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Nėra neteisybių, yra tik neišnaudotos galimybės – Erich Maria Remarque
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ROMUALDAS ZABLECKAS

Nors 1996 metų sausio 10 d. Colorado Uolėtųjų kal-
nų miestelyje Fraser buvo užregistruota pati že-
miausia iš visų žemyninių 48-ių JAV valstijų tem-

peratūra  – minus 47,2° C, tačiau nemanau, kad dėl šio
fakto 1990-jų pabaigoje į jį buvo suplūdę tiek ,,trečia-
bangių”. Lietuvius į šią vietovę traukė ne vien darbai, ku-
rių nei vienam netinginčiam dirbti dar netrūko, bet ir ty-
ras oras, nuostabi kurortinė gamta, žvejyba, medžiok-
lė ir visa kita, kuo negali pasigirti mieste gyvenantys tau-
tiečiai. Nors tankiausiai – net 20,8 proc. – lietuvių kilmės
gyventojų JAV yra užregistruota Naujojoje Philadelphi-
joje, Pennsylvanijoje, tačiau vienu metu Fraser nedaug
atsiliko. Kai 2000-jų metų gyventojų surašymo duome-

nimis Fraser gyveno 963 gyventojai, šiame miestelyje ir
jo apylinkėse iš jų net 118 buvo lietuviai. Fraser biblio-
tekoje vienu metu net buvo pradėta užsakinėti lietuviš-
ka spauda.

Ir Lietuvoje, ir kitose šalyse gyvenantys lietuviai šie-
met raginami švęsti Lietuvos 100-metį ištisus metus, tad
šio gražaus pasiūlymo nutarė laikytis ir ,,kalniečiai” (mes,
kalnų papėdėje gyvenantys lietuviai, taip neužgauliai įpra-
tome vadinti tautiečius, gyvenančius netoli slidinėjimo
bazių). Nors šiuo metu lietuvių Fraser gyvena daug ma-
žiau, tačiau unikalumu jie vis dar neatsilieka. Apsikeitus
keliais telefoniniais skambučiais, kovo 10-ąją buvo nu-
tarta ant ežero – Lake Granby – dar kartą atšvęsti šį, vi-
siems lietuviams svarbų jubiliejų šūkiu ,,100 ekečių Lie-
tuvos 100-mečiui!” – 7 psl.

100 ekečių Lietuvos 
100-mečiui!

Lemonte skleidėsi gyvoji tautodailė

Šį savaitgalį Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje vy-
kusiame  renginyje ,,Gyvoji tautodailė” apsilan-
kė per 600 įvairaus amžiaus vaikų. Mokinukai ga-

lėjo ne tik pasižiūrėti, kaip kuriamas tradicinis lietu-
vių liaudies menas, bet ir patys pabandyti ką nors gra-

žaus sukurti. Muziejaus salėse per 20 liaudies meni-
ninkų patys dirbo ir vaikams rodė, kaip gimsta jų meno
kūriniai – verpė, audė, rišo juostas, drožė ornamen-
tus iš medžio, pynė krepšius, mezgė dailiausius
raštus, kūrė verbas. – 9 psl.

Unikali trispalvė kalnų papėdėje. Rengėjų nuotr.

Drožėjas Albinas Šileika, atvykęs iš Lietuvos, Lemonte surengė edukacinių užsiėmimų mažiems ir dideliems.



tuciją, galinčią valdyti šitą valstybę”. 
Mitinge, kuris buvo sukviestas vos

per porą dienų, dalyvavo, sakoma, apie 7
tūkst. žmonių, o dar 20 tūkst. stebėjo in-
ternetu (tarp jų – ir šių eilučių autorė).
Minioje šalia tautinių vėliavų buvo matyti
plakatų: „Žemėje mūsų Karbauskis rusų”,
„Tautieti uždrausk valstietį”, „Red army
go home”, „Mes reikalaujame naujų rin-
kimų”, „Karbauski Seimas ne Naisių ko-
lūkis”... Didesnė pusė susirinkusiųjų

buvo jaunimas. Minią „apšildė” atlikėjas Jurgis
Didžiulis, raginęs būti aktyviems, dainavo ir grojo
kiti populiarūs atlikėjai, už darbą neėmę atlyginimo
(vienas iš jų sakė: „Mes esame vieni iš jūsų”). Mi-
tingą vedė jo organizatorius Andrius Tapinas, jis mi-
niai neleido įsiaudrinti, nors „valstiečių” vadui
Ramūnui Karbauskiui, kuris išdrįso pasirodyti,
kliuvo gerokai. Jam ir Seimui buvo skanduojama
„gėda!”. Buvo skanduojama ir „Lietuva, Lietuva!” –
kaip kažkada Sąjūdžio laikais. Diskutavo kelių par-
tijų politikai, neryžtingai kalbėjo Seimo pirminin-
kas, keletas protestuotojų iš minios prisipažino
balsavę už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą, dėl ko
jiems dabar esą gėda. Kai kas priminė, kad, deja, ši

valdžia yra legali – išrinkta teisėtai, tad
kaltę turi prisiimti ir balsuotojai. Po-
puliarusis humoro laidų vedėjas sla-
pyvardžiu „Greitai” patarė jaunimui
daugiau neleisti balsuoti savo „ba-
boms” (suprask – močiutėms), kurios
dažnai balsuoja nesusivokdamos, o pa-
skui dejuoja, kad vėl išsirinko ne tuos.
O eiti balsuoti patiems. Tapinas jį pa-
taisė: „O geriausiai pasiimti savo babą
ir ateiti balsuoti kartu”. 

Mitingas tęsėsi tris su puse valan-
dos. Buvo labai šalta (-1), bet niekas ne-
siskirstė, kad sušiltų pašokinėdavo į
muzikos taktą. Ir vis dėlto tai buvo
įvykis. Daug vandens nutekėjo, kai mi-
nios taip geranoriškai rinkosi ir taikiai
demonstravo. Beje, tai jau antras A. Ta-
pino renginys (praėjusią vasarą vyko
„Laisvės TV” piknikas, kuriame daly-
vavo ir Prezidentė ir kur taip pat buvo
kalbama apie švarios politikos poreikį)

ir jis pažadėjo, kad tokių susibūrimų dar bus, tai tik
pradžia. 

Taigi kas atsitiko? Gal gimė dar vienas Sąjūdis?
Ir tai būtų ketvirtas. Pirmasis gimė prieš daugiau nei
100 m. su J. Basanavičiumi ir V. Kudirka. Antrasis
– po Antrojo pasaulinio karo – ginkluotas su Jonu Že-
maičiu-Vytautu ir Adolfu Ramanausku-Vanagu;
trečiasis – 1988 m. su Vytautu Landsbergiu. O ket-
virtasis būtų su Andrium Tapinu? O būtų laikas. Tre-
čiojo Sąjūdžio karta išsikvėpė, iš jo kilę politikai su-
stabarėjo, o pasirodę vėliau, tarp jų ir dabartiniai val-
dantieji – beveidžiai, kaip sakė vienas kalbėtojas –
vidutinybės. Na, ir iš tiesų – šis Seimas bene silp-
niausias iš visų buvusių. Valstiečių ir žaliųjų vadas
R. Karbauskis surinko atsitiktinius žmones – be jo-
kios atrankos, nuopelnų ir be veido. Gal kiekvienas
atskirai jie yra ir neblogi žmonės, bet visi kartu pa-
ėmus – beveidė minia. Dauguma iš jų per daugiau
kaip metus visiškai niekuo nepasireiškė, net į Sei-
mo tribūną neįlipo, nė vieno įstatymo projekto ne-
pateikė. Atėjo nepažįstami ir liko nepažįstami.

Mitinguotojai reikalavo Seimui pačiam pasi-
leisti, opozicinės partijos jau ir projektą parengė, bet
R. Karbauskis grasino, kad jis ir dabar laimėtų. Man
atrodo, kad jo kompanija vienkartinė, kaip 2008 m.
šoumeno Artūro Valinsko, kurių nė vieno šiandien
niekas neprisimena, bet kai kurie politologai sako,
kad situacija nepasikeistų.

Kovo 15 d. popietę dukra paskambino ir pa-
sakė: „Mes su broliu važiuojam prie Seimo,
kur vyks mitingas ‚Mes kaltinam‘, sek re-
portažą, siųsim fotkes iš vietos”. „Na, gerai,
tik Seimo langų nedaužykit”, – palinkėjau.
„Ne, ne, čia ne ta publika. Vyks koncertas,
pakalbės politikai. Nors, žinoma, gali pri-
griūti visokių ‚trolių‘, kurie neva lietuviškais
žodžiais – tik be linksnių – jau reiškiasi in-
ternete: kad viskas blogai, kad visus šaudyti
reikia... Bet minioje bus civiliai apsirengusių polici-
jos pareigūnų, seks situaciją. Į Andriaus Tapino kvie-
timą protestuoti teigiamai atsiliepė net 27 tūkst., o
ketina dalyvauti 9 tūkst. internautų”. 

Pretekstas mitingui buvo balsavimas Seime dėl
socialdemokrato Mindaugo Basčio, kuris
Konstitucinio Teismo buvo pripažintas pa-

mynęs priesaiką ir pažeidęs Konstituciją. Triukšmas
kilo dėl to, kad dauguma parlamentarų nebalsavo už
šio Seimo nario apkaltą. Teisinėje valstybėje taip ne-
turėtų atsitikti. Sukilo ne tik opozicija, bet ir jau-
nimas, atsiliepęs į žurnalisto Andriaus Tapino,
prieš metus įkūrusio internetinę televiziją
„Laisvės TV”, kvietimą ateiti ir išreikšti
protestą.

Reikia priminti, kad dar 2017 m. vasarą
Seimo apkaltos komisija buvo pripažinusi, jog
M. Bastys priesaiką sulaužė, kai nuslėpė
savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju, Ru-
sijos valstybinio televizijos kanalo RTR žur-
nalistu ir buvusiu Kauno mafijos autoritetu
įvardijamu verslininku, tarpininkavo orga-
nizuojant neskelbiamus Rusijos įmonės „Ro-
satom” atstovų susitikimus su Lietuvos vals-
tybės valdžios (tuo metu valdžioje buvo so-
cialdemokratai) vadovais ir sistemingai vei-
kė Rusijos interesų naudai. 

Prisiminimai apie 2009 m. mitingą,
kai dužo Seimo langai

Tai buvo 2009-ieji. Į valdžią prieš keletą
mėnesių, jau prasidėjus ekonominei krizei,
buvo atėję konservatoriai su partneriais,
premjeru paskirtas Andrius Kubilius. Norėdama iš-
vengti valstybės bankroto, Vyriausybė 2008 m. gruo-
džio pabaigoje priėmė biudžeto išlaidų karpymo
sprendimus, pakrikštytus „naktine mokesčių re-
forma”, mat Seimas dėl nesutarimų posėdžiavo ir
naktimis. Prieš pat Kalėdas per kelias dienas buvo
priimta daugiau kaip 60 įstatymų pataisų ir daugiau
kaip 100 mokestinių pakeitimų mažinant pensijas,
socialines garantijas, atlyginimus ir išmokas, kar-
tu keliant mokesčius. Tai išgelbėjo valstybę nuo
bankroto, Kubilius susilaukė Europos politikų liaup-
sių ir Lietuvos visuomenės dalies pasipriešinimo.
2009 m. sausio 16 d. profesinės sąjungos prie Seimo
surengė protesto mitingą, kuriame dalyvavo apie 7
tūkst. žmonių, iš visos Lietuvos suvežtų autobusais.
Mitingas peraugo į riaušes – daužyti Seimo langai,
niokotas kitas turtas, o riaušininkai raminti ašari-
nėmis dujomis. Buvo sužeisti 34 mitingo dalyviai ir
keli pareigūnai, padaryta apie trečdalį milijono
litų (apie 82 tūkst. eurų) žala. Valstybės saugumo de-
partamentas skelbė, kad neramumai galėjo būti iš-
provokuoti, tuo ir man pačiai teko įsitikinti. Tuo
metu dirbau spaudos tarnyboje ir buvau Seimo rū-
muose. Kai prasidėjo visa ši velniava, specialiai iš-
ėjau į minią, kad galėčiau matyti, kas vyksta ir, jei-
gu reikėtų, paliudyti. Mačiau, kaip siautė daugiau-
sia jauni rusakalbiai – jie ardė po Seimo langais bu-
vusio fontano plytas ir laidė į Seimo langus. Ar-
šiuosius plojimais skatino vadinamieji „murzinin-
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kai” – šiauliečio Mindaugo Murzos suorganizuoti ra-
dikalūs nacionalistai (būtų juokinga, jeigu nebūtų
graudu – 2011 m. Murza, jau pasikeitęs pavardę į tau-
tišką – Mindaugą Gervaldą, vedė rusaitę iš Maskvos).
Tuo džiaugėsi ir pora radikalų Seimo narių (vienas
jų jau miręs, kitas Seime tebesėdi iki šiol), kurie try-
nė rankas iš pasitenkinimo ir ragino „versti Kubi-
lių” ir „uždrausti konservatorių partiją”. 27 riaušių
dalyviai teismų pripažinti kaltais, jie turėjo atlyginti
padarytą turtinę žalą.

Kad prie organizavimo galėjo prisidėti (ar pa-
sinaudoti) nedraugiškos Lietuvai jėgos (pvz., į mi-
tingą žmones vežė prorusiškos partijos „Frontas” ly-
deris Algirdas Paleckis), galima įtarti dėl to, kad

prieš keletą dienų, sausio 13-ąją, panašus mitingas
buvo vykęs Latvijos sostinėje Rygoje (kai kurių įvy-
kių sinchroniškumas Baltijos valstybėse stebino ne
pirmą kartą). Ten taip pat protestuota prieš Vy-
riausybės politiką, reiškiant nepasitenkinimą di-
dėjančiu nedarbu, reformomis bei kaltinant politi-
kus dėl ūkio nuosmukio. Į centrinę Rygos aikštę buvo
susirinkę apie 20 tūkst. žmonių. Po to apie tūkstan-
tis akcijos dalyvių patraukė prie Latvijos parla-
mento, apmėtė jį kiaušiniais, buteliais, grindinio ak-
menimis ir bandė įsiveržti į vidų. Dalis bandžiusių
šturmuoti parlamentą laikė sovietinės Latvijos vė-
liavas. Kai teisėsaugininkai riaušininkus išstūmė iš
Seimo kvartalo, senamiestyje prasidėjo pogromai.
Latvijos pareigūnai įvykio nepolitizavo, paskelbė,
kad riaušės buvo „girtų vandalų siautėjimas”. 

O kaip bus šį kartą?

„Laisvės TV” mitingas vyko ramiai

Nors kitą dieną po „draugiško” jam balsavimo
M. Bastys atsistatydino iš Seimo pats, mitingas vis
tiek įvyko, nes buvo norima pareikšti nepasitikėji-
mą pačiam Seimui, juk jo gėdingas nutarimas liko
galioti. Kvietime į mitingą buvo sakoma: „Mūsų iš-
rinktas Seimas peržengia vieną ribą po kitos. Bet ši
diena – ypač gėdinga. Pamynęs Konstitucinio Teis-
mo sprendimą, bailiai pasislėpęs po slaptu balsavi-
mu Seimas galutinai diskreditavo save kaip insti-

Mitinguotojai. 2018 m. kovo 15 d. Vilnius. Austėjos Girininkaitės nuotr.
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Kovo 15 d. popietę Vilniaus miesto
transportas, važiuojantis link miesto
centro, vėl, kaip senais sovietiniais
laikais, perpildytas. Įvyko neįtikėtinas
dalykas – vos prieš pusantros paros so-
cialiniuose tinkluose buvo paskelbta
apie protesto akciją prie Seimo rūmų,
o žmonės plūste plūsta. 

Akcijos iniciatoriai – žurnalistai
Andrius Tapinas ir Rita Mi-
liūtė, populiarios šmaikščios

politinių ir socialinių aktualijų „Lais-
vės TV”, rodomos „YouTube” kanalu,
žurnalistai. Jie rengia „Laikykitės
ten” žurnalistinių tyrimų „R.I.T.A” lai-
das. 

Andrius Tapinas jau per praėju-
sius rinkimus į Seimą subūrė ben-
draminčių komandą, važinėjo po Lie-
tuvą, kvietė (ypač jaunimą) dalyvau-
ti rinkimuose ir balsuoti labai atsa-
kingai. Jie mokė kitus ir patys užda-
vinėjo kandidatams aštrius, drąsius,
nepatogius klausimus, siekė atsijoti
ketinančius patekti į parlamentą sa-
vanaudžius, neskaidrius žmones, ne-
labai aiškiai žinančius, kodėl jie siekia
būti išrinkti. Be didelio vargo ši ener-
gingų ir prityrusių žurnalistų ko-
manda surinkdavo didžiules minias.
Šios diskusijos buvo transliuojamos
internetu.

„Protestas. Mes kaltinam!” – taip
pavadintas šis mitingas. Policijos duo-
menimis, jame dalyvavo apie 7–8 tūkst.
žmonių. 

Reikia paaiškinti, kas įvyko šio-
mis dienomis Lietuvoje, kodėl reikė-
jo nedelsiant reaguoti, parodyti pilie-
tinį aktyvumą. Mitingo priežastis –
Seime. 

Parlamentaras įsidrąsino

Jau daug metų tarp žurnalistų
buvo kalbama apie vieną Seimo sen-
buvį, socialdemokratą Mindaugą Bas-
tį. Viskas prasidėjo nuo to, kad jis įsi-
drąsino – įsigeidė iš Valstybės saugu-
mo departamento (VSD) gauti leidimą,
suteikiantį teisę naudotis slapta me-
džiaga, slaptais dokumentais. Tačiau
visų (išskyrus žurnalistų) nuostabai
jam šis leidimas suteiktas nebuvo.
VSD atsakyme pasakyta, kad M. Bas-
čiui teisė dirbti su slaptais dokumen-
tais nesuteikiama, nes jis palaikė ar-
timus ryšius su atominės energetikos
korporacijos „Rosatom” atstovu va-
dinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos
valstybinio kanalo RTR žurnalistu
Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kau-
no mafijos autoritetu įvardijamu Sa-
turnu Dubininku ir neteisėta veikla
įtariamu verslininku Vadimu Pacho-
movu.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetas (NSGK) ėmėsi ty-
rimo. Po pusmečio buvo pranešta,
kad M. Bastys veikė prieš Lietuvos in-
teresus, o jo artimi ryšiai su Rusijai
dirbančiais asmenimis kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui. Be to, ko-
mitetas nustatė, kad iškviestas pasi-
aiškinti jis dar ir ne sykį melavo.
Tada Seimas kreipėsi į Lietuvos Res-
publikos Konstitucinį Teismą (KT). 

2017 m. gruodžio 22 d. KT paskel-
bė, kad M. Bastys sulaužė priesaiką ir
šiurkščiai pažeidė Konstituciją, nu-
slėpęs savo ryšius su buvusiu KGB
darbuotoju Piotru Vojeika, kai pre-
tendavo gauti leidimą dirbti su slapta

informacija.
„M. Basčio veiksmas, kai atsa-

kydamas į klausimyno pretenduo-
jantiems gauti leidimą su slapta in-
formacija klausimą, ar pažįsta asme-
nis, kurie dirbo su kitų valstybių
slaptosiomis tarnybomis, nuslėpė savo
ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P.
Vojeika, ir taip elgdamasis, nesąži-
ningai siekdamas teisės dirbti su slap-
ta informacija, šiurkščiai pažeidė
Konstituciją”, – paskelbė KT pirmi-
ninkas Dainius Žalimas.

Trylikta diena nešė nelaimes

Kovo 13 d. Seimas balsavo dėl Sei-
mo nario mandato panaikinimo M.
Basčiui. Tačiau balsavusiųjų už (72
balsai) nepakako – reikėjo 85. Tą kovo
tryliktąją visa Lietuva aiktelėjo iš
nuostabos – šiam Seimui KT sprendi-
mas, kad M. Bastys sulaužė Seimo na-
rio priesaiką, pasirodė nereikšminga
„smulkmena”. Dar prieš balsavimą
kai kurie Seimo nariai išsakė nuo-
monę, esą pašalinimas iš Seimo –
„per griežta bausmė” (socialdemok-
ratas Gediminas Kirkilas) ir pan. 

Kovo 14 d. rytą M. Bastys, kilus di-
džiuliam triukšmui, informavo, kad iš
Seimo pasitrauks savo noru. Bet tai
jau nebebuvo taip svarbu.

Kas čia baisaus, kad sulaužė
priesaiką?

„Šitas Seimas, pamynęs Konsti-
tucinio Teismo sprendimą, sugebėjo
palikti dirbti žmogų, kuris yra pripa-
žintas mūsų aukščiausios teisės ins-
titucijos šiurkščiai sulaužiusiu pries-
aiką, bendradarbiavęs su KGB agen-
tais”, – kalbėjo Andrius Tapinas, pra-
dėjęs protesto akciją. 

Protestas. Mes kaltinam!

balsuojame vieningai. Bet, deja, de-
mokratijos kaina yra tokia”, – pridūrė
jis.

V. Pranckietis paragino žmones
aktyviau dalyvauti rinkimuose, o pa-
klaustas, ar pritartų pirmalaikiams
parlamento rinkimams, vengė tiesaus
atsakymo, bet galiausiai pasakė bal-
suosiąs už iniciatyvos pateikimą Sei-
mui. Paklaustas, ar neraudonuoja dėl
LVŽS partijos vadovo Ramūno Kar-
bauskio, V. Pranckietis tikino, kad jam
gėda dėl atskirų „valstiečių pirminin-
ko sprendimų”. Perklausus, dėl kokių
sprendimų jam gėda, parlamento va-
dovas paragino nesigilinti į detales ir
už tai sulaukė minios skandavimo:
„Bailys”.

„Jeigu jam gėda, galim išrinkti
kitą”, – kiek vėliau toje pat scenoje pa-
reiškė „valstiečių” pirmininkas R.
Karbauskis, kuris ir delegavo V. Pra-
nckietį į šį postą. Beje, jau kuris laikas
ir pats R. Karbauskis yra tiriamas, nes
galbūt neteisėtai susipirko didžiulius
žemės plotus, įtartinai prekiavo trą-
šomis su Rusija ir kt. 

Ne vien R. Karbauskis 
turi nuomonę

Mitinge apie pirmalaikius rinki-
mus diskutavo politinių partijų vado-
vai.  Seimo opozicijoje esantys parla-
mentarai dėliojo argumentus, kodėl
reikėtų pirmalaikių rinkimų, ir ragi-
no juos kuo greičiau organizuoti. Ta-
čiau „valstiečių” vedlys R. Karbauskis
tokias kalbas ir ketinimus vertino
skeptiškai. „Pirmalaikių rinkimų aš
nebijočiau. Mes juos išloštume”, – tei-
gė susirinkusiai miniai R. Karbauskis
ir vėliau pridūrė, kad pirmalaikių rin-
kimų atveju „valstiečių” į valdžią pa-
kliūtų net dar daugiau. „Ar norite
to?” – į mitingo dalyvius kreipėsi R.
Karbauskis. Susirinkusi minia nu-
švilpė šį jo klausimą. „Aš suprantu,
kad visi nori rinkimų, bet jie kainuo-
ja 10 milijonų eurų”, – arogantiškai iro-
nizavo R. Karbauskis, pridurdamas,
kad nemato priežasties, kodėl reikėtų
šiuo metu pirmalaikių rinkimų.

Socialdemokratas Gintautas Pa-
luckas ir Lietuvos liberalų sąjūdžio pir-
mininkas Eugenijus Gentvilas susi-
rinkusiems kalbėjo, kad ne taip svar-

bu, kiek po rinkimų, jeigu tokie vyktų,
ateitų „valstiečių”, dabar svarbiausia
– reaguoti į klaidą balsuojant dėl M.
Basčio atstatydinimo iš Seimo. „Šis Sei-
mas turi būti perrinktas”,– kalbėjo G.
Paluckas.

O Artūras Skardžius?

Mitinge taip pat buvo kalbama
apie Seimo narį Artūrą Skardžių, ku-
rio reputacija taip pat suabejota. Jam
apkalta inicijuojama dėl galimo pries-
aikos sulaužymo, Seime proteguojant
jo šeimai ir kai kurioms įmonėms pa-
lankius sprendimus. „Ponai, ką dary-
sit pavasario sesijoje su Artūru Skar-
džiumi?” – scenoje politikų paklausė
žurnalistas Andrius Tapinas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) pirmi-
ninkas Gabrielius Landsbergis palai-
ko apkaltą Seimo nariui Artūrui Skar-
džiui bei  pasisako už pirmalaikius
rinkimus.    „Artūras Skardžius turi
mėžtis kuo skubiausiai iš Seimo, jis
turi mėžtis iš valdančiosios daugu-
mos. ...Šitas Seimas turi eiti lauk ir pa-
keliui turi išmėžti Artūrą Skardžių”, –
sakė G. Landsbergis.

Anot Seimo Antikorupcijos komi-
sijos, A. Skardžiaus šeimos nariai da-
lyvauja energetikos versle, o Specia-
liųjų tyrimų tarnyba  komisijai  yra
pareiškusi, kad parlamentaro teiktos
pataisos dėl atsinaujinančių išteklių
galėjo sudaryti išimtines sąlygas ma-
žųjų saulės bei vėjo elektrinių savi-
ninkams, nes šiuose versluose jis turėjo
interesų. 

Mitingas baigėsi, bet 
reikalavimai liko

Artimiausiomis dienomis protes-
to rengėjai Seimo pirmininkui V. Pra-
nckiečiui įteiks mitinge dalyvavusių
žmonių reikalavimus: „Pareikalauti
išankstinių Seimo narių rinkimų; keis-
ti Seimo statutą – slaptus balsavimus
padaryti viešais; reikalauti Seimo gerb-
ti Konstitucinio Teismo valią; griežtinti
atsakomybę posėdžių nelankantiems
Seimo nariams; apsunkinti galimy-
bes Seimo nariams keisti frakcijas;
surengti apkaltą Seimo nariui Artūrui
Skardžiui”. 

Mitingas, prasidėjęs popietę, užtruko ligi tamsos.                  Rengėjų ir „Facebook” nuotr.

Andrius Tapinas sukvietė tūkstančius pro-
testuotojų.

A. Tapinas pirmiausiai kalbėjo
apie Seimo nekokybišką darbą, apie tai,
kad daugybė Seimo narių nesivargina
netgi lankyti plenarinius posėdžius,
Seimo populiarumas, kaip skelbia ap-
klausos, krenta ne dienomis, bet va-
landomis. 

Suvienijo gėdos jausmas

Netrukus į mitingą buvo iškviestas
Seimo pirmininkas „valstietis” (Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga –
LVŽS) Viktoras Pranckietis.  

V. Pranckietis pareiškė, kad jam
gėda dėl kai kurių Seimo narių: „Pa-
sakysiu viena, kas jus atvedė čia, kas
mus atvedė čia. Mus čia atvedė gėda.
Taip. Ar man gėda? Gėda. Ar man
gėda dėl Basčio? (...) Aš čia atėjau dėl
to, kad man irgi gėda”, – kalbėjo par-
lamento vadovas.

„Man tikrai gėda būti pirmininku
to Seimo, kurio norėčiau būti direkto-
riumi. Tada galėčiau ateiti ir pasaky-
ti – tu balsuoji taip, tu balsuoji taip, visi
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TELKINIAI

NIJOLĖ ETZWILER

Valstybės atkūrimo šimtmetis – tai
toks reikšmingas įvykis, kad vieno mi-
nėjimo neužtenka. Madisono lietuviai
jau šventė Vasario 16-ąją. Vasario 24 d.
jie surengė tautinių šokių programą. O
šį mėnesį jie ruošė pietus Kovo 11-ajai.
Pietų metu buvo prisimintas Alek-
sandras Stulginskis, vienas iš tų as-
menų, kurių dėka 1918 m. buvo atkurta
Lietuvos Nepriklausomybė.  

Madisono-Vilniaus susigimi-
niavusių miestų draugija jun-
gia Wisconsino pietinėje da-

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Tai Lietuvos Dukterų draugijos (LDD)
Detroito skyriaus projektas. LDD gavo
paramos prašymą iš Lietuvos, Naujosios
Utos pagrindinės mokyklos vedėjos
Reginos Žvirblienės. LDD prižadėjo
padėti šios mokyklos mokiniams. 

Mokyklą lanko 109 vaikai, di-
delė dalis – iš labai vargingų
šeimų. Pusė iš jų (47 vaikai)

yra iš šeimų, kurios gauna valdžios so-
cialinę paramą. Dauguma mokinių
yra iš daugiavaikių šeimų. Apylinkė-
je nėra darbų. Kai kurios šeimos ban-
do išgyventi augindamos daržoves ir
naminius gyvulius. 

Buvo kreiptasi į Dievo Apvaizdos
parapijiečius, „Žiburio” lituanistinės
šeštadieninės mokyklos mokytojus,
tėvelius ir mokinius bei geradarius,
prašant vaikučiams naudotų rūbelių,
batukų, pramoginių daiktų ir žaislų.
Mokytojos pažįsta vaikų šeimas ir iš-
dalins rūbelius pagal šeimų porei-
kius.

LDD narė Rūta Mikailienė sutiko
organizuoti šį projektą. Rūbai siunti-
niams buvo renkami 2018 m. sausio
mėn. savaitgaliais. O kitos narės, „Ži-
burio” lituanistinės mokyklos moky-
tojos, tėveliai ir mokiniai prisidėjo
prie daiktų rūšiavimo ir pakavimo. Iš
viso buvo išsiųstos 39 labdaros dėžės.
Pvz., nuo Andriaus Viskanto iš „Ca-
terpillar” firmos buvo pasiųsta ne-
peršlampamų paltų, kelnių ir marš-
kinėlių. 

Vedėja R. Žvirblienė, gavusi pra-
nešimą apie mūsų parapijiečių išsiųstą
siuntą, parašė padėkos laišką, kuriame
džiaugiasi būsima parama savo mo-

kyklos vaikams ir daugiau papasako-
jo apie tos apylinkės žmonių proble-
mas: „Aplinkiniuose kaimuose yra
daug vienišų, šaltyje gyvenančių žmo-
nių, kuriems trūksta visko. Dabar di-
džiausia bėda yra ta, – rašo mokytoja,
– kad mokykla uždaryta dėl gripo epi-
demijos ir vaikai neina į mokyklą, o
tuomet kyla problemų su maistu na-
muose. Šiandien su savo draugų pa-
galba nupirkome maisto 9 vaikų, kurie
gyvena tik su mama, šeimai. Socialiai
remtinų šeimų vaikai gauna nemoka-
mą maitinimą, o kai vaikai neina į mo-
kyklą, juos reikia maitinti namuose.
Ne visi to maisto turi. Lietuvos kai-
muose kai kur labai sudėtinga situa-
cija. Padėka visiems, kurie prisideda
prie paramos darbų, ypač vaikams. Te-
laimina Dievas Jūsų visų rankas ir šir-
dis, teatlygina už Jūsų gerumą. Di-
džiuojamės Jumis, nes Jūs mums esa-
te Lietuvos šimtmečio dovana. Die-
vulio dėka atsirado galimybės su Ju-
mis bendrauti. Daug žmonių padary-
sim laimingesnius”.

LDD Detroito skyriaus pirminin-
kė Ramunė Mikailienė reiškia nuo-
širdžią padėką visiems, kurie prisidėjo
prie šio svarbaus vajaus – kurie au-
kojo, padėjo surinkti, supakuoti ir
kuo greičiau išsiųsti dėžes su rūbais,
kad daiktai Lietuvą pasiektų dar žie-
mos metu. Padėkota mokiniams, kurie
po Sutvirtinimo Sakramento pamokų
prisidėjo prie dėžių pakavimo. 

Jei surinksime daugiau daiktų, tu-
rime vedėjos R. Žvirblienės rekomen-
duotus du vaikų dienos centrus, ku-
riems galėsime ateityje nusiųsti lab-
daros. 

Padėkime vargstantiems Lietu-
voje!

Daina Zemliauskaitė-Juozevičienė, Madi-
sono-Vilniaus susigiminiavusių miestų drau-
gijos pirmininkė, sveikina atvykusius.

Wisconsino lietuviai 
šventė Kovo 11-ąją

Parama Naujosios Utos 
pagrindinės mokyklos mokiniams

Utos pagrindinės mokyklos mokinukai džiaugiasi naujais paltukais ir kitokiais rūbeliais.
Reginos Žvirblienės nuotr.

3 dėžės marškinėlių, kuriuos paaukojo Andrius Viskantas, kurios buvo nusiųstos  Utos pa-
grindinės mokyklos mokiniams. Ramunės Mikailienės nuotr.

Wisconsino lietuviai, susirinkę Wisconsino universiteto klube. 

Dr. Asta Mulholland daktarui Jonui Juozevičiui dovanoja Nepriklausomybės Akto signatarų
nuotrauką. N. Etzwiler nuotraukos

lyje gyvenančius lietuvius. Kovo 7 d.
drauge su Wisconsino universiteto
klubu (kurio direktorė yra Agnė Dab-
rukaitė) Madisono-Vilniaus susigimi-
niavusių miestų draugija lietuvių vi-
suomenę pakvietė pietums, kuriuose
buvo galima pasigardžiuoti balandė-
liais, cepelinais, šaltibarščiais ir spur-
gomis, kas retai pasitaiko čia, toli nuo
Čikagos lietuviškų restoranų ir mais-
to parduotuvių.  Svečiams bendraujant
smuiku grojo Chris McAttee, draugijos
vadovybės narys. Draugijos preziden-
tė Daina Zemliauskaitė-Juozevičienė
pasveikino dalyvius ir juos supažin-
dino su pagrindiniu kalbėtoju, savo
vyru dr. Jonu Juozevičiumi.  

Dr. Juozevičius labai įdomiai kal-
bėjo apie savo senelį Aleksandrą Stul-
ginskį, kuris buvo antrasis Lietuvos
Respublikos prezidentas ir vienas iš tų
drąsuolių signatarų, kurie pasirašė
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Pre-
legentas iliustruotoje kalboje apžvelgė
savo senelio gyvenimą, paryškinda-
mas jo istorines, visuomenines, poli-
tines ir asmenines aplinkybes.  Alek-
sandro Stulginskio pavyzdingas gyve-
nimas klausytojus žavėjo, jaudino ir
liūdino. Tai buvo tikrai nuostabus
žmogus.  

Lietuvos  valstybingumo šimtme-
čio minėjimą tęsiame. Ruošiamės cho-
ro koncertui, kuris vyks Wisconsino
valstijos kapitolijuje gegužės 12 d., 1
val. p. p. Bus atliktas Kęstučio Daugirdo
kūrinys „Dainuojanti revoliucija”.
Daugiau informacijos apie koncertą ir
apie tą pačią dieną vyksiantį pokylį ga-
lima rasti svetainėje www.madison-
vilnius.org. 
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DR. VIKTORAS STANKUS 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osios su-
kakties proga LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė su Clevelando LB valdybos nariais ir Lietu-
vių namų pirmininke Rūta Degutiene buvo priimti Cle-
velando mero Frank G. Jackson miesto rotušėje kar-
tu paminėti Vasario 16-osios šventę.

Merui buvo įteiktas valdybos ir konsulės
sveikinimas jo išrinkimo ketvirtajai ka-
dencijai proga. Proklamacijoje buvo pami-

nėtas faktas, kad lietuviai švenčia Lietuvos valstybės
atstatymo 100-metį. Merą nustebino tai, kad Lietuvos
vardas pirmą kartą buvo paminėtas net 1009 m. Jis
net paprašė jam atsiųsti įrašo kronikoje lotynų kal-
ba kopiją, norėdamas pats savo akimis pamatyti tokį
seną įrašą. „Mano motina italė, aš jį perskaitysiu”,
– sakė jis. Meras šiltu žodžiu sveikino susirinkusius,
pareiškęs, kad aukštai vertina lietuvių įnašą į Cle-
velando klestėjimą. 

Konsulė Bublienė pasakė trumpą kalbą, skirtą
Vasario 16-ajai ir, pagerbdama jį kaip Lietuvos drau-
gą, merui Jackson užrišo spalvingą lietuvišką juos-
tą. Merą pasveikino Clevelando LB pirmininkas
Algis Gudėnas, padėkojęs už ilgametį lietuvių palaikymą. Valdybos narė spec.
projektams Virginija Motiejūnienė ir valdybos sekretorė Sondra Vaicikauskienė
nuo valdybos įteikė merui saldžią ir menišką lietuvišką dovaną „Skruzdėlyną”,
kurį pagamino Rūta Ogorodnikienė. Lietuvius šventės proga pasveikino Cle-
velando miesto tarybos narys, ilgametis lietuvių draugas Michael Polensek. 

Meras Jackson su lietuviais ilgokai bendravo, kalbėdamas abiem pusėms
artimomis temomis. Buvo padaryta bendra nuotrauka. Virš Clevelando rotu-
šės buvo iškelta Lietuvos vėliava. Įsimintina akimirka džiau-
gėsi Clevelando LB valdyba: pirm. Algis Gudėnas, vicepirm. dr.
Zita Maščinskienė, iždininkas Vincas Taraška, sekretorė Sond-
ra Vaicikauskienė, narė kultūrai Nomeda Vucianienė, spec. pro-
jektams narė Virginija Motiejūnienė, narė žiniasklaidai Ale-
xandra Kudukis, organizacijų reikalams narys Darius Tuske-
nis, garbės narys dr. Viktoras Stankus. 

Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje kartu su YIVO Insti-
tute for Jewish Research simbolinę,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną, kovo 11-ąją surengė pagerbimo
vakarą ir apdovanojimų iškilmes  lie-
tuvių kilmės senatoriui Dick Durbin.

„Lietuvio bibliografo Antano
Ulpio per visą sovietinę oku-
paciją išsaugoti YIVO doku-

mentai yra nepaprastai svarbūs Lie-
tuvai, mūsų šalies ir tarptautinėms
žydų organizacijoms. Jau pirmą kar-
tą lankydamasis Lietuvoje po nepri-
klausomybės atkūrimo, Senatorius
Durbin suprato, kaip svarbu, kad at-
kurtos Lietuvos Vyriausybė ir YIVO
institutas New Yorke bendradar-
biautų, kad išsaugotos vertybės būtų
eksponuojamos, o mokslininkai ir
studentai galėtų jas studijuoti”, – sve-
čiams sakė LR generalinis konsulas
Čikagoje  Mantvydas Bekešius. 

Senatoriui buvo įteiktas „YIVO’s
Founders Award” už jo indėlį dir-
bant su Lietuvos vyriausybe ir YIVO
institutu, kurie bendradarbiaudami
restauravo ir suskaitmenino šimtus
tūkstančių svarbių istorinių doku-
mentų apie žydų kultūrą ir gyvenimą
buvusiose LDK teritorijose. Genera-
linis konsulas pasidžiaugė, kad dau-
giau nei prieš 20 metų prasidėjęs ben-
dradarbiavimas tarp Lietuvos ir YIVO
instituto tęsiasi, o sekmadienį vykęs
renginys yra puikus to pavyzdys. 

Pagerbti senatoriaus Durbin in-
dėlio susirinko svarbūs žydų ir lie-
tuvių bendruomenės atstovai, tarp ku-

rių buvo JAV LB Tarybos pirminin-
kas Juozas Polikaitis, Lietuvių Fondo
valdybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas, ilgametis aktyvus Lietuvių
Bendruomenės narys ir senatorių
Durbin pirmą kartą į Lietuvą lydėjęs
advokatas Rimas Domanskis, taip
pat Pasaulio lietuvių centro direkto-
rius Artūras Žilys, garbės konsulas dr.
Jonas Prunskis ir ilgametis senato-
riaus draugas, garbės konsulas Stan-
ley Balzekas Jr. Renginyje dalyvavo ir
nusipelnę žydų bendruomenės na-
riai, tokie kaip litvakas Leo Melamed
– Kaune holokausto metu rezidavusio
Japonijos ambasadoriaus Chiune Su-
gihara išgelbėtas, o vėliau tapęs Či-
kagos akcijų biržos įkūrėju.

Atsiimdamas apdovanojimą Dick
Durbin prisiminė pirmuosius vizitus
Lietuvoje, susitikimus su tuometi-
niu Prezidentu Algirdu Brazausku bei
vėliau prezidentu tapusiu čikagiečiu
Valdu Adamkumi, dėkojo visiems,
prisidėjusiems prie šio projekto bei
džiaugėsi matydamas susirinkusius
draugus:

„Man nepaprastai džiugu viena-
me kambaryje matyti du savo didvy-
rius: Stanley Balzekas ir Leo Mela-
med, žmones, kurie manimi tikėjo ir
man padėjo pačioje mano politinės
karjeros pradžioje”, – sakė senatorius
D. Durbin.

Renginio metu taip pat buvo pri-
statyta paroda „Vienas amžius iš sep-
tynių. Lietuva. Lite. Lita”, pasakojanti
apie Lietuvos žydų gyvenimą nuo
XV amžiaus. Dar lapkričio mėnesį į
Čikagą atkeliavusi kilnojamoji paro-
da buvo demonstruota Čikagos kul-

Senatoriui Dick Durbin įteiktas apdovanojimas

Vasario 16-oji su Clevelando meru F. G. Jackson

tūros centre bei kitose miesto ir Či-
kagos priemiesčių sinagogose. Prieš
atkeliaujant į Čikagą, ekspozicija
spalio mėn. buvo pirmą kartą iškil-
mingai pristatyta Lietuvos Respubli-
kos Seime. Vėliau ši paroda keliaus į
Washingtoną bei New Yorką.

Generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius kreipdamasis į
susirinkusiuosius pasveikino visus su
Nepriklausomybės atkūrimo diena, o
tuo pačiu priminė, kad šiais metais
švenčiame Valstybės atkūrimo Šimt-
metį.

A. Ulpis nuo nacių ir sovietų iš-
gelbėtus dokumentus, rizikuodamas
savo gyvybe, daugelį metų slėpė bu-
vusioje Šv. Jurgio bažnyčioje Vilniu-
je ir tik po Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dokumentai vėl išvydo

dienos šviesą. Šiuo metu, Lietuvos
kultūros ministerija ir Lietuvos na-
cionaliniai archyvai, kartu su YIVO
institutu vykdo dokumentų skait-
menizacijos projektą, kurio dėka, vie-
name  tinklalapyje bus sujungti do-
kumentai esantys New Yorke ir Vil-
niuje. Projektas truks keletą metų, o
jo vertė sieks apie 6 mln. JAV dolerių.

YIVO institutas buvo įkurtas Vil-
niuje 1925 metais, bet prasidėjus Ant-
rajam pasauliniam karui – sunai-
kintas. Dalis jo neįkainojamų verty-
bių buvo pagrobta nacių ir išgelbėta
JAV kariuomenės Frankfurte, kita
dalis, buvo slepiama Vilniuje Šv. Jur-
gio bažnyčioje.

LR gen. konsulato Čikagoje 
info ir nuotr.

Meras  su Clevelando LB valdyba ir dalyviais. Priekyje (iš k.):  Virginija Motiejūnienė, Loretta Gudėnienė, Rūta Degutienė, dr. Zita
Maščinskienė, Nomeda Vucianienė; antroje eilėje: Darius Tuskenis, merijos tarptautinių reikalų ir komunikacijos skyriaus vedė-
ja Valerie McCall, dr. V. Stankus, LR garbės gen. konsulė Ingrida Bublienė, Clevelando meras Frank G. Jackson, Clevelando LB pirm.
Algis Gudėnas, Vincas Taraška, Rasa Taraškienė, Alexandra Kudukis, Sondra Vaicikauskienė. D. R. Monroe nuotr. 

Edmundas Gudėnas (v.), Cle-
velando LB pirmininko Algio
Gudėno brolis, Karibų jūros
salos St. Barts lietuvius taip
pat sukvietė švęti Litetuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį.       

YIVO pagerbė lietuvių kilmės politiką – D. Durbin (antras iš k.)
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Dauguma menu besidominčių
JAV lietuvių gerai žino Čikago-
je, Jau nimo centre veikiančią

Čiurlionio ga leriją, kurioje vyksta lie-
tuvių meni nin kų parodos, koncertai,
spektakliai, poezijos vakarai, susiti-
kimai. Nese niai buvo minimas gale-
rijos 60-metis, ta proga surengta
meno darbų  paroda, joje buvo pri-
statyti galerijos su kakčiai ir Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 100-
mečiui skirtam konkursui ,,Lietuva
manoj širdy” pateikti 23-jų meninin-
kų darbai. Vasario 24 d. vyko paro-
dos atidarymas, paskelbti lau reatai
ir pristatyta nauja galerijos direktorė.
Šia proga mintimis ir prisiminimais
apie Čiurlionio galerijos veiklą, apie
šiandieninius jos pokyčius kalba-
mės su buvusia galerijos direktore
Laima Apanavičiene, 14 metų va do-
vavusia šiai meno salelei išeivijoje.

– Čiurlionio galerija įsteigta Jaunimo
centre Čikagoje 1957 m. spalio 20 d. Jos įkūrimo akte yra
parašyta: ,,Lietuvių dailininkų kūrinių atrinkimui, apsau-
gojimui ir išlaisvinton bei nepriklauso mon Lietuvon per-
kėlimui įkurta Čikagoje lietuvių tautos didžiojo kūrėjo ir ge-
nijaus Čiurlionio galerija.” Šiemet galerija mini gy vavimo
60-metį – kas per tą laiką vyko, keitėsi joje?

– Apie Čiurlionio galeriją galima būtų parašy-
ti visą traktatą. Kadangi nuo pirmų įsikūrimo die-
nų esame ,,surišti” su Jaunimo centru, tad mū sų
priešistorija prasidėjo dar 1948 me tais, kai į JAV at-
vykę pirmieji jė zuitai nusprendė kurtis Čikagoje.
Nusipirkę  sklypą, jie sumanė statytis namus lietu-
viškai veiklai. 1956 m. liepos mėn. 29 d. buvo prakasta
žemė Jaunimo centro ir jėzuitų rezidencijos-vie-
nuolyno statybai, 1957 m. spa lio 6 d., nors dar ir ne
visai baigtas, Jaunimo centro pastatas buvo oficia-
liai atidarytas. Tėvams jėzuitams vos tik atidarius
Jaunimo centrą Čikagoje, tuoj į jo patalpas ,,įžy-
giavo” ir Čiurlionio galerija. Oficiali Čiur lio nio ga-
lerijos įkūrimo data – 1957 m. spalio 20 d. Aišku, su-
manymas kilo anksčiau – 1957 m. kovo 3 d. susirin-
kę įvairių šakų kultūrininkai ir menininkai įsteigė
Lietuvių ameri kiečių menininkų klubą. Vienas
reikšmingiausių to klubo darbų ir buvo Čiurlionio
galerijos įsteigimas.

Galerijai buvo atiduota Jaunimo centro apati-
nė salė, kol bus rasta kita išeitis. Ten vyko galerijos
atidarymas, ten buvo ruošiamos parodos. Po kiek lai-
ko lietuviškai veiklai ėmė trūkti vietos ir buvo su-
manyta su jungti Jaunimo centro pastatą su vie-
nuolynu. 1972 metais darbai buvo baigti, sujungimo
vietoje buvo įrengta patalpa galerijai, apačioje – ka-
vinė, o apatinė salė liko kitoms reikmėms. 

Per tuos 60 metų buvo visko – įsi kūrimo džiaugs-
mo ir pykčių, nesu si kalbėjimų ir net „skyrybų” (ga-
lerija buvo suskilusi į 2 galerijas). Ir nors konflikto
nariai jau seniai ilsisi am žinybėje, jo atgarsiai dar
ir dabar kai tina žmonių aistras. Tačiau manau, kad
mes, dabar čia gyvenantys, turėtume toliau dirbti
gražiai pradėtą darbą, puoselėti steigėjų tradicijas
ir džiaugtis, kad galerijoje ir po tiekos metų vyksta
parodos, kad Lietuvai buvo padovanota graži Čiur-
lionio galerijos surinkta lietuvių meninin kų  darbų
kolekcija. Deja, dalis kolekcijos (32 darbai) taip ir ne-
buvo išsiųsti į Lietuvą, o buvo išvežti laikinam nau-
dojimui į Lietuvių dailės muziejų. Deja, tas ,,laiki-
nai” tęsiasi iki šiol. Tačiau tikimės, kad daili nin kų
testamentai bus įvykdyti ir ateis laikas, kai visi dar-
bai bus ten, kur juos norėjo matyti kūrėjai. 

– Iš profesijos Jūs – chemikė, lyg ir nieko bendra su
menais ne turinti, kaip ir kodėl gavote pasiūlymą vadovauti
Čiurlionio galerijai?

– Viskas labai paprasta. Su menu ,,draugauju”
nuo vaikystės. Mano dėdė – žinomas Lietuvoje ak-

Laima Apanavičienė: 
Lietuva yra ne žemdirbių, o menininkų kraštas

varelistas Osvaldas Jablonskis, turiu daug draugų
dailininkų. Nuo pat atvykimo į JAV lankiausi gale-
rijoje ruošiamose parodose. Kartą man paskambino
žinomas animatorius dailininkas Ilja Bereznickas ir
paklausė, ar negalėčiau suruošti 4 dailininkų iš Lie-
tuvos parodą. Pasakiau apie tai tuometiniam gale-
rijos direktoriui Aleksandrui Janušui, o jis man
sako: ,,Ruošk”. ,,Pasiraitojau rankoves” ir ėmiau
ruošti savo pirmąją parodą. Pirmas blynas neprisvilo
– jungtinė Irenos Daukšaitės-Guobienės, Gintaro
Meš kausko, Sigito Staniūno ir Virgini jaus Poškaus
paroda praėjo su pasi sekimu. Po šios parodos man
pasiūlė perimti vadovavimą galerijai.

Driekiasi ilgas darbų ir prisiminimų gijos  

– Kaip apibūdintumėt galerijos veiklą nuo 2004-ųjų,
kada jūs perėmėte vadovavimą jai?

– Kai 2017 m. vasarą į Lituanisti nio tyrimo ir stu-
dijų centrą (LTSC) nuvežiau Čiurlionio galerijos ar-
chy vą, net pati nustebau, kiek daug per tą laiką pa-
daryta. Suruošta ne tik parodos, bet ir koncertai, mo-
nospektakliai, poezijos vakarai, performansai. Su-
ruošėme 4 konkursus, iš kurių pažymėtinas kartu su
Lietuvių fila telistų draugijai ,,Lietuva” rengtas paš-
to ženklų konkursas Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms
paminėti. Jame dalyvavo JAV lituanistinių mokyk-
lų mokiniai. Buvo ne tik surengta paroda, bet ir, pa-
dedant filatelistų draugijai, išleisti JAV cirkuliuo-
jantis pašto ženklai bei vokai. 

Gražiomis parodomis pažymėti Viktoro Petra-
vičiaus ir Pauliaus Augiaus šimtmečiai, Algimanto
Ke zio 80-metis.

Parodos buvo ruošiamos ne tik Čiurlionio ga-
lerijos patalpose. Per tą laiką esame suruošę 2 pa-

rodas Čika gos kultūros centre (Chi-
cago Cultu ral Center), 5 parodas Lie-
tuvoje. Ga lerijoje savo darbus rodė ne
tik vie tiniai dailininkai, bet ir Lietu-
vos me nininkai. Galerijoje gimė pa-
rodų ciklas ,,Šeimos”. Tai didelio su-
sidomėjimo susilaukęs ciklas, kai vie-
nos šeimos menininkai (nebūtinai
abu dailininkai) suruošia vakarą. Iš
šio ciklo galima būtų paminėti mamos
grafikės Katalinos Kriaučiūnaitės ir
jos dukros pianistės Gabrielės Gyly tės
vakarą ,,Atodangos”, Petronėlės Ger-
likienės (tapyba), jos sūnaus Pran ciš-
kaus Gerliko (tapyba) ir anū kės Jur-
gitos Gerlikaitės (skaitme ninė grafika)
paroda ,,Kartos” ir t. t. Visko neiš-
vardinsi. 

– Kurias per tuos 14 me tų vy kusias pa-
rodas, renginius iš skirtumėt kaip reikš-
mingiausius?

– Be jokios abejonės, dvi parodas
Čikagos kultūros centre. Net du kartus
mums pavyko laimėti didžiulius kon-
kursus ir supažindinti čikagie čius ir
miesto svečius su Lietuvos menu. Či-

kagos kultūros centras yra viena prestižiškiausių
meno institucijų Illinojaus valstijoje. Jis kasmet su-
laukia kelių šimtų parodų projektų. Menininkų
darbų ekspozicija šia me centre – aukštas jų kūrybos
įvertinimas.

2008 m. Čikagos kultūros centre pristatėme me-
nininkės Petronėlės Gerlikienės kilimų parodą
„Petronėlė Gerlikienė: išsiuvinėti mitai ir kasdienės
istorijos”  (Petronele Gerlikienė: Embroidered
Myths and Everyday Stories”. Savamokslės daili-
ninkės pavardė įrašyta į  „Pasaulio Naiviojo meno
enciklopediją” („World encyclopedia of  Naive art”,
Jugoslavija, Bel gradas, 1985, p. 267–289), o paroda Či-
 ka goje visą savaitę buvo pirmoje lankomiausių Či-
kagos parodų dešimtuko vietoje.

2009 metais mums vėl nusišypsojo laimė. Tų
metų pabaigoje Čikagoje vyko pasaulinis grafikų su-
važiavimas. Lietuvoje nuo seno dirba stiprūs grafi-
kai. Nusprendėme pasiūlyti Čikagos kultūros cent-
rui 5 Lietuvos gra fikes. Atranka buvo griežta, kruop-
š ti, gerai pasverta, motyvuota. Čikagos kultūros cent-
rui buvo pa teiktos 103 menininkų iš viso pasau lio pa-
raiškos. Iš mūsų 5 pasiūlytų grafikių jie pasirinko
dvi – skambina ir klausia: ,,Ar Jūs neprieštarausi-
te, jei pasirinksime tik dvi Jūsų pasiūlytas autores?”
,,Ne, ne, ne, – sulaukusi šio skambučio ir išgirdusi
pasiūlymą iš džiaugsmo daugiau nieko negalėjau iš-
tarti. Taip pačiame Čikagos miesto centre 3 mėne-
sius žiūrovai ga lėjo gėrėtis paroda „Dvi Lietuvos gra-
fikės: Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė” (Two Lit-
huanian Print makers: Eglė Vertelkaitė and Birutė
Zokaitytė). Ši paroda buvo įtraukta į oficialią 2009 m.
pabaigoje Čikagoje vykusio pasaulinio grafikų su-
važiavi mo bei konferencijos svarbių ren ginių prog-
ramą.

Laima Apanavičienė (d.) ir naujoji Čiurlionio galerijos direktorė Viktorija Černičenko.
Audronės Sidaugienės nuotr.

P. Gerlikienės parodos atidarymo metu. Čiurlionio galerijos archyvo nuotr.
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100 ekečių
Lietuvos 
100-mečiui!
Atkelta iš 1 psl.

Neseniai KK2 laidoje išgirdau nei-
giamai linksniuojamą Lazdijų merą,
kurio iniciatyva Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo diena buvo švęsta
ne kovo 11-ąją, o kitą dieną. Nors aš
pats esu gimęs ir augęs Lazdijuose ir
galbūt ne visai pritariu šiam mero pa-
sirinkimui, tačiau mums, gyvenan-
tiems įvairiose JAV Lietuvių Ben-
druomenės apylinkėse ir išsisklai-
džiusiems toli vienas nuo kito, švęsti
tautines ar tradicines šventes kitą
dieną yra nusistovėjęs ir niekam de-
batų nekeliantis reikalas.

Pagaliau išaušo ilgai lauktas kovo
10-osios šeštadienio rytas. Nors pa-
čiame Denveryje kai kas jau seniai
vaikščiojo apsinuoginę blauzdas, ta-
čiau po dviejų valandų kelio kalnų link
oras labiau priminė Šiaurės ašigalį,
nei kovo mėnesį likusioje Colorado
valstijoje. Nemėgdamas anksti keltis
pasirinkau kitą išeitį – atvažiavau iš
vakaro ir pernakvojau pas draugą.
Kai šeštadienį nuvykau į stovykla-
vietės vietą, ryškiai plazdanti trispal-
vė jau iš toli rodė, kur renkasi lietu-
viai.

Eketės jau buvo išgręžtos, tad te-
liko tik iš spalvotų balionų išdėlioti

Labai gražiai Lietuva sutiko Čiur-
lionio galerijos į Lietuvą atvežtą pa-
rodą ,,Lietuvai – su meile”. Dau gybė
žmonių, atėjusių į parodos ati darymą
,,Arkos” galerijoje, parodė, kad išeivi-
jos dailininkai yra įdomūs tėvynėje gy-
venantiems. Parodą filmavo Lietuvos
televizija, plačiai rašė Lietuvos spau-
da, pokalbiui mane kvietė Lietuvos ra-
dijas. Šios parodos metu pristatėme 15
išeivijos dailinin kų, kuriančių šiomis
dienomis. Iš leistas gražus tos paro-
dos katalogas, kurio leidybą parėmė
Danguolė Jur gutienė. 

Džiaugiamės ir neseniai atliktu
projektu. Prieš pat 2017 m. Vėlines
Rasų kapinių menininkų kalnelyje
pagaliau buvo pastatytas antkapinis
paminklas Algimantui Keziui. Teko ne-
mažai padirbėti norint gauti leidi mą
Rasose palaidoti A. Kezį, organi zuojant
jo laidotuves. Bet savo pa reigą atliko-
me. Už didžiulę pagalbą esu dėkinga
savo dukrai Astai Šerkš nienei, tėvui
Antanui Saulaičiui, na o finansiškai

mus rėmė A. Kezio sesuo Danutė Ke-
zytė-Wolosenko.

Darbai – tai žmonės

– Kas buvo didžiausi jūsų pagalbinin-
kai, patarėjai?

– Visus tuos metus ko-
mandoje buvo Jūratė Dovi-
lienė, Jonas Kuprys, Dalia
Sokienė, Ina Stankevičie-
nė, Viktorija Černičenko,
kuri dabar perėmė vadova-
vimą galerijai. Daug padė-
dėdavo mano a. a. vyras Al-
bertas ir sūnus Paulius. Ne
kartą esu pra šiusi pagal-
bos Vinco Luko, už pata ri-
mus esu dėkinga neseniai šį
pasaulį palikusiai Magda-
lenai Stankūnienei. Turiu
pasakyti, kad į ką besi-
kreipda vau, niekada niekas
nėra atsisakęs padėti. 

Labai gražiai dirbome

Fotografas Jonas Kuprys (d.) savo parodoje Vilniuje, 2007 m. Tomo Kuprio nuotr.

trispalvę. Granby ežeras yra 8,284 pėdų
(daugiau nei 2,5 km) virš jūros lygio,
tad, patikėkite manim, prie tokio aukš-
čio neįpratusiems čia ir kvėpuoti ne-
buvo lengva, jau nekalbu apie balionų
pūtimą. Gerai, kad Gintas pasirūpino
keliais suspausto oro balionais, tad
kol užteko slėgio – tai buvo tiesiog iš-
sigelbėjimas! Išsigelbėjimas buvo ir
Kęsto atnešta palapinė, kurioje sušalę
nuo žvarbaus vėjo galėjome nors trum-
pam pasišildyti.

Pabaigus tvirtinti trispalvę pa-
kvipo ir ant grotelių kepama mėsa, ai-
dėjo garsus juokas ir kalbos. Kažkas
per internetą paleido ,,Lietaus” radijo
stotį iš Lietuvos. Šventė prasidėjo ben-
dra nuotrauka ir sugiedotu Lietuvos

himnu, kurį garsus, žvarbus vėjas iš-
sklaidė po užšalusį Granby ežerą (eže-
ro plotas – 29,39 kv. km, giliausia vieta
– 67 m). Didžiausia renginio atrakcija
turėjo būti poledinės žūklės varžybos.
Šiose apylinkėse lietuviai seniai iš-
garsėję dideliais laimikiais. Štai Ed-
vardui užkibo iškart – dar neprasidė-
jus varžyboms. Deja, jis nespėjo pa-
gauti savo meškerės, ir ji buvo įtrauk-
ta į eketę. Už kelių minučių padėtį ati-
taisė mūsų vyriausias – 80-metis žvejys
Petras: jis ištraukė ir Edvardo žuvį, ir
jo meškerę. Gaila, kad ir tai įvyko
prieš varžybų paskelbimą, ir šis lai-
mikis nebuvo įskaitytas. Prasidėjus
varžyboms kažkodėl niekam nekibo.
Buvo pratęstas ir varžybų laikas, ir są-

lygos, ir nieko... Tad ir paruošti diplo-
mai liko be nugalėtojų pavardžių, ir
aukso puodą teko grąžinti jį sukrovu-
siems žvejams. Žinoma, norėjosi kiek
palankesnio oro, daugiau dalyvių ir
varžybų nugalėtojų, bet juk ne tai
svarbiausia! Svarbiausia, kad visus
lydėjo puiki nuotaika ir mūsų užsi-
brėžtas tikslas – paminėti Lietuvos
100-metį kitaip buvo pasiektas. Ti-
kiuosi, kad poledinės žūklės tradicija
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo savaitgalio metu bus palaikoma
kiekvienais metais. 

Dėkojame ,,kalniečiams” už pui-
kiai organizuotą renginį. Kitais metais
bus dar geriau!

Rengėjų nuotr.

su LR generaliniu konsulu Čikagoje
Arvydu Daunoravičiumi, konsulato
darbuotoju Tadu Kubiliumi, o kai ga-
vome pakvietimus dalyvauti su paro-
domis Čikagos kultūros centre, daug
padėjo tada ten dirbusi Sofia Žutautas.
Esa me sulaukę ir Lietuvių Fondo pa-
ra mos. 

– Jums tenka bendrauti su kul tūros,
meno žmonėmis – kurie su sitikimai, pa-
žintys paliko giliau sią pėdsaką?

– Per tuos metus esu sutikusi
daug labai įdomių asmenybių. Jei pa-
rodoms kviesdavomės meninin kus iš
Lietuvos, tai  dažniausiai jie mūsų na-
muose ir apsigyvendavo. Tad tas ben-
dravimas dažniausiai pasidarydavo
dar artimesnis. 

Kartais įdomi ne tik ta pirmoji pa-
žinti, bet ir atgarsiai po daugelio metų.
Vienas tokių po dešimties metų mane
pasivijo Vilniuje. 2007 m. Lie tuvos na-
cionalinėje Martyno Mažvy do biblio-
tekoje surengėme fotografo Jono Kup-
rio parodą ,,Lietuviai Ame rikoje”, vė-
liau  keliavusią po Lietuvą. Lietuviai
gal pirmą kartą Jono Kup rio nuo-
traukose taip plačiai galėjo išvysti
lietuvių išeivių siekį išlikti lie tuviais
ir jų pastangas skelbti Amerikos vi-

suomenei apie buvusį Lietuvos pa-
vergimą.

2017 m. sumanėme supažindinti
vilniečius su poete Sandra Avižieny te.
Pinigų kaip visada nėra, laiko tu rime
10 dienų. Kur gauti salę? Rašau Caro-
linai Masiulytei-Paliulienei, ku ri ver-
čia Sandros eiles į prancūzų kalbą. Ji
padėti negali – dukros Linos vestuvės.
Nutariame kreiptis į M. Mažvydo bib-
lioteką. Dainininkas Vygantas Kaz-
lauskas susisiekia su ten dirbančia
Sandra Kuliešiene, ku ri pasiteiravo,
kas organizuos renginį. Išgirdusi
mano pavardę ji iškart pasakė: ,,Taip,
jei Laima Apanavičie nė, ruošiu su-
tartį. Su ja kartu ruošiau J. Kuprio pa-
rodą, ja pasitikiu.”  Naujai suremon-
tuotoje bibliotekoje konferencijų salė
buvo laisva, tad man atskridus reikė-
jo tik pasirašyti sutartį – ir už kelių die-
nų M. Maž vydo bibliotekoje jau skam-
bėjo S. Avižienytės eilės iš rinkinio
,,Kai akyse suspindi ilgesys” bei dai-
nos, parašytos jos žodžiais. Taip po de-
 šimties metų mes vėl pasimatėme su
gerb. Sandra. Salė buvo pilnutėlė, o
tarp atvykusių buvo ne vienas, kurio
parodą ar koncertą rengėme Čika-
 goje.   

Nukelta į 11 psl.

Čiurlionio galerijos direktoriai (L. Apanavičienė – dešinėje). Jono Kuprio nuotr.

Plazdanti trispalvė jau iš toli rodė, kur renkasi lietuviai. Rengėjų nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Mirė pogrindžio spaustuvininkas V. Andziulis
Kaunas (ELTA) – Eidamas 88-uo-

sius metus, mirė pasipriešinimo so-
vietinės okupacijos režimui veikėjas,
„ab” pogrindinės spaustuvės įkūrėjas
Vytautas Andziulis.

V. Andziulis gimė 1930 m. lapkri-
čio 4 d. Šėtoje. 1948 m. įsigijo spaus-
tuvininko specialybę. 1948-1974 m. dir-
bo spaustuvėse Kaune, Kupiškyje,
Troškūnuose, vėliau – technologijos
technikume Kaune. 

Nuo 1954 m. kaupė šriftą ir spaus-
dinimo mašinos detales. Salių kaime
prie Kauno, po savo gyvenamuoju
namu 1978-1981 m. įrengė nelegalią
spaustuvę-leidyklą. Joje 1981-1990 m.
išspausdino 39 religinius, istorinius ir
kitokio pobūdžio leidinius. Jie žadino
Lietuvos gyventojų tautinį sąmonin-
gumą. Spaustuvę įrengti padėjo Juozas
Bacevičius, todėl raidės „ab” prie pa-
vadinimo kilo iš steigėjų pavardžių pir-
mųjų raidžių. Į spaustuvės 12 kv. met-

Baigiamas eksponuoti Gedimino laiškas
Vilnius (BNS) – Šį savaitgalį Vil-

niuje baigiamas eksponuoti iš Rygos
atvežtas Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino laiško nuorašas, kur
pirmą kartą raštu paminėtas mūsų ša-
lies sostinės vardas. 

Tai Gedimino 1323 metų sausio 25
dieną pasirašyto laiško nuorašas, ku-
ris buvo padarytas Rygoje prieš išsiun-
čiant laiško originalą į kitus Europos
miestus. Jis saugomas Latvijos vals-
tybės istorijos archyve Rygoje.

Minėtu laišku krikščionys pirk-

liai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir
dvasininkai iš viso pasaulio, kviečia-
mi atvykti ir apsigyventi Lietuvoje.

Atvykstantiesiems laiške Gedi-
minas žadėjo lengvatas – žemdirbiams
jis leido dirbti žemę dešimt metų ir ne-
mokėti mokesčių. Prekiautojai taip
pat buvo atleidžiami nuo bet kokių mo-
kesčių. Tuometinis Lietuvos didysis
kunigaikštis taip pat pranešė keti-
nantis priimti krikštą.

Laiško nuorašas į Vilnių atvežtas
sostinės gimtadienio proga. 

Atleistas FTB direktoriaus pavaduotojas 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pakomentavo
FTB direktoriaus pirmojo pavaduoto-
jo Andrew McCabe atleidimą, pa-
reikšdamas, kad tai – nuostabi diena
demokratijai, bei apkaltindamas ži-
nybos darbuotojus melu ir korupcija.

„Andrew McCabe atleistas, nuo-
stabi diena sunkiai dirbantiems FTB
vyrams ir moterims, nuostabi diena de-
mokratijai. Veidmainis James Comey
(buvęs FTB direktorius) buvo jo virši-
ninkas ir padarė McCabe panašų į
berniuką iš bažnytinio choro. Jis vis-
ką žinojo apie melą ir korupciją aukš-
čiausiose FTB grandyse”, – parašė D.
Trump. 

Anksčiau JAV generalinis proku-
roras Jeff  Sessions pranešė, kad A.
McCabe atleidžiamas iš pareigų dėl
konfidencialumo pažeidinėjimo ir „ne-
nuoširdumo”. Buvęs FTB pareigūnas
pareiškė, kad jo atleidimas yra JAV

prezidento D. Trump karo su FTB da-
lis.

Apie A. McCabe pasitraukimą
buvo pranešta sausio mėnesį. Jis ke-
tino ilgai atostogauti prieš išeidamas
į pensiją kovo 18 d. Dėl atleidimo iki
šios datos, jis gali netekti didelės pen-
sijos už ištarnautus metus.

D. Trump ryšius su Rusija tyrė
FTB direktorius J. Comey, bet 2017
metų gegužės 9 d. Baltųjų rūmų šei-
mininkas atleido jį kaip „netekusį pa-
sitikėjimo”.

J. Comey užsiminė, kad D. Trump
jį prašė nutraukti tyrimą ir atleido iš
pareigų, jam nesutikus to padaryti. Bet
buvęs FTB direktorius atsisakė tai pa-
tvirtinti per klausymus Kongrese. 

Vėliau specialiuoju prokuroru
Rusijos kišimuisi į JAV prezidento
rinkimus 2016 metais tirti buvo pa-
skirtas buvęs FTB vadovas Robert
Mueller.

Rusija kaupia „Novichok” atsargas
Londonas (ELTA) – Jungtinės Ka-

ralystės užsienio reikalų ministras
Boris Johnson teigė, kad Rusija kaupė
mirtinos nervus paralyžiuojančios me-
džiagos „Novichok”, naudotos nunuo-
dijant buvusį šnipą Sergejų Skripal, at-
sargas. 

Nors Maskva kaltinimus katego-
riškai atmeta, britai teigia, kad Rusija
prieš S. Skripal ir jo dukrą Juliją pa-
naudojo sovietinių laikų nuodus „No-

vichok”, kurie Europoje nebuvo naudoti
nuo pat Antrojo pasaulinio karo. „Mes
turime įrodymų, kad Rusija pastaruo-
sius 10 metų ne tik tyrė nervus paraly-
žiuojančių medžiagų panaudojimo ga-
limybes, bet pati kūrė ir kaupė „Novi-
chok” atsargas”, – teigė B. Johnson.

Cheminio ginklo draudimo orga-
nizacijos (CGDO) pareigūnai atvyks į
Jungtinę Karalystę ištirti išpuolio
metu naudotus chemikalus. 

Rusija išsiųs 23 JK diplomatus
Maskva (ELTA) – Per savaitę iš

Rusijos bus išsiųsti 23 Didžiosios Bri-
tanijos ambasados Maskvoje darbuo-
tojai. 

Į Rusijos URM iškviestam Jungti-
nės Karalystės (JK) ambasadoriui
Maskvoje Laurie Bristow buvo per-
duota nota, kurioje pažymima, jog Ru-
sija priėmė tam tikrus sprendimus, at-
sakydama į provokacinius Didžiosios
Britanijos veiksmus ir nepagrįstus
kaltinimus, kad esą Rusija yra susiju-
si su kovo 4 d. incidentu Solsberyje.

Rusija taip pat atšaukė leidimą

atidaryti Didžiosios Britanijos gene-
ralinį konsulatą Sankt Peterburge.

Kovo 4 d. buvęs GRU pulkininkas
Sergejus Skripal ir jo duktė Julija
buvo paveikti nervus paralyžiuojančios
medžiagos. Jie buvo rasti be sąmonės
Solsberio mieste, kuris yra už 140 ki-
lometrų nuo Londono. Dabar jie abu
yra ligoninėje, jų būklė kritinė.

Didžioji Britanija apkaltino Rusi-
ją prisidėjus prie S. Skripalio ir jo
dukters apnuodijimo. Premjerė The-
resa May paskelbė, kad iš šalies iš siun-
čiami 23 Rusijos diplomatai.

Rusija išplės „juodąjį” amerikiečių sąrašą
Maskva (ELTA) – Rusijos užsie-

nio reikalų ministerijos teigimu, rea-
guodama į naujas JAV sankcijas, Ru-
sija išplės „juodąjį” amerikiečių są-
rašą.

Rusijos užsienio reikalų ministro
pavaduotojas Sergejus Riabkovas pra-
nešė, kad Maskva ketina išplėsti „juo-
dąjį” JAV piliečių sąrašą, ir teigė, kad
Maskva taip pat neatmes galimybės im-
tis tolesnių priemonių. 

Tokie pareiškimai pasirodė po to,
kai JAV prezidento Donald Trump ad-
ministracija paskelbė naujas sankcijas
Rusijos piliečiams, kaltinamiems mė-
ginimu paveikti 2016 metais vykusių
JAV prezidento rinkimų baigtį ir at-
skirų kibernetinių atakų vykdymu.
Sankcijos įvestos penkiems juridi-
niams ir 19-ai fizinių asmenų.

JAV žvalgyba kaltina Rusiją kiši-
musi į JAV prezidento rinkimus.

Estijos premjeras atšaukė kelionę į Rusiją
Maskva (ELTA) – Estijos

vyriausybės vadovas Juri Ratas
atšaukė gegužės mėnesį pla-
nuotą kelionę į Rusijos Krasno-
jarsko miestą, kur vyks Estijos
kultūros dienų renginiai.

JAV, Prancūzijos, Vokieti-
jos ir Didžiosios Britanijos va-
dovai išplatino bendrą pareiš-
kimą, kuriame teigia, kad dėl
nervus paralyžiuojančios me-
džiagos panaudojimo nuodijant
buvusį Rusijos žvalgybininką
Sergejų Skripal ir jo dukterį Ju-
liją, atsakinga laiko Rusiją.

Pogrindžio spaustuvininkas V. Andziulis
mirė sulaukęs 88-erių. Alkas.lt nuotr.

J. Ratas atsisakė vykti į Rusiją.               Flickr nuotr.

rų, o vėliau – 22 kv. m ploto patalpas įėji-
mas buvo iš šiltnamio, po slankiojan-
čiu vandens baseinu.

Nuo 1997 m. V. Andziulis buvo Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus vyres-
nysis muziejininkas. 1998 m. apdova-
notas Gedimino 3 laipsnio ordinu.

Aukcione parduotas laikraštis „Auszra“ 
Vilnius (BNS) – Meno kūrinių

aukcione Vilniuje parduotas pirmojo
spausdinto politinio ir literatūrinio
laikraščio lietuvių kalba „Auszra” 1885
metų komplektas. Mėnesinis laikraštis
„Auszra” – pirmasis nacionalinis lie-
tuviškas laikraštis, 1883 metais inici-
juotas Jono Basanavičiaus, buvo lei-
džiamas trejus metus. Leidinio tiražas
sudarė apie tūkstantį egzempliorių.

Aukcione 1885 metų komplektas
parduotas už 1100 eurų – šimtu dau-
giau, nei buvo pradinė kaina.  Nei pir-
kėjas, nei pardavėjas neatskleidžiami. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-

mečiui skirtame aukcione pristatyta
per 180 meno ir kolekcinių vertybių, su-
sijusių su šalies kultūra bei istorija.
Apie pusė jų buvo parduota.

Brangiausiai aukcione parduotas
XIX amžiaus Lietuvos dailės klasiko
Vladislovo Dmachausko tapybos darbas
„Auštant”. Už jį sumokėta 17 tūkst.
eurų.

Tarp tapybos, grafikos darbų auk-
cione pristatyti rankraščiai, senosios
knygos, art deco stiliaus stiklo dirbiniai,
lituanistiniai dokumentai, nuotraukos
ir kitos kolekcinės vertybės, atspin-
dinčios šalies istoriją.

Rytų fronte nieko naujo
Vilnius (ELTA) –  Lietuvos užsie-

nio reikalų ministerija (URM) apgai-
lestaudama konstatuoja, kad Rusijoje
vykęs prezidento rinkimų procesas
negali būti laikomas laisvais ir de-
mokratiškais rinkimais. 

Sekmadienį, kovo 18-ąją, vykusiu
balsavimu ketvirtąjai kadencijai per-
rinktas Rusijos Federacijos preziden-
tas Vladimiras Putinas. Rusijos cent-
rinė rinkimų komisija pranešė, kad už
jį balsavo 76,7 proc. rinkėjų. Rinkimų
eiga buvo griežtai kontroliuojama, o
baigtis buvo nulemta ir žinoma iš
anksto.

„Centrinės rinkimų komisijos
sprendimas neleisti rinkimuose daly-
vauti pagrindiniam valdžios kritikui
Aleksejui Navalnui (remiantis poli-
tiškai motyvuotais kaltinimais ir ig-
noruojant Europos Žmogaus Teisių
Teismo sprendimą) reikšmingai apri-
bojo piliečių pasirinkimą. Represi-
niai veiksmai prieš opozicijos veikėjus
ir nevyriausybines organizacijas nuo-

lat stiprėjo iki pat balsavimo dienos,
buvo siekiama varžyti rinkimų stebė-
tojų veiklą. Dvi nepriklausomos eu-
ropinės rinkimų stebėjimo organiza-
cijos prieš pat rinkimus buvo įtrauk-
tos į nepageidaujamų organizacijų są-
rašą. Pranešimai apie administracinių
resursų naudojimą, vietinės valdžios,
biudžetinių įstaigų ar valstybės kont-
roliuojamų įmonių vadovų spaudimą
rinkėjams plaukė iš daugelio Rusijos
regionų”, – sakoma URM pareiškime
dėl sekmadienio balsavimo Rusijos
Federacijoje.

URM mano, kad organizuodama
rinkimus Krymo aneksijos metinių
dieną, Rusijos vadovybė dar kartą iš-
reiškė panieką tarptautinės teisės
principams bei Ukrainos suverenitetui
ir teritoriniam vientisumui. „Lietuva
griežtai smerkia šiuos Rusijos Fede-
racijos veiksmus, laiko balsavimą, vy-
kusį aneksuotame Kryme, neteisėtu ir
nepripažįsta jo rezultatų”, – sakoma
URM pareiškime.
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Šį kartą apie tai „Lietuvos žiniose” rašo Roberta Tra-
cevičiūtė. Ji pakartoja, kad užsienio valstybėse yra su-
kaupta nemažai išliekamąją vertę turinčio lietuviško
dokumentinio paveldo ir kad šis tautos turtas pamažu
nyksta. 

Žurnalistė kalbino lietuviško paveldo užsienyje iš-
saugojimu aktyviai besirūpinančią JAV lietuvę
Daivą Barzdukienę, kuri 2008 m., gavusi tuome-

tės PLB valdybos pirmininkės Reginos Narušienės
pritarimą, savanoriškai parengė lietuviškų archyvų
išeivijoje sąrašą. Į jį buvo įtraukta informacija ne tik
apie išeivijos lietuvių organizacijų, bet ir su Lietu-
va bei lietuvių išeivija susijusių asmenų archyvus.
Buvusi PLB archyvų darbo grupės pirmininkė D.
Barzdukienė sakė, kad į šį sąrašą nebuvo įtraukta kai
kurių kraštų lietuvių bendruomenės, ypač iš buvu-
sių Sovietų Sąjungos šalių, nes jos į apklausą neat-
siliepė. Ji priminė, kad 2007 m. JAV Lietuvių ben-
druomenės krašto valdyboje archyvų reikalus tvar-
kiusios Dalės Lukienės pastangomis amerikietis bib-
liografas Lee G. Burchinal sudarė išsamų 40 psl. JAV
ir Kanadoje esančių archyvų sąrašą. Jame išvardinta
ir aprašyta per 80 bibliotekų, archyvų, universitetų
ir muziejų, kuriuose yra medžiagos apie Lietuvą. 

Straipsnyje minimos didžiosios lietuviško pa-
veldo institucijos – Lituanistikos tyrimų ir studijų
centras Čikagoje, kur veikia Pasaulio lietuvių, Ži-
levičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvai, Stasio
Budrio fotoarchyvas ir kt.; Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, turintis didelę popierinių dokumentų ko-
lekciją, su lietuvių emigrantų gyvenimu susijusių
vaizdo ir garso įrašų, nuotraukų, Amerikos lietuvių
genealogijos sąjungos surinktų imigracijos bei as-
menų genealogijos dokumentų; Amerikos lietuvių
kultūros archyvas (ALKA) Putname, kur yra daug
dokumentų apie XX a. pradžios emigracijos bangą,
apie pabėgėlių stovyklas Vokietijoje ir kt. VLIKo do-
kumentai iš ALKA prieš keletą metų perkelti į Lie-
tuvos centrinį valstybės archyvą (LCVA). Paminėtas
Susivienijimas lietuvių Amerikoje, kuris turi savo

namus Manhatane, New Yorke, kurių rūsyje yra di-
džiulis tos organizacijos archyvas ir biblioteka, se-
niausio Amerikos lietuvių laikraščio „Tėvynė”
komplektai. Mažesni archyviniai rinkiniai yra Bal-
timorės lietuvių salės patalpose, Clevelando lietuvių
klubo namuose ir kitur. 

D. Barzdukienės pažymėjo, kad minėtų archyvų,
išskyrus Balzeko muziejaus, būklė yra sunki, nes ne-
tinkamos laikyti patalpos, savanorių tvarkytojų
mažėja, trūksta lėšų. Verčiamasi išimtinai lietuvių
aukomis. Yra daug archyvų, kurie nėra iki galo ap-
rašyti, reikia profesinės pagalbos iš Lietuvos. Reikia
kiek galima daugiau išeivijos archyvų suskaitme-
ninti, kad jie būtų lengviau prieinami lietuviškos iš-
eivijos istorijos tyrinėtojams. Ji apgailestavo, kad ne-
mažai archyvinio paveldo sunyksta. Vienas skau-
džiausių pavyzdžių – 2016 m. ALKA pastato rūsyje dėl
vandentiekio avarijos buvo sugadinta dalis organi-
zacijų ir pavienių asmenų dokumentinės medžiagos.
Netinkamomis sąlygomis laikomi Brazilijoje, neto-
li San Paulo esančiame Atibajos miestelyje „Litua-
nikos” sodyboje saugoma biblioteka ir archyvas. 

„Mažai galimybių rasti ir apklausti dar gyvus
veikėjus, raginti juos peržiūrėti bei tvarkyti savo as-
meninius archyvus ir juos perduoti esantiems išei-
vijos archyvams arba persiųsti į Lietuvos archyvus.
Kai atlikau archyvų apklausą, Jungtinėje Karalys-
tėje buvo gana didelis visai nesutvarkytas archyvas.
Anglijos bendruomenės žmonės pasirūpino, ir tas ar-
chyvas jau yra Lietuvoje, Vytauto Didžiojo univer-
siteto Išeivijos institute. Kitas pavyzdys – archyvas
Lietuvių kultūros institute Hüttenfelde. Ten yra Vo-
kietijos lietuvių bendruomenės dokumentų nuo
1950 m., Lietuvių katalikų sielovados archyvas ir pan.
Tas archyvas yra gana geros būklės, bet nevisiškai
aprašytas, nesukataloguotas”, – kalbėjo D. Barzdu-
kienė. 

Žurnalistė taip pat pakalbino LCVA direktoriaus
pavaduotoją Sigitą Baranauskienę, kuri pažymėjo,
kad daugiausiai dokumentinio paveldo yra sukaupta
JAV, taip pat yra Kanadoje, Australijoje, „neatrastų

lobių” gali būti Brazilijoje, Argentinoje, Urugvaju-
je. Esama šalių, su kurių išeivių iš Lietuvos ben-
druomenėmis dėl įvairiausių priežasčių kontaktas
yra prarastas, pvz., Pietų Afrikos Respublikoje. Ji tei-
gė, kad reikia skubėti rinkti medžiagą ir ją saugoti,
nes žmonių, galinčių papasakoti ar atpažinti asme-
nis nuotraukose, mažėja. Ji pasidžiaugė, kad LCVA
turi iš JAV administracijos gautą „Amerikos balso”
lietuviškų laidų kolekciją, Čikagoje veikusio „Mar-
gučio” radijo įrašų kolekciją, Australijos lietuvių ra-
dijo laidų įrašų, taip pat deramasi su kitais radijo vi-
suomenininkais dėl jų radijo laidų įrašų perdavimo. 

Pareigūnė dar kartą priminė, kaip svarbu pa-
talpos, kuriose saugoma archyvinė medžiaga. „Do-
kumentams saugoti yra nustatyti tam tikri tempe-
ratūros, drėgmės reikalavimai. Jeigu pastatas nebuvo
statytas specialiai archyvui, nėra galimybės šių
reikalavimų laikytis. Kyla grėsmė dokumentų iš-
saugojimui. Tai itin aktualu nuotraukų, fotonega-
tyvų, garso bei vaizdo įrašų atveju”, – akcentavo ji.
Todėl ji ragino lietuvių bendruomenes perduoti
medžiagą Lietuvos archyvams ir pasidžiaugė, kad
prieš porą metų ALKA perdavė Lietuvos generalinio
konsulato New Yorke fondą, jis pradėtas profesio-
naliai tvarkyti ir po metų taps prieinamas tyrinė-
tojams. Neseniai LCVA pasiekė žymaus Clevelando
fotografo Jono Garlos fotonegatyvų siunta. Dalia Bo-
belienė perdavė Bobelių ir Devenių šeimų archyvus
– ne tik rašytinius dokumentus, bet ir fotografijas,
garso, vaizdo įrašus, sukauptus leidinius. 

Ji pripažino, kad dokumentinį paveldą užsi-
enyje gali padėti sutvarkyti arba paruošti savanorius
Lietuvos archyvininkai, tokiu keliu ir einama, tačiau
savo lėšomis archyvas nepajėgus atsiliepti į visus pra-
šymus. Pvz., iš programos „Globali Lietuva” tam kas-
met skiriama kukli 6 tūkst. eurų suma, jos užtenka
tik vienai kelių archyvininkų ekspedicijai. 2015 m.
už šiuos pinigus tvarkyti ALKA dokumentai, 2016-
aisiais – surengtas seminaras Brazilijos lietuvių ben-
druomenėms, o 2017 m. buvo dirbama Kanados lie-
tuvių muziejuje-archyve. Kultūros taryba šiek tiek
prisideda, bet nereguliariai. Siekiant, kad Lietuvos
archyvų specialistai išvyktų į 4–5 ekspedicijas už-
sienyje, kasmet reikėtų 50 tūkst. eurų. Yra rengiami
projektai, bet tik maža dalis jų paremiama. 

Parengta pagal www.lzinios.lt

Lietuvoje vėl susirūpinta užsienyje 
esančiu lietuvišku paveldu

Mokiniai, susipažinę su tradiciniais lietuvių liaudies menais, ir patys pasiraitė rankoves. Jau-
nieji renginio dalyviai vienus darbelius patys išbandė – lipdė iš molio, drožinėjo ar iš šiaudelių
rišo kalėdinį papuošalą. Kitų, sudėtingesnių menų kūrimą vaikai stebėjo iš šono. Ir to užteko, kad
suprastų – kokia talentinga buvo ir yra mūsų, lietuvių tauta. 

Renginyje dalyvavo ir iš Lietuvos atvykęs svečias Albinas Šileika. Policininko darbą dirbantis
uteniškis visą savo laisvalaikį skiria tautodailei – jis dailiausiais raštais drožinėja prieverpstes.
A. Šileika Lemonte surengė ne tik savo darbų parodą, bet ir kelis edukacinius užsiėmimus. 

Čikagos lietuvių tautodailės instituto valdybos narė Aldona Rauchienė sakė, kad renginys
,,Gyvoji tautodailė” surengiamas jau ketvirtą kartą. Pirmasis įvyko 1989 metais Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje. Šiais metais renginį organizavo Čikagos lietuvių tautodailės institutas
kartu su Lietuvių dailės muziejumi. 

,,Draugo” info

Lemonte skleidėsi gyvoji tautodailė
Atkelta iš 1 psl.

Lipdyti iš molio vaikai pabandė ir patys. Pavyko puikiai. Nuotraukos iš ,,Facebook”.

Į vytelių pynėjo ir siūlų verpėjos darbą – smalsūs žvilgsniai iš šono.
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2018 m. Gavėnios ir 
Didžiosios savaitės pamaldų 

TVARKARAŠTIS
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9:30 val. r. šv. Mišios anglų k., 11 val. r.
– šv. Mišios lietuvių k.

Kovo 29  d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 4 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietu-
vių kalba.

9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.

11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 127th St., Lemont IL, 60439)

Kovo 21 d., trečiadienį, 11 val. r. ir kovo 23  d., penktadienį, 7 val. v. –
Bendruomeninės susitaikinimo  pamaldos (išpažintys).

Asmeninės išpažintys – kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p. p.
iki 6 val. v.

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mišios.

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. –  Paskutinės vakarienės Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį ketvirtadienį, 6:15 val. v. – Kryžiaus kelias; 7 val. v. –
Kristaus Kančios pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv.
Mišios; 9:30 val. r. ir 11:30 val. r. – šv. Mišios. 

Balandžio 8 d. – Atvelykis – Gailestingumo sekmadienis, 9 val. r., 11 val.
r., 6 val. v. – šv. Mišios.

Balandžio 8 d. – po 11 val. r. šv. Mišių – Atvelykio pietūs.

Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
(2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632)

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (atnašaus kun.
Gediminas Keršys).

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios atnašaujamos trim kalbom ((angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos
(atnašaus kun. Gediminas Keršys).

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 7:30 val. v. – Velyknačio šv. Mišios atnašau-
jamos trim kalbom ((angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. – Velykų rytinės (Kristaus
Prisikėlimo) šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas Keršys).

Balandžio 8 d. 10 val. r.  Atvelyko šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas
Keršys).

Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8:30 val. ryto atnašaujamos  šv.
Mišios lietuvių kalba. Išpažintys – iš anksto susitarus su kunigu Gediminu
Keršiu.

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 4:30 val. p. p. einame Kryžiaus kelią su
apmąstymais.

Šv. Antano bažnyčia
1515 S. 50th Ave. (50 Ave. ir 15 th St. sankryža) 

Cicero IL, 60804

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kryžiaus garbinimas lietuvių
kalba.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8:45 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lie-
tuvių kalba.

Kviečiame atšvęsti Velykų džiaugsmą istorinėje 1926 m. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio pašventintoje lietuvių šventovėje.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

(5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Kovo 25 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Verbų-Palmių sekmadienio pamal-
dos su Šv. Vakariene-Komunija.

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 8 val. v. – Didžiojo Ketvirtadienio meditacinės
pamaldos žvakių šviesoje su Šv. Vakariene-Komunija.

Kovo 30 d., penktadienį, 6 val. v. – Didžiojo Penktadienio pamaldos su
Šv. Vakariene-Komunija.

Balandžio 1d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Šv. Velykų-Prisikėlimo pamal-
dos (Šv. Vakarienės-Komunijos nebus).

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia
(9000 Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 11 val. r. – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija (bus dalinami palmių lapai).

Kovo 29 d., Žaliąjį ketvirtadienį, 10 val. r. – šv. Vakarienės  pamaldos
anglų kalba.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 11  val. r – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija.

5 val. p. p. – Tamsos  pamaldos anglų  kalba.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 10:30 val. r. – Velykinių kiaušinių ,,medžiok-
lė” parapijos vaikams bei svečiams.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8 val. r.  – Jungtinės Velykų
Prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija (dalyvaus solistė). Po pamaldų –
Velykiniai pusryčiai.

10:30 val. r. – lietuviškos  šventinės Velykų  pamaldos su šv. Komunija.

Saulius Vaičekonis, gyvenantis Crownsville, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 85 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai jį remiate.

Gražina Blekaitis, gyvenanti Silver Spring, MD, atnaujindama
metinę „Draugo” prenumeratą ir suprasdama lietuviškos spaudos
rūpesčius atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
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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

Atkelta iš 7 psl.

– Esate parašiusi nemažai straipsnių
apie mūsų menininkus, jų kūrybą – ar at-
eityje sulauksime tokių straipsnių?

– Tie rašymai kartais ateina ne ti-
kėtai. Rašau tai, kas man įdomu ir tai,
kas, mano manymu, būtų įdomu skai-
tytojui. Tad, jei ,,pagausiu” kokią įdo-
mią temą ar sutiksiu kokį įdomų pa-
šnekovą – rašysiu. 

Esame derlingi menu ir kūrėjais

– Šiandien vis plačiau kalbama apie
,,Globalią Lietuvą” – jūsų nuomone, ar pa-
kankamai dėmesio Lietuva skiria mūsų kū-
rėjų pristatymui pasaulio bendruomenei? Ko-
kią vietą tarp pasaulio dailinin kų užima lie-
tuviai kūrėjai, kaip plačiai jie žinomi pa-
saulyje, Ame rikoje? Kaip apibūdintumėt
šiandieninį išeivijos meną?

– Dažnai sakau, kad Lietuva yra ne
žemdirbių, o menininkų kraštas. Mūsų
tiek mažai, o kokius muzikantus, dai-

nininkus, dailininkus turime! Aukš-
čiausio lygio. Tik kartais atrodo, kad
daugumos menininkų ,,išvežimas į
pasaulį” yra jų pačių ir saujelės entu-
ziastų reikalas. Į Lietuvos kul tūros
institucijas geri, įdomūs suma nymai
dažnai atsimuša lyg į sieną, šalies var-
dą skleisti reikia beveik vien asmeni-
nėmis pastangomis ir lė šomis. Gal
tam įtakos turi ir mūsų lietuviškas
kuklumas, atsiliepia ir tai, kad netu-
rime gerų prodiuserių, kurie mokėtų
pasiūlyti prekę žiūro vams. To mūsų
niekada nemokė, pro diuseriai nebuvo
ruošiami. Manau, jie reikalingi, nes pa-
rodyti pasauliui tikrai turime ką. Vien
šiuo metu muzikinį pasaulį drebinanti
dirigentė Mirga Gražinytė Tyla ko
verta!

– Jūsų nuomone, kodėl lietuvių meno
parodos, klasikinės mu zikos koncertai JAV
nesulaukia di desnio mūsų tautiečių dė-
mesio?

– Pirmiausia mes tuos lankytojus,
klausytojus, žiūrovus turime išsiug-
dyti. Jei jų neugdysime, tai ir neturė-
sime. Šiais laikais, kai aplink tiek
įvairiausių, lengvai prieinamų pa-
gundų daug, tai nėra lengva. O ka da
buvo lengva? 

Daugelį jų ,,nuvilioja” komuni ka-
 cijos priemonės. Dabar Lietuva – ran-
ka pasiekiama: su giminaičiais per
,,Skype” nemokamai gali kalbėti, kiek

nori, gali žiūrėti lietuvišką televiziją,
skaityti Lietuvoje leidžiamus laikraš-
čius. Tačiau ir šiomis dieno mis atsi-
randa žmonių, kuriems svarbu burtis,
kurie rengia parodas, koncertus, patys
dalyvauja įvairioje lie tuviškoje veik-
loje, klausosi. 

– Kiek ir kokių meno kūrinių šiandien
sudaro galerijos fondą?

– Perimdama galeriją, negavau
jokių darbų, išskyrus Lietuvos grafi kų
dovanotą parodą. Gaila, tačiau po pa-
rodų dauguma dailininkų nebedo vano-
ja galerijai darbų, kaip tai darydadavo
anksčiau. Kita bėda – mes neturime są-
lygų saugoti menininkų darbus. Visą
Čiurlionio archyvą perdaviau Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centrui. Da-
bar ruošiamės daryti inventorizaciją ir
likusius darbus taip pat perduosime
LTSC, su kuriuo Čiurlionio galerija
bendradarbiauja. Jei kada nors kam
nors kils sumanymas ruošti parodą iš
galerijos archyvų, ta medžiaga visada

bus galima pasi-
naudoti.

– Kurių meninin-
kų kūryba Jus pačią la-
biausiai žavi?

– Tokių meni-
ninkų yra daug, ta-
čiau didžiausia
mano meilė – grafi-
ka. Ne, ne kompiu-
terinė grafika, o ta,
kai vaizdas raižo-
mas kaltu, raižik-
liu, peiliu, gravira-
vimo adata įvairio se
plokštėse, iš kurių
spausdinami lakš-
tai. Ir pirmenybę
teikiu juodai-baltai
grafikai. 

Galiu pasakyti,
kad tarp mūsų išei-
vijos lietuvių šiuo
metu kuria čių taip

pat yra puikių menininkų: Ri mas Čiur-
lionis, Žilvinas Kempinas, Svajonė ir
Paulius Stanikai, Kęstutis Zapkus ir t.
t. Aš jau nekalbu apie aukštumas pa-
siekusius, amžinybėn iškeliavus me-
nininkus.

– Kodėl nusprendėte perduot vadova-
vimą galerijai į kitas ran kas? Kuo dabar ža-
date užpildyt atsiradusią tuštumą – gal im-
sitės naujos veiklos, kitų projektų?

– Šią mintį brandinau seniai, ta-
čiau pasitarę nusprendėme, kad per-
duoti galeriją  reikia sulaukus  pro gos.
Ta proga atsirado – Čiurlio nio galeri-
jos 60-metis. Tas perdavimas ir naujai
direktorei Viktorijai Černičenko – tar-
si rašymas ant naujai atversto lapo. Aš
ir toliau dirbsiu, turiu numačiusi su-
ruošti dar porą parodų. O apsilankiu-
si parodose, kaip jau anksčiau sakiau,
gal ir kokį žodelį į spaudą brūkštelsiu.  

– Kokią galerijos ateitį mato te? Ką pa-
tartumėt ir ko palinkėtu mėt naujajai gale-
rijos direktorei Viktorijai?

– Manau, kad galerija gyvuos ir to-
liau. Viktorija galerijos darbą žino, yra
suruošusi parodą, ne kartą, man iš-
vykus, yra vedusi parodų atidarymus.
Linkiu jai suburti darnų bendramin-
čių kolektyvą ir – kuo geriausios klo-
ties.  

Kalbėjosi Loreta Timukienė

Lietuva yra ne žemdirbių,
o menininkų kraštas

Čiurlionio galerijos atidarymas, 1957 m.      Č.G. archyvo nuotr.

VANDA JUČAITĖ

Profesorius, kompozitorius, fortepijo-
no virtuozas Saulius Šiaučiulis yra pa-
saulinio lygio muzikantas. Jam Klai-
pėdoje įteiktas „Džiazo žvaigždės” ap-
dovanojimas „už nuopelnus džiazo
muzikai“. Profesorius Lietuvos valsty-
binėje konservatorijoje baigė fortepi-
jono ir kompozicijos klases. Po studijų
grįžo į gimtąją Klaipėdą ir aktyviai įsi-
traukė į muzikinį gyvenimą. 1970–1985
m. S. Šiaučiulis vadovavo Klaipėdos
džiazo kvartetui, vėliau savo vardo an-
sambliui, nuo 1980 m. grojo su Klai-
pėdos konservatorijos diksilendu ir
bigbendu, Kauno bigbendu, 1985-
1994 m. – duetu su klarnetininku prof.
Pranu Narušiu bei saksofonininku prof.
Petru Vyšniausku. 

Jo koncertinėje veikloje daug įvai-
rių sričių. Jis koncertuoja kaip
solistas, akompanuoja chorams,

pop muzikantams, klasikinio žanro
dainininkams ir instrumentininkams.  

Prof. S. Šiaučiulis sukūrė daug
džiazo kompozicijų, kuria muziką
Klaipėdos dramos teatrui, Pilies teat-
ro spektakliams, rašo muziką vai-
kams. Kartu su kompozitore V. Striau-
paite-Beinariene sukūrė džiazo operą
„Šventavartė”. 

Nuo 1973 m. dėsto Klaipėdos uni-
versitete (anksčiau – Lietuvos valsty-
binės konservatorijos Klaipėdos fa-
kultetai, nuo 2002 m. – docentas), nuo
1997 m. – Eduardo Balsio menų gim-
nazijoje, 1997–2001 m. dėstė Stasio Šim-
kaus konservatorijoje. 2016 m. profe-
sorius yra išleidęs mokomosios lite-

ratūros. 
Sauliaus Šiaučiulio pedagoginis

talentas pasireiškė per jo studentus:
kai kurie jau pasiekė didžiąsias scenas,
koncertuoja kartu su profesoriumi
yra gerai įvertinti profesionalų.

Per savo profesinę karjerą S. Šiau-
čiulis muzikavo ir iki šiol muzikuoja
kartu su garsiausiais pasaulio ir šalies
atlikėjais. Su Lietuvos muzikų sąjun-
gos nare kompozitore ir dainininke iš
JAV Loreta Janulevičiūte parengė kon-
certinę programą pagal Loretos auto-
rinę dainų knygą „Paklausyk širdies
plakimo”. 2018-ųjų pavasarį fortepijo-
no virtuozas prof. Saulius Šiaučiulis ir
kompozitorė bei dainininkė Loreta
Janulevičiūtė pristatys naujus kūri-
nius iš minėtos knygos, kurią išleido
Lietuvos muzikų sąjunga. Čikagos
rimtosios muzikos mylėtojai netru-
kus galės visa tai išgirsti. 

Loreta Janulevičiūtė yra unikali me-
nininkė. Koncertavo Amerikos, Aust-
ralijos, Anglijos ir Europos žemynų
klausytojams. Jos dainos nuolat skam-
ba per Lietuvos nacionalinį radiją ir te-
leviziją bei komercines stotis. Loreta,
kaip ir prof. Saulius Šiaučiulis, yra ta-
lentinga pedagogė. Šiuo metu gilina
profesines žinias JAV, „Kindermusik”
menų universitete.

Šį pavasarį, balandžio 15 d., 12:30
val. p. p. „Saulutės” organizuojamame
koncerte Lemonto didžiojoje salėje ir
balandžio 22 d., 1 val. p. p. Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos salėje
Čikagos klausytojams skambės Lore-
tos Janulevičiūtės ir Algirdo Motuzos
dainos. Girdėsite S. Šiaučiulio autori-
nes džiazo pjeses. Profesorius pagros
keletą kompozitoriaus A. Motuzos for-
tepijoninių pjesių. 

Lemonte ir Marquette Parke –
menininkų  virtuozų pasirodymas

Saulius Šiaučiulis Loreta Janulevičiūtė
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
Kovo 17 dieną staiga mirė Kazimieras Jucius.
Gimęs 1945 metais Lietuvoje, Varniuose, pa-
staruoju metu su šeima gyveno Čikagoje, ke-
letą metų dirbo ,,Draugo” laikraštyje. Atsi-
sveikinimas ir gedulingos šv. Mišios už a a.
Kazimiero sielą vyks kovo 20 dieną, antradienį,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Park, IL). A. a. Kazimieras bus pa-
laidotas Lietuvoje. ,,Draugo” leidėjai, admi-
nistracija ir redakcija nuoširdžiai užjaučia bu-
vusio bendradarbio žmoną Genutę, dukras In-
gridą ir Nonitą, anūkes bei kitus artimuosius. 

�  Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į tradicinį Velykinių pyragų pardavimą, kuris
vyks kovo 25 d., Verbų sekmadienį Pasaulio
lietuvių centro (Lemont, IL) didžiosios salės
vakarinėje dalyje nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. Atvykę ne tik pasiruošite šventėms, bet ir
paremsite organizacijos darbus. Vaišinsime
kava ir užkandžiais.

�  Balandžio 8 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro (Lemont,
IL) didžiojoje salėje rengiami Atvelykio pietūs.
Vietas užsisakyti galima misijos raštinėje tel.

630-257-5613 arba 630-888-5013. Kaina
suaugusiam – 25 dol., šeimai – 50 dol. Nuo-
širdžiai kviečiami.

�  Balandžio 15 d., sekmadienį, po šv. Mi-
šių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) vyks JAV LB Brighton Parko apylinkės
metinis susirinkimas, kuris buvo planuotas va-
sarį, bet atidėtas dėl oro salygų. Kviečiami da-
lyvauti.

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje, Lemonte, LUMA
(Lietuvos universitetų moterų asociacija) na-
rės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis grožiu.
Sūduvos dovanos”. Matysite skulptoriaus
Vytauto Kašubos ir dailininkės Magdalenos
Stankūnienės Lietuvių dailės muziejui dova-
notus darbus. Rima Kašubaitė Binder ir Vik-
torija Kašubaitė Matranga pristatys dailinin-
kus. Dainuos solistas Darius Kairys, skambės
Daivos Karužaitės ir Stasės Jagminienės
poezija. Bus vaišės. Įėjimas – auka. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti šioje įdomioje po-
pietėje.

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.

LR generalinis konsulatas ir Gene Siskel kino centras kviečia į Čikagos prem-
jerą – Eglės Vertelytės filmą „Stebuklas”, kuriame vieną pagrindinių vaidmenų
atlieka Vyto Ruginis.

Ši tragikomedija pasakoja apie ką tik iš Sovietinės okupacijos išsivada-
vusią, ekonominėje krizėje skendinčią 1992 m. Lietuvą ir dviejų sistemų –
komunizmo bei kapitalizmo – sandūroje bandantį išgyventi žmogų. Fil-

mo herojė Irena (Eglė Mikalionytė) – stipri moteris, bandanti nuo bankroto
išsaugoti Biednių kaimo kiaulių fermą ir jos darbininkus. Toku sunkiu lai-
kotarpiu jai padėti gali tik stebuklas.  Tuo metu į kaimą iš tiesų atvyksta ste-
buklas – žavingas amerikietis Bernardas (Vyto Ruginis), kuris pažada padėti
Irenai ir visam Biednių kaimui.

Kviečiame nepraleisti progos pamatyti šį nuotaikingą filmą, kuriame vai-
dina Čikagoje užaugęs aktorius Vyto Ruginis. Filmas bus rodomas šeštadie-
nį, kovo 31 d., 5:15 val. p. p. ir pirmadienį, balandžio 2 d. 8 val.v. Gene Siskel kino
centre Čikagoje, adresu 164 N. State Street.

Bilietus įsigyti galima filmų centro kasoje arba internetinėje svetainė-
je adresu: www.siskelfilmcenter.org/miracle

LR gen. konsulato Čikagoje infoPaul Gylys, gyvenantis Olympia, WA, tapo „Draugo” garbės prenumeratoriumi.
Šį skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote
mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratoriumi.

Lietuvos Dukterų draugija būtų labai dėkinga už paaukotą važiuojantį automo-
bilį. Aukas galima nurašyti nuo mokesčių. Turite klausimų, pasiūlymų? 

Skambinkite Deimantei Komskienei tel. 708-789-7598.

Europos Sąjungos kino  festiva lyje – „Stebuklas”


