rusijos agresija neleidžia
Ukrainoje pasiekti taikos ir susitai-
kymo. Kol Kremlius vykdo agresiją ir
neįgyvendina Minsko susitarimų,
sankcijos turi būti tęsiamos, – pažy-
mėta užsienio reikalų ministro L. Lin-
kevičiaus ir ambasadoriaus K. Vol-
ker susitikime. Pokalbyje aptartos pa-
stangos įvesti JT taikdarių misiją oku-
puotame Donbase, JAV specialusis at-
stovas pristatė ministrui vykstančias
derybas su Rusijos prezidento padėjė-
ju Vladislavu Surkovu. Susitikime
taip pat daug dėmesio skirta Vakarų
paramai Ukrainai, šaliai vykdant re-
formas sunkiomis karo Rytų Ukrainoje
sąlygomis.

„Ukraina, 2014 m. pasirinkdama
demokratiją ir europinę kryptį, su-
mokėjo didelę kainą. Svarbu, kad de-
mokratinis pasaulis vieningai ir nuo-
sekliai toliau remtų Ukrainos refor-
mas, skirtas ekonominio augimo pa-
skatinimui, korupcijos pažabojimui”,
– pažymėjo ministras L. Linkevičius. 

Taip pat buvo detaliai aptarti Uk-
rainos politinių bei ūkinių reformų tęs-
tinumo reikalai.

Baltijos šalys įspėja – nenuver-
tinti Rusijos grėsmės

Baltijos šalių diplomatijos vadovai
bendro susitikimo su JAV valstybės
sekretoriumi Rex Tillerson metu pa-
dėkojo Prezidento Donald Trump ad-
ministracijai už paramą NATO. Mi-
nistrai ragino Vakarų lyderius į Rusi-
jos keliamą grėsmę žiūrėti rimtai. L.
Linkevičius po susitikimo, kuriame
buvo aptarti Baltijos šalims aktualūs
saugumo, bendradarbiavimo gynybos
srityje, ekonomikos plėtros, transat-
lantinių ryšių stiprinimo klausimai,
informavo, kad taip pat buvo kalbėta
apie pasirengimą NATO viršūnių su-
sitikimui, aptartos sankcijos Rusijai ir
parama Ukrainai bei pasirengimas
Baltijos valstybių ir JAV viršūnių su-
sitikimui balandžio 3 d.

„Transatlantinių ryšių gilinimas

ir plėtojimas tarp JAV ir Lietuvos
šiandien itin aktualus. Siekiant ilga-
laikio saugumo užtikrinimo, trys Bal-
tijos valstybės turi vieningai dirbti
JAV gynybos, kovos su terorizmu, hib-
ridinių ir kitokių grėsmių atgrasymo
klausimais. Visgi ne mažiau svarbu
rasti naujų būdų ekonominiams ry-
šiams stiprinti, plėtoti abipuses in-
vesticijas, ieškoti būdų naujoms darbo
vietoms kurti tiek Lietuvoje, tiek JAV”,
– pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras.

L. Linkevičius padėkojo R. Tiller-
son už ypač svarbų JAV vaidmenį
mūsų regione ir paragino toliau stip-
rinti paramą Baltijos valstybėms ir vi-
sam regionui. Ministras pažymėjo,
kad Lietuva, kaip ir visos Baltijos
valstybės, gynybai skiria 2 proc. BVP
lėšų, aktyviai prisideda prie sąjungi-
ninkų pastangų kovoje su tarptautiniu
terorizmu, kartu su JAV ir kitais są-
jungininkais prisidėjo prie misijos
Irake, rengiasi stiprinti savo misiją Af-
ganistane. L. Linkevičius taip pat ak-
centavo, kad Rusijai tęsiant agresiją
prieš Ukrainos žmones ir nevykdant
Minsko susitarimų, būtina, kad de-
mokratinės šalys vieningai išlaikytų
sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad Va-
karai turi remti Ukrainą reformų ke-
lyje: vienas tokių instrumentų – Eu-
ropos planas Ukrainai. Apibendrin-
damas jis pasakė, kad Lietuva su JAV
sutaria dėl strateginių tikslų.

Sprendimus dėl oro gynybos
reikia priimti greičiau

L. Linkevičius Washingtone ati-
darė Lietuvos ir JAV organizuojamą
konferenciją, skirtą Baltijos regiono
oro gynybos klausimams. Čia prista-
tyta buvusio NATO Europos pajėgų
vado atsargos gen. Philip Breedlove pa-
rengta studija „Efektyvios oro gynybos
Šiaurės Europoje link”. Konferencijos
metu aptartas vienas svarbiausių
mūsų regiono pajėgumų klausimas –
regioninės oro gynybos sistemos kū-
rimas. „Oro gynyba yra vienas svar-
biausių aspektų planuojant Baltijos
valstybių gynybos sistemą. Iš esmės tai
– iššūkis visai NATO, kuris gali būti
įveiktas tik suvienijus JAV ir Europos
valstybių jėgas. Siekiant sukurti efek-
tyvią oro gynybą, reikia neatidėliojant
priimti sprendimus, kiek galima grei-
čiau suplanuoti tiek nacionalines, tiek
NATO investicijas”, – sakė ministras L.
Linkevičius.

Anot Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos pranešimo, jis taip pat pa-
brėžė, kad Lietuva jau ėmėsi konkre-
čių žingsnių plėtodama antžeminę oro
gynybos sistemą, įsigyta Norvegijos–
JAV vidutinio nuotolio priešlėktuvinės
gynybos sistema NASAMS. 

Ši konferencija – jau antrasis Lie-
tuvos krašto apsaugos ministerijos

kartu su „Atlantic Council”, viena
reikšmingiausių JAV politine analize
užsiimančių institucijų, organizuotas
renginys. Pirmasis vyko Vilniuje 2017
m. gruodį. 

Išlaikysime intensyvų 
bendradarbiavimą su JAV

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras L. Linkevičius drauge su Latvijos
ir Estijos kolegomis lankėsi JAV Kong-
rese, kur vyko susitikimai su Atstovų
rūmų ir Senato užsienio reikalų ko-
mitetų atstovais. Baltijos šalių užsienio
reikalų ministrai susitiko su Atstovų
rūmų užsienio reikalų komiteto pir-
mininku Ed Royce, jo pavaduotoju Eliot
Engel ir komiteto nariais, taip pat Se-
nato užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninku Bob Corker, jo pavaduotoju Ro-
bert Menendez ir senatoriumi James
Risch. Atstovų rūmų užsienio reikalų
komiteto nariai akcentavo vienybę su
Baltijos valstybė-
mis, džiaugėsi pa-
tikima JAV–Lietu-
vos, Latvijos ir Es-
tijos partneryste.
Susitikimuose ap-
tarti Baltijos vals-
tybėms aktualūs
gynybos ir saugu-
mo klausimai,
konkretūs Kongre-
so paramos pro-
jektai, siekiant di-
dinti Baltijos vals-
tybių atsparumą
tiek karinėms, tiek
hibridinėms grės-
mėms, pabrėžta
Baltijos valstybių
energetinės nepri-
klausomybės svar-
ba ir JAV pasiryži-
mas bendradar-
biauti siekiant šio
tikslo. Regiono sau-
gumo kontekste
keltas Baltarusijo-
je statomos Astravo atominės elektrinės
klausimas, aptarti santykiai su Rusija,
situacija Ukrainoje. L. Linkevičius po
apsilankymo JAV Kongrese buvo ku-
pinas vilčių: išlaikysime intensyvų
bendradarbiavimą su JAV. 

Aptarė bendradarbiavimą su
žydų organizacijomis

Svarbūs tarptautiniai ir dvišalio
bendradarbiavimo klausimai: kova
prieš antisemitizmą ir kitas neap-
ykantos formas, Irano politika, Arti-
mųjų Rytų taikos procesas, Lietuvos
žydų paveldo išsaugojimo aktualijos
aptarti Lietuvos ambasadoje Was-
hingtone, tradiciniame užsienio rei-
kalų ministro Lino Linkevičiaus su-
sitikime su svarbiausių pasaulio ir

Konferencijoje su Ph. Breedlove, R. Galleggo ir kitais pareigūnais aptarti gynybos ir saugumo reikalai. 

JAV žydų organizacijų vadovais ir at-
stovais. Susitikime dalyvavę Amerikos
Izraelio viešųjų ryšių komiteto (AI-
PAC), Amerikos žydų komiteto (AJC),
Nacionalinės koalicijos, remiančios
Eurazijos žydus (NCSEJ), seniausios
pasaulyje tarptautinės žydų organi-
zacijos B’nai B’rith, Pasaulio žydų
restitucijos organizacijos (WJRO),
Amerikos paveldo išsaugojimo užsi-
enyje komisijos (U.S. Commission for
the Preservation of  America’s Heri-
tage Abroad) bei JAV Holokausto me-
morialinio muziejaus (USHMM) at-
stovai pasveikino Lietuvą valstybin-
gumo šimtmečio proga, padėkojo už
Lietuvos žingsnius atstatant istorinį
teisingumą ir kovojant su antisemi-
tizmu.  

Paskutinę vizito JAV dieną L. Lin-
kevičiaus susitikime su „Naujojo Ame-
rikos saugumo centro” (Center for a
New American Security) vadove Vic-
toria Nuland aptarė iššūkius tarp-

tautiniam saugumui, įskaitant tebe-
sitęsiančią Rusijos agresiją Ukraino-
je, artėjantį NATO viršūnių susitiki-
mą, tvirtų transatlantinių ryšių ir
JAV dėmesio Baltijos regionui svarbą.
Vizito JAV metu L. Linkevičius taip
pat susitiko su Lietuvos garbės kon-
sulais JAV ir Meksikoje bei dalyvavo
atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirta-
me minėjime Washingtone. 

Lietuvą su atkurtos Nepriklau-
somybės šimtmečiu sveikino JAV Vals-
tybės sekretoriaus pavaduotojas Eu-
ropos ir Eurazijos reikalams Wess
Mitchell, senatorius Richard Durbin,
Kongreso narys John Shimkus.

Pagal URM, BNS, ELTOS, LRT ir kt.
šaltinius parengė 

Vitalius Zaikauskas

Po oficialaus susitikimo. Ministrą L. Linkevičių su K. Volker sieja drau-
giški santykiai.  
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Šventiniame vakare dalyvavęs
Lietuvos Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius sakė, kad di-
džiuojasi, jog pažymi Lietuvos laisvės
šimtmetį laisvų žmonių žemėje. Mi-
nistras  padėkojo  JAV Lietuvių Ben-
druomenei, be kurios valstybės at-
kūrimas vargu ar būtų įmanomas, ir
ministerijos garbės ženklu – „Lietu-
vos diplomatijos žvaigžde’’ apdova-
nojo šią organizaciją už lietuvybės
puoselėjimą ir lietuvių kultūros sklai-
dą. Apdovanojimas buvo įteiktas  JAV
LB Krašto valdybos  pirmininkei Si-
gitai Šimkuvienei-Rosen, kuri mielai
rodė apdovanojimą ir  fotografavosi
su jį norinčiais pamatyti vietos lie-
tuviais.

Kiekvienas lietuvis turbūt žino po-
sakį ,,du lietuviai, trys partijos”, api-
būdinantį mūsų neva perdėta norą
skaldytis, tačiau Lietuvos valstybės
100-mečio minėjime Lietuva buvo mi-
nima, kaip vienijantis faktorius tarp
Amerikos partijų. Žinant, kokie mū-
šiai šiuo metu vyksta ant Kapitolijaus
kalvų ir aplink Baltuosius rūmus
Washingtone, buvo smagu girdėti, kad
Kongreso narius – demokratą Dick
Durbin ir respublikoną John Shim-
kus – vienija ne tik lietuviškos šaknys,
bet ir pagarba Lietuvai ir pasirengi-
mas stoti Lietuvos pusėn net didžiau-
sio pavojaus akivaizdoje.

D. Durbin prisiminė, jog jo lietu-
vė motina niekada nebegrįžo Lietu-
von, tačiau jis, pirmąkart apsilankęs
mamos gimtinėje 1970 m., suprato,
kokią žalą sovietai padarė Vilniui ir
Kaunui. Kai po dvidešimties metų vėl
atvyko į Lietuvą Nepriklausomybės at-
kūrimo laikotarpiu, matė, kokiais pri-
mityviais ginklais jo tautiečiai buvo
pasiryžę atremti Sovietų armijos puo-
limą. D. Durbin pabrėžė, jog mūšis dar
nebaigtas, jog Rusija dar puoselėja
planus susigrąžinti Baltijos valsty-
bes, bet JAV ir NATO bus kartu su Lie-
tuva.

J. Shimkus sakė, kad nepaisant
nesutarimų kitais klausimas su D.
Durbin, jį laiko savo mokytoju Lietu-
vos klausimu. Respublikonas politikas
iš Illinojaus prisipažino, jog jam Lie-

Vienijanti Lietuva. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas Washingtone 

tuva yra darbas iš meilės. Jis siūlė
kiekvienam, kuris lankosi Lietuvos
ambasadoje Washingtone, paliesti pa-
stato sienas, nes jos mena tiek daug is-
torijos ir meilės Lietuvai. Kongreso na-
rys pasididžiavo, jog 60-mečio proga
Lietuvos ambasada jam atsiuntė šakotį,
kurį jis skraidino namo. Praeinant
patikrą oro uoste, TSA pareigūnas
sakė niekada nieko panašaus nematęs,
ir J. Shimkus buvo laimingas, jog ga-
lėjo papasakoti bent apie vieną lietu-
višką tradiciją. Aišku, visi vakaro sve-
čiai galėjo šakočius pamatyti ir jų pa-
ragauti.

JAV valstybės departamento sek-
retorius-asistentas Europos ir Eura-
zijos reikalams A. Wess Mitchell teigė,
jog Lietuvos pavyzdys rodo, jog didelė
idėja yra dažnai galingesnė nei maža
valstybė. Plojimais buvo sutikta jo ži-
nia, jog kitą mėnesį planuojamas Bal-
tijos valstybių ir JAV viršūnių susiti-
kimas Washingtone. 

Ronald Reagan pastate Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį šventė ir
lietuviai, tiek iš Washingtono apylin-
kių, tiek iš Pennsylvanijos, New Yorko,
ar dar toliau, ir diplomatai, ir tiesiog
Lietuvos draugai, kuriems mūsų vals-
tybė yra įkvepiantis pavyzdys ir vie-
nybės simbolis.

Smagu švęsti laisvą Lietuvą šurmulingame draugų būryje. LR ambasados Washingtone nuotraukos

Kur šventė, ten ir muzika.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė-Rosen (v.), priėmusi JAV LB skirtą ap-
dovanojimą, mielai fotografavosi su šventės svečiais.

JAV valstybės departamento sekretorius-asistentas A.
Wess Mitchell.

Senatorius demokratas Dick Durbin. Kongreso narys respublikonas John Shimkus.
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Vasario 18 d., sekmadienį, Šv. Kry-
žiaus lietuvių parapijoje Daytone, OH,
Lietuvos vyčių 96-oji kuopa surengė
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio šventę. Prieš šv. Mišias, simboli-
zuojant Lietuvos atkūrimo šimtmetį,
100 kartų nuskambėjo bažnyčios var-
peliai.

Šv. Mišių auką koncelebravo Šv.
Kryžiaus parapijos klebonas
kun. Tony Crutcher ir kun. Et-

han Moore. Mišios buvo aukojamos už
Tėvynę Lietuvą. Giedojo parapijos
choras, vadovaujamas vyčių narės
Mary Agnes Mikalauskaitės. Aukas
prie altoriaus nešė naujai į 96-ąją kuo-
pą įstoję nariai: Tea Vinevicus, Aruna
Shrestha, Pranas Shrestha ir Simona
Sthrestha. Savo pamoksle klebonas
kun. T. Crutcher sveikino parapijie-
čius, svečius bei Lietuvos vyčius. Jis
padėkojo Lietuvos vyčiams už gražų
organizavimąsi. Sveikino Lietuvą, jos
žmones Lietuvoje bei  JAV-se. Šv. Mi-
šių auka baigta Tautiška giesme, Švč.
Šiluvos Mergelės Marijos giesme ir
Lietuvos vyčių himnu. 

Po šv. Mišių parapijiečiai, Lietu-
vos vyčiai ir svečiai rinkosi į parapi-
jos salę ir sėdosi prie Trispalvę sim-
bolizuojančiomis gėlėmis papuoštų
stalų. Programą vedė MaryAgnes Mi-
kalauskaitė. Buvo pristatytas 96-osios
kuopos pirmininkas Michael Petkus,
kuris sveikino dalyvius. Toliau M.
Petkus pakvietė Ievą Maksvytienę,
kuri perskaitė proklamacijas, gautas
iš LR garbės generalinės konsulės
Clevelande Ingridos Bublienės ir Day-
tono miesto merės Nan Whaley. Šie

RIMAS ČERNIUS

Natūralu lietuviškoje spaudoje matyti
aibę straipsnių, skirtų Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtme-
čiui. Norisi, kad į Lietuvos Nepriklau-
somybės sukaktį atkreiptų dėmesį
ir pasaulinė spauda. Tad džiugu, kad
Anglijoje leidžiamas „The Economist”
žurnalas 2018 m. vasario 15 d. laido-
je išspausdino straipsnį „Lithuania ho-
pes the next century is quieter than
the last” (Lietuva viliasi, kad kitas
šimtmetis bus ramesnis negu pra-
ėjęs). Straipsnis spausdintas žurnalo
„Charlemagne” skyrelyje.

Straipsnis pradedamas užuomi-
na, kad rašytojas Thomas Mann
žavėjosi Kuršių įlankos grožiu ir

1929 m. su žmona nutarė ten pasista-
tyti vasarnamį. O praėjus beveik
šimtmečiui Klaipėdos uoste atsirado
laivas „Independence” (Nepriklau-
somybė), kurio dėka Lietuva gauna
suskystintų gamtinių dujų iš kaimy-
ninių kraštų ir tuo būdu mažina ener-
getinę priklausomybę nuo Rusijos.
Lietuvai apsaugoti jos teritorijoje dis-
lokuota ir 1,200 „NATO” karių.  

Straipsnis primena istorinę rea-
lybę: po Nepriklausomybės paskel-
bimo 1918 m. Lietuva pergyveno ke-
letą okupacijų. 1922 m. Lenkija oku-
pavo Vilnių. 1939 m. Vokietija oku-
pavo Klaipėdą. Vėliau išžudyta 95
nuoš. Lietuvos žydų. O sovietų oku-
pacija tęsėsi iki 1991 metų.  Nors so-
vietų okupacija pasibaigė, Rusijos
grėsmė Lietuvai tebėra didelė, – tei-
gia straipsnio autorius. Tą parodė ne-
seniai vykusios karinės pratybos,
kuriomis Rusija demonstravo naujos
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių
okupacijos treniruotę. Branduoli-
nių ir kitų ginklų apstu Karaliau-
čiaus srityje. Lietuvai jaukiai jaustis
neleidžia ir nuolatinė Kremliaus pro-
paganda.    

Straipsnio autorius primena Lie-
tuvos valstybingumo istoriją, kuri
siekia viduramžius.  Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimas 1918 m.
tiek sustiprino lietuvių ryžtą, kad
praėjus dviems dešimtmečiams lie-
tuviai partizanai devynerius metus
kovojo prieš sovietų okupaciją, o
1990 m. drąsūs lietuviai pirmieji nu-
stebino savo kaimynus ir kitus, pa-
skelbdami Lietuvos nepriklausomy-
bę ir tuo paskatindami Sovietų Są-
jungos subyrėjimą. Net ir šiais lai-

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetis „Economist” žurnale
kais Lietuva jaučia ypatingą pareigą
padėti toms valstybėms, kurios kovo-
ja su rusiška priespauda, pvz., Uk-
rainai ir Gruzijai.      

Straipsnio autorius mato šiuo-
laikinės Lietuvos teigiamybes ir nei-
giamybes. Pragyvenimo lygis ypač
pakilo po 2004 metų, kai Lietuva įsto-
jo į Europos Sąjungą, tačiau didelė
emigracija iš Lietuvos mažina krašto
intelektinį potencialą. Kraštas Euro-

pos Sąjungoje išsiskiria aukštu žmog-
žudysčių ir savižudybių procentu.  

Straipsnio autorius mano, kad
kita Lietuvos karta įvertins ir atras
naujų būdų įgyvendinti savo valsty-
bės suverenitetą. Pasak Lietuvos
šimtmečio programų koordinatorės
Neringos Vaisbrodės, istorikai pa-
rašė Lietuvos šimtmečio pasakoji-
mą, bet dabar jis virsta gyvybiška tik-
rove.

100 varpelių Lietuvai
Lietuvos vyčiai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines 

raštai iškabinti parapijos salėje. Ofi-
cialioji programos dalis buvo baigta
Tautiška giesme. 

Meninę programą atliko Aruna
Shrestha, kuri pianinu skambino An-
gela Marshal kūrinį ,,Romanza”. Toliau
Aruna su tėveliu Nishcal Shtreshta,
jam pritariant gitara, duetu padainavo
kelias partizanų dainas. 

Klebonas kun. T. Crutcher buvo pa-
kviestas sukalbėti maldą prieš valgį.
Jis dėkojo už mūsų Tautos laisvę ir Die-

vo globą Lietuvai. Vyko gausios vaišės.
Akordeonu polkutes grojo ir visus
linksmino Charlie Campbell. Polkos
skambėjo iš 1923 m. lietuvių išleistos
polkų knygos!

Po pietų vyko loterija ir malonus
bendravimas. Loterijoje galima buvo
laimėti iš medžio išdrožtą kryžių, Ši-
luvos Švč. Mergelės Marijos paveikslą,
gintarinius karolius, meniškai išaustą
prijuostę ir kitus įdomius daiktus. 

Šventėje dalyvavo daugiau kaip

100 vyčių, parapijiečių bei Lietuvą
mylinčių kitataučių. Moterys buvo pa-
sipuošusios gintarais, o vyrai – tauti-
nėmis juostelėmis. Vyčiai taip pat se-
gėjo specialiai pagamintą ženkliuką su
užrašu ,,Celebrate Lithuania – 1918 –
Centennial  – 2018 – Knights of  Lit-
huania”. 

Visi dalyviai – bendraminčiai,
kaip viena lietuviška šeima, maloniai
pabendravo. 

Valio, Lietuva, valio!

Lietuvos vyčiai – tarsi viena didelė lietuviška šeima – kartu šventė valstybės jubiliejų. Rengėjų nuotr.
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Rasa Kazlas      

Pažinusiems lietuvių dailininkės,
iliustratorės ir rašytojos Sigutės Ach kū-
rybą nelieka abejonių, kad spalvotame
jos piešinių pasaulyje dar ne vieną de-
šimtmetį bus auginami ne tik mūsų vai-
kai, anūkai, bet gal net ir proanūkiai.
Gausiai ir noriai Sigutės Ach iliust-
ruotas knygeles, jos miniatiūrinę ta-
pybą mėgsta ne tik vaikai, suaugusie-
ji, jos kūrybą vertina ir prestižinė Tarp-
tautinė vaikų ir jaunimo literatūros aso-
ciacija (IBBY). Būtent ši asociacija Si-
gutės Ach pasaką ,,Ambrozijus, Pur-
kius ir Angelas” išrinko gražiausia
2002 m. knyga vaikams, o žinomas Vil-
niaus universiteto vaikų literatūros
prof. Kęstutis Urba yra pabrėžęs, kad Si-
gutės Ach literatūrinė pasaka, nepa-
veiki laikui ir mados vėjams, tebelieka
svarbi kiekvieno vaiko dvasinio pa-
saulio ir kalbos vystymuisi, jo charak-
terio formavimui. Jūsų dėmesiui – po-
kalbis su viena ryškiausių literatūrinių
pasakų kūrėja Sigute Ach, kuri „Drau-
go” skaitytojams mielai pravėrė savo
spalvoto pasaulio duris. 

Esate prisistačiusi kaip nerimta rimtų
menų kūrėja. Sakyčiau, labai stilistinė už-
uomina Jūsų leidyklos pavadinimui ,,Nie-
ko rimto” ir puikus visos Jūsų veiklos bran-
dumo įrodymas. Nors pradžia kūrybos
buvo tikrai nepavydėtina. Stovėjote kartu
su kitais menininkais sostinės Pilies gatvėje
ir pardavinėjote savo kūrybos mi nia tiū ras
ir atvirukus. 

Mintyse taip lengva nuskrieti į tą
pavasario saulės nutviekstą gatvę...
Tuomet ant savo paveikslėlių rašiau
1998 m. O ant savo stendo – medinio
rėmo, aptraukto tinkleliu, sutalpin-
davau beveik 50 miniatiūrų. O kad
būtų drąsiau, kad žvilgsniai būtų at-
laidesni, virš visos „ekspozicijos” už-
rašiau „Nieko rimto”. Vilniaus Pilies
gatvėje lankydavausi vasaros savait-

galiais ir per muges, kitu laiku piešiau.
Tai truko beveik penkerius metus: vis
dar turiu savo „lagamininį muziejų”,
o jame – paveikslėliai, datuoti
1995–2002 m. Pasilikdavau tik gra-
žiausius iš gražiausių.

Tas laikas buvo toks nepaprastai
įstabus! Ir nors iš šono jis galėjo atro-
dyti „nepavydėtinas”, aš jį atsimenu
kaip itin kūrybišką, laisvą, saulėtą, ro-
mantišką, be jokių ribų – juk net mi-
niatiūros plėtėsi ant rėmelių, liudy-
damos kūrybos potvynį.

Tikriausiai būtent šis spalvotas
naivumo, jaukumo, tikėjimo šventumu
fontanas patraukė Arvydo Vereckio dė-
mesį. Po mano personalinės parodos
2000 m. vasarą, tradiciškai pavadintos
„Nieko rimto”, jis pasiūlė sukurti an-
gelų kolekciją atvirukams, kuriuos
žadėjo išleisti 2001 m. Aš sutikau, ir
taip 2001 m. rudenį gimė leidykla „Nie-
ko rimto”, ir nei aš, nei Arvydas neį-
tarėme, kokį didžiulį darbą pradėjome,
į kokius leidybinius procesus būsime
įtraukti ir kas iš viso to išeis. O šiemet
„Nieko rimto” – jau šešiolika metų, jau
penkiolikta knygų mugė ir mes jau –
visas pasaulis, kur puoselėjamos ver-
tybės, leidžiamos knygos vaikams ir
paaugliams, kur gimsta nauji autoriai
ir rengiamos edukacinės programos.

Dabar Lietuvoje ištarus „Nieko
rimto” dažniausiai pamatysit šypseną
ir išgirsit – „A, tai ta leidykla”. Lei-
dykla „Nieko rimto” didžiuojasi, ga-
lėdama būti susieta su kokybe, links-
 mumu, sielos sparnuotumu, nuošir-
dumu ir tikromis vertybėmis.

Jau ne vieną dešimtmetį Jūsų kūrybinis
slapyvardis ištiktukas „Ach” yra tapęs
Jūsų kūrybos vizitine kortele ir, matyt, ne-
veltui, nes iš tiesų, kai pamatai Jūsų dar-
bus, taip ir norisi šūktelėti šį lengvumą reiš-
kiantį „Ach!” Kur semiatės kiekvienam savo
kūriniui nepaaiškinamos gyvasties, šilumos
ir įkvėpimo?

Spalvotas Sigutės Ach pasaulis

Tas stebuklingas šulinys yra ran-
damas žmogaus sieloje. Tą patvirtins
daugelis apie tai kalbėjusių šviesuolių.
Įkvėpimo kurti šaltinį radusiam ne-
beišeina tylėti, nes trykšte trykšta
nuoširdus noras dalintis. Taip ir iš
mano lūpų kadaise ištrūko susižavėji-
mo laisve kurti atodūsis „Ach”, vėliau
tapęs kūrybiniu vardu. Dabar dažnai
sakau: „Ach – tai būsena, kai džiau-
giesi matydamas, kaip kuriasi ir mai-
nosi viskas aplinkui, ir jautiesi viso to
neatskiriama dalimi”.

Šiuolaikiniai vaikai labai skiriasi nuo
tos kartos, kuriai pradėjote iliustruoti vai-
kiškas knygeles. Kaip jaučiate – ar pavyksta
savo kūryba pasivyti naujųjų laikų vaikus
bei perprasti jų pasaulėvoką?

Tikrai, vaikai keičiasi, kaip ir lai-
kas. Bet ir mano karta stipriai skyrė-
si nuo mano tėvų kartos. Net būdas pa-
sakoti pasakas pasikeitė, vis daugėja
vaikų, negalinčių nors kelioms minu-
tėms sutelkti dėmesio. Tą pradeda pa-

stebėti ir mokytojai, ir tėvai. O mano
užduotis vis dažniau tampa išmokyti
vaikus sulėtinti save, tam, kad paste-
bėtų tai, kas vis dar svarbu – drau-
gystę, meilę, gamtą. Kūrybiniuose pro-
cesuose vaikai tapo drąsesni, leng-
viau reiškia savo mintis, drąsiau eks-
perimentuoja, ir tai labai džiugina.
Aš esu optimistė, nes matau, kad vai-
kams vis dar svarbu, kad Herojus lai-
mėtų kovą už Šviesą. Na, kartais tas
Herojus man atrodo keistokai, bet tai
jau mano ribos, tiesa? 

Nors savo meno niekada nesiekėte pri-
statyti kaip prabangaus, o savo gerbėjus
nuolat stebinote svajingais ir romantiškais
personažais, tačiau šiandien, kai viskas taip
komercializuota, ar netenka vis dėlto ba-
lansuoti tarp kūrybos ir komercijos? Jei ne,
tai kaip išvengiate tos komercijos brovimosi
į kūrybinį procesą?

Man tiesiog labai pasisekė – tuo
metu, kai buvo išleisti pagrindiniai
mano kūriniai – atvirukų kolekcijos ir

Dailininkės ir rašytojos kūryba – pilna spalvoto naivumo, jaukumo ir tikėjimo šventumu. 

Spalvotame Sigutės Ach piešinių pasaulyje auga mūsų vaikai.

Menininkė, kurios vizitinė kortelė – Ach!       Asmeninio archyvo nuotr.
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knygos – dar nebuvo tokio komercinio
fono, ir aš kūriau be jokio redagavimo.
Tie, kas pirko mano iliust ruotus kū-
rinius, priėmė mane be išlygų, ir už tai
nuoširdžiai visiems, rėmusiems mano
kūrybą, dėkoju. Vėliau užaugo nauja
menininkų karta, jų estetika tikrai la-
biau atitinka šį laikotarpį. O aš vis daž-
niau išgirstu savo meną, pavadintą
kaip „klasika”.

Iš tiesų vartant Jūsų kūrybos albumus
suaugęs akimirksniu pasijunta ažu vaiku ir
leidžiasi į spalvotos kūrybinės fantazijos plo-
tus, lygiai taip pat vaikas gali pasijausti bran-
desnis, savo vaizduotės erdvėje įvardijęs dar
vieną nežinomybę. Kiek Jūsų asmeniniame
gyvenime tų spalvų, kuriomis taip dosniai
dalinatės ne tik su jau ne pirma vaikų kar-
ta, bet ir su suaugusiais Jūsų kūrybos ger-
bėjais?

Ieškodama pa-
vadinimo savo nau-
jam kūrybos albu-
mui pasirinkau
frazę: „Balta ir
spalvota”. Rodos,
negali būti to „ir”.
Arba balta, arba
spalvota. Tačiau
sutikite – balta –
pati spalvočiausia
spalva, juk joje tel-
pa visos kitos.
Mano gyvenime
daug baltumo, ty-
los, ramybės.

Ar pagalvojate
apie savo kūrybos ger-
bėjus, kurie galbūt
pirmųjų tautinės ta-
patybės pamokų se-
miasi iš Jūsų knygelių
gyvendami svetur?

Esu viešėjusi
Čikagoje, labai šil-
tai pamenu vieš-
nagę „Draugo” re-
dakcijoje, margus susitikimus su
mane sutikusiais lietuviais. Esu ne-
mažai lietuvių bendruomenių aplan-
kiusi ir Europoje. Mane žavi ir įkvepia
lietuvių, gyvenančių svetur, noras iš-
saugoti lietuvių kalbą, kultūrą, ver-
tybes. Nuoširdžiai padedu įgyvendin-
ti jų sugalvotus projektus, jei į mane
kreipiasi.

Ko palinkėtumėte mažiesiems, toli
nuo tėvynės gyvenantiems Jūsų knygelių
skaitytojams, kurie nedidelių lituanistinių
mokyklėlių pagalba gali savo mintis reikš-
ti lietuvių kalba?

Vaikystėje, o ir ne tik vaikystėje,
labai svarbu turėti tikrą draugą. Tik
tuomet prasideda tai, kas turi prasidėti
būtinai, būtinai. Labai gerai, kai drau-
gų yra keletas. O kad jie atsirastų, šir-
delėje turi būti išpuoselėtas draugys-

tės sodas ar bent koks draugystės kam-
putis. Labai paslaptingas, žinomas tik
širdelės šeimininkui. O tokį kamputį
įkurti išmoko tėveliai, o kartais sene-
liai, kartais bibliotekininkai! Kartais
jį gali padėti sukurti net knyga. Taigi
pirmiausia linkiu, kad ta širdies ker-
telė atsirastų. O kai jau ji bus paruoš-
ta, draugai taip pat atsiras. Nes drau-
gams labai patinka širdies kampučiai,
ypač jei jie – paslaptingi. Ir tegul nors
vienas draugų būna tikras lietuvis.
Tuomet viskas bus gerai, nes jis mokės
lietuviškai. Su juo drauge į draugystės
sodą įžengs lietuviškos istorijos, lie-
tuviški žaidimai, lietuviški nuotykiai,
lietuviškos knygos, lietuviškai parašyti
laiškai, Lietuvos gamta ir visa, visa Lie-
tuva, į kurią gera sugrįžti, net jei ėmei
ir gimei Amerikoje.

Jūsų knygose dera dailininkės pa-
veikslai, iliustracijos, žaismingi piešinėliai,
poezija ir laisvos mintys apie gyvenimą ir
kūrybą. Ar kasdieniame gyvenime dera Si-
gutė Ach kaip mama, žmona ir menininkė?

To teisingiau būtų paklausti mano
šeimos narių. Manau, jie dažnai jau-
čiasi gyvenantys su savotišku „Karl-
sonu”, kuris ir vėl nežinia kur išskri-
do, nebaigęs statyti eilinio svajonių
bokšto. Bet jis „žadėjo sugrįžti...” (ci-
tata iš „Mažylis ir Karls onas, kuris gy-
veno ant stogo”). Ir aš – tikrai – visada
sugrįžtu ir pastatau visus pradėtus
svajoti bokštus. Tiesa, kartais vėluoju,
bet tai – jau kitos istorijos pradžia.

Dėkoju už pokalbį ir linkiu kuo daugiau
pastatyti spalvotų svajonių bokštų.

Ačiū už dėmesį ir labai turiningus
klausimus. 

Tarp dailininkės iliustruotų knygelių – ir ,,Bitė Maja”.

,,Linkiu, kad kiekvienas turėtų jei ne išpuoselėtą draugystės sodą, tai bent draugystės kam-
putį”.

Vilniaus rotušėje skleidėsi šimtamečių tradicijų lobynas – kovo 9-osios
vakarą čia pristatytos pirmosios dešimt į nacionalinį Nematerialaus kul-
tūros paveldo vertybių sąvadą įrašytos vertybės ir įteikti sertifikatai jų

saugotojams. Visas jas nuoširdžiai ir išradingai pristatė šių tradicijų saugo-
tojai – asmenys, šeimos, bendruomenės, valstybės ir savivaldybių institu-
cijos. Iškilmėse tradicinės kultūros puoselėtojus sveikino Lietuvos Respub-
likos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Jautriausią, tyliausią mūsų tradiciją – lopšines, kurias senovėje dainuoda-
vo mamos, papročius ir ritualus, kurių buvo laikomasi migdant vaikelį, prista-
tė paraiškos teikėja Lietuvos nacionalinio kultūros centro Folkloro poskyrio va-
dovė Jūratė Šemetaitė ir etninės kultūros ugdytoja Daiva Bradauskienė su šei-
ma.

Oracijomis, apeigine eisena ir linkėjimais
prisistatė įspūdingais aukštaitiškais kostiu-
mais pasipuošę etnografinio ansamblio
„Kupkėmis” nariai, vadovė ir paraiškos ren-
gėja Alma Pustovaitienė. Ansamblis tęsia
garsiojo kupiškėnų etnografinio vaidini-
mo tradicijas ir savo spektaklyje „Vesėlios
anoj šaly”, atkartojančiame krašto vestuvių
papročius, atlieka apeigines dainas, sutar-
tines, verkavimus, oracijas.

Senovinio stintelių ir seliavų gaudymo
žiemą sukant bobas Mindūnų kaime ant Bal-
tųjų Lakajų ežero tęstinumas rūpi žvejui Al-
bertui Kaminskui ir tradiciją palaikančiai Min-
dūnų bendruomenei. Bobos – tai specialūs
statinės formos su kartimi sukami įrenginiai
tinklams iš eketės traukti. 

Bene visuotiniausia lietuviška tradicija
išlieka Kūčių vakarienė. Tai – laukiamiausia

šeimos šventė, tad savo patirtimis bei palinkėjimais pasidalijo paraiškos ren-
gėja Lietuvos nacionalinio kultūros
centro Papročių ir apeigų poskyrio va-
dovė Nijolė Marcinkevičienė su šeima.

Bendruomeninę procesiją – kry-
žių lankymo tradiciją Griškabūdžio apy-
linkėse – giesme pristatė Bliuviškių kai-
mo bendruomenės ir Griškabūdžio pa-
rapijos žmonės. Net ir istorinių negan-
dų spausti, išlaikę paprotį, po Velykų,
prieš žemės darbus, lankyti kryžius lau-
kuose ir gyvenvietėse, prašyti apsaugos
sau ir kryžių statytojams, o vėliau kar-
tu vakaroti. 

Linksmą žiemos palydėtuvių – Už-
gavėnių – tradiciją pristatė Kurtuvėnų
bendruomenė. Ožio, meškos, gervės,
Lašininio, Kanapinio kaukėmis pasi-
puošę persirengėliai ir pavasarį kvietė,
ir smagiai pasakojo apie nuo XIX a. iš-
saugotą šventę. Savo šurmuliavimu
sujudinę visą salę, linkėjo, kad dabar jau
tikrai žiema išeitų.

Lietuviškas keptinis alus – unikali alaus gamybos tradicijų atmaina, senesnė
už darytinį alų: iš miežių tešlos suformuotus ir duonkepėje krosnyje iškeptus
kepalus sulaužydavo, užpildavo virintu vandeniu, brinkindavo, nuleisdavo misą
ir statinaitėse ją raugindavo. Ilgiausiai šio alaus gamyba praktikuojama Jūžin-
tų krašte, tad ten ir keliauja sertifikatas. 

Nukelta į 11 psl.

Pagerbti nematerialaus
kultūros paveldo vertybių

puoselėtojai 

Kurtuvėnų Užgavėnės. LNKC nuotraukos

Šiaudinių sodų tradicija.

Lopšinių ir vaikų ugdymo tradicijos
Lietuvoje.



Narius ir ypatiai jos Pirmininką  
Vydūnas.”  

–  Kokiais darbais fondo nariai pateisina Vydūno var-
dą?  

– Vydūno jaunimo fondo veikla įvairialypė.
Svarbiausia veikla – stipendijų teikimas išeivijos ir
Lietuvos studentams. Remiame įvairius Lietuvių
skautų sąjungos ir Lietuvos skautijos lavinimo pro-
jektus,  skautiškus leidinius. Per paskutiniuosius 10
m. esame paskyrę apie 750,000 dol. stipendijoms, pro-
jektams, leidiniams. Esame išleidę ir parėmę isto-
rinių, literatūrinių knygų spausdinimą (per 50).
1975–2005 buvo apdovanoti 25 labiausiai pasižymė-
ję savo srityje lietuviai visuomenininkai. Praveda-
me konkursus, šaškių ir šachmatų turnyrą, daly-
vaujame kalėdinėse ir Kaziuko mugėse.  

– Vydūno jaunimo fondas, įkurtas Akademinio skau-
tų sąjūdžio pastangomis remiami lietuviai studentai. Iš kur
gaunamos lėšos studentų paramai?  

– Seniau pagrindinis fondo pajamų šaltinis
buvo kalėdinių atvirukų spausdinimas ir platinimas.
Deja, sumažėjus kalėdinių atvirukų siuntėjų skai-
čiams, pagrindinis lėšų kaupimas yra dosnių rėmėjų
aukos ir palikimai. Lenkiame galvas ypač prieš šiuos
aukotojus – profesorę Birutę Ciplijauskaitę, fil. An-
taną  Dundzilą, geradarę Gražiną  Liautaud, inži-
nierių Leoną Maskaliūną, mecenatę Gražiną Mus-
teikienę, profesorių Romualdą Viskantą, kurie su-
prata Lietuvos atžalų ugdymo svarbą tiek Tėvynė-

DRAUGAS8 2018 KOVO 13, ANTRADIENIS

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus pa-

skelbė Vydūno metais. 2018-aisiais sukanka

150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, pub-

licistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Sto-

rostas). Vydūno metais siekiama priminti visuomenei

šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingu-

mą, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo

svarbą šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės

atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui.

Šią sukaktį mini ir Čikagos vydūniečiai. Kartu su Li-

tuanistikos tyrimo ir studijų centru ir Mažosios Lie-

tuvos fondu ir draugija kovo 18 d. visus maloniai

kviečia į Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ųjų gimi-

mo metinių minėjimą. Kalbinu Vydūno jaunimo fon-

do valdybos sekretorę Vidą Brazaitytę. 

– Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskel-
bė Vydūno metais. Numatyta išleisti Vydūno raštų tomus,
leidinius apie jį, kolekcinę monetą, net norima pastatyti
paminklą ir sukurti memorialinę, rekreacinę erdvę Klai-
pėdoje. O kokiais pasiekimais šioje Atlanto pusėje įsikū-
ręs Vydūno fondas pasitinka didžiojo mąstytojo gimtadienį?
Prašome prisiminti reikšmingiausius Vydūno fondo veik-
los momentus.  

– Neseniai šventėme  atkurtos Lietuvos  100-
metį. Vydūnas rašė: ,,Aš iš lietuvių tautos laukiu, kad
ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę,
tai esti, kad ji siektų aukštesnio, kilnesnio žmoniš-
kumo”.  

Vydūno vardas jaunimo fondui parinktas neat-
sitiktinai. Skautų akademikų vadovaujamas fondas
siekė ir siekia išlaikyti tautinį sąmoningumą ir rem-
ti tautinės kultūros išlaikymą ir ugdymą, kiek ga-
lima aktyviai dirbti ir remti vadovų darbą skautų
ir skaučių vienetuose, o svarbiausia – remti lietuvių
studentų studijas.  

Fondas buvo įkurtas 1952 m. kovo 23 d. tais pa-
čiais metais Vydūnas sutiko, kad fondas būtų pa-
vadintas jo vardu. Nuo 1953 m. pradėta duoti pa-
skolas studijoms. 1969 m. VYDUNAS YOUTH FUND,
INC. užregistruotas kaip pelno nesiekianti organi-
zacija Illinois valstijoje. Atsikūrus Lietuvai 1990 m.,
pradėta skirti stipendijas ir premijas studentams Lie-
tuvoje. 1991 m. spalio 19 d., Bitėnų kapinėse (Pagė-
gių savivaldybėje) buvo iškilmingai perlaidoti iš Det-
mold (Vokietijos) atvežti Vydūno palaikai. Fondas pa-
rėmė perlaidojimo išlaidas, taip pat Bitėnų kapinių
sutvarkymą. 2009 m. Fondui įteikta Lietuvos Tūks-
tantmečio žvaigždė už lietuvybės puoselėjimą Jung-
tinėse Amerikos Valstijose ir svarią paramą Lietu-
vos mokslo institucijoms ir studentijai. 2009 m. iš-
leista Vydūno jaunimo fondo 55-erių m. veiklos ju-
biliejinė knyga. 2017 m. Vydūno jaunimo fondas šven-
tė 65-metį. Jubiliejiniais metais buvo įsteigtos dvi var-
dinės premijos – Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tal-
lat-Kelpšų agronomijos studentams bei fil. Vytau-
to Mikūno pasižymėjusiems Akademinio skautų są-
jūdžio nariams, prof. Tomo Remeikio vardinė sti-
pendija studijuojantiems politinius arba humani-
tarinius mokslus ir fil. Antano Dundzilos fondas, re-
miantis mokslinius tyrimus, išsaugojimą istorinių
medžiagų, susijusį su lietuvių tautos sovietų oku-
pacijos laikotarpiu.  

– Žinoma, kad kuriant Vydūno jaunimo fondą buvo
kreiptasi į patį Vydūną, kad jis leistų fondą pavadinti savo
vardu. Gal galite skaitytojams trumpai priminti šią istori-
ją?  

– Atsiradus Vokietijoje pabėgėlių stovyklose,

daugelis studentų juto didelius sunkumus.
Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) Schein-
feld suvažiavime, 1949 m. vasario 18–20 d. d.,
buvo priimtas nutarimas steigti studenčių
skaučių draugovės ir Korp! Vytis bendrą šal-
pos fondą paremti skautišką studijuojantį
jaunimą. Prasidėjus emigracijai, fondo stei-
gimas buvo atidėtas, nes buvo stengtasi pa-
dėti Vokietijoje sergantiems Sąjūdžio na-
riams.  

1949 m. rugsėjo mėnesį buvo įkurti pir-
mieji Korp! Vytis ir Akademikių skaučių draugovės
(ASD) vienetai Čikagoje. Tuo laiku pavienių asme-
nų pastangomis buvo šelpiami pasilikusių Vokieti-
joje ASS skyrių nariai. 1951 m. rugpjūčio 18–19
d. d. Cleveland ASS suvažiavime nariai buvo ragi-
nami plačiau išplėsti šalpos veiklą. 1952 metų pra-
džioje Čikagoje šalpos mintį ugdyti pradėjo du stu-
dentai: senj. Albertas Vengris ir senj. Algirdas Ste-
paitis. Čikagos ASS skyrius tais metais surengė kau-
kių balių ir iš gauto pelno 300 dol. paskyrė šalpos rei-
kalams. 1952 m. kovo 23 d. Čikagos ASS skyriaus
(Korp! Vytis pirmininkas senj. Juozas Ivanauskas,
ASD pirmininkė fil. Ona Ščiukaitė) posėdyje nutarta
steigti šalpos fondą ir pavadinti didelio skautų bi-
čiulio ir Korp! Vytis garbės nario dr. Vydūno vardu.
Gavę sutikimą iš dr. Vydūno, tuomet  gyvenusio Det-
mold, Vakarų Vokietijoje, fondą pavadino „Lietuvių
akademikų skautų dr. Vydūno vardo šalpos fondas”.
Dr. Vydūnas laiške, 1952 m. gegužės 5 d. išsiųstame
iš Detmold, rašė: „Didžiai gerbiamas A.S.S. Valdy-
bos Pirmininke,  mielai sutinku, kad būtų pavadintas
mano vardu Šalpos Fondas mokslus einantiems
Skautams ir Skautėms pašalpai teikti.  

Kartu ir pareiškiu nuoširdų linkėjimą, kad vi-
siems Skautams, visoms Skautėms mokslas būtų ne-
tiktai visokia labai svarbių žinių įsigijimas, ale jų
esmės sąmoningumo žadinimas, kad jis taptų reikš-
mingu pasauliniam  ypatiai  žmonių gyvenimui ir
žmonių susivokimui viso gyvenimo, visos Visatos Iš-
eigoje ir Jus Malonės Palaiminime.  

Taip sveikina nuoširdžiai visus A.S.S. Valdybos

Išlaikykime tautinį
sąmoningumą ir

mūsų kultūrą

2016–2019 metų Vydūno jaunimo fondo valdyba (iš k.):  iždininkas dr. fil. Arūnas Draugelis, sekretorė fil. Vida Brazai-
tytė, raštinės administratorius fil. Šarūnas Rimas, vicepirmininkė fil. Aldona Rauchienė, pirmininkas fil. Gintaras Plačas,
ryšininkė su visuomene fil. Jūratė Variakojienė, finansų administratorius fil. Leopoldas von Braun. Nuotraukoje nėra:
jaunimo atstovės fil. Alinos Meilytės. VJF archyvo nuotr.

Vydūnas (Vilhelmas Storostas).
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je, tiek išeivijoje ir dosniai remia Vydūno
jaunimo fondą.  

– Fondo tikslas, kaip rašė Vydūnas, sutik-
damas duoti savo vardą, yra skatinti, kad
mokslas nesiribotų vien atskirų žinių pasisavi-
nimu, bet ir asmenybės tobulinimu. Fondas jau-
nimui jau yra išdalinęs ne vieną tūkstantį. Kaip
manote, ar šių dienų jaunimas seka Vydūno pė-
domis?  

– Šių dienų išeivijos jaunimas nepa-
žįsta Vydūno. Apie jį nesimokėme litua-
nistinėse mokyklose, Pedagoginiame li-
tuanistikos institute, Lituanistikos semi-
naruose. Kodėl? Sunku atsakyti. Manau,
kad jo veikla, jo raštai turėtų būti įtrauk-
ti į dabartinę JAV LB Švietimo tarybos
programą. Vydūnas buvo daugialypis tau-
tos patriotas. Vydūno žodžiai ir mintys ir
šių laikų  žmonėms padeda mąstyti, tobu-
lėti, skatina tapti geresniais. Ar žinojote,
kad Vydūnas buvo vienintelis lietuvis,
priimtas į pasaulinę rašytojų draugiją
(1925 m. jis tapo PEN klubo nariu.) prieš
Antrąjį pasaulinį karą? Ar žinojote, kad ar-
tėjant rašytojo  70-mečiui, prasidėjus na-
cistinės Vokietijos valdžios persekioji-
mams, Vydūnas pakliuvo į Tilžės kalėjimą?
Sužinoję apie tai, ėmė protestuoti garsūs
pasaulio kultūros veikėjai, ir Vydūnas
greitai iš ten buvo paleistas. 1940 m. Vy-
dūnas buvo pristatytas Nobelio premijai,
tačiau beprasidedantis karas sukliudė tap-
ti jos laureatu.  

Jaunimas Lietuvoje yra daugiau su-
sipažinęs su Vydūnu. Vydūno draugija
yra varomoji jėga, išlaikanti Vydūną gyvą,
svarbų ir šiuolaikišką Lietuvoje. 

– Vydūno jaunimo fondo stipendijos stu-
dijuojančiam jaunimui yra ne tik finansinė pa-
rama, tai taip pat yra įsipareigojimas puoselė-
ti lietuvybę, nepamiršti savo krašto, savo lie-
tuviškų šaknų, lygiai taip pat nepamiršti fondų
– grįžti čia, savanoriauti, padėti. Ar galite pa-
teikti pavyzdžių, kai buvę stipendininkai savo
darbu prisideda prie Vydūno fondo veiklos?  

– Į šį klausimą negaliu atsakyti, nes as-
menys, kurie galėtų į jį atsakyti, jau iške-
liavę į Amžinuosius namus. Klausimas
geras, deja, neturime dabartinių pavyz-
džių.  Kita vertus, gal ateis tas laikas, kai
jaunimas aktyviai įsijungs į mūsų veiklą. 

–  Ilgus metus prie Vydūno jaunimo fondo
valdybos vairo stovėjo Vytautas Mikūnas? Koks
jo įnašas į fondo veiklą?  

– Fil. Vytautas Mikūnas buvo Vydūno
jaunimo fondo siela ir širdis. Nė vienas Vy-
dūno jaunimo fondo darbuotojų per dau-
giau kaip 36-erius metus neįdėjo į šio fon-
do auginimą, puoselėjimą, klestėjimą tiek
daug sielos, jėgų ir širdies, kaip ilgametis
valdybos pirmininkas. Jo vadovavimo
metu buvo išmokėtos 220 paskolos studijų
reikalams, suteiktos 49 stipendijos litua-
nistiką studijuojantiems, 165 Lietuvos stu-
dentams suteiktos stipendijos, 7 studen-
tams įteiktos Akademinio skautų sąjū-
džio garbės narių – rašyt. Sofijos Čiurlio-
nienės, sol. Vincės  Jonuškaitės-Zaunie-
nės, prof. Igno Končiaus, prof. Stepono Ko-
lupailos, Broniaus Kviklio – įkurtos pre-
mijos, visuomeninio lietuviško darbo kur-
sus baigė 12 asmenų; išleista 1,185,000 ka-
lėdinių atvirukų, 20 asmenų pagerbta žy-
menimis ir apdovanota piniginėmis do-
vanomis, išleista 18 knygų, išleisti Lietuvos
topografinis ir iliustracinis žemėlapiai.  

Fil. Mikūnas dalyvaudavo visuose lie-
tuviškuose renginiuose, skelbdamas fondo
geruosius darbus, skatindamas visus pri-
sidėti prie fondo išlaikymo. Jis mylėjo
jaunimą – savo plačia šypsena sutikdamas
kiekvieną, ragindavo dalyvauti fondo
skelbtuose rašinių konkursuose, siūlė pa-
skolas studijoms, skatino dalyvauti lietu-
viškoje visuomeninėje veikloje. Jo paska-
tinimo dėka esu Vydūno jaunimo fondo
narė nuo 1998 metų. Pagalvojus apie fil. Vy-
tautą Mikūną, prisimenu Nijolės Lauka-
vičienės eilėraščio pos-melį:  ,,Nuostabi lie-

tuviška žemė – auga žali ąžuolai – / Ant
rankų savų išaugino ji ąžuolus vyrus:  / Jie
stiprūs ir gražūs; dideli savo siekiais,  / idė-
jom, darbais... ”

Tvirtai tikiu, kad didysis tautos mąs-
tytojas Vydūnas ir fil. Vytautas  Mikū-
nas būtų buvę geriausi draugai!

– Fondas palaiko glaudžius ryšius su Lie-
tuvoje veikiančia Vydūno draugija. Vydūno
jaunimo fondas ir Vydūno draugija (Lietuva), no-
rėdami pagerbti žymų Mažosios Lietuvos kultūros
veikėją, Akademinio skautų sąjūdžio Garbės narį,
humanistą, filosofą, rašytoją Vydūną, įsteigė Vil-
helmo Storosto-Vydūno vardinį apdovanojimą.
Kam ir už ką skiriamas šis apdovanojimas?  

– Vydūno jaunimo fondas ir Vydūno
draugija, norėdami pagerbti žymų Mažo-
sios Lietuvos kultūros veikėją, Akademi-
nio skautų sąjūdžio Garbės narį, huma-
nistą, filosofą, rašytoją Vydūną, ir siekda-
mi paskatinti mokslinius tyrimus  vydū-
nistikos srityje, 2014 m. birželio 30 d. įstei-
gė Vilhelmo Storosto-Vydūno vardinį ap-
dovanojimą.  

Vilhelmo  Storosto-Vydūno  vardo ap-
dovanojimas skirtas Lietuvos universite-
tų studentams, puikiai ir labai gerai ap-
gynusiems bakalauro, magistro darbus ir
daktaro disertacijas vydūnistikos srityje.
Konkurse gali dalyvauti filosofijos, religi-
jotyros, literatūrologijos, kalbotyros, me-
notyros, sociologijos, kultūrologijos, isto-
rijos, etnologijos, knygotyros, žurnalisti-
kos, edukologijos, psichologijos, politolo-
gijos, sveikatos (medicinos) mokslo studi-
jų sričių studentai. Taip pat gali būti pri-
statomi ir kaip magistro darbai apginti dai-
lės, muzikos, kino kūriniai, režisuoti spek-
takliai bei aktoriniai vaidmenys.  

Vydūno jaunimo fondas įsipareigojo
penkerius metus (kartą per metus) skirti
premijoms 1,000 dol. magistro darbo auto-
riui, kurį atrinks draugijos tarybos suda-
ryta konkurso komisija.

– Vilhelmas Storosta-Vydūnas – neeilinė as-
menybė. Tačiau šiandien šis mąstytojas, „gy-
venimo tobulintojas” dar neįvertintas tiek, kiek
gali būti naudingas kiekvienam iš mūsų. Ką, Jūsų
nuomone, reikėtų daryti, kad Vydūno idėjos grei-
čiau mus pasiektų?  

– Humanistas, filosofas, rašytojas, kul-
tūros veikėjas Vilhelmas Storostas-Vydū-
nas parašęs: ,,Lietuvių tauta yra maža. Jai
itin reikalinga eiti su kūrybos žengimu. To-
dėl ir visas mūsų darbas turėtų būti suža-
dinti mūsuose aukščiausių žmoniškumo
galių. Tatai turėtų būti mūsų žvaigždė, į ku-
rią atsižiūrime kurdami tautinį savo gy-
venimą”. 

Šūkis AD MELIOREM! („Vis geryn, vis
aukštyn!”) –  kiekvieno Akademinio skau-
tų sąjūdžio nario idealas. Tai yra kelrodis,
kuriuo turėtumėm vadovautis, skelbiant
Vydūno idėjas išeivijoje. Pirmas žingsnis
– kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų
centru bei Mažosios Lietuvos fondu ir
draugija ruošiamas renginys paminėti
Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ųjų gimimo
metinių sukaktį. Nuoširdžiai kviečiame vi-
sus ,,Draugo” skaitytojus į ypatingą Vy-
dūno biografinę, literatūrinę bei muziki-
nę „kelionę” kovo 18 d., 12:30 val. p. p., Pa-
saulio lietuvių centro  Lemonte, IL, di-
džiojoje pokylių salėje. Vietas užsisakyti ga-
lima  tel. 708-598-7438 arba el. pašto adresu:
aldrauch@gmail.com (Aldona Rauchienė)

Vėliau žadame paruošti trumpą prog-
ramą visų Čikagos lituanistinių mokyklų
mokiniams bei vietiniams skautų tun-
tams, kuria norėtumėm pasidalinti ir su
kitų išeivijos miestų bendruomenėmis. 

Mes Lietuvos vaikai
stovėsim vienširdžiai
tvirta dora, rankoj ranka
visi už Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą.      

– Dėkoju už pasidalinimą mintimis ir lin-
kiu gražaus minėjimo.

,,Misija Sibiras”

nesnaudžia ištisus metus 
„Misija Sibiras” bendruomenė kviečia susipažinti

su organizacijos veikla  šį jubiliejinį vasarį.

Švęsdami Lietuvą, visą vasario mėnesį skyrėme pristatymams skirtinguo-
se Lietuvos regionuose. 4 savaites keliavome po Suvalkiją, Žemaitiją, Aukš-
taitiją ir Dzūkiją, rengdami pristatymus ne vien mokyklose, bibliotekose,
bendruomenių kultūros centruose, bet ir kviesdami į didžiuosius pristatymus
Šakiuose, Mažeikiuose, Panevėžyje bei Alytuje. Kadangi šiųmetė ekspedicijos
komanda buvo iš pačių skirtingiausių Lietuvos regionų, kai kuriuose pri-
statymus emocijomis dalinomės kalbėdami tarmiškai!

Taip pat vasarį tęsėme dar praėjusiais metais pradėtą iniciatyvą #Įsimin-
kimJųVardus ir visus kvietėme sekti Vasario 16-osios Signatarų pėdomis
ir ieškoti jų pėdsakų visoje Lietuvoje. Tokiu būdu stengėmės parodyti, jog
signatarai nėra vien tolimos asmenybės, gyvenusios prieš 100 metų – su
mumis jų darbai tebegyvena ir šiandien!

Vasario 15 d., atkurtos Lietuvos šimtmečio išvakarėse, visa „Misija Sibiras”
bendruomenė susirinko paminėti dar vieną svarbią progą. Šią dieną ilga-
mečiam ekspedicijos vadovui Arnoldui Fokui Lietuvos Respublikos prezi-
dentė D. Grybauskaitė įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medalį. Kaip
sakė pats ekspedicijos vadovas, tai yra ne vien jo paties, bet ir visų projekto
dalyvių, rėmėjų, partnerių, draugų medalis!

Norėdami pasidalinti įspūdžiais iš ekspedicijos su dar daugiau žmonių, va-
sario 21 bei 22 d. visus kvietėme į projekto dokumentinio filmo premjeras
Vilniuje bei Kaune, kurios nudžiugino pilnomis salėmis žiūrovų! Doku-
mentinis filmas buvo parodytas kovo 11 d. LRT televiziją.

Šiemet, minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, užsibrėžėme tikslą fotoparodą
paskleisti po visą Lietuvą ir taip pilietiškumo žinia pasidalinti net tolimiau -
siuose šalies kampeliuose. Prie parodos eksponavimo taškų visoje Lietu-
voje jungiasi mokyklos, bibliotekos, kultūros centrai, muziejai, savivaldy-
bės. Su vietomis, kur galima išvysti „Misija Sibiras’17” parodą, galima su-
sipažinti organizacijos internetinėje svetainėje.

Raminta Kėželytė
– Labdaros ir paramos fondas „Jauniems”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

L. Mažylis paskelbtas „Metų valstybės kūrėju“ 
Vilnius (ELTA) – Vilniaus uni-

versiteto (VU) Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto (TSPMI)
bendruomenė kovo 11-osios proga pa-
skelbė Lietuvos valstybei 2017 metais
labiausiai nusipelniusį asmenį –
„Metų valstybės kūrėją”. Juo „už sėk-
mingą asmeninę iniciatyvą ieškant Va-
sario 16-osios akto ir reikšmingą indėlį
įtvirtinant Valstybės idėją” tapo isto-
rikas, politologas, Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Liudas Ma-
žylis. 

Praėjusiais metais L. Mažylis nu-
stebino istorikų bendruomenę ir visą
Lietuvą Berlyno valstybiniame ar-
chyve atradęs Vasario 16-osios Valsty-
bės atkūrimo akto originalą. Galiausiai
profesorius tapo savotišku smalsumo,
ryžto ir inovatyvumo simboliu visoje
valstybėje.

Iškilmingame apdovanojimo ren-
ginyje atsiimdamas „Metų valstybės
kūrėjo” apdovanojimą – simbolinę ply-
tą – L. Mažylis sakė, kad „dabar, kai jau
atšventėme valstybės šimtmetį, galime

matuoti savo valstybės amžių šimt-
mečiais. Būkite drąsūs ir kūrybiški ir
taip švęsime dar šimtą! Žinoma, ne
mes patys, bet švęs kiti, ateinančios
kartos”, – kiek šmaikštaudamas kal-
bėjo profesorius.

Šis apdovanojimas yra jau ket-
virtasis. „Metų valstybės kūrėju” 2015
m. „už nuoseklų, ryžtingą ir bekomp-
romisį Lietuvos tapatybės ir vertybinės
pozicijos kūrimą” tapo tuometis Lie-
tuvos ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis. 2016 m. už nuopelnus stip-
rinant Lietuvos energetikos nepri-
klausomybę juo išrinktas tuometis
energetikos ministras Rokas Masiulis,
o praėjusiais metais apdovanojimas
įteiktas žurnalistui Andriui Tapinui
„už jaunimo pilietiškumo ir politinio
aktyvumo skatinimą, tiriamosios žur-
nalistikos puoselėjimą”. 

Kandidatais į apdovanojimą gali
tapti nepriekaištingos reputacijos po-
litikai, valstybės tarnautojai, visuo-
menininkai, verslo atstovai, iniciaty-
vūs piliečiai ar organizacijos. 

Išrinkta Lietuvos atstovė „Eurovizijoje“ 
Vilnius (BNS) – Gegužę

Portugalijos sostinėje Lisa-
bonoje Lietuvai atstovaus
24 metų dainininkė Ieva Za-
simauskaitė su lyriška daina
„When We're Old”.

Parlamentų vadovai priešinasi dujotiekiui  
Vilnius (ELTA) – Į iškilmingą

Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos minėjimą Seime atvykę
Latvijos ir Lenkijos parlamentų va-
dovai kartu su Seimo pirmininku Vik-
toru Pranckiečiu pasirašė kreipimąsi
į Europos valstybių parlamentų va-
dovus, atkreipdami Europos šalių dė-
mesį į Europos Energetinės sąjungos
pagrindinius principus ir politinį du-
jotiekio „Nord Stream 2” kontekstą. 

„Nors formaliai „Nord Stream 2”
yra pristatomas kaip komercinis pro-
jektas, jis iš tiesų yra Rusijos valsty-
binės politikos instrumentas. Projek-
tu „Nord Stream 2” nesiekiama di-
versifikuoti dujų tiekimo šaltinius.
Projekto tikslas – pagilinti ES, ypač Vi-
durio ir Rytų Europos šalių, energeti-
nę priklausomybę nuo Rusijos ir taip
išlaikyti jų pažeidžiamumą”, – sakoma

pasirašytame dokumente. 
Kreipimesi Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis, Latvijos Saei-
mos pirmininkė Inara Mūrniece ir
Lenkijos Seimo Maršalka Marek Kuch-
cinski ragina Europos valstybių par-
lamentus aktyviau įsitraukti į skaid-
rią, pasitikėjimu grįstą diskusiją, nuo
kurios priklausys viso žemyno skaid-
rios Europos Sąjungos energetinės
rinkos išlaikymas. Parlamentų vado-
vai pakvietė prie šio atviro laiško pri-
sijungti ir kitų Europos šalių parla-
mentų vadovus. 

„Raginame visas Europos šalis ir
Jungtines Amerikos Valstijas pradėti
tvirtą ir visapusišką dialogą, pagrįstą
skaidrumu ir savitarpio pasitikėjimu,
siekiant užtikrinti saugią, klimatą tau-
sojančią ir visiems piliečiams priei-
namą energiją”, – sakoma dokumente. 

Vilniuje tvarkys istorines kapines
Vilnius (Savivaldybės info) – Sos-

tinėje pradedamos tvarkyti istorinės
Rasų kapinės, tam skirta daugiau kaip
2 mln. eurų.

Rasų kapinėse bus sutvarkytos še-
šios koplyčios, tvora, 341 avarinės būk-
lės kapavietė, iš jų 141 yra įtrauktos į
kultūros vertybių registrą. Taip pat bus
atnaujinti ir sutvarkyti istoriniai ka-
pinių takai, laiptai, stabilizuoti be-
slenkantys šlaitai, apšvietimas, įreng-
tos vaizdo stebėjimo sistemos.

Už savivaldybės lėšas planuoja-
ma atnaujinti kapinių administracijos
pastatą, kapinių tvoras.

Žadama, kad istorinės Rasų kapi-
nės bus baigtos tvarkyti iki 2020 metų.

„Rasų kapinės – vienas didžiausių
turistų traukos objektų Vilniuje,

įtrauktas į daugybę paveldosaugos ka-
talogų visame pasaulyje. Sutvarkius
šią istorinę vietą, Vilniuje turėsime dar
didesnį turistų srautą”, – sako Vil-
niaus meras Remigijus Šimašius.

Rasų kapinės įkurtos 1801 metais.
Čia yra atgulę Lietuvos nepriklauso-
mybės kūrėjai Jonas Basanavičius,
Povilas Višinskis, broliai Vileišiai,
dailininkas ir kompozitorius Mikalo-
jus Konstantinas Čiurlionis, moksli-
ninkas Mykolas Romeris, Lietuvos ka-
riuomenės kariai, žuvę 1920 metais ko-
vojant už Vilnių, 1941 metų birželio su-
kilimo dalyviai, pirmųjų lietuviškų
draugijų steigėjai, 1863–1864 metų su-
kilimo dalyviai, Vilniaus universiteto
profesoriai, rašytojai, muzikai, akto-
riai, dailininkai.

S. Skripal nukentėjo nuo paralyžiuojančios medžiagos 
Londonas (ELTA) – Restorane,

kuriame valgė apnuodyti buvęs Rusi-
jos žvalgybininkas Sergejus Skripal ir
jo dukra, tyrėjai aptiko nervus para-
lyžiuojančios medžiagos pėdsakų.

Medžiagos pėdsakų rasta Pietų
Anglijos Solsberio mieste esančiame
italų restorane „Zizzi”, kur kovo 4 die-
nos popietę valgė tėvas su dukra.

S. Skripal – buvęs Rusijos karinės
žvalgybos pulkininkas, 2006 metais
Rusijoje pasodintas į kalėjimą dėl šni-
pinėjimo Didžiajai Britanijai, – kartu su
dukra buvo rasti be sąmonės ant suo-
liuko šalia prekybos centro Solsberyje.

S. Skripal byla paskatino spėliones,
kad už buvusio šnipo apnuodijimo gali
slėptis Rusijos valstybės veikėjai. Šį at-
vejį imta lyginti su kitomis įtartinomis
Rusijos piliečių mirtimis Didžiojoje
Britanijoje, ypač su Aleksandro Litvi-
nenko mirtimi 2006-aisiais bei Alek-
sandr Perepiličn 2012-aisiais.

66-erių S. Skripal ir 33-ų jo dukra
Julija ligoninėje vis dar kovoja už gy-
vybę. 

Asmenims, kurie lankėsi restora-
ne ir smuklėje, patariama išsiskalbti
drabužius ir nuvalyti kitus asmeninius
daiktus. 

Pareigūnai aptarė importo tarifus
Briuselis (ELTA) – ES prekybos ko-

misarė Cecilia Malmstrom susitiko su
JAV prekybos atstovu Robert Lighthizer
aptarti neseniai paskelbto JAV spren-
dimo taikyti importo muitų tarifus
plienui ir aliuminiui. Europos Sąjunga
tikisi, kad jai bus pritaikyta išimtis. 

Trišalis susitikimas, kuriame da-
lyvavo ir Japonijos ekonomikos, pre-
kybos ir pramonės ministras Hiroshi-
ge Seko, surengtas po to, kad D. Trump
pasirašė įsaką dėl importo muitų tai-
kymo plienui ir aliuminiui. 

Įstatymas dėl muitų įvedimo įsi-
galios per 15 dienų nuo įsako pasira-

šymo. Plieno importui įvedamas 25
proc. muitas, aliuminio importui – 10
proc. muitas. Tačiau D. Trump neat-
metė galimybės, kad kai kurioms ša-
lims bus numatytos išimtys – tarp jų
Kanada, Meksika ir Australija. 

Blokas tvirtina, kad su Jungtinė-
mis Valstijomis yra sudaręs ilgalaikį
aljansą ir bendradarbiauja sprendžiant
problemas dėl perteklinių pajėgumų
plieno sektoriuje. 

Žadama, kad, jeigu tarifai bus tai-
komi, bus imtasi atsakomųjų priemo-
nių, laikantis Pasaulio prekybos or-
ganizacijos taisyklių. 

V. Putinas negrąžins Krymo Ukrainai
Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas teigia jo-
kiomis aplinkybėmis negrąžinsiąs
Krymo Ukrainai. Tai jis pareiškė nau-
jame dokumentiniame filme, pasiro-
džiusiame likus vos savaitei iki kovo 18-
ąją vyksiantiems šalies prezidento rin-
kimams. Rusijos prezidento rinkimų,
kuriuose, beveik neabejojama, jis vėl
švęs pergalę.

„Ką, jūs išprotėjote?” – į žurnalis-
to klausimą, ar būtų kokios nors ap-
linkybės, kuriomis Rusijos lyderis
būtų pasirengęs atiduoti Krymą, atsa-

kė jis.
„Tokių aplinkybių nėra ir niekada

nebus”, – pridūrė jis 2,5 val. trunkan-
čioje dokumentinėje juostoje „Putinas”

2014 metais Rusija aneksavo Uk-
rainos Krymo pusiasalį ir ėmė remti
prorusiškus separatistus šalies rytuo-
se po to, kai Vakarų šalių palaikomas vi-
suomenės judėjimas nuvertė Ukrainą
valdžiusį Kremliaus remiamą režimą.

Po pusiasalio aneksijos Europos ša-
lys ir JAV įvedė sankcijas Rusijai, o
Maskvos ir Vakarų santykius ištiko
rimčiausia krizė nuo Šaltojo karo laikų.

Rusija išbandė „tobulą“ viršgarsinę raketą
Maskva (ELTA) – Ru-

sija paskelbė sėkmingai iš-
bandžiusi viršgarsinę ra-
ketą, kurią prezidentas Vla-
dimiras Putinas anksčiau
pavadino „tobulu ginklu”.

Itin tiksli raketa „Kinz-
hal” (Peilis) buvo paleista iš
„MiG-31” tipo viršgarsinio
perėmimo naikintuvo.

Savo metiniame pra-
nešime Rusijos prezidentas teigė, kad
šios raketos greitis 10 kartų viršija gar-

so greitį ir kad ji esą gali įveikti oro gy-
nybos sistemas.

V. Putinas nevadovaus šaliai amžinai
Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas pareiškė ne-
planuojantis keisti Konstitucijos, kad
išliktų Kremliaus vadovo poste po
2024-ųjų.

Kovo 18 d. rinkimuose V. Putinas
varžysis su septyniais kitais kandida-
tais, tačiau jo pagrindiniam kritikui
Aleksejui Navalnui nebuvo leista ba-
lotiruotis. 

A. Navalnas yra aršus Rusijos pre-

zidento Vladimiro Putino kritikas. 41-
erių opozicijos atstovas pats norėjo
dalyvauti prezidento rinkimuose. Ta-
čiau dėl ginčytinos lygtinės laisvės at-
ėmimo bausmės Rinkimų komisija at-
metė jo kandidatūrą. Todėl A. Navalnas
paragino boikotuoti balsavimą ir or-
ganizuoja visuotinius protestus prieš
valdžios viršūnes.

V. Putinas Kremliuje šeimininka-
vo jau tris kadencijas.

Kinijai prezidentas vadovaus kiek norės
Pekinas (BNS) – Kinijos parla-

mentas balsavo, kad būtų panaikinti ap-
ribojimai prezidento kadencijoms, ir to-
kiu būdu atvėrė kelią prezidentui Xi
Jinping valdyti šalį visą savo gyvenimą.

Beveik trys tūkstančiai Naciona-
linio Suvažiavimo delegatų priėmė
pluoštą atitinkamų pataisų Konstitu-
cijoje – už jas balsavo 2 958 delegatai, du
buvo prieš ir trys susilaikė.

Rusija išbandė viršgarsinę raketą.
Aviation Analysis Wing nuotr.

Lietuvai Portugalijoje atstovaus
daina, įkvėpta Almos ir Valdo
Adamkų gyvenimo ir meilės is-
torijos.                       LRT. Lt nuotr.
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AKIŲ LIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ gyDyTOjAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

A † A
KLARA VIRŠKUVIENĖ 
(PONELYTĖ) RUGIENĖ

Š. m. vasario 13 d. šeimos narių
apsuptyje ramiai mirė  Johns
Creek, Georgia, sulaukusi 94 metų
amžiaus.

Gyveno Johns Creek, Georgia,
anksčiau – Flint, Michigan ir West
Palm Beach, Florida.

Gimė  1923 m. gruodžio 15 d.
Šiauliuose. Buvo viena iš 4 vaikų
Barboros (Parokaitės) ir Prano
Ponelių šeimoje. Studijavo medici -
ną Vytauto Didžiojo universitete
Kaune.

Į Ameriką atvyko po karo iš Tu-
bingeno, Vokietijos. Ame ri koje iš-
gyveno 68 metus.

Nuliūdę liko: dukros Audronė su vyru Mark Browning ir Da nu-
 tė su vyru Paul Mahady; sūnus Vytautas su žmona Catherine Virš-
kus; 8 anūkai, 3 proanūkai, daug dukterėčių bei sūnėnų.

Klara buvo žmona a. a. Juozo Virškaus; mama a. a. sūnelio Al-
 gi  manto, kuris kūdikystėje mirė Dresdene, Vokietijoje; žmona a.
a. Antano Rugio; sesuo a. a. Marijos Gražulis, a. a. Viktoro ir a. a.
Alfonso Ponelių.

Velionė buvo nuostabi šeimininkė, puiki siuvėja, sau ir vai kams
siūdavo ir megzdavo rūbus, kūrė labai gražius odos dir bi nius ir ne-
paprasto grožio margučius. Ji taip pat labai mylėjo Lie tu vą ir iš-
lai kė jos tradicijas, gamindama lietuviškus valgius bei puo se lėdama
įvairius lietuviškus papročius.

A. a. Klara buvo uoli šv. Benedikto, Johns Creek GA, parapijos
narė.

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos balandžio 14 d., šeš-
ta dienį, 10:30 val. ryto St. Benedict bažnyčioje, 11045 Parson Road,
Johns Creek, GA.

Vietoje gėlių šeima prašo jos vardu aukoti šv. Benedikto baž ny-
čiai. 

Nuliūdę  dukros ir sūnus su šeimomis bei kiti artimieji

Laidot. direkt. Bill Head Funeral Homes Duluth Chapel, 
tel. 770-476-2535  

el. paštas:www.billheadfuneralhome.com

Atkelta iš 7 psl.

Paraiškos rengėja Lietuvos nacionalinio kultūros centro Folkloro pos-
kyrio vyresnioji specialistė Audronė Vakarinienė, ansamblių „Nalšia”, „Po-
ringė” bei „Reketukas” šokėjai parodė lietuviškos polkos žingsnelius, jos
variantus ir, šauniems muzikantams pritariant, pakvietė vakaro dalyvius
kartu pašokti. 

Po šokių suskambo vingrios pietų dzūkų dainos, kurias atliko gausus
Žiūrų folkloro ansamblio šeimų būrys. Senųjų dainininkų vaikai ir vai-
kaičiai perėmė Žiūrų kaime išlikusią pietų dzūkų dainavimo tradiciją ir
ypatumus. Kas savaitę sugrįžę iš įvairių kraštų jie renkasi kurioje nors tro-
boje ir kartu dainuoja. 

Apie vienus įspūdingiausių senųjų tautodailės dirbinių – šiaudinius so-
dus – pasakojo Vilniaus etninės kultūros centro direktorė Milda Ričkutė
ir paraiškos rengėja, sodų pynėja Marija Liugienė kartu su bendramintė-
mis iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio ir Jonavos. Šiaudiniais paukšteliais, sau-
lutėmis puošti sodai buvo kabinami virš vestuvinio stalo, kūdikio lopšio,
dovanojami jaunavedžiams, tikint ir linkint, darnos namuose ir aplink. 

Savo užaugintus, kaip sako pynėjai, sodus kartu su geriausiais linkė-
jimais moterys padovanojo kitų vertybių saugotojams.

Renginyje taip pat dalyvavo sąvado kūrėjai – Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro direktorius Saulius Liausa ir direktoriaus pavaduotoja Vida
Šatkauskienė, sąvado komisijos pirmininkė Irena Seliukaitė, bei kiti
svečiai. Sąvado valdytojas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir tvar-
kytojas Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) paraiškų teikimą
sąvadui skelbs kiekvienais metais, tad savo tradicijas saugančios ir tę-
siančios bendruomenės turės galimybę jas išryškinti ir parodyti kitiems.

LNKC info 

Pagerbti nematerialaus kultūros
paveldo vertybių puoselėtojai 

Kupiškėnų vestuvių saugotojus sveikina kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson.

Vaikinų grupė ,,Ugniavijas”.
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Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, tapo „Draugo” garbės prenume-
ratore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus.  Nuoširdžiai dėko-
jame, kad skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Gavėnios rekolekcijas ir susitaikinimo sak-
ramento (asmeninės išpažinties) apeigas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) kovo 17 d., šeštadienį, nuo
3 iki 4 val. p. p. praves svečias iš Lietuvos,
Vilkaviškio vyskupijos kunigas, teologijos m.
daktaras Žydrūnas Kulpys. Kviečiame visus
pasiruošti šv. Velykoms.

� Kovo 18 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Galite už-
prašyti šv. Mišias už mirusius gimines ir drau-
gus. Po šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

� Kovo 18 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Šv.
Adalberto parapijos salėje, 30 3rd street, Eli-
zabeth, NJ, teatro grupė ,,Veidai” (Čikaga) ro-
dys šviesos, muzikos ir šokio spektaklį ,,Snie-
go karalienė”. Režisierės Vaidos Vaičiulytės
spektaklis skirtas visai šeimai. Bilietai (10 dol.)
– prie įėjimo.

� Virginijaus Barkausko vargonų muzikos re-
čitalis vyks kovo 18 d., sekmadienį, 3:15 val.
p. p. St. Patrick’s Cathedral, 5th Ave. and 51st
St., New York, NY 10022. Skambės Bach,
Guillou, Naujalio ir Vierne kūriniai.

� Kovo 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p. SLA
307 (307 West 30 St., New York, NY
10001) vyks susitikimas su režisiere Gabriele
Urbonaite ir kinotyrininku Luku Brašiškiu. Su-
sitikimo metu G. Urbonaitė pristatys savo
trumpametražį filmą ,,Namo”, o L. Brašiškis
pasidalins įžvalgomis apie erdves naujos
kartos Baltijos šalių kine. Įėjimo mokestis –
auka. Renginys vyks anglų kalba.

� Audriaus V. Plioplio instaliacijų paroda
,,Columns of Thought” veiks kovo 27 – ba-
landžio 10 dienomis Rockefeller Memorial
Chapel, University of Chicago (5850 S.
Woodlawn Ave., Chicago, IL 60637). Paro-
dos pristatymas, dalyvaujant autoriui – ba-
landžio 4 d., trečiadienį, 7:30 val. v.

Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores, IN
kovo 18 d., sekmadienį, kviečia į 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio 
ir Nepriklausomybės atkūrimo, 

Kovo 11-osios, minėjimą. 
1 val. p. p. – lietuviškos šv. Mišios, 

2 val. p. p. – minėjimas ir meninė programa.
Mišiose ir meninėje dalyje girdėsime pop chorą

,,Svajonė” (vad. Alina Šimkuvienė).
Po programos bendrausime prie kavos ir užkandžių

St. Ann of the Dunes
433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301

Daugiau informacijos: rutasida2hotmail.com

Kovo 24 d. 9 val. r.
Ateitininkų Namuose •1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Veda: kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Registruotis: Fld85@aol.com arba tel. 630-257-8087

Rengia: Ateitininkų Namai ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Auka: 20 dol.


