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Lietuvių atlikėjai Auditorium
Theatre scenoje – šimtmečio rizika

Nesustabdomai artėja neeilinio Čikagos lietuvių organi-
zuojamo renginio data. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečio proga spalio 6 dieną didelė Lietuvos atlikėjų gru-

pė pasirodys prestižinėje miesto vietoje – Chicago Auditorium
Theatre. Čia scenoje bus rodomas vienos talentingiausių
Lietuvos režisierių – Anželikos Cholinos režisuotas spektak-
lis ,,Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”.  Šis
pagal Romo Lileikio libretą ir kompozitoriaus Kipro Maša-
nausko muziką sukurtas spektaklis gali būti drąsiai vadinamas

pačiu gražiausiu, įspūdingiausiu ir patriotiškiausiu iš pasta-
rojo dešimtmečio lietuvių didžiosios scenos kūrinių. Jame vaid-
menis atlieka šių dienų lietuviškos muzikos ir šokio teatro
žvaigždžės. Nors į Auditorium Theatre salę telpa per 3900 žiū-
rovų, daugiau nei pusė bilietų į lietuvių spektaklį jau parduota.
Norintiems pamatyti ir dar neįsigijusiems bilietų reikėtų su-
skubti. Apie šį unikalų renginį – pokalbis su JAV LB Krašto val-
dybos Kultūros tarybos pirmininke ir viena iš renginio orga-
nizatorių Austėja Sruoga.                                                      – 3 psl. 

Ar pamenate, ką jautėme, kai sužinojome, kad iš Lie-
tuvos išvažiavo paskutinis Sovietų armijos ešelo-
nas? Nemažai lietuvių mojo išvykstantiems karei-

viams. Tai buvo dar vienas labai svarbus Lietuvos laisvės
patvirtinimas. Šiais metais minime jau 25-ąsias šios svar-
bios Laisvės dienos metines. Būtent 1993 m. rugpjūčio 31
d. 23 val. 46 min. Sovietų armijos paskutinis karinis eše-
lonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį.

Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo Vy-
tauto Landsbergio teigimu, prieš 25 metus sunkiomis de-
rybomis pasiektas susitarimas su Rusija dėl okupacinės
sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos buvo abiejų ša-
lių laimėjimas ir sėkmė.

„Mes pasiekėme visų pergalę. Nes tai nėra, kad vienas
laimėjo, o kitas pralaimėjo. Abu laimėjo viltį. Geresnę ga-
limą būtį toje vargšėje iškankintoje Europoje, ir ypač toje
dalyje, kuri pavadinta kruvinomis žemėmis. Tai yra abie-
jų šalių sėkmė, pergalė, kad mes sugebėjome su tomis vi-
somis kovomis, intrigomis, bandymais priversti, išgąsdinti,
šantažuoti, kad štai mes nepasirašysime ir jūs išvažiuo-
site musę kandę. Bet kažkas, turbūt ir pats Jelcinas (tuo-
metinis Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas – BNS) su-
prato, kad nežinia, kas liks didesnę musę kandęs“, – Sei-
me penktadienį, rugpjūčio 31 d., minint sovietų kariuo-
menės išvedimo iš Lietuvos metines, sakė V. Landsbergis.

– – 14 psl. 

25-eri metai be sovietų armijos
Dainiaus Labučio nuotr.

Didingoje Auditorium Theatre scenoje netrukus bus rodomas didingas lietuviškas spektaklis. 

Šventė:
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23  
1 Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Raš-

to aiškintojai, atvykę iš Je ru zalės. 2 Jie pamato
kai kuriuos jo mo kinius, valgančius suteršto-
mis (tai yra nemazgotomis) rankomis. 3 Mat
fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį
valgo tik rūpestingai nusiplo vę rankas. 4 Taip
pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplo -
vę. Be to, yra dar daug nuostatų, ku rių jie lai-
 kosi sekdami papročiu, pa vyzdžiui, tau rių,
puodelių bei vari nių indų plo vimo. – 5 Taigi
fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl
tavo mokiniai nesilaiko prosenių pa pročio ir
val go suterštomis ranko mis?” 6 Jis atsa ko
jiems: „Gerai apie jus, veidmai nius, pranaša-
vo Izaijas, kaip parašyta:

Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos šir-
dis toli nuo manęs.7 Veltui jie mane garbina, mo-
kydami žmonių išgalvotų priesakų.

8 Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę lai-
kotės žmonių papročių”. 

14 Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo:
„Paklausykite manęs visi ir supraskite: 15 nėra
nieko, kas, iš lau ko įėjęs į žmogų, galėtų jį su-
tepti. Žmo  gų sutepa vien tai, kas iš žmogaus
išeina”.  

20 Jis dar pasakė: „Žmogų suter šia vien
tai, kas iš jo išeina. 21 Iš vi daus, iš žmonių šir-
dies, išeina pikti su manymai, paleistuvystės,
vagystės, žmogžudystės, 22  svetimavimai,
godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pa-
vydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. 23 Vi-
sos tos blogybės išei na iš vidaus ir suteršia
žmogų”.

Kiekviena šeima turi savo tradi-
cijų ir papročių. Ką jau bekal-
bėti apie kaimą ar miestelį, ar

kokią kitokią žmo nių bendriją. Juk net
mūsų lietuviško bendruomenės išei-
vijoje skiriasi viena nuo kitos ne tik dy-
džiu, bet ir savo papročiais, kurie iš-
sivystė per tų bendruomenių gyvavimo
laiką: tik riausiai visi mes švenčiame
Vasa rio 16-tąją, bet kiekviena ben-
druo me nė tą lietuviams svarbią šven-
tę šven čia kiek skirtingai.

Skiriasi ir krikščioniškųjų ben-
druomenių papročiai. Kiekviena pa ra-
 pija garbina Dievą ta pačia liturgija,
bet ir „pagardina” tą garbinimą sa  vo
specifiniais „priedais” – papročiais.
Neminiu čia mūsų tarpe esamų kon-
fesinių skirtumų.

Šio sekmadienio skaityme mes
pastebime kaip Jėzų užsipuola fari zie-
 jai ir rašto aiškintojai, nes jo mo ki niai
nesiplauna rankų prieš valgį. Tuo lai-
kotarpiu dar nebuvo to supratimo apie
rankų plovimą, kaip prevenciją nuo už-
krečiamų ligų. Rankų plovimas buvo
priimamas, kaip grynai religinis ri-
tualas – aš tampu šva rus priimdamas
Dievo duotas man kasdienines dova-
nas. Tuo pačiu šva ru mas parodo mano

Geriausias paprotys
padėką Dievui už tas dovanas. Fari-
ziejų supratimu Jėzaus mokiniai pra-
sižengia nesilaikydami papročių ir
tradicijų.

Jėzus nesigina – juk fakto nepa-
 neigsi! Jėzus nepradėjo aiškintis, ko-
 dėl jo mokiniai nesilaiko šio papro čio,
nepradėjo ieškoti pateisinimo. Aiš ki-
nantis ir teisinantis nesuprasi iškilu-
sio konflikto esmės. Todėl Jė zus per-
eina į puolimą. Jis iškelia fari ziejų ir
rašto aiškintojų dviveidišku mą – jiems
ritualas ir paprotys tapo svarbiau,
nei tikroji žmogaus širdies padėka
Dievui!  

Kiek nuklysiu. Mūsų parapijos
li turgijoje po nuodėmių išpažinimo
skelb damas parapijiečiams nuodė mių
at leidimą, aš tariu tokią frazę: „Žmo-
gus mato, kas regima akimis, bet Vieš-
pats žiūri į mūsų širdis…” Ką ji pasa-
ko? Gal tik tiek, kad mes nema tome
kas iš tikrųjų  darosi kito žmogaus šir-
dyje, ir kad mes esmėje pa tikime šį rei-
kalą teisingam Dievo teis mui.

Grįžtant prie mūsų teksto noriu
pabrėžti, kad tikrasis mūsų teisėjas
yra Dievas, ne tai kaip mes laikomės
papročių ar tradicijų. Daugelio blo-
gybių mes net nepastebime ar neat-

krei piame į jas dėmesio, nes jos nepa-
vei kia mūsų gyvenimo kokybės. Ta-
čiau yra atvejų, kad nors mes ir nega-
lime įžvelgti, kas darosi mūsų širdyse,
tačiau jei tos širdys yra giliai sužeistos,
tada tos širdies žaizdos ir ligos iš kyla
į paviršių ir apsireiškia drąs tiš ku ir ne-
priimtinu kitiems gyvenimu. Jis [Jė-
zus] dar pasakė: Žmogų suter šia vien
tai, kas iš jo išeina. 21 Iš vi daus, iš žmo-
nių širdies, išeina pikti sumanymai,
paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės,
22  svetimavimai, godumas, suktybės,
klasta, begėdystės, pa vydas, šmeižtai,
puikybė, neišmanymas. 23  Visos tos
blogybės išeina iš vi daus ir suteršia žmo-
gų. (vv. 20–23)

Krikšto vandenyse mumyse gy-
 ve nantis senasis Adomas yra nuskan-
dinamas, kad kartu su Kristumi ga lėtų
prisikelti Naujasis žmogus. Jė zus už-
dengia mus savo nenuodė min gumu,
kad mes taptume priimtini dan giška-
jam Tėvui ir gautume vietą dangaus
karalystėje. Būtent tai ir simbolizuoja
baltasis krikšto rūbas, kuriuo apvel-
kame vaikus, kai juos krikštijame.
Dangiškasis Tėvas žiū rė damas į krikš-
čionį mato savo Sūnų Jėzų Kristų. Bet
giliai mumyse vis dar glūdi nuodė-

mingasis Adomas iškildamas į paviršių
įvairiausiomis nuodėmės apraiško-
mis. Jėzus todėl ir aiškina, kad tik tai,
kas išeina iš mū sų mus gali suteršti.

Todėl stiprinkime mūsų imuninę
sistemą ne tiek papročiais ar tradici-
jomis, bet atsiduodami Dievui ir Jo įsa-
kymams bei mokymams. Anot Apaš-
talo Jokūbo (Jok 1, 22), Būkite žodžio
vykdytojai, o ne vien klausytojai, ap-
gaudinėjantys patys save. Mano giliu
įsitikinimu, tai būtų pati geriausia
tradicija, kurios neišpeiktų nei pats
Viešpats Jėzus!

EMIGRAVO AR PABĖGO? 

Norisi parašyti apie Virginijos Petrauskienės straips-
nį ,,Istorinis įvykis: Lituanistikos tyrimo ir studijų  cent-
ras „emigruoja” į Lemontą”. Straipsnyje dr. Robertas Vitas
prisipažįsta, kad per pastaruosius 14 metų ieškojo pastato,
kuriame būtų šeimininkas, o ne nuomininkas. Vadinasi,
tiek metų jie buvo nepatenkinti garbingomis  Čikagos Jau-
nimo centro patalpomis. Kai kuriems Čikagos mieste gy-
venantiems lietuviams Pasaulio lietuvių centras Lemonte
primena pabėgėlių stovyklą. Pabėgėlių nuo istorinių ins-
titucijų, muziejų, salių, bažnyčių ir t.t. Tai reiškia, kad LTSC
ne emigravo, o tiesiog pabėgo į Lemontą. Šis ,,istorinis įvy-
kis” naujiems savininkams visomis prasmėmis daugiau kai-

nuos, nei tuo atveju, jeigu jie būtų likę nuomininkais. Bet
manau, kad tą jie ir patys netrukus patirs.

P.S. Čikagos Jaunimo centras yra ne Marquette Parke,
bet Gage Parke.  Netoli Midway oro uosto ir Čikagos uni-
versiteto, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus. Atrodytų –
nėra nuo ko bėgti. Bet yra tautiečių, kurie bijo net savo še-
šėlio ir dauguma tokių yra Lemonte. Kojos nekelia iš pa-
bėgėlių stovyklos. Trūksta tik spygliuotos tvoros. O gaila,
nes jų renginiai, parodos, pobūviai, koncertai rengiami tar-
pusavyje ir  svetimtaučiai beveik nieko apie juos nežino ir
nežinos

Pagarbiai
Patricia Nelia Paulauskas

Chicago, IL

„Facebook” nuotr.



32018 RUGSėJO 1 D., ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Redaktorė Virginija Petrauskienė
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip kilo mintis šį miuziklą parodyti Amerikoje?
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turiu galimybę

švęsti tokią garbingą Lietuvos istorijos datą, todėl no-
rėjosi ją pažymėti taip pat didingai. Miuziklas “Žy-
gimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”
iki šiol yra brangiausias ir, drįsčiau sakyti, koky-
biškiausias lietuviškas miuziklas, kuriame vaid-
menis atlieka tokios žvaigždės kaip Mantas Janka-
vičius, Karina Skambinė, Kostas Smoriginas, Gita-
na Pečkytė, Jeronimas Milius, Rafailas Karpis ir kt.
Aktoriai ir šokėjai vilki garsiausio Lietuvos dizai-
nerio Juozo Statkevičiaus sukurtais kostiumais.
Muzikos autorius Kipras Mašanauskas meistriškai
sujungė klasikinę Renesanso ir šiuolaikinę muziką,
operos arijas ir popmuziką, roko gitarų ir Vidu-
ramžių instrumentų skambesį. O talentingoji spek-
taklio režisierė Andželika Cholina už savo kūrybą yra
gavusi ne vieną apdovanojimą tiek Lietuvoje, tiek už
jos ribų. Taip pat šis projektas yra unikalus tuo, kad
sujungė lietuvius atlikėjus iš abiejų Atlanto pusių.
Miuzikle dalyvaus ir choro partijas atliks žymusis
Dariaus Polikaičio vadovaujamas lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”. Tai spektaklis, kuriame vie-
ni didžiausių ir gabiausių Lietuvos talentų sujungė
savo jėgas, tad šiai neeilinei Lietuvos 100-mečio pa-
minėjimo progai šis kūrinys tinka idealiai. 

Lietuvoje jis buvo rodomas Vasario 16-osios 100-
ojo šventimo šventės proga. Noriu pasakyti, kad ten
šį miuziklą yra pasižiūrėję daugiau nei 50 tūkstan-
čių žiūrovų. 

Nors kartais menininkai mėgsta pakritikuoti
savo kolegų darbus, tačiau apie „Žygimanto Augus-
to ir Barboros Radvilaitės legendą” spaudoje ir pri-
vačiuose pokalbiuose neteko skaityti ar girdėti nė vie-
no neigiamo atsiliepimo.

Ar buvo sunku patekti į vieną žymiau-
sių Čikagos teatrų? Kodėl pasirinkote Chi-
cago Auditorium Theatre?

Paskutinį kartą lietuviškas miu-
ziklas didžiojoje Čikagos scenoje buvo
rodytas beveik prieš 50 metų. Simbo-
liška, kad praėjus pusei šimtmečio ir
vėl galime pristatyti lietuvišką pasi-
rodymą pačiame Čikagos centre, Au-
ditorium Theatre. Džiaugiamės, kad te-
atras įvertino lietuviško miuziklo ko-
kybę ir sutiko, kad scenoje, į kurią pa-
prastai patenka didžiausios pasaulio
žvaigždės, būtų parodytas ir lietuvių
kūrinys.

Lietuvoje yra daug gabių ir talen-
tingų kūrėjų bei atlikėjų, kurie ne vi-
sada turi progą savo talentą pristatyti
pasauliui. Pasirinkome teatrą, kuris su-
domintų ir patrauktų ne tik Amerikos
lietuvių, bet ir kitataučių amerikiečių
žiūrovus. Miuziklas bus rodomas su
angliškais subtitrais, tad labai kvie-
čiame ne tik ateiti patiems, bet paska-
tinti, o gal net padovanoti bilietą savo
amerikiečiams draugams, partneriams
ir taip pristatyti bent dalelę Lietuvos. 

Kodėl būtent šis Lietuvos istorijos fragmentas turėtų
sujaudinti žiūrovų širdis?

Kad ir kokia būtų svarbi istorija, žiūrovų širdis
labiausiai paliečia ne istorijos vingiai, bet žmonių
jausmai. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės
istorija yra laikoma viena gražiausių ir romantiš-
kiausių ne tik Lietuvos, bet ir Europos monarchų
meilės istorija. Net ir prabėgus penkiems šimtams
metų, apie ją Lietuvoje vis dar kuriamos legendos.
Deja, pasaulyje ši meilės istorija nėra taip plačiai gir-
dėta. Dauguma žmonių žino tokias garsias poras kaip
Napoleon Bonaparte ir jo žmona Josephine, karalienė
Victoria ir princas Albert, Henry VIII Tudor ir
Anne Boleyn. Norisi pasidalinti ir lietuviška Lenkijos

karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Bar-
boros Radvilaitės meilės legenda. Ir jeigu žiūrovai
kartu sužinos ką nors naujo apie Lietuvos ir LDK is-
toriją, tikslas bus pasiektas.

Kas, jūsų nuomone, labiausiai turėtų nustebinti žiū-
rovus?

Visų pirma – spektaklio nuoširdumas. Tiek pati
istorija, tiek aktorių vaidyba sukelia emocijų bangą,
spektaklio metu norisi džiaugtis, verkti, dainuoti kar-
tu su atlikėjais. Manau, tai vienas iš didžiausių pa-

sirodymo privalumų. Spektaklis yra labai vizualus.
Kostiumų, šokėjų visuma sukuria neįtikėtiną vaiz-
dą ant scenos, kuriuo grožėsis net ir tie, kurie nėra
teatro gerbėjai.  

Galiausiai, pats Chicago Auditorium Theatre, ku-
ris talpina daugiau nei 3900 žiūrovų, sukuria didin-
gą ir šventinę nuotaiką, stebina savo puošnumu ir se-
novine dvasia. Dalyvauti tokiame renginyje dide-
liame būryje lietuvių ir taip dar kartą paminėti Lie-
tuvos šimtmetį – tai vieną kartą gyvenime pasitai-
kanti proga. 

Kaip sekasi ruoštis tokio masto renginiui? Ar dažnai
tenka susidurti su netikėtumais? 

Žinoma, kad netikėtumų ir problemų kilo ir kyla
ne taip mažai. Kadangi panašaus masto renginys
buvo organizuojamas prieš 50 metų, nebuvo ko pa-
siklausti, kaip viską organizuoti, nebuvo iš ko pasi-
mokyti. Teko viską daryti patiems. Šį projektą ga-
lėčiau pavadinti ,,šimtmečio rizika”. Tai, kad iš Lie-
tuvos atvyksta 56 žmonių (aktorių ir spektaklį ap-
tarnaujančio personalo) grupė, kuriais reikės pasi-
rūpinti, juos apgyvendinti, tai, palyginti, nėra pats
didžiausias rūpestis. Pradžioje planavome, kad juos
visus apgyvendinsime viešbutyje. Bet ko gero, teks
kreiptis pagalbos į čia gyvenančius mūsų tautiečius,
kad žmonės svečius iš Lietuvos priimtų savo na-
muose. Manau, kad tikrai atsiras nusiteikusių ge-
ranoriškai pagelbėti. Spektaklio dekoracijos siun-
čiamos laivu. Jos jau plaukia į Ameriką. Didžiausi
mums tenkantys rūpesčiai – finansiniai. Pradžioje
planuota, kad Auditorium Theatre salės nuoma ir kiti
su renginiu susiję mokesčiai kainuos apie  80 tūks-
tančių dol. Tačiau tik neseniai paaiškėjo, kad kaina
daugiau nei dvigubai didesnė už pirminę planuotą.
Ir tai dar ji gali augti. Po pirmojo patirto šoko susi-
ėmėme ir tęsiame pasirengimo darbus. Reikia pa-
daryti tai, kas suplanuota – parodyti lietuvių miuziklą
Čikagos didžiojoje scenoje. Labai esame dėkingi
renginio mecenatui Lietuvių Fondui, kuris dosniai
parėmė šį grandiozinį projektą.

O mes savo ruožtu, labai ieškome rėmėjų, au-
kotojų ir kompanijų, norinčių pasireklamuoti spek-
taklio programos knygelėje ir taip mums padėti
įveikti finansinius sunkumus.

Jau sklinda kalbos, kad bilietai į spektaklį parduoti,
vietų neliko, todėl kai kurie norintys pamatyti spektaklį nu-
leido rankas. Ką galite apie tai pasakyti? 

Bilietų tikrai pakaks visiems. Jeigu susirinks
daugiau nei 3 tūkstančiai žiūrovų,
tuomet bus  galima atidaryti vadina-
mąsias ,,palubes”, 5–6 aukštus, ten
dar galima sutalpinti apie 1000 žiūro-
vų. Labai norime, kad spektaklį pa-
matytų jaunimas – skautai, ateitinin-
kai. Todėl pasirūpinome, kad būtų pi-
gesnių bilietų. Norėdami, kad spek-
taklį pamatytų ne tik mūsų tautiečiai,
kviečiame, reklamuojame. Siuntėme
informaciją apie būsimą spektaklį
įvairioms baleto, šokių mokykloms,
studentams. Pakvietėme ir lenkų ben-
druomenės žmones. Juk Žygimantas
Augustas buvo Lenkijos karalius, todėl
lenkus šis spektaklis turėtų sudo-
minti. Be to yra tam tikra dalis nuo-
latinių Auditorium Theatre žiūrovų,
kurie domisi etninių mažumų sceni-
niais pastatymais. 

Kur dabar galima nusipirkti bilietų? 
Iki šiol bilietai buvo perkami tik

internetu. Tačiau dabar jų jau galima
nusipirkti kavinėse ,,Old Vilnius”,
,,Smilga”, ,,Lithuanian Plaza”, Pa-
saulio lietuvių centro  (PLC) ir Mar-
quette Parke esančios Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios raštinėse.
Arba galima skambinti telefono nu-

meriu: 708-668-6214. Bilietus taip pat vis dar galima
užsisakyti internetiniame puslapyje https://www.au-
ditoriumtheatre.org/shows/legendofzygimantas/

Taip pat noriu pridurti, kad pagalvojome apie
tuos žmones, kurie nenori patys vakare vairuoti į Či-
kagos centrą ir patirti nepatogumų, ieškodami vie-
tos pastatyti automobilį. Planuojame, kad bus orga-
nizuojamas pavežėjimas autobusais nuo PLC. Vietas
būtina užsisakyti iš anksto telefonu: 708-288-6662. Ke-
lionės autobusu į abi puses kaina – 20 dolerių. Miu-
ziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės
legenda” bus rodomas Chicago Auditorium Theatre
spalio 6 d., 7;30 val. v.

Visų labai laukiame.

Lietuvių atlikėjai Auditorium Theatre scenoje –
šimtmečio rizika Pokalbis su JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininke ir

viena iš renginio organizatorių Austėja Sruoga

Austėja Sruoga: ,,Šį projektą galėčiau pavadinti ,,šimtme-
čio rizika”. Bet tikime, kad ji pasiteisins”. 

Miuziklo ,,Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda” pagrindinių vaidmenų
atlikėjai – Mantas Jankavičius ir Karina Skambinė.                       Organizatorių nuotraukos
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Ketvirtadienio, rugpjūčio 30 d. „Drau-
go” laidoje jau rašėme apie rugpjūčio
24–25 dienomis Oregono valstijoje vy-
kusias epines, dvi dienas trukusias bė-
gimo varžybas  „Hood to Coast”, kuriose
penktą kartą dalyvavo JAV Lietuvių
Bendruomenės Portlando apylinkės
bėgimo entuziastų suburta „Lituani-
cos” komanda. Lietuviai užėmė aukštą
169-tą vietą.

Tikru „Hood to Coast” trasos ži-
novu tapes lietuvių komandos
„veteranas” 46-ių Vilmantas Ba-

barskas iš Portlando kaimynystėje
esančios Washingtono valstijos Camas
miesto pasidžiaugė: „Pagaliau pavyko
surinkti vien tik iš JAV Lietuvių Ben-
druomenės narių sudarytą dvyliktuką,

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Įdomi pažintis su lietuvaite 
iš Italijos.

Po rugpjūčio 26 d. sekmadienio
šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje prie manęs priėjo simpa-
tiška jauna moteris, lydima dviejų vy-
riškių, ir pareiškė norą susipažinti.
Pasirodė, kad tai vilnietė Indrė Ma-
tutytė Cordella, ištekėjusi už italo ir
gyvenanti pietinėje Italijoje, Lecce
mieste, dirbanti vyro šeimos įkurto-
je tarptautinėje madų mokykloje

„Hood to Coast” maratone – pirmą kartą nacionalinė komandal

Naujienos iš vakarų pakrantės

2018 m. „Hood to Coast” „Lituanica” bėgikai ir savanoriai (stovi iš kairės): Rytis Umbra-
sas, Tadas Kubilius, Vilmantas Babarskas, Benas Klastaitis, Martinas Tali, Vaidotas Žievys,
Giedrius Žmiejevas, Mindaugas Paulikas, Andrejus Kozhevnikovas, sėdi: savanorė Jenelle
Birnbaum, Giedrė Babarskienė, komandos vadovė Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov, Vir-
gilija Tali ir priekyje, savanoris Laurynas R. Misevičius; trūksta savanorės Hillary Frey-Klas-
taitis.

siasi. Na, o kitą savaitgalį kviečiame į
kasmetinį pikniką Rooster Rock State
Park (Corbett, OR) – čia šeštadienį, rug-
sėjo 8-ąją, koncertuos legendinės gru-
pės „Sekmadienis” solistė Jūratė Mi-

liauskaitė. Daugiau informacijos:
www.portlandlithuanians. com. 

Lauryno R. Misevičiaus, Tado Kubiliaus ir
„Draugo” inf.

bėgėti, – pasakojo prieš penketą metų
rimčiau ilgų nuotolių bėgimu susido-
mėjusi buvusi kaunietė Inga Kozhev-
nikov. –  Jeigu būtume prabėgę dar
bent pusvalandžiu greičiau, ‘Lituanicai’
grėsė diskvalifikacija!” Mat prieš šias
varžybas visos komandos turi „Hood to
Coast” organizatoriams pranešti savo
bėgikų tempą, kad būtų lengviau kont-
roliuoti daugiau kaip 12 tūkstančių
dalyvių startą, bėgimą bei finišą gan
siauroje trasoje nuo Mt. Hood kalno vir-
šukalnės iki Seaside pajūrio kurorto.
Jeigu nukrypsti nuo iš anksto supla-
nuoto grafiko daugiau kaip dvi su puse
valandos į bet kurią pusę, gali būti
diskvalifikuotas iš viso ir galbūt netgi
nebepriimtas dalyvauti analogiškose
varžybose kitais metais. Taigi kiek-
vienos, tai pat ir lietuvių komandos va-
dovams, tenka gerokai pasukti galvą,
kaip įtilpti į tokius rėmus”.

Kuomet Inga, Giedrė, Virgilija, Vil-
mantas, Martinas, Tadas, Rytis, Vil-
mantas, Andrejus, Mindaugas, Gied-
rius, Vaidotas ir Benas mušė rekordus
Oregone, „Lituanica” komandos bėgimą
akylai stebėjo Amerikos lietuvių „sos-
tinė” Čikaga – juk spalio 7-ąją net 27
mūsų tautiečiai ruošiasi dalyvauti tra-
diciniame „Vėjų” miesto maratone. Šio
miesto lietuvių bėgimo klubo įkūrėja
Aušra Butkevičiūtė jau senokai stebi
garsųjį Oregono „Hood to Coast” esta-
fetinį maratoną. 2019-ieji – Pasaulio lie-
tuvių metai, ta proga ir didžiausiai už-
sienyje gyvenančiųjų mūsiškių diaspo-
rai čikagiečiams būtų puiku prisijung-
ti prie „Lituanicos” sėkmės istorijos. 

P.S. Pasibaigus „Hood to Coast” bė-
gimui Seaside, kartu su „Lituanica” bė-
gikais šeštadienio popietę dar tebe-
vaikštinėjome kurorto gatvėmis. Va-
karėjant vieno iš bėgikų – Mindaugo
Pauliko dėmesį patraukė šalimais bu-
vusi ledainė. Nei iš šio, nei iš to jau už-
sidarinėjančios viešojo maitinimo įstai-
gos duris darbuotojos jis užklausė „Gal
čia pas jus kas nors iš Lietuvos dirba?”
Visų mūsų nuostabai iš kavinukės gi-
lumos išėjo... KTU antrakursė Rūta ir
VU Kauno Humanitarinio fakulteto
pirmakursė Eglė. Pasirodo, abi mer-
ginos Seaside uždarbiauja jau antrą va-
sarą paeiliui ir už savaitės grįžta toliau
krimsti mokslus į Laikinąją sostinę.
Taigi Oregono lietuviška pasaka tę-

„Hood to Coast” medalis.

lietuviškesnės komandos nebūtų šan-
sų suburti! Keturis sykius prieš tai teko
stiprintis net keliais kitataučiais, bet
šiemet Lietuvos šimtmečio vardan iš-
tisus metus mūsų vadovė Inga Sadau-
nikaitė-Kozhevnikov rinko lietuvius
iš visur, kur tik kas panorėjo bėgti ir ga-
lėjo parodyti reikiamą rezultatą”. 

Taip komandoje atsirado jau 4 ma-
ratonus savo gyvenime prabėgusi San
Francisce įkurtos lituanistinės mo-
kyklos vadovė Virgilija Tali su savo
vyru Martinu, abu pirmąsyk dalyvavę
„Hood to Coast”. 

„Norėjosi šį kartą – mūsų gimtinės
šimtmečio proga ‘iššauti’, nors varžy-
bų nuostatai neleido mums perdaug įsi-

Bėgikai su ledainėje dirbusiomis lietuvaitėmis studentėmis.

Indrė Matutytė Cordella

„Instituto Cordella”. Los Angeles
svečiuojasi pas vyro brolį, kuris dir-
ba Hollywoodo studijose kostiumų di-
zaineriu. Po trumpos, bet ekspresy-
viai itališkos pažinties, mes su žmo-
na sužinojome, kad Indrės vyro tėtis
yra sukūręs vieną iš arnotų ir Šv. Tė-
vui Pauliui II, o jo dėdė užima kar-
dinolo pareigas Vatikane. Mes, savo
ruožtu, aprodėmė Šv. Kazimiero pa-
rapijos sales bei Bernardo Braz-
džionio vardo išeivijos menininkų at-
minimo kiemelį. Sutarėme su Indre,

kad „Draugo” skaitytojams plačiau
papasakosiu apie jos gyvenimą Ita-
lijoje ir apie jos šiais metais pietinė-
je Italijos dalyje suburtos lietuviškos
bendruomenės veiklą. O jos vyro
brolį pakvietėme apsilankyti 2018
metų Lietuvių Dienų festivalyje.

2018 metų Lietuvių Dienos 
Los Angeles

Taigi jau 32-tros Lietuvių Dienos
Los Angeles, šį kartą skirtos Lietuvos
valstybingumo 100-čiui paminėti,
tradiciškai vyks pirmą spalio mėne-
sio savaitgalį, t.y. spalio 6–7 dienomis.

Festivalio skelbimo plakatas ne-
lepina besidominčių šiuo renginiu iš-
samesne informacija, tik žada mu-
zikos, šokių, gėrimų, maisto, meno
kūrinių ir suvenyrų bei nuostabiai
linksmą vakaronę šeštadienį. Ti-
kiuosi, kad LD rengimo komitetas ne-
nuvils festivalio svečių pasirinktais
atlikėjais.

Just Millin Around 
teatro gimtadienis

2018 m. spalio 20 d. vakarą Šv. Ka-
zimiero parapijos didžiojoje salėje
LA, JMA teatras švęs savo dvyliktą-
jį gimtadinį. Vakaro vedėjai – „Tea-
triukas” iš Vilniaus, gros ir dainuos
svečias iš Colorado valstijos „Kolo-
rado Romas”. Kviečiame visus teat-
ro mylėtojus praleisti šį šeštadienio
vakarą su JMA teatru, kuris per
savo gyvavimą padovanojo žiūro-
vams ne vieną spektaklį, keturias ge-
riausių iš geriausių vakarinės pa-
krantės lietuviškos visuomenės na-
rių apdovanojimo šventes, eilę kū-
rybinių susitikimo vakarų su akto-
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DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Kaip smagu po vasaros kelionių su-
grįžti į Čikagą, neveltui vadinamą ant-
rąja lietuvių tėvyne. Dar smagiau rasti
savo bažnyčią tebestovinčią, te belau-
kiančią, tebekviečiančią. Bai su ir prisi-
minti, kad dar prieš ket verius me tus vis-
kas galėjo būti kitaip.

Kas lemia, kad vienas vertybes
mes sugebame išsaugoti, o kitas
pra randame amžiams? Tam,

kad viskas liktų kaip buvę, būtinai turi
keistis! Jaunimas jau padiktavo naujas
technologijas, socialinį tinklą, lojalų ir
demokratišką mąstymo stilių, ir visi,
kurie to nesupranta, bus tiesiog „iš trin -
ti iš atminties”. Mes išmokome keistis. 

Vienas iš sektinų pavyzdžių yra
laikraštis „Draugas”. Nes „Draugas”
sugebėjo prisitaikyti, tapdamas ne
vien tik popieriniu, bet ir elektroni niu
laikraščiu, spausdindamas naujienas
ne vien tik lietuvių, bet ir ang lų kalba,
skelbdamas save įvariomis medijo-
mis. Tačiau svarbiausia, kad „Drau-
gas” sugebėjo pajusti šių dienų pulsą,
tai – kas aktualu, tai – kas „karš ta”.
„Draugas” išgyveno, nes keitėsi. 

Tad ir mums reikia keistis. Tai,
kad šiandien esame sėkmės, o ne pra-
 radimo pavyzdys, turime būti dėkingi
visai grupei žmonių, o labiausiai Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
klebonui kun. Jauniui Kelpšui, kuris
ne tik mokėjo rasti ryšį su visų kartų
žmonėmis, bet ir sugebėjo pritraukti
jaunimo, rasti gerą žodį ir liū dinčiam,
ir besidžiaugiančiam. Muzi ko Ričardo
Soko vadovaujamas cho ras priverčia
žmones susirinkti iš to limiausių Či-
kagos kampelių. Mišios transliuojamos
internetu. Galime d džiuotis, kad jau ne
kartą į šią švento vę koncertuoti buvo
atvykę žymūs pasaulinio masto muzi-
kai ir daini ninkai. 

Šį kartą noriu supažindinti su
dviem spalio dvidešimt pirmą die ną
koncertuosiančiais muzikantais: tai
smuikininkė Barbora Valiuke vi čiūtė
ir pianistas Leonas Livšinas. Barbora
yra gimusi Kaune ir smuiko muziki-
nius pamatus įgavo J. Nauja lio muzi-
kos mokykloje. Vėliau smui ko studijas
tęsė Manhattan School of  Music, kur
smuiko meno mokė tokios įžymybės
kaip Grigory Kalinovsky, o Stony
Brook universitete – Philip Settzer.
Kurt Mazur, Vladimir Ju rows ki, Phi-
lippe Entremont, Juliam Rachlin ir Ma-
xim Vengeron – tai vi same pasaulyje ži-
nomi pedagogai, pas kuriuos Barborai
teko garbė mokytis. 

Ji grojo Veronica Hagman, Staller

Art ir Metropolitan muziejaus kon-
certų salėse Jungtinėse Valstijo se, Au-
ditorium al Duomo – Florenci joje (Ita-
lija), Fukuoka Across – Japo nijoje bei
Lietuvos Nacionalinėje Fil harmonijoje.
Net penkerius metus kartu su New Yor-
ko simfoniniu, bū dama ne tik smuiki-
ninkė, bet ir ant rinė koncertmeisterė,
diriguojant gar siajam Takahara Ma-
moru, ji gastroliavo Azijoje, Europoje
bei Ameri koje. 

Paskutinieji muzikos festivaliai,
kuriuose dalyvavo Barbora, yra: ISA,
Mozarteum ir Akademija Austrijoje,
Aurora kamerinės muzikos festivalis
Švedijoje, Eilat – Izraelyje ir Bowdoin
– Jungtinėse Valstijose. Manau, kad ne-
reikia aiškinti, ką italams reiškia kla-
sikinė muzika ir kad toli gražu ne
kiekvienas yra priimamas į itališkąjį
meistriškumo elitą. Tai štai – Barbo ra
smuiko meistriškumo moko pačioje
d’Archi Arrigoni akademijoje Ita lijoje,
neaplenkdama ir Vytautas Mag  nus
universiteto gimtajame Kaune bei Ba-
renboim-Said fondo mu zikos mokyklos
Palestinoje. 

Būdama labai jauna Barbora jau
sugebėjo ne tik šitiek daug koncer-
tuoti, bet ir įsigyti daktaro laipsnį De-
Paul universitete Čikagoje. 

Ne ką mažiau spalvinga asmenybė
yra Lietuvoje gimęs ir Maskvos kon ser-
vatoriją baigęs pianistas Leo nas Liv-
šinas (Leon Livshin). Jo pirmoji for-
tepijono mokytoja buvo ma ma, vėliau
– daug labai griežtų mokytojų iki tol,
kol pasiekė legendinę Ma riettą Aziz-
bekovą Rusijoje. Vakarų Europoje –
nuo „katastrofa” šaukusios Esther Yel-
lin iki tokios garsenybės kaip Barry
Snyder Amerikoje, kuriam tiesiog vis-
kas buvo „puiku” ir „nuostabu”. Mal-
com Bilson, Gil Kalish ir Julius Levin
– tai pedago gai, menininkai, formavę
Leono Liv šino asmenybę. 

Taigi šį rudens 
sezoną kviečia me:

Spalio 21 d., 1 val. po pietų, „Po an-
gelo sparnu” į smuikininkės Bar boros Va-
liukevičiūtės ir pianisto Leono Livshino
koncertą.

Bilietus bus galima įsigyti Švč. M .Ma-
rijos Gimimo bažnyčios raštinėje, „Old Vil-
nius” ir „Lithuanian Plaza Bakery & Deli”,
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Bilieto kai-
na iš anksto – 20 dol., prie durų – 25 dol.
Telefonas pasitei ravimui: 773-776-
4600.

Dainora Baliutavičienė – Mar quette
Parko Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
bažnyčios kultūros reikalų atstovė.

Praeitais metais mes su Renata mokytojavom Šv. Kazimiero lituanisti-
nėje mokykloje – aš mokiau istorijos, o Renata – naujų žodžių ir grama-
tikos. Besiruošdami ir patys nemažai išmokome! Šiais metais nuspren-
dėme sujungti jėgas su klebonu Tomu Karanausku ir vieną kartą per
mėnesį „mokytis” su suaugusiais – neformaliai, diskutuodami ir pildyda-
mi spragas. Kunigas Tomas kviečia klausti ir gauti atsakymus į papras-
čiausius tikėjimo klausimus; Renata skatina daugiau skaityti lietuviškai,
o aš pats padėsiu geriau suprasti Lietuvos istorijos vingius, ypač tą per-
iodą, kurį šiemet dažnai aptarinėjame – Lietuvos kelią į Nepri -
klausomybės atkūrimą. Tikimės, kad susiviliosite vieną ar tris valandas
per mėnesį skirti lietuviškam žodžiui, istorijai ar amžinosioms tiesoms.
Visus kviečiame, jokio pasiruošimo nereikia.

LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys

Pirmasis susitikimas – rugsėjo 15 d.
Istorija – 9:15–10 val. r.

Katechezė – 10:15–11 val. r.
Knygų klubas – 11:15 val. r.–12 val. p. p.

Norite dalyvauti?
Rašykite: renatagaidiene@hotmail.com

Paskaitos nemokamos

LIETUVOS
ISTORIJA

Darius Gaidys

Lietuvos istorijos vingiai nuo 1795
m. iki šių dienų. Užpildykite istori-
jos spragas arba sužinokite naujų
faktų Lietuvos Nepriklausomybės

šimtmečio proga.

KNYGŲ
KLUBAS

Renata Gaidienė

Rūtos Šepetys knygos „Druska
jūroje” skaitymas ir aptarimas.

Tvirtinkite lietuvių kalbą
skaitydami ir bendraudami.

KATECHEZĖ
Kunigas 

Tomas Karanauskas

Tikėjimo katechezė. Sužinokite,
kodėl per šv. Mišias kalbame

„Tėve mūsų”, geriau supraskite
šv. Mšių eigą ir raskite atsaky-

mus į rūpimus klausimus.

Jaunimas, kuriuo mes didžiuojamės!

Leonas Livšinas Barbora Valiuke vi čiūtė 

riais ir rašytojais, rengia lietuvių vai-
kų pamėgtą tradicinę „Meškiuko
Rudnosiuko šventę” JMA teatro įkur-
tame Bernardo Brazdžionio išeivijos
menininkų atminimo kiemelyje. Vi-
deo reportažas primins apie šio te-
atro veiklą. Bus didelis gimtadienio
tortas. Dosnių rėmėjų dėka vakaras
– nemokamas.

Maloni žinia iš Afrikos

Kotrina Kajokaitė Kenijoje

UCLA universiteto, Antropolp-
gijos skyriaus daktorantė Kotrina
Kajokaitė, Lietuvos Nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureato,
rašytojo Donaldo Kajoko dukra, rugp-

jūčio mėnesį dalyvavo International
Primatological Society Congress Nai-
robyje, Kenijoje, vykusiame Jungti-
nių Tautų būstinėje ir laimėjo „The
Best Oral Presentation” apdovanoji-
mą. Tai didelis jaunos mokslininkės
pasiekimas tarptautinėje plotmėje.
Lietuvių visuomenė Los Angeles
sveikina Kotriną su tarptautinio ly-
gio pasiekimu ir linki sėkmingai ap-
ginti savo daktorantūros disertaciją. 

Teatro „Teatriukas” 
viešnagė JAV

Spalio mėnesį JAV viešės Vil-
niaus teatras „Teatriukas”, kuris
Lietuvos 100-mečiui paminėti yra
paruošęs teatralizuotą mokomąją
programą „Žalia gyva”. Los Angeles
lietuviai turės galimybę ją pamatyti
spalio 20 d. Šv. Kazimiero parapijos
viršutinėje salėje. Lituanistinės mo-
kyklos vadovybė kviečia visus vai-
kus, jų tėvelius ir senelius, dėdes ir
tetas atvykti į Šv. Kazimiero parapi-
ją tą spalio šeštadienį 12-tą valandą.
Su šia įdomia teatralizuota Lietuvos
istorijos pamoka „Teatriukas” yra
aplankęs ne vieną Lietuvių Ben-
druomenę Europos šalyse. 
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2018 m. Ateitininkų sendraugių sąjungos stovyklos dalyviai Dainavoje.    Dainos Čyvienės nuotr.

Sendraugių ateitininkų stovykla Dainavoje

ANTRADIENIS – „Už laisvę”
Lionė Kazlauskienė

Išaušus dar vienam gražiam rytui, susirinko-
me kryžių kalne pradėti dieną malda. Šį rytą
Rita Janz, Čikagos Balzeko lietuvių kultūros

muziejaus direktorė, pristatė naujausios muzie-
jaus instaliacijos „Už laisvę – Amerikos lietuvių
parama siekiant nepriklausomybės ir pripaži

nimo” pagrindinius punktus. Paroda buvo su-
rengta Lietuvos nepriklausomybės 100-čio proga.
Pradedant nuo Lietuvos per amžius žemėlapių, iš-
girdom apie milžiniškas Amerikos lietuvių pa-
stangas finansiškai bei politiškai remti Lietuvos
nepriklausomybės pripažinimą po I Pasaulinio
karo. Sužinojom, kad Amerikos lietuvių spaus-
dintos knygos buvo siunčiamos į Lietuvą 1866-1904

m., spaudos draudimo laikotarpiu. Rita toliau pa-
sakojo apie sunkų Pennsylvanijos lietuvių ang-
liakasių gyvenimą, iliustruodama archyviniais
„mainerio” laiškais, kuriuos beraščiai nusi-
pirkdavo ir siųsdavo savo artimiesiems į Lietuvą.
Ši emigrantų banga statė bažnyčias (1913 m. jau
buvo pastatyta 41 lietuviška bažnyčia), o iki 1900
m. jau buvo įsikūrusių 500 lietuviškų organiza-
cijų. Viena tų ankstyvų organizacijų buvo Lie-
tuvos Vyčiai (Knights of  Lithuania; įsteigta 1913
m. ir veikianti iki šių dienų). Pirmasis Amerikos
lietuvių laikraštis ,,Gazieta lietuviška” buvo
spausdintas anksčiau nei ,,Aušra” Lietuvoje.
Klestėjo orkestrai bei chorai.

Amerikos lietuviai kreipėsi į Amerikos val-
džią, paremdami Lietuvos autonomiją ir 1914–1922
m. surinko $590,136.91, kuriais sušelpė nuo I Pa-
saulinio karo nukentėjusius Lietuvos brolius
bei seseris. Po prezidento Wilson 14 punktų
proklamacijos Amerikos lietuviai pradėjo puo-
selėti nepriklausomybės idėją. 1918 m. kovo mėn.
13 d. jie susirinko New Yorke tą mintį vykdyti ir,
spėjama, kad tuo metu dar nežinojo, jog prieš mė-
nesį, vasario 16 d., Vilniuje nepriklausomybė jau
buvo paskelbta. Šis New Yorke vykęs susirinki-
mas Amerikos valdžiai paliko didelį įspūdį. Lie-
tuviai toliau naudojosi progomis skleisti Lietu-
vos vardą Amerikoje. Jie dalyvavo liepos 4 d. vy-
kusioje parodoje ir net pasamdė profesionalius
žurnalistus, kad kuo daugiau parašytų apie Lie-
tuvą spaudoje. 1922 m. liepos mėn. 22 d. Ameri-
ka pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Buvo nu-
kaltas Laisvės varpas, kuris skambėjo įvairiuo-
se Amerikos lietuvių telkiniuose. Yra žinoma,
kad galutinė suma, surinkta Lietuvos išlaisvi-
nimo labui, buvo $1,925,442.52.

Rita skatino klausytojus, besilankančius Či-
kagoje, apsilankyti muziejuje, kuris buvo įsteig-
tas 1966 m., o 1986 m. buvo perkeltas į dabartinę
vietą. Visą informaciją galima rasti muziejaus
tinklavietėje: www.balzekasmuseum.org.

Po pietinio poilsio sendraugiai rinkosi dis-
kutuoti visų skaitytą Rūtos Šepetytės knygą
„Salt to the Sea”. Asta Daukšienė įdomiai vedė
diskusijas, paskirstydama mus į grupes pagal pa-
grindinius romano veikėjus.

Vakarinėje programoje, kuri buvo pavadin-
ta „Nepamirškime, kodėl esame laisvi”, vėl per-
gyvenome baisiuosius 1991 m. sausio 13-osios įvy-
kius. Žiūrėjome Vilniaus televizijos bokšto bei LR
Seimo rūmų užpuolimo įrašus, girdėjome tos nak-
ties liudininkų pasakojimus, gėrėjomės Kęstučio
Daugirdo oratorijos „Dainuojanti revoliucija” (žo-
džiai Rugilės Kazlauskaitės) įrašu.

Po naktipiečių turėjome progos toliau tęsti šio
vakaro temą, stebėdami Vytauto Landsbergio, Jr.,
filmą apie partizanus „Trispalvė”.

Bus daugiau

„Ateitis” nr. 5
– įvairi ir gili

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

Nėra klausimo, kad šis žur-
nalo numeris yra ne tik spalvingas,
bet ir turiningas. Iš įpratimo ieškojau redak-

toriaus žodžio. Jo nėra, bet visas žurnalas tarsi už jį kal-
ba. Pačioje pradžioje yra nuoširdus pasikalbėjimas su
kun. Vincentu Lizdeniu, naujai įšventintu kunigu at-
eitininku.  Kunigas – tai Kristaus meilės karys. Neat-
sitiktinai toliau – Godos Malinauskaitės pokalbis su
dviem ateitininkais – Jurgiu Tarabilda ir Donatu Jo-
kubausku, atliekančiais karo tarnybą. Tai šaunūs Lie-
tuvos kariai, sektini pavyzdžiai visiems.

Tomas Taškauskas aptaria internetą kaip Dievo do-
vaną, kurią popiežius Pranciškus laiko  didele atsako-
mybe. Karolina Sadauskaitė išsamiai prisimena kun.
Stasio Ylos 110-ąsias gimimo metines. Kiti du rašiniai
pasikalbėjimo formatu atgaivina prieš 30 m. bujojusį At-
gimimo sąjūdį – kalbinami kaunietis Zenonas Langai-
tis ir šiaulietis Albertas Špokas. Tai tikrai gyva pamoka
daugeliui žurnalo skaitytojų, jaunesnių nei aptariami
įvykiai.  

,,Prisiminkime” skyrelyje taip pat aprašomas prof.
Justinas Pikūnas, aštuntasis Ateitininkų federacijos va-
das, miręs 2018 m. pavasarį. Ignas Kriaučiūnas narplioja
asmeninės desekuliarizacijos klausimus, o Augustė Žič-
kytė pristato kun. Maurice Zundel, teologinės minties
paribių keliauninką. 

Aštuoni puslapiai skirti Lietuvos skautijos šimt-
mečio istorijai. Goda Malinauskaitė kalbina Nomedą
Bepirštytę, kuri cituoja skautų Lietuvoje pradininką
Petrą Jurgėlą: ,,Jei mane vadinate skautijos tėvu, tuo-
met ateitininkų moksleivių sąjunga yra skautijos mo-
tina, pirmoji globėja, rėmėja, narių davėja ir skautų idė-
jos skelbėja”. 

,,Gyvybės kultūros” skyrelyje aiškinama, kas da-
rytina, kai ateina laikas būti savo tėvų tėvais. ,,Žaidi-
mai Dievo laukuose” skyrelyje prancūzų poetas Char-
les Peguy savo eilėraštyje rašo apie šventąją Genovai-
tę, Paryžiaus globėją. Karolinos Paliulis pjesės ištrau-
ka primena Nijolės Sadūnaitės šypseną Gulage. ,,Aš
pats” skyrelis talpina tris rašinius – Giedriaus Mar-
kevičiaus ,,Kaip įprasminti savo svajones”, Džiugilės
Kersnauskaitės ,,Mylėti Lietuvą, norėti Lietuvos” ir Eg-
lės Šimkevičiūtės ,,Mano Lietuva”. Pastarajame raši-
nyje kalbėdama apie tikėjimą Lietuvoje penktaklasė
moksleivė klausia ir atsako: ,,O kaip su tikėjimu Lie-
tuvoje? Sekmadieniais į bažnyčias dažniausiai ateina
tik senyvo amžiaus žmonės ir vienas kitas jaunas
žmogus ar ateitininkas”.

Tęsinys iš praėjusio šeštadienio

Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 22-29 d.
vyko ALRKF jaunimo stovyklavietėje Daina -
voje, Michigan valstijoje.

Kronikininkių komanda – Audra Kubiliūtė-Dau-
lienė, Rūta Gaškienė, Rita Giedraitienė, Lionė Kaz-
lauskienė, Ramunė Kubiliūtė ir Dalia Sadauskienė
– aprašė stovyklos dienas, kiekvieną skirtingą ir uni-
kalią savo tema, bet visos – kaip nors susijusios su
šių metų stovykla „Šimtmečio derlius”. 

Rita Janz – Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus direktorė. 
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RASA SĖJONAITĖ 

Jolita Skinulytė, Vilniaus universitete
baigusi religijos magistro studi-
jas, vienu metu dirbo verslo ir eko-

nomikos žurnaliste, redaktore, vė liau
„Sodros” direktoriaus patarėja ry šiams
su visuomene. Kūrybinga, aktyvi mo-
teris niekuomet neplanavo savo ateities
kitoje šalyje. Deja, likimas susiklostė ki-
taip, ir šiandien Jo lita gyvena Vienoje
ir antrai kadencijai yra išrinkta Austri-
jos Lietuvių Bendruomenės pirmininke. 

Miela, Jolita, kiek metų jau negyvenate
Lietuvoje ir kokiomis  aplinkybėmis atsi-
dūrėte Vienoje? 

Niekada nesvajojau išvykti iš Lie-
tuvos, bet prieš šešerius metus taip su-
siklostė šeimyninės aplinkybės, kad
teko priimti nelengvus spren dimus,
po kurių 2013-aisiais atsidūriau Vie-
noje. Šiandien vis dar negaliu užtik-
rintai pasakyti, kad tai buvo geras
sprendimas man asme niškai, nes be
galo ilgiuosi namų ir la bai noriu gy-
venti bei dirbti Lietu voje.  

Austrija įspūdinga savo gam ta, garsi
savo didinga kultūra, turtinga ir saugi Vidurio
Europos valstybė.  Dažnam Austrija pir-
miausiai asocijuojasi su klestinčia visame pa-
saulyje klasikine muzika, nuos tabiąja Ste-
fan Zweig literatūra, Sigmund Freud psi-
choanalizės įžvalgomis, Gustav Klimt  kūryba
ir t. t. Kokią Jums teko pažinti Austriją?  

Prieš atvykdama į Austriją, joje
anksčiau lankiausi porą sykių. Vieną
kartą  buvau Vienoje ir kartą slidinė-
jau Bad Gastein regione. Ypatingos iš-
ankstinės nuomonės apie šią šalį ne-
turėjau, išskyrus didelę baimę dėl vo-
kiečių kalbos, kurios visai nemo kėjau.
Atvykusi į Vieną tos vokiečių kalbos ne
itin ir prireikė, nes visi ap link kalbė-
jo angliškai. Pamenu sykį vyresnio
amžiaus pensininkas pamatęs mane
dviračiu važiuojančią ten, kur drau-
džiama, priėjo ir vokiš kai ėmė kažką
dėstyti. Sakau, kad nesuprantu, o jis
tada švaria anglų kalba ramiausiai
paaiškino, kad važiavau prieš eismą,

kur nėra taikoma išimtis dviračiams ir
tokiu būdu su kėliau pavojų sau. 

Darbo kultūra, su kuria susidū rė-
me Austrijoje, visiškai kitokia, nei
teko patirti Lietuvoje. Todėl apsigy venę
čia, mes vėl turėjome savaitgalius ir va-
karus su šeima. Atsirado ir laiko tyri-
nėti šalį. Tad pažinome ir vis dar pa-
žindinamės su Austrija, o ji atsisklei-
džia visu plačiu spektru nuo Vienos po-
kylių, nuostabių koncerti nių salių,
aukšto lygio koncertų, įspūdingos ar-
chitektūros, fantastiško kalnų grožio
iki rūkymo kavinėse, ba ruose ir res-
toranuose, alaus ir vy no švenčių, vie-
šu vyrų šlapinimusi prie medžių, žmo-
nių, neįleidžiamų į barus dėl jų odos
spalvos ar tautybės. 

Gyvenimas sostinėje visuomet la-
bai skiriasi nuo gyvenimo likusioje ša-
lies dalyje. Manau, ne išimtis ir Viena.
Tad galiu kalbėti tik apie gyvenimą šia-
me mieste. Reitinguose jau devyneri
metai iš eilės Viena lai koma pato-
giausiu miestu gyventi. Šiemet tai pri-
pažino ir „The Econo mist”, kurio ap-
klausoje Viena atėmė pirmąją vietą iš
Vancouver. Nesu bu vusi pastarajame
mieste, tačiau Vie na mane pakerėjo
savo patogumu, visuomeninėmis pa-
slaugomis ir jų kokybe, požiūriu į
žmogų. Viena palyginti nedidelis mies-
tas ir čia labai patogus susisiekimas.
Vilniuje nebūdavo dienos be automo-
bilio, o čia jo prireikia tik savaitgaliais,
vykstant į užmiestį. 

Kitas dalykas, kuris paliko di-
džiulį įspūdį atvykus iš Lietuvos, tai
medicinos paslaugos ir medicinos dar-
 buotojų požiūris ir elgesys su pa cientu.
Nemokėdama kalbos nė sykio nepasi-
jutau taip, kaip yra tekę pasijausti pa-
tekus į medikų rankas Lie tuvoje, kai
nieko negali paklausti, tik nuolankiai
išklausyti, kai negauni atsakymų, ne-
gauni paslaugų, kai elgiamasi neman-
dagiai, pašaipiai, o ką jau kalbėti apie
pagarbą. Panašiai būna ir įvairiose ad-
ministruojan čio se ar kontroliuojan-
čiose įstaigose. Austrijoje biurokratijos
tikrai ne ma žiau, nei Lietuvoje, bet tu
niekada ne sijauti taip, tarsi ateida-
mas kažkam sutrukdei daryti kažką ne-
suvokiamai svarbaus.  

Pastebėjau, kad čia, Vienoje, daug
įvairių kontrolierių, lankančių namus.
Vėliausiai prieš mėnesį jie praneša
apie būsimo vizito datą ir  laiką, visuo-
met mandagiai ir su šyp sena atsiprašo
už sutrukdymą. Pas kutinis atvejis ypač
paliko įspūdį –  išvakarėse buvo paka-
bintas skelbimas apie kitą dieną pla-
nuojamą vandens atjungimą. Prisimi-
nusi, kaip tai būna Lietuvoje, iš karto
pasirūpinau vandens atsargų. Mano
nuostabai kitą dieną prie namo atsira-
do didžiu lė gėlo vandens cisterna. To-
kiu būdu tarnybos pasirūpino, kad tol,
kol vyks darbai, niekam nepritrūktų va-
 dens, kurio tiekimas, beje, buvo su-
 stab dytas vos kelioms valandoms. 

Gilinantis į bendrą šalių isto riją, tarp
Austrijos ir Lietuvos galima rasti nemažai
bendro. Tarp Habsburgų ir Jogailaičių būta
ne tik politinių, bet ir meilės dramų. Net aš-
tuonios Habsburgaitės buvo nutekintos į Ry-
tus ir tapo Lietuvos didžiosiomis kuni-
gaikštienėmis! Ar austrai žino apie Lietuvą
ir ar turime mes šiuolaikiniame pasau lyje
su jais kažkokių panašumų? Kokiomis sa-
vybėmis pasižymi austrai? 

Lietuvą ar bent jau į kurią pusę že-
mėlapyje žiūrėti, kai eina kalba apie
mūsų šalį, austrai dažnai žino. Kartais,
kaip jau įprasta, painioja Lietuvą su
Latvija, Vilnių su Ryga ir pan. Būta at-
vejų, kai labai nustemba sužinoję, kad
turime tai, ko jie neturi – jūrą ir savo
kalbą. Kai kurie šiek tiek žino ir apie
mūsų šiuolaikinę isto riją, išsivadavimą
iš Sovietų Są jungos. 

Nemėgstu stereotipų ir apibend-
rinimų, tad nesiimsiu lyginti vienos
tautos su kita, mes sutinkame ir pa žįs-
 tame žmones, ir jų visokių yra abie jose
šalyse. Austrijoje man labai krenta į
akis kultūra ir pagarba vienas kitam.
Mes, lietuviai, dar alkani, mums dar
reikia užsidirbti, pastatyti namą, su-
kurti verslą, siekiame, kad mus pa-
stebėtų, kažką kažkam įro dyti, lipam
per galvas, nepaisydami kitų. Viena

Austriškas gyvenimas gražus, 
jei gebi gyventi pagal taisykles

Austrijos Lietuvių Bendruomenės valdyboje Jolita Skinulytė (d.) dirba nuo 2014 metų. 
Asmeninio albumo nuotraukos

nes nesijaučiu integravusis į Austri jos
visuomenę. Bet jaučiu, kaip vis dau-
giau austriškos tvarkos ir kultū ros
yra manyje. Jei pradžioje vis pa stebė-
davau ir kliūdavo, kas Austrijo je yra ki-
taip ir nepatinka ir vis  lygindavau su
Lietuva, tai dabar atvirkščiai – daug
kas ima kliūti grįžus į Lietuvą. Ir bene
skaudžiausiai kliūva žmogiški santy-
kiai ir nepagarba kitam.  

Vienoje neturistaujantį lietuvį sutiksi ne-
palyginamai rečiau nei Londone ar Dubli-
ne. Įsivaizduoju, kad Lietuvių Bendruomenė
vienija nedaug tautiečių? Bet vis dėlto, kiek
žinau, jie vienijasi. Gal galite papasakoti apie
šio sambūrio veiklą? Kokie įspūdingiausi dar-
bai buvo nuveikti Jums esant šios Ben-
druomenės pirmininke?

Išties Austrija negali pasigirti di-
dele Lietuvių Bendruomene. Aus trijoje
oficialiai lietuvių yra apie pusantro
tūkstančio, renginiuose ir rinkimuose
pasirodo iki 150–200 tautiečių. Tai tas
tradicinis 10 proc., ku ris dažniausiai
fiksuojamas ir kitose bendruomenėse. 

Bendruomenės valdyboje esu nuo
2014 metų, kuomet buvo atkurta Ben-
druomenės veikla. Pirmininke renka-
ma jau antrai kadencijai. Mūsų sam-
būryje susiformavo aktyvesnių žmonių
būrys, kurie kartu ar pavieniui orga-
nizuoja įvairias veiklas. Vyksta lietu-
viškų švenčių tradiciniai renginiai
svarbių istorinių datų progomis, taip
pat dalyvaujame labda ringuose rengi-
niuose, mugėse, kituo se įvykiuose, kur
pristatoma Lietuva, organizuojame li-
tuanistinės mokyklėlės veiklą ir kt. 

Vienas įspūdingiausių ir didžiau-
sių bendruomenės renginių – tarp-
tautinis jaunųjų pianistų ir kameri nių
ansamblių konkursas „Edel weiss”, ku-
riame jau spėjo dalyvauti apie pu-
santro šimto vaikų ir jaunimo iš 9 ša-
lių. Šį konkursą surengėme jau kelis
kartus ir planuojame šią tradiciją tęsti. 

Taip pat bendradarbiaujame su
Austrijos latvių ir estų bendruome nė-

mis. Šis bendradarbiavimas
gimė Baltijos šalių ambasadorių
iniciatyva ruošiantis Lietuvos,
Latvijos ir Estijos šimtmečio
minėjimui. Šių sam būrių veik-
loje pamažu gimsta graži bendra
tradicija drauge švęsti baltiš-
kas Jonines ir rengti Baltijos po-
kylį. Tai Vienos pokylių tradi-
cijos dvasia kuriamas renginys,
kuriame iškilmingoje šventiš-
koje aplinkoje susitinka lietu-
viai, latviai ir estai, gy venantys
ne tik Austrijoje, bet ir šalia
šios šalies esančiose valstybėse.
Tai puiki proga pristatyti Balti-
jos šalių muzikinę kultūrą ir
muzikos atlikėjus. Baltijos po-
kylis tradiciškai pradedamas
koncertu, kurio metu visų trijų
Baltijos valstybių jaunieji mu-
zikantai atlieka lietuvių, latvių
ir estų kompozitorių kūrinius.

Nepaisant visos šios intensyvios
veiklos, vienu didžiausiu iššūkiu te be-
lieka  bendruomenės aktyvo ir oficia-
lios bendruomenės išlaikymas. Todėl
didelę prasmę matau palaikyti jaunimo
veiklą, kad jie burtųsi ir ieš kotų ben-
drų sąlyčio taškų, nes tik tai leis toliau
gyvuoti mūsų tautinei bendruomenei.

Jeigu keliais žodžiais reiktų apibūdin-
ti gyvenimą Austrijoje, ką  pasakytumėte
žmogui, kuris pirmą kartą lankosi šioje Eu-
ropos šalyje?

Kad gyvenimas čia gražus, patogus
ir geras, jei gebi gyventi pagal taisykles. 

Ko labiausiai pasiilgstate Lie tu voje?
Artimųjų, Vilniaus, rudeninės

Kuršių Nerijos ir natūralių, skonį bei
kvapą turinčių maisto produktų.

vertus, gal tai ir gerai, nes tai suteikia
kūrybiškumo ir veržlumo, o Lietuvai
to reikia siekiant įsi tvirtinti po saule
ir sukurti tą gerovę, kurią Austrija jau
turi. Kita vertus, nuo to labai kenčia
žmonių tarpu sa vio santykiai, bendra
emocinė atmosfera, daugėja abejingu-
mo ir susveti mėjimo. Austrai man pa-
sirodė labiau atsipalaidavę ir nėra
taip susikoncentravę ties darbu ir dar-
binėmis prob lemomis. Mane austrai
žavi savo meile tradicijoms ir ben-
druomeniš kumu. Jie nėra tokie atla-
paširdžiai kaip italai, tačiau įsiliejęs į
jų bendruomenę, visuomet reikalui
esant jausi tvirtą palaikymą.  

Koks buvo Jūsų integracijos kelias Aust-
rijoje? 

Sudėtinga atsakyti į šį klausimą,

Svečiuose pas Vienos lietuvius – aktorė Birutė
Mar (v.)
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LIETUVA IR PASAULIS

L. Linkevičius Washingtone pagerbia J. McCain
Vilnius (BNS) – Lie-

tuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius
ketvirtadienį išvyko į
Washingtoną pagerbti
praėjusią savaitę miru-
sio Jungtinių Valstijų se-
natoriaus John McCain.

Ministras dalyvavo
atsisveikinimo su sena-
toriumi ceremonijose Ka-
pitolijuje ir Nacionalinė-
je Katedroje.

81-erių Vietnamo
karo veteranas J. McCain
mirė rugpjūčio 25 dieną pralaimėjęs
kovą su smegenų vėžiu. Senate jis dir-
bo ilgiau kaip tris dešimtmečius.

J. McCain pasisakydavo už papil-
domas Jungtinių Valstijų saugumo
garantijas Lietuvai ir kitoms Baltijos
jūros regiono šalis, ragino Lietuvoje
nuolat dislokuoti JAV karius.

„John McCain per visą savo iš-
skirtinį gyvenimą savo darbais rodė
tikrąjį patriotizmą, drąsą, kovą už
laisvę ir pagarbą žmogaus orumui – tas

fundamentalias vertybes ir principus,
kurių labai trūksta dabartiniame pa-
saulyje. Netekome vieno didžiausių
mūsų laikų moralinių autoritetų”, – už-
uojautoje sakė ministras.

Washingtone vykstant atsisveiki-
nimo su JAV senatoriumi J. McCain
renginiams, rugpjūčio 31–rugsėjo 2
dienomis Jungtinių Amerikos Valsti-
jų vėliava iki pusės nuleista ir Vilniu-
je esančioje Vašingtono aikštėje.

„Walmart“ žeidžia mūsų jausmus“
Vilnius (ELTA) – Grupė parla-

mentarų su kolegomis parlamenta-
rais ir politikais iš kitų Baltijos šalių
kreipėsi į prekybos tinklo „Walmart”
aukščiausio lygio vadovus, atkreip-
dami dėmesį į jų internetinėje par-
duotuvėje parduodamus marškinėlius
su sovietine simbolika.

Kreipimąsi pasirašė seimo Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas
Gabrielius Landsbergis, pavaduotoja
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, na-
riai Rasa Juknevičienė, NATO parla-
mentinės asamblėjos viceprezidentė,
Emanuelis Zingeris Estijos teisingumo
ministras Urm Reinsal, Europos Par-
lamento nariai Sandra Kalniete (Lat-
vija) ir Tunne Kelam (Estija), Estijos
dešiniųjų partijos „Isamaa” pirmi-
ninkas Helir-Valdor Seeder.

Kreipimesi išreiškiamas susirū-
pinimas dėl to, kad komercijos tikslais
naudojama sovietinio totalitarinio re-
žimo simbolika, o tai, politikų įsitiki-
nimu, nėra priimtina ir žeidžia šių
valstybių gyventojų, patyrusių totali-
tarizmo represijas, jausmus.

„Išties nuvilia, kad pasaulinio ly-
gio prekybos tinklas parodė nepagar-
bą milijonams sovietinio režimo rep-
resijas - kankinimus, kalinimus, trem-
tis – patyrusių žmonių, jų artimie-
siems ir palikuoniams. Toks lengva-
būdiškas sovietinės simbolikos nau-
dojimas komerciniams tikslams negali

būti pateisinamas. Platindamas dra-
bužius su totalitarinio režimo simbo-
lika, prekybos tinklas, sąmoningai ar
ne, prisideda prie totalitarinio režimo
nusikaltimų neigimo”, – pabrėžia sei-
mo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Baltijos šalių politikai primena,
kad tokios simbolikos naudojimas žei-
džia ir gausią Baltijos šalių išeivijos dias-
porą Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Estija, Lietuva, Latvija ir daugelis
kitų šalių pusę šimtmečio buvo oku-
puotos sovietų sąjungos su visomis šio
režimo žiauriomis pasekmėmis, to-
dėl, kaip ir nacistiniai simboliai, šian-
dien sovietinė simbolika šiose šalyse
yra uždrausta.

Kreipimosi autoriai prekybos tink-
lo atstovus ragina gerbti žmonių teises,
nežeisti jų jausmų ir nemenkinti žmo-
giško orumo visame pasaulyje bei ne-
delsiant pašalinti iš prekybos marški-
nėlius su sovietine simbolika.

Viešina Raudonosios armijos nusikaltimus
Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-

tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras pradeda viešinti dokumentus
apie Raudonosios armijos vykdytus
nusikaltimus Lietuvoje – nužudymus,
prievartavimus ir plėšimus.

Naujų dokumentų skelbimas pra-
dedamas, pažymint okupacinės sovie-
tų kariuomenės išvedimą iš Lietuvos
prieš ketvirtį amžiaus. 

Interneto svetainėje kgbveikla.lt
skelbiami  komunistų partijos, Rau-
donosios armijos, VRM ir kitų įstai-
gų dokumentai, atskleidžiantys jų rep-
resinius ir prievartinius veiksmus
Lietuvoje 1944–1953 metais.

Dokumentai atskleidžia, kaip at-

ėjus sovietų kariams Klaipėdos ir Ši-
lutės srityse įsigalėjo visuotinis mo-
terų prievartavimas, nepriklausomai
nuo jų tautybės ar amžiaus.

„Prievartautos ir septyniasde-
šimtmetės senolės, ir keturiolikme-
tės mergaitės – net tėvų akivaizdoje”,
– rašoma Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro prane-
šime.

Dokumentuose taip pat aprašomi
mirtini girtų sovietų karių šaudymai,
sodybų deginimai, gyventojų plėši-
mai ir kiti nusikaltimai. 

Paskutiniai sovietų kariuomenės
daliniai Lietuvą paliko 1993 rugpjūčio
31 dieną. 

Diplomatija pakibo ant plauko 
Washingtonas (Delfi.lt) – Birželio

mėnesį pasaulį apskriejo netikėtas
JAV prezidento pareiškimas – JAV
vienašališkai nusprendė stabdyti ben-
dras karines pratybas su Pietų Korėjos
kariais, taip siekiant sumažinti įtam-
pą pusiasalyje. 

Tokį pareiškimą Donald Trump
padarė per daug dėmesio sulaukusį su-
sitikimą su Š. Korėjos diktatoriumi
Kim Jong Un. 

Toks netikėtas pareiškimas sukė-
lė nuostabą Pentagone ir Seule, o pre-
zidento kritikai akcentavo, kad nuo-
laidų totalitarinaim režimui imtasi
nesulaukus jokių konkrečių garantijų
iš priešingos barikadų pusės. Plati
„denukliarizacijos” sąvoka ir jokių
konkrečių įsipareigojimų iš Š. Korėjos
pusės nebuvimas suteikė Kim Jong Un
daug laisvės interpetuoti susitikimo re-
zultatus ir tuo pačiu pavaizduoti šį su-
sitikimą kaip didžiulę sėkmę režimui. 

Tačiau nepaisant skambių lyderių
pareiškimų per susitikimą, diplomatija
ėmė akivaizdžiai strigti. Rugpjūčio
pradžioje Jungtinių Tautų inspektoriai

paskelbė savo išvadas – Š. Korėja toliau
tęsia savo branduolinę programą.

JT ataskaitoje skelbta, kad „Šiau-
rės Korėja nesustabdė savo branduo-
linės ir raketų tobulinimo programų ir
toliau pažeidinėja Saugumo Tarybos
rezoliucijas”. Tai netruko išprovo-
kuoti ir JAV atsaką.

„Nėra jokių ateities planų nu-
traukti bendras Jungtinių Valstijų ir
Pietų Korėjos karines pratybas Korė-
jos pusiasalyje", – pareiškė JAV gyny-
bos sekretorius Jim Mattis. 

JAV prezidentas Donald Trump
per susitikimą su Šiaurės Korėjos ly-
deriu Kim Jong Un pasakė, jog Ame-
rika sustabdys karines pratybas su
Pietų Korėja.

JAV prezidentas Donald Trump
ėmėsi milžiniškos rizikos, surengda-
mas viršūnių susitikimą su Kim Jong
Un ir pavadindamas jį pribloškiančia
ir istorine sėkme.

D. Trump grėstų ir asmeninis ne-
malonus politinis pralaimėjimas, jei
paaiškėtų, kad susitikimas su Kim
Jong Un nedavė jokio rezultato. 

Baltųjų rūmų advokatas D. McGahn  trauksis
Washingtonas (ELTA) – Baltųjų

rūmų advokatas Don McGahn rudenį
pasitrauks iš užimamų pareigų, pra-
nešė JAV prezidentas Donald Trump.

Pasak D. Trump, D. McGahn pos-
tą paliks kai bus patvirtinta Brett Ka-
vanaugh kandidatūra į JAV Aukš-

čiausiojo teismo teisėjus. 
D. Trump nuosekliai konservaty-

vių pažiūrų besilaikantį B. Kavanaugh
nominavo į laisvą Aukščiausiojo teis-
mo teisėjo vietą, atsiradusią po teisė-
jo Anthony Kennedy pasitraukimo.

„Brexit“ susitarimas – pasiekiamas ranka
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos ir Europos Sąjungos susi-
tarimas dėl Londono išstojimo iš Ben-
drijos sąlygų jau „ranka pasiekia-
mas”, Didžiosios Britanijos parla-
mentarams sakė šalies „Brexit” mi-
nistras Dominic Raab.

Lordų rūmų – aukštųjų šalies par-
lamento rūmų – narių paklaustas, ar su-
sitarimą planuojama sudaryti spalį
vyksiančiame ES aukščiausio lygio su-

sitikime, D. Raab patikino, kad tai vis
dar yra jo tikslas. Tačiau, pridūrė jis,
sprendžiant dėl konkretaus tvarkaraš-
čio „galima tam tikra veikimo laisvė”.

Kad tikisi pasiekti susitarimą su
Briuseliu, D. Raab teigė ir praėjusią sa-
vaitę pristatydamas vyriausybės re-
komendacijas verslui, kuriose nuro-
dyta, ką daryti tuo atveju, jei kitų
metų kovo 29 dieną šalis iš Bendrijos
išstotų tokio sandorio nesudariusi.

JAV kreipėsi dėl Rusijos atsako į muitus
Washingtonas (LRT.lt) – Jungti-

nės Valstijos pateikė Pasaulio preky-
bos organizacijai (PPO) skundą dėl Ru-
sijos, mėgindamos užginčyti į JAV im-
portą nutaikytas „specialiąsias ap-
saugos priemones”, kaip atsaką į JAV
prezidento Donald Trump sprendimą
įvesti muitus plienui ir aliuminiui.

JAV valdžios teigimu, Rusija pa-
žeidžia PPO taisykles, nes papildomi
muitai yra per aukšti ir yra taikomi tik
JAV importui. Jie netaikomi prekėms
iš kitų šalių, be to, muitų tarifai viršija

maksimalų lygį, leistiną pagal PPO ša-
lių narystės sąlygas.

Remiantis nustatyta procedūra,
Rusija per 60 dienų turi sureguliuoti
ginčą. 

Jungtinės Valstijos pateikė pana-
šius skundus prieš ES, Kanadą, Kini-
ją, Meksiką ir Turkiją – šalis, kurios
ėmėsi atsakomųjų priemonių prieš
JAV įvestus tarifus metalams. 

Minėtos šalys taip pat pateikė
skundus prieš Jungtines Valstijas dėl
importo muitų.  

Maskva blokavo JT sankcijas Rusijos įmonėms
New Yorkas (ELTA) – Rusija

blokavo JAV prašymą, kad Jung-
tinės Tautos (JT) įvestų sankcijas
dviem Rusijos laivybos bendro-
vėms ir šešiems jų laivams. 

Tokį pasiūlymą Washingto-
nas pateikė reaguodamas į jų vyk-
dytą naftos gabenimą į Šiaurės
Korėją.

Tokį Rusijos žingsnį palaikė
ir Kinija – pagrindinė Šiaurės
Korėjos prekybos partnerė. 

Jungtinės Valstijos rugpjū-
čio 21 dieną paskelbė įvedančios
savo sankcijas Rusijos laivybos
įmonėms „Primorye Maritime Logis-
tics” ir „Gudzon Shipping” bei še-
šiems jų laivams. Washingtono teigi-

mu, šios bendrovės pažeidė tarptauti-
nį draudimą tiekti naftą Šiaurės Ko-
rėjai. 

Rusija slapta, nepaisant susitarimų,tiekė naftą
Šiaurės Korėjai. NYt0imes nuo-

Tūkstančiai Lietuvos ir Baltijos šalių žmonių
rašo klausimus „Why not swastika?“ ar
pan. parduotuvės tinklapiui ar jos feisbuko
paskyroje. Facebook nuotr.

L. Linkevičius ir J. McCain AP nuotr.
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Du mėnesiai JAV, šimtas valandų tie-
sioginio eterio, 38 tiesioginės rungty-
nių transliacijos ir 12 milijonų vaizdo
peržiūrų – taip būtų galima api būdinti
keliolikos lietuvių komandos laiką už At-
lanto, kuri filmavo LaVar Ball inicijuo-
tos JBA krepšinio lygos kovas.

Lyga prasidėjo birželio 21-ąją, bai-
gėsi rugpjūčio 12-ąją, varžėsi 8
ko mandos, o laimėjo brolių Ball

atstovaujama Los Angeles ko man da.
Rezultatus ir statistiką palikime

ramybėje, kur kas įdomesni lygos už-
kulisiai: čia prakaitą braukė keliolikos
lietuvių komanda, įamžinusi debiuti-
nės lygos kovas. Apie 12 milijonų žiū-
rovų „Facebook” socialinia me tinkle
stebėjo JBA čempionato rung tynes,
kurias nuo sezono pra džios iki pabai-
gos filmavo Lietuvos komanda.

Anot sporto agentūros „Sporto
zona” vadovo Rimvydo Čekavičiaus,
visa ko pradžia – dar sausio mėnesį vy-
kęs pirmasis Prienuose „Big Baller
Brand” turnyras, kuriame Prienų ko-
 mandos gretose debiutavo broliai Ball.
Būtent R. Čekavičiaus komanda fil-
mavo to sausio turnyro kovas, ku rias
krepšinio gerbėjai visame pasau lyje ga-
lėjo stebėti „Facebook” socia liniame
tinkle.

Lietuviai paliko gerą įspūdį La Var
Ball komandai. Kai jiems reikėjo ope-
ratorių komandos už Atlanto naujam
JBA čempionatui, jie ilgai ne ieškojo.
Tiksliau – sprendimą priėmė L. Ball de-
šiniąja ranka Lietuvoje tapęs Karolis
Malinauskas.

K. Malinausko vardas žinomas ne
tik Lietuvos, bet ir užsienio kino in-
dustrijos atstovams. Vyras su kolego-
mis įkūrė bendrovę „Lituanica Films”,
tapusia pirmąja Lietuvoje, kuri filmų
gamyba pasirūpina nuo pradžios iki
pat pabaigos, o projektų sąrašuose ne-
retai atsiduria užsakymai iš Los An-
geles ir Hollywoodo.

„Dar prieš broliams Ball atvyks-
tant į Prienus, jau Amerikoje buvo me
susitarę dėl bendradarbiavimo fil-
muojant realybės šou Lietuvoje. Lai kui
bėgant mūsų bendradarbiavimas ir
santykiai tapo artimesni ir dabar ap-
ima daugiau sričių”, – atskleidė K.
Mali nauskas.

Derino darbą ir pramogas

Į JAV išvyko 15-os lietuvių ko man-
da, 11 žmonių tiesiogiai darba vosi rū-
pinantis rungtynių transliacijomis ir
filmavimu, o dar 4 žmonės koordinavo
viso būrio logistinius rei kalus: skry-
džius, viešbučių užsakymus, perveži-
mus, automobilių nuo mą ir pan.

Daugeliui komandos narių apsi-
spręsti dėl darbo vasarą JAV nebuvo
sunku. „Mano komanda, daugiausia
dirba prie sporto renginių, vasarą to
darbo yra mažiau. Kitą vertus, gali-
mybė taip pat išskirtinė, ne kasdien to-
kios pasitaiko. 

Tiek profesine prasme, tiek ir geo -
grafine: darbas nuo Rytinės iki Vaka-
rinės pakrantės, ir New Yorkas, ir Los
Angeles, Houstonas, Čikaga, Seattle.
Tuo pačiu pavyko suderinti ir darbą, ir
pramogas, keliones. Pama tėme mies-
tus, Amerikos žymias vie tas, pakelia-
vome ir džiaugėmės geru laiku”, –

apie dviejų mėnesių darbą už Atlanto
kalbėjo R. Čekavičius.

Netikėtas LaVar prašymas

Kiekviena nauja arena lietuviams
buvo lyg naujas iššūkis. Jei Lietuvoje
visų arenų kampai puikai pažįstami,
tai JAV kiekviena nauja vieta pateik-
davo savų staigmenų.

Netrūko ir įtemptų darbo valan dų.
„Buvo sunkių momentų, kai, pa vyz-
džiui, Houstone, baigėme darbą 10 va-
landą vakaro, kol susitvarkėme – dar
valanda, grįžome prieš vidurnaktį į
viešbutį, o kėlėmės 4 valandą ryte,
laukė penkių valandų skrydis į Seatt-
le ir ten – nauja darbo diena. Tiesiai iš
lėktuvo į areną ir beveik be miego –
naujų rungtynių filmavimas.

Daliai komandos iššūkiu tapo
maistas. Visi pasiilgo įprastų Lietu voje
maisto produktų. Nežinau, kiek laiko
svajojau apie šaltibarščius ar kefyrą”,
– prisipažino R. Čekavičius.

Anot K. Malinausko, lietuviai su
kaupu pateisino užsakovų lūkesčius.
„Tai, ko tikėjomės, taip ir buvo. Mes
dažnai save nuvertiname, galvodami,
kad amerikiečiai ar kiti sugeba dau-
giau ir geriau. Viskas priklauso nuo
mūsų darbo etikos ir profesionalumo.
Mūsų komanda atliko puikų darbą”, –
apie lietuvių filmavimo grupę kalbėjo
ją pasamdęs K. Malinauskas. – Atsi-
sveikinant su LaVar Ball, da rant pa-
skutinę nuotrauką kartu, jis sako – Ka-
roli, tegul iš mūsų kokie NBC nepavo-
gia šitų vyrukų. Čia gal tik vienas sa-
kinys, bet jis daug ką pasako”.

„Manau, ši lyga turi potencialo
plėstis ir augti. Niekas nežino, kas
bus po 3–4 metų. Yra tikimybė, kad at-
eityje galime grįžti į JAV padirbėti. Bet

Fresno, Californijoje surengtą profesionalų bokso vaka-
rą vainikavo sunkiausia per visą karjerą 30-mečio lietuvio
Egidijaus Kavaliausko pergalė.Boksininkas visus 10 raun-
dų ko vėsi su 31-erių metų Juan Carlos Abreu iš Domini-
kos Respublikos. Po kovos teisėjai vienbalsiai skyrė per-
galę E. Kavaliauskui (97:93, 97:93, 96:94). 

Tai pirmas kartas, kai lietuviui te ko kovoti visus 10
raundų. E. Kava liauskas apgynė Šiaurės Amerikos
(NABF) pusvidutinio svorio kategorijos čempiono

diržą.
Taip pat pirmą kartą šis bok sininkas dalyvavo pa-

grindinėje vaka ro kovoje. Jam tai buvo proga įrodyti, kad
jis jau vertas kovos dėl pasaulio čempiono diržo su Te-
rence Crawford. Visgi, E. Kavaliausko kova su J. C. Ab-
reu nebuvo patraukli akiai, spor tininkai dažnai įsiveldavo
į „klin čus”, o žiūrovai reikalavo daugiau veiksmo.

Po kovos ir bokso vakaro transliuotojų ESPN žurna-
listai pripažino, kad E. Kavaliausko kova didelio įspū džio
nepadarė. Jų nuomone, lietuvis dar neįrodė esąs vertas
tapti kitu T. Crawford varžovu. Savo nusivylimą reiškė ir
kovą stebėję bokso sirgaliai. Jie taip pat manė, kad lietuvis
neprilygsta T. Crawford ir artimiausiu metu greičiausiai
negalėtų tikėtis rimtesnio varžovo nei Jeff  Horn.

E. Kavaliauskas profesionalų rin ge kol kas nebuvo
nnugalėtas – jo žinioje 20 pergalių ir 16 nokautų. J. C. Ab-
reu kraitis 21 pergalė, 1 lygiosios ir 4 nesėkmės.

E. Stanionis šventė septintąją pergalę iš eilės

Kitas Lietuvos boksininkas profesionalas 24-erių

Nors E. Kavaliauskas apgynė čempiono diržą, lietuvio kova di-
delio įspūdžio bokso žinovams nepadarė.

Darbšti ir kūrybinga lietuvių komanda su kaupu pateisino užsakovų lūkesčius.

„Parduota vasara” už Atlanto: lietuviai stebino amerikiečius

kol kas anksti apie tai kalbėti, reikia už-
baigti šiuos metus”, – kal bėjo R. Če-
kavičius. Anot jo, jei žaisdavo broliai
Ballai, rungtynės su lauk davo 4–6 kar-
tus daugiau dėmesio – nuo 700 tūks-
tančių iki milijono peržiūrų. Jei broliai
nežaisdavo – rungtynes stebėdavo 100–
150 tūkstančių žiūrovų. „Skaičiavau,
kad naujos JBA lygos kovas iš viso ste-
bėjo apie 12 milijonų žmonių, neįtrau-
kiant santraukų ar gražiausių mo-
mentų epizodų, kuriuos publikuodavo
įvairūs naujienų tinklalapiai, – teigė R.
Čekavičius.

Planuoja pasaulinį turą

Kalbant apie pačios lygos meis t riš-
 kumą, anot Rimvydo, buvo neblo gų vy-
rukų, kurie ateityje gali užsika binti
aukštesnio meistriškumo ly gose.

Reikia prisiminti šios lygos tikslą
– tai labiau projektas, skirtas socialiai
pažeidžiamam jaunimui. Čia žaidė jau-
nimas, kuris galbūt padarė kažkokius
nusižengimus mo kykloje ir negali žais-
ti koledže. Dau guma krepšininkų – iš
neturtingų šeimų, gal augę be tėvų.

„Tai yra pirmieji JBA metai. Vis-
kas tik prasideda. Sukurti lygą ir už-
vesti tokį didelį mechanizmą reika-
 lauja daug pastangų ir ryžto. Tiek žai-
dėjams, tiek visiems prisidėju siems
prie organizacijos tai yra puiki patir-
tis ir galimybės.

Gali būti, kad LaVar ir broliai
Ball dar sugrįš į Lietuvą. Atrinkome ge-
riausius 12 žaidėjų, kurie keliaus po pa-
saulį ir žais su profesionaliomis ko-
mandomis Europoje, Azijoje ir Aust-
ralijoje. Planuojame atvykti ir į Lie-
tuvą”, – naujus JBA lygos planus at-
skleidė K. Malinauskas.

JAV bokso gerbėjus nuvylė E. Kavaliausko pergalė

metų Eimantas Stanionis rugpjūčio 24 d. Minneapo lyje
pusvidutinio svorio kategorijos aštuonių raundų kovoje
susitiko su 33-ejų metų Levanu Ghvamičava iš Gruzijos
ir šventė pergalę vienbalsiu teisėjų sprendimu (80:72, 79:73,
79:73). 

Tai buvo septintoji Lietuvos bok sininko pergalė iš
tiek pat galimų pro fesionalų ringe. L. Ghvamičava pro-
fesionalų ringe yra iškovojęs 18 pergalių (13 jų – nokau-
tais), patyręs 4 pralaimėjimus ir 1 kovą baigęs lygiosio-
mis (18/4/1, 13 KO).

E. Stanionis per savąją profesionalo karjerą jau lai-
mėjo visas septynias savo kovas (7/0, 5 KO) ir pen kiose
jų nokautavo varžovus.
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Apie savo susitikimą su Jono No reikos – Generolo
Vėtros dukra Dalia Noreikaite-Kučėniene ir
platų pokal bį su ja papasakojau ne atsitiktinai

(„Draugas”, 2018 m. liepos 28 d.). Ry žausi jį pri minti
perskaitęs Generolo Vėtros vai kaitės, žurnalistės ir
mo kytojos, Silvia Foti straipsnį (https://www.salon.com/
2018/07/14/my-grandfather-didnt-fight-the-nazis-as-fami-
ly-lore-told-it-he-was-a-brutal-collaborator/) ir atkreipęs dė-
mesį į DELFI žurnalisto Vaido Saldžiūno iš keltą klau-
simą: kas slepia tiesą? (https://www.delfi.lt/news/dai-
ly/demaskuok/generolo-vetros-anuke-mete-baisius-kaltini-
mus-seneliui-ir-lietuvai-kas-slepia-tiesa.d?id=78591343)

Kokie šaltiniai?

Pasitaiko atvejų, kai tiesa iš tiesų slepiama są-
moningai. Tačiau kalbant apie istoriją, o ypač – su-
dėtingesnius, diskusijas keliančius jos tarpsnius,
žmonės, manau, ne tiek stengiasi „nuslėpti tiesą”,
kiek nežino detalių. O velnias, sakoma, slypi detalėse.
Ne visi žmonės geba pastebėti, kad jų apibendri-
nančios išvados grindžia mos ne faktų visuma, bet
vienpusiš kai parinktos informacijos fragmentais, se-
lektyviai orkestruotais tikrais ar ir netikrais faktais.
Iš istorinio kon teksto išimtas pavienis faktas ga li tu-
rėti vieną reikšmę, o pateiktas konkrečiame istori-
niame kontekste, greta kitų faktų, jau gali turėti vi-
siš kai kitą arba net priešingą reikšmę. Pagaliau svar-
bu yra gebėti kritiškai vertinti ir šaltinius. Ne kiek-
vienas net ir šaltiniuose užtinkamas faktas būtinai
yra tikras.

Kai tos pačios šeimos nariai – J. Noreikos duk-
ra ir vaikaitė, kuri savo mirštančios motinos buvo
prašyta už baigti pradėtą knygą apie senelį – vi-
 siškai skirtingai traktuoja tuos pa čius istorinius įvy-
kius bei jų vertinimus, nemanau, kad čia turima rei-
kalo su vienos ar kitos pusės pastango mis „nuslėp-
ti tiesą”. Greičiau tai skir tingų gyvenimo patirčių,
skirtingo profesinio pasirengimo, skirtingų kartų
žmonių drama, susitikus su to lima praeitimi ir jų ge-
bėjimo ar nepajėgumo adekvačiai įvertinti istorinę
medžiagą, suvokti ją sudėtingame isto riniame kon-
tekste, pasidaryti to laikmečio faktų reikšme, o ne da-
barties interpretacijomis pagrįstas išva das.

Pažvelkime tad į kai kurias deta les, kuriose „sly-
pi velnias”.

Vienas iš labiausiai įsigilinusių lietuvių įstori-
kų į tragišką Antrojo pasaulinio karo laikų Lietuvos
istoriją yra dr. Augustinas Idzelis, gyve nantis Či-
kagoje, kaip ir J. Noreikos vaikaitė S. Foti. Nežinau
ar ji turėjo progos su juo bendrauti. Savo straipsnyje
apie tai neužsimena, nors nurodo kitus, kai kada
menkaverčius, savo informacijos šaltinius išeivijo-
je ir Lietuvoje. A. Idzelis, be kita ko, yra dar ir tei-
sininkas, ne vien istorikas, tad jo nuomonė daugeliu
atžvilgių bū tų verta dėmesio. Juo labiau, kad jis pats
tais klausimais yra nemaža rašęs.

„Kai baigiau rašyti savo veikalą apie žydų ho-
lokaustą Lietuvoje ir kalbėjausi su T. Remeikiu, jis
iš karto paklausė: ‘O kokie tavo šaltiniai’?” Prof. To-
mas Remeikis buvo vienas žymiausių išeivijos po-
litologų, anglų kalba leidžiamo žurnalo „Lituanus”
vienas kūrėjų ir redaktorių, išleidęs reikšmingų kny-
gų, paskelbęs svarių mokslinių straipsnių. T. Re-
meikio darbams, pasak. A. Idzelio, būdingi vaka-
rietiški moksliniai principai: rami, objektyvi faktų
sklaida, brandi jų analizė. (https://www.delfi.lt/news/rin
gas/lit/a-idzelis-amerikieciai-gyne-lietuvius-nuo-lenku-puo
limu.d?id=64093126).

Kitoje vietoje A. Idzelis atkreipia dėmesį, kad „is-
torikai dažnai nenaudoja visų šaltinių”
(https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-idzelis-istorikai-daz
nai-nenaudoja-visu-saltiniu.d?id=65038507). Tad verta
įdėmiau pažvelgti į šaltinius, kuriuos istorikai ir žur-
nalistai naudoja, grįsdami savo kaltinimus J. No-
reikai.

Suabejojo patikimumu

Sunkiausias iš jų – kaltinimas J. Noreikai as-
meniškai dalyvavus išžudant Plungės žydus. Šitą kal-
tinimą paskleidė vokiečių savaitraštis „Der Spiegel”,
1984 m. balandžio 23 d. lai doje paskelbęs Leonido Ols-
ch wango straipsnį „Die Mörder werden noch geb-

Ko verti A. Pakalniškio liudijimai apie J. Noreiką?

raucht” („Žudikai tebėra paklau sūs” arba „Žudikai
vis dar reikalingi”) (http://www.spiegel.de/spiegel/pri-
nt/ d-13509989.html). Įvadinėje straipsnio dalyje „Spie-
gel” rašo: „Lietuvių išeiviai-antikomunistai Ame-
rikoje reikalauja panaikinti prezidento Car ter val-
dymo metais įsteigtą ame rikiečių agentūrą, perse-
kiojančią ka ro nusikalėlius (turimas galvoje OSI –
Office of  Special Investigation – JAV Teisingumo de-
partameto Specia liųjų tyrimų skyrius – V. V.): Ame-
ri koje šiandien gyvena daug nusikal tėlių, kurie
Lietuvoje, vokiečiams val dant, vykdė žydų žudynes.
Praneša Leonidas Olschwangas, 64 metų, kuriam
1941 m. pavyko pabėgti. Vėliau – Raudonosios ar-
mijos kari ninkas, 1949 m. stojęs Vakarų pusėn ir da-
bar gyvenantis Bonoje.”

Straipsnio autoriaus asmenybė, kiek apie ją ga-
lima spręsti iš trumpo pristatymo, patraukia dėmesį:
Rau donosios armijos karininkas, „stojęs Vakarų pu-
sėn”. Kada? Dar Stalinui gyvam esant. Vadinasi, iš-
davęs So vi etų Sąjungą, perbėgęs į Vakarus, sėk-
mingai sugebėjęs pasireikšti ir ten...

Daugiau žinių apie jį suteikia istorikas Zenonas
Ivinskis. Lietuvių enciklopedijos XXI tome taip

rašo: „Olšvangas Leonas (g. 1905.XI.3 Plungėje) – žydų
kilmės rašytojas, žurnalistas. Nuo 1919 metų lankė
Plungės Saulės gimn[aziją] ir aukš tesniąją technikos
mokyklą Kaune, studijavo Vokietijoje 1924–1927 me-
 tais. Tarnavo finansų ministerijoje. Bolševikams už-
ėmus Lietuvą, dirbo Kaune vyresniuoju revizoriu-
mi. 1941.VI.6 išvykęs į Kaukazą, dėl vokiečių-rusų
karo nebegalėjo grįžti. Pabuvęs sovietinėje XVI lie-
tuvių divizijoje, baigė karininkų kursus 1943 m. ir
tarnavo rusų dalinyje. Įvairiuose frontuose prieš vo-
kiečius buvo 3 kartus sužeistas (apdovanotas 2 or-
dinais ir 4 medaliais). Kaip Lie tuvoje reikalingas fi-
nansų darbuotojas paleistas iš kariuomenės, pasirin -
ko korespondento darbą Sovietų in formacijos biure
sovietų okupuotoje Vokietijos dalyje (Berlyne, Leip-
cige) ir 1947–1949 m. buvo tokio spaudos informaci-
jos biuro viršininku Post dame. Nusivylęs sovietų
‘laisve’, Olšvangas pasitraukė į Vakarus. Iki 1954 m.
padirbęs JAV atstovybės spaudos skyriuje, vėliau vi-
siškai atsidėjo laisvam rašytojo ir žurnalisto darbui.
<...> 1938 m. vedė lietuvaitę Juzę Asauskaitę ir
savo šeimoje tekalba lietuviškai. <...> Olšvango
motina žydė 1941 m. Plungėje nacių buvo nužudyta.”
(102–103 psl.)

Nepaisant to, kad paties L. Ols chwango, kai pra-
sidėjo žydų perse kiojimas, net tik Plungėje, bet ir Lie-
tuvoje nebuvo (tuo metu jis buvo pasitraukęs į So-
vietų Rusiją), savo straipsnyje „Der Spiegel” jis
tvirtina, kad 1941 metais Plungės žydus išžudė lie-
tuviai savo iniciatyva, be vokiečių pagalbos. Šį savo
tvirtinimą jis grin džia Aleksandro Pakalniškio at-
simi nimais, pavadintais „Plungė”, kurie buvo išleisti
Čikagoje 1980 m.

Nekalbėsiu apie tai, kad L. Olsch wango straips-
nis pilnas faktinių klai dų ir nuorodų į sovietinės pro-
pagandos klastotes, kurios čia bandomos pristatyti
kaip „faktai”. Į tai išsyk po publikacijos „Spiegel” tei-
singai at kreipė dėmesį išeivijos mėnraštis „Akira-
čiai” („Vieno pikto straipsnio istorija”, 1984 m. bir-
želis, Nr.6(160) http://www.epaveldas.lt/object/record-
Description/LNB/C1B0003640252). Sovietai tuo metu
dar atkakliai bandė neigti 1941 m. biržely masiškai
žudę žmones Rainiuose, Panevėžyje, Pra vieniškėse,
Budavonės miške ir dau gelyje kitų vietų Lietuvoje,
taip pat Latvijoje bei Estijoje, todėl melgingai tvir-
tino, kad nukankintų žmonių nuotraukos iš „tary-
binių pareigūnų” bei raudonarmiečių surengtų eg-
ze ku cijų vietų yra ne kas kita kaip „Lietūkio” garaže
įvykdyto žydų po gromo atvaizdai.

Bet šituos melagingus išvedžioji mus palikime
nuošalyje, mūsų temai jie yra antraeiliai. Pažvelki-
me į kon krečius kaltinimus J. Noreikai, kaip juos pri-
stato A. Pakalniškis ir L. Olschwangas.

„Akiračiai”, susipažinę su A. Pa kalniškio atsi-
minimais, pagrįstai suabejojo jų patikimumu, kiek
tai su siję su Jonui Noreikai priskiriamo mis veiko-
mis. Todėl kreipėsi į auto rių, prašydami sutikimo pa-
tikslinti klausimus keliančias vietas. A. Pa kalniškis
sutiko ir mėnraštis paskelbė su juo pasikalbėjimą
(„Apie žu dynes Plungėje”, „Akiračiai”, 1984 m. lie-
pa, Nr.7(161)). Knygos autoriaus atsakymai parodo
kiek tie atsiminimai yra „patikimi” ir kiek gali būti
naudojami kaip „istorijos šaltinis”. Štai kelios iš-
traukos.

Nežinojo nė vardo, tik pavardę

Kreipdamasis į A. Pakalniškį, mėnraštis pastebi,
kad knyga parašyta taip, tarsi autorius visur buvo
ir viską matė. „Ar knyga paremta vien faktais, ar su-
beletrizuota?” – klausia „Akiračiai”.

Pakalniškis: Ten tik aprašyta ką aš mačiau, ir ką
girdėjau šnekėdamas su žmonėmis.

„Akiračiai”: Ar knygą rašėt iš atminties?
P.: Iš atminties.
A.: Tai kaip Jūs, po tiek laiko, ga lite atsiminti,

kokius žodžius kas pa sakė ir kokią dieną kas atsitiko?
P.: Aš turiu dienoraštį. Man jį atsiuntė iš Lie-

tuvos.
A.: Bet tai turėjo būti stori dienoraščiai. Kaip jie

praėjo pro cenzūrą?
P.: Praėjo. Kas savaitę gaudavau po du ar tris laiš-

kus. Kiekviename laiš ke būdavo po vieną arkužą (ar-
ku žas – du didelio formato popieriaus lapai – red.).
Truko gal metus laiko, bet atėjo visi mano dieno-
raščiai. Tik vienų metų negavau.

Aleksandras Pakalniškis. Plungė.

Leonidas Olschwangas
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A.: Kai Jūs „Plungėje” pažodžiui
perduodate kitų žmonių kalbą, ar Jūs
cituojate iš atminties?

P.: Jums turbūt labiausiai rūpi
kapitono Noreikos (komendanto) pa sa-
kymas: „Aš daviau įsakymą visus su-
 šaudyti iki vieno”. Man tai labai įstri-
go. Noreikos aš nepažinojau. Jis sėdė-
davo gretimame kambaryje. Su juo
niekada nesišnekėdavau. Buvau ko-
mendatūros tarnautojas. Mano stalas
buvo greta jo kambario. Matyda vau pas
jį ateinančius, girdėdavau šne kantis.

A.: Bolševikų paskelbti dokumen-
tai rodo, kad Noreika nuo pat karo pra-
džios buvo Šiaulių apskrities virši-
ninku...

P.: Ką padarysi, kad jie, rodo... Kai
aš pasižiūrėjau į Noreikos nuotrauką
Enciklopedijoje – man jis nepažįsta-
mas. <...>

A.: Bet Jūs nesat tikras, ar tai
buvo tas pats Noreika...

P.: Koks tas pats? Aš nežinau. Aš tik
jo pavardę žinau. Nežinau net, ar jis
buvo vardu Jonas. <...>

A.: Jeigu kpt. Noreikos giminės
patrauktų Jus į teismą už apšmei žimą...

P.: Jeigu mane trauktų į teismą, sa-
 kyčiau: – kokį Noreiką? Nejaugi pa-
saulyje yra tik vienas Noreika? Pa-
vardė Noreika buvo Lietuvoje popu-
liari. Man J. Girnius yra parašęs, kad
tuo metu Noreikos nebuvo Plun gėje.
Tvarkoj. Kodėl tada Noreikos giminės
turėtų rūpintis?..”

„Visuotinai žinomi faktai”

Nežinau ar dėl to rūpinosi Jono
Noreikos giminės. Tačiau L. Olsch -
wangas aiškiai nebuvo labai skrupu lin-
gas. Jis tiesiog šitam bevardžiui „Pa-
kalniškio Noreikai” nuo savęs prisky-
rė Jono vardą ir paskelbė pa sauliui,
kad įsakymą išžudyti Plun gės žydus da-
vęs būtent Generolas Vėtra. „Vakarų
žurnalistai šitokį in formacijos ‘papil-
dymą’ vadintų klastote”, – rašo „Aki-
račiai” („Plungės žy dų likimas”, 1984
m. rugsėjis, Nr. 8(162)), ir čia pat pri-
duria, kad „tokių Olschwango fanta-
zijos kūrinių minėtame rašinyje yra
daug”.

Pavyzdžiui, jis rašo, kad „1944 me-
tais, artėjant prie Lietuvos sovietų ka-
riuomenei, Noreikos žmona su duk rele
pabėgo į Vokietiją”. Tai tei singa in-
formacija, nurodo laikraštis, paiimta iš
St. Ylos knygos „Žmonės ir žvėrys”. Ta-
čiau Olschwangui to ne gana. Paminė-
jęs, kad kpt. Noreika grįžęs į Lietuvą
bolševikų buvo su šaudytas, jis tvirtina,
kad Noreikos „žmona Marija Norei-
kienė, kaip ži noma, eina milijoninio
Lietuvių tautos fondo New Yorke sek-
retorės pa reigas”. 

„Tai melas, – reaguoja ‘Akira čiai’.
– Ne todėl, kad VLIK’o veiklą finan-
suojantį fondą jis vadina milijoniniu,
o dėl to, kad to Fondo sekretorė Mari-
ja Noreikienė nėra ir niekada nebuvo
kpt. Noreikos žmona. Kpt. Noreikos
žmona gyvena Čikagoje ir Tautos fon-
do veikloje nedalyvauja.”

Kodėl apskritai Olschwangui pri-
 reikė rašyti apie Noreikienę? Ji juk su
Plungės įvykiais niekaip nesusijusi.
„Vienas galimas motyvas būtų kerštas,
– svarsto ‘Akiračiai’. – Nega lėdamas at-
sikeršyti kpt. Noreikai, ku ris, jo ma-
nymu, atsakingas už Plungės žydų li-
kimą, Olšvangas straipsnyje bandė
įskaudinti jo artimuosius. <...> Ta-
čiau galima ir kita interpretacija. So-
vietai dažnai bando aiškinti, kad savo
kraštų ne priklausomybės klausimą
keliantieji pabaltiečiai pabėgėliai yra
nacių kolaborantai ar jiems prijau-
čiantieji. Olšvango prasimanymas, kad

VLIK’ui – išeivijos politinei instituci-
jai – talkina tariamai žydus žudyti įsa-
kiusio kpt. Noreikos žmona, puikiai de-
rinasi su sovietų propaganda.”

Panašiai yra klydęs ir ameri kiečių
istorikas Timothy Snyder, kai savo
knygoje „Kruvinos žemės” apie Kazį
Škirpą rašė: „Sovietai trėmė lietuvius
tą patį mėnesį, kai į Lietuvą įžengė vo-
kiečių kariuomenė, o NKVD kalėji-
muose juos šaudė vos prieš ke lias die-
nas, iki atvykstant vokiečiams. Lietu-
vos diplomatas Kazys Škir pa rėmėsi
šiomis kančiomis radijo laidose, ska-
tindamas minias žudyti.” (https://kultu-
ra.lrytas.lt/istorija/2015/10/30/news/isto-
riografijos-drama-1940-1941-m-ivykiu-trak-
tavimas-551662/)

O tiesa yra tokia: nei Škirpa kal bė-
jo per radiją, nei ragino „minias žu-
dyti”, nei buvo tuo metu Kaune. Ber-
lyne vokiečiai jį internavo ir laikė
namų arešte išsyk po to, kai sužinojo,
kad Lietuvoje prasidėjo sukilimas ir su-
kilėliai be vokiečių leidimo paskelbė
Laikinąją Lietuvos vyriausybę. 

Tačiau Lietuvos istorikai, išsky rus
Kęstutį Girnių, į tai nesureagavo, ne-
paisant to, kad T. Snyder knyga Lie tu-
voje susilaukė dviejų leidimų. Tuo
metu „Kruvinos žemės” vien 2010–
2014 metais buvo išverstos į 35 pasau-
lio kalbas ir Lietuvai lemtingos klaidos
užsienio istoriografijos moksle ma-
siškai tiražuojamos toliau. L. Ols-

chwango straipsnis apie J. No reiką
yra tos dezinformacijos dalis.

„Kas atitaisys žalą? – klausė ‘Aki-
ra čių’ skaitytojas Kazys Jankū nas iš
Lodi, New Jersy valstijos. – ‘Der Spie-
gel’ išspausdintas straipsnis yra la-
bai pakenkęs lietuviams ir kai kur
neteisingai juos apkaltinęs. Sa vaime
suprantama, tas straipsnis pa darys
didelės žalos ne tik išeivijos lietu-
viams, bet ir visai lietuvių tautai, todėl
yra būtinas reikalas, kad nepagrįsti lie-
tuviams kaltinimai bū tų autoritetingo
organo atitaisyti.” („Akiračiai”, 1984 m.
rugsėjis, Nr. 8(162)).

Tokio „autoritetingo organo”, de -
ja, nėra iki šiol. Kenksmingų fake news
„atmušinėjimas” vyksta „partizani-
niu būdu”, nekoordinuotomis paskir-
tų asmenų pastangomis, tuo metu ne-
draugiškos Lietuvai jėgos koordinuo-
tomis informacinėmis kampanijomis
sistemingai platina netikrus gandus,
kurie, nuolat kartoja mi, visuomenės
sąmonėje ilgainiui įsitvirtina jau kaip
„visuotinai žinomi faktai”.

Galėjo būti „kitas Noreika”

L. Olschwango straipsnį „Akira -
čiai” argumentuotai sukritikavo. Bet
tai buvo žinia tik riboto rato lietuvių iš-
eivijos skaitytojams. Vakarų spaudoje
niekas to straipsnio klaidų ne paneigė
ir jis iki šiol tebėra „žinių šaltinis” pla-

tiesiems Vakarų visuo me nės sluoks-
niams ir nekritiškiems istorijos tyri-
nėtojams.

Silvia Foti – geras pavyzdys. „Ar
mano senelis nebuvo susijęs su žydų iš-
žudymu (Plungėje – V. V.)?”, – Jono No-
reikos vaikaitė pasiteiravo Gene rolo
Vėtros bendražygio Damijono Riau-
kos. – „Jo čia nebuvo, – išgirdo atsa-
kymą. – Su tuo jis niekaip nesusijęs.
Tai padarė vokiečiai.” Tačiau S. Foti ne-
tiki: „Tuo momentu aš įtariau, kad jis
nesako tiesos, bet man reikėjo įrody-
mų.”

Kur ieško įrodymų S. Foti? Eina
pas tetą: „Teta Aldona pirmąsyk su dė-
liojo įvykius vieną paskui kitą taip,
kaip ir aš keliaudama, ir papurčiusi
galvą pravirko: ‘Aš tiesiog negaliu pa-
tikėti. Gal jis neturėjo pasirinkimo.
Jam reikėjo palaikyti tvarką. Aš neži-
nau, ką galvoti. Manau, kad tai įma-
noma’.”

J. Noreikos vaikaitei tai buvo „įro -
dymas”: teta pravirko, atrodė su trikusi,
jos matymu, „stengėsi susigy venti su
dėdės Jono įsivėlimu į žy dų žudynes”.

Dar daugiau. Pradėjusi „savo pro-
jektą”, S. Foti nuėjo pas savo mirštan-
čią senelę, Generolo Vėtros žmo ną,
gyvenusią netoliese Čikagoje: „Te lieka
istorijai”, – sušnabždėjo ji. Likau prob-
lokšta. „Bet aš prižadėjau mamai”, – pa-
sakiau. Ji nusisuko į sieną”.

S. Foti tai buvo „dar vienas įrody-
mas”, kad jos senelis „kaltas”: jei nu-
 sisuko, vadinasi, „turėjo ką slėpti”.
Tokią išvadą padariusi straipsnio au-
torė. 

Bet tai tik interpretacija, ne dau-
giau. Šį epizodą galima traktuoti ir ki-
taip: mirštančioji, būdama dides nės gy-
venimo patirties ir suprasdama, kad
įsigilinti į sudėtingą isto rijos tarpsnį
Amerikoje gimusiai ir rafinuotų Lie-
tuvos naikinimo meto dų neperpratu-
siai vaikaitei bus sun ku ar net ir visai
neįmanoma, galbūt paprasčiausiai ne-
benorėjo daugiau apie tai kalbėti, ką
nors įrodinėti, to dėl nusisuko. Spren-
džiant iš pastarojo S. Foti straipsnio, at-
rodo, kad se nelė buvo teisi: pasinau-
dojusi jos pa tarimu vaikaitė būtų pa-
sielgusi iš mintingai.

Palyginkime šias žurnalistės ir
jos pasikalbėjimų su giminėmis nuo-
taikas bei iš viso to išplaukusias prie-
 laidas su A. Pakalniškio ir L. Ols-
chwango teiginiais.

„Nėra jokios abejonės, – rašo ‘Aki -
račiai’, – kad 1941 metų vasarą buvo nu-
žudyti beveik visi Plungėje gyvenę žy-
dai. Pakalniškis teigia, kad žudynės
vyko liepos 12–13 dienomis. Vilniuje
1973 m. ‘Minties’ išleistas dokumentų
rinkinys ‘Masinės žudy nės Lietuvoje
1941–1944 m., 2 dalis’ (MŽL-II) nurodo
kitokią žudynių datą – 1941 m. liepos
15–16.”

Ką į tai sako A. Pakalniškis?
„Akiračiai”: „Sovietų šaltiniai teigia,

kad masinės žydų žudynės Plungėje,
kur nužudyta 1800 žydų, bu vo liepos 15–
16 d. Tai būtų antradienis ir trečiadie-
nis.

P.: Tos masinės žudynės buvo iš
šeštadienio į sekmadienį...

A.: Tai pagal jus taip išeitų...
P.: Ne ‘pagal jus’, o tikrai taip

buvo. Pažiūrėkit mano knygoje, mano
dienoraštyje.”

A. Pakalniškis toliau teigia, kad
Plungėje buvo nužudyta apie 3000 žy dų.
Tačiau pokalbyje jokių argumentų tam
skaičiui pateisinti neturėjo. Paklaustas
kuo remdamasis jis tai tvir tina, atsakė,
„kad sinagogoje už da rytų žydų buvo
daug, tai ir parašė tris tūkstančius.”

Nukelta į 14 psl.

,,Akiračiai” sureagavo į ,,Der Spiegal” publikaciją – 1984 m. birželio numeryje (Nr 6) pa-
sirodė straipsnis ,,’Der Spiegel’ ir lietuviai. Vieno pikto straipsnio istorija”.

,,Piktas straipsnis”, išspausdintas 1984 m. balandžio 23 d. ,,Der Spiegel”
Iliustracijos iš Autoriaus archyvo
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www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629

773-585-9500

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

CHirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DaNtŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ,
Dantų gydytoja

nuo šių metų rugp. 1 dienos, 2018 perimė
Dr. Petreikytės kabinetą ir pacientus

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

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 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai PenčylieneiDarius Bliznikas MD SC

Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

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

www.draugofondas.org



PErSPEKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS,

FiNANSAViMAS, PErFiNANSAViMAS ir
NuOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Sudoku nr. 133
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos

PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį

turtą Floridoje, Tampa

Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos
svetainių „Amazon” turi labai gražią programą, pava-

dinimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias orga-
nizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleis-

tos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nė cento.

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

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

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

administracija@draugas.org



Atkelta iš 1 psl.

Pasak jo, įtemptų derybų sėk-
mę, kai galiausiai buvo patvirtintas
okupacinės kariuomenės išvedimo
grafikas, nulėmė ir tvirta Lietuvos de-
rybininkų delegacijos laikysena, ir
kitos aplinkybės.

„Mūsų laimei, buvo tas progos
langelis, kad Rusijai vadovavo pado-
rus vadovas, kuris vertino, kaip, ma-
tyt, ir kai kurie karininkai, garbės są-
voką”, – kalbėjo buvęs Aukščiausio-
sios Tarybos – Atkuriamojo Seimo
pirmininkas. 

1990 metų kovo 11-ąją Lietuvai at-
kūrus nepriklausomybę, imtasi
spręsti ir 1940-aisiais į mūsų šalį
įžengusios okupacinės sovietų ar-
mijos išvedimo klausimą. 

1992 metų sausio 31 dieną įvyko
pirmosios derybos dėl kariuomenės
išvedimo, o rugsėjo 8 dieną V. Lands-
bergis ir tuometinis Rusijos vadovas
Borisas Jelcinas Maskvoje pasirašė
baigiamąjį susitarimą bei numatė
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lie-
tuvos grafiką.

Sovietiniais metais Lietuvos te-
ritorijoje buvo dislokuota maždaug
penkios divizijos – apie 34,5 tūkst. ka-
rių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų ir
1901 šarvuotis.

Paskutinis sovietų armijos eša-
lonas iš Lietuvos išvestas 1993 metų
rugpjūčio 31 dieną 23 val. 46 minutės.

„Užteko mūsų politinio ryžto ir
valios. O svarbiausia, kad Rusija
buvo kitokia. Rusija, kuri suprato ir
sugebėjo išvesti kariuomenę iš jau ne
jos, o svetimos valstybės tertorijos.
Todėl tie 25 metai mus moko vieno –
jei valstybė ir jos žmonės turi valią,
tikslą ir siekia laisvės, tai laisvė vi-
sada bus pasiekta”, – per iškilmingą
minėjimą sostinės Nepriklausomybės
aikštėje Vilniuje kalbėjo prezidentė
Dalia Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, dabarti-

nių geopolitinių iššūkių akivaizdoje
ypač svarbu demonstruoti valią gin-
tis ir stiprinti šalies kariuomenę.

„Matome kas vyksta aplink mus,
kaimynystėje, žinome, kad kai kurios
mūsų kaimynės ne visada nuošir-
džiai, draugiškai ir palankiai mato
mūsų šalį savo pašonėje. Todėl yra bū-
tina ir toliau turėti ir demonstruoti
politinį ryžtą apsiginti, stiprinti
mūsų kariuomenę, valstybės apgi-
namumą. Labai sveikinu politinių
partijų ryžtą pasirašyti susitarimą
dėl valstybės apginamumo ateities.
Turime jį parodyti kaip atgrasymo
priemonę, kad niekas net negalvotų
apie istorijos kartojimą”, – pabrėžė
šalies vadovė.

Minėjimo proga Vilniuje, Ne-
priklausomybės aikštėje iškilmin-
goje ceremonijoje skambant Lietuvos
himnui, Lietuvos kariuomenės Gar-
bės sargybos kuopos kariai pakėlė
Lietuvos vėliavą, atliko parodomąją
programą.

Parengta pagal BNS
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Ko verti A.
Pakalniškio
liudijimai apie
J. Noreiką?

Atkelta iš 11 psl.

Tuo metu L. Olschwangas mini
1800 nužudytųjų. Tokį patį skaičių nu-
rodo ir minėtasis rinkinys MŽL-II. Tu-
rint galvoje, kad Plungėje tuo metu gy-
veno apie 2000 žydų, arčiau tiesos, ma-
tyt, yra L. Olschwango nurodytas skai-
čius, nors žudynių datos jis ne nurodo.

Pasikalbėjime su „Akiračiais” A.
Pakalniškis aiškina, kad komendantu
galėjęs būti kitas Noreika. Tačiau kny-
goje MŽL-II skelbiami du dokumentai,
rodantieji, kad 1941 m. liepos mėn.
Plungėje komendantu buvo ne Noreika,
o Alimas. Leitenantą Alimą Pakalniš-
kis sakė pažįstąs ir tvirtinęs, kad Ali-
mas komendantu buvo vėliau, po No-
reikos ir po žydų sušaudymo. 

„Akiračiai” rašo: „Pakalniškis aiš-
kina, kad po žydų sušaudymo jis į
Plungę nebegrįžo ir todėl nežino, ka da
ir kur Noreika iš Plungės išvyko. Ta-
čiau šitokiam aiškinimui prieštarauja...
pats Pakalniškis. ‘Septintoje knygoje’
jis rašo, kad iš Plungės iš vykęs tik
rugpjūčio vidury. Taigi, po žydų su-
šaudymo Pakalniškis Plun gėje buvo
dar mėnesį laiko.”

„Išskyrus Pakalniškį, – tęsia mėn-
raštis, – jokie kiti mums žinomi šaltiniai
apie kpt. Noreiką Plungėje 1941 m. ne-
užsimena. Pakalniškis irgi prieštarau-
ja pats sau. O apie žmogų, kurį turėtu-
me laikyti didžiausiu Plungės istorijo-
je žudymo kaltinin ku, Pakalniškis ste-
bėtinai beveik nie ko nežino: nei vardo,
nei kilmės, ar vedęs, kur vėliau išvyko
ir t. t. Taip pat Pakalniškis neužsimena,
kad komendatūroje būtų vykęs pasi-
ruošimas masinėms žudynėms. Todėl
visų šių prieštaravimų akivaizdoje
mums atrodo, jokio kpt. Noreikos Plun-
gėje anuomet iš viso nebuvo.

Taip pat atrodo, kad Plungėje, tuo
metu buvo daugiau vokiečių, negu
‘Plungėje’ mini Pakalniškis. Paties Pa-
kalniškio liudijimu, vokietis ateidavo
į Plungės policijos nuovadą ir nu-
spręsdavo, ką iš areštuotojų reikia su-
šaudyti, o ką paleisti. Tie patys vokie-
čiai, atrodo, nusprendė ir žydus išžu-
dyti. Iš Pakalniškio knygos atrodo, kad
tam nusikaltimui vykdyti talkininkų
jie ir rado tarp lietuvių.”

„Akiračiai” tad daro tokią išva dą:
„Klausimas, kas iš tikrųjų atsa kingas
už Plungės žydų žudynes, dar tebelau-
kia atsakymo. Taip pat dar ne turime
paaiškinimo, kaip atsirado Pa kalniškio
knygoje teiginiai (pvz. apie kpt. No-
reiką), kuriuos neigia vi si kiti mums ži-
nomi šaltiniai. Spė jama, kad kaltas
čia Pakalniškio rašymo būdas. Tai pa-
sakojimas viską žinančio, viską ma-
čiusio ir visur buvusio pasakotojo var-
du. Grožinėje literatūroje toks pasa-
kojimas dažnai vartojamas. Doku-
mentinėje ar istori nėje apybraižoje,
ypač rašant apie įvykius iš gandų ir
nuogirdų, lieka plyšiai, kuriuos už-
pildyti savo vaizduote autorius nebe-
turi teisės. Pakal niškis, atrodo, šią tie-
są per vėlai įsi sąmonino. Tai jokiu
būdu nereiškia, kad viskas, kas ‘Plun-
gėje’ rašoma apie žydų tragediją, būtų
netiesa. Priešingai, manytume, kad
daug kas ten yra teisybė. Gaila tik, kad
autoriaus stilius ir forma neleidžia
suži noti, ties kur tiesa užleidžia vietą
gandams ir vaizduotei.”

Tiesą dar reikia atrasti

Ar viso to galėjo nežinoti Genero-
 lo Vėtros vaikaitė S. Foti, savo išva das
pagrindusi gana naiviu būdu – pasi-
kliovusi spėlionėmis savo tetos, kuri
1941 m. tebuvo 10 m. amžiaus, bet at-
metusi jos senelio amžininkų ir ben-
drabylių liudijimus, Lietuvos gy ventojų
genocido ir rezistencijos ty rimų cent-
ro bei kitų istorikų darbus? Nustebčiau,
jeigu toje gausioje me džia goje, kurią
yra surinkusi jos mama Dalia Norei-
kaitė-Kučėnienė, ir prie kurios pati S.
Foti išraiškingai nusifotografavusi
savo internetiniam puslapiui iškal-
bingu pavadinimu „Ieškant tiesos”
(https://silviafoti.com/noreika-archives/),
mano cituotų straipsnių nebūtų. Vargu
ar tikėtina, kad J. No reikos duktė, li-
teratūros mokslininkė ir Generolo Vėt-
ros biografijos tyrinėtoja, nebūtų ži-
nojusi išeivijoje skelb tų svarbių teks-
tų apie jos tėvą ir ne būtų išsaugojusi jų
savo archyve?

Bet kuriuo atveju S. Foti katego-
riškumas – kelia nuostabą. Su pran tu,
kad ji nėra istorikė. Bet kaip žurnalis-
tei-amerikietei Amerikos žurnalistams
įpasti profesiniai etikos standartai ne-
turėtų būti svetimi. Gali būti įvairių
nuomonių apie objektyvumą, bet sąži-
ningumo sąvoka visų žurnalistų turė-
tų būti suprantama vienodai. „Wash -
ington Post” nurodo labai aiškius są-
žiningumo kriterijus (https:// www.wash
ingtonpost.com/policies-and-standards/?no-
redirect=on&utm_term =.7e0a95997398):

„• Straipsnis parašytas nesąži nin-
 gai, jei praleisti reikšmingi ir ypatin-
gai svarbūs faktai. Sąžinin gumas – tai
garbingai ir iki galo parašytas straips-
nis.

• Straipsnis parašytas nesąžinin-
 gai, jei menkavertė informacija pa tei-
kiama kaip ypač svarbi. Sąži ningumas
šiuo atveju būtų kokybiš kos informa-
cijos pateikimas.

• Straipsnis parašytas nesąžinin-
 gai, jei jame sąmoningai ar nesąmo nin-
gai klaidinami ar apgaudinėjami skai-
tytojai. Sąžiningumas – tai dorumas ir
pagarba skaitytojui.

• Straipsnis parašytas nesąžinin-
 gai, jei reporteris perša savo pažiūras
ar principus subtiliai juos pridengda-
 mas neigiamą atspalvį turinčiais žo-
 džiais. Sąžiningumas – tai paprastu-
mas, o ne trumpalaikio efekto sieki-
mas.”

Nesiimsiu vertinti ar S. Foti
straipsnis parašytas sąžiningai. Ta-
 čiau, kad jis nutyli svarbius faktus –
irgi faktas. Priežastys kodėl taip atsi-
tiko – jau antraeilis dalykas.

Mano paminėtus faktus, susiju-
sius su Jono Noreikos tikru ar tariamu
vaidmeniu Plungės žydų žudynių by-
loje, maniau esant svarbu primin ti,
siekiant klausimą svarstyti sąži ningai.
Sąžiningo aptarimo reikalauja ir S.
Foti svetainėje „Ieškant tie sos” skel-
biamų dokumentų faksimi lės, kuriose
figūruoja J. Noreikos pa vardė, jam ei-
nant Šiaulių apskrities komendato pa-
reigas.

Bet tai jau kito straipsnio tema.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali  skaityti 

,,Draugą” 
internete

be jokio papildomo
mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų
parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

25-eri laisvės metai be
Sovietų armijos Lietuvoje 

Vytautas Landsbergis kartu su dabartiniais šalies vadovais džiaugiasi ketvirčiu
amžiaus laisvės.  Dainiaus Labučio nuotr.



NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500    www.draugas.org

Tapkite 
DRAUGO skaitytojais

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų 

2018 metų LF paramai gauti priėmimą. 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: 

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

Vis daugiau emigrantų sugrįžta
į Lietuvą – Statistikos departa-
mento duomenys rodo, kad

grįžtančiųjų  skai čius pirmąjį šių metų
ketvirtį išaugo dvigubai. Nors statis-
tika džiu gina, tačiau didelė dalis sve-
tur gyve nusių tautiečių nežino  apie so-
lidžias pinigų sumas, kurios jiems pri-
klauso užpildžius užsienio valstybių
mokes čių deklaracijas. 

„Dirbdami su grįžtančiais emig-
rantais pastebime, kad daugelis jų
nėra susipažinę su užsienio šalių mo-
kestinėmis sistemomis ir nežino, kad
gali susigrąžinti permokėtus pajamų
mokesčius bei pretenduoti į kitas iš-
mokas,” – teigia mokesčių grąžinimo
kompanijos RT Tax direktorius Žyd-
rūnas Janušauskas. Pasak specialisto,
norinčių susigrąžinti pa jamų mokes-
čius kiekvienais metais daugėja, tačiau
maždaug trečdalis emigrantų apie to-
kią galimybę vis dar nežino. 

Kartais apie mokestinius forma-
lumus savo darbuotojus informuoja
užsienio darbdaviai. Vis dėlto, kur kas
dažniau lietuviai darbuojasi svetur
nežinodami, kad turi pildyti mo kes čių
deklaracijas ir gali susigrąžinti dalį ar
visus pajamų mokesčius. 

„Užsienyje, taip kaip ir Lietuvoje,
visi dirbantieji turi mokestinių įsipa-
 reigojimų. Nors mums lietuviški mo-
 kesčiai atrodo gan skausmingi, bet ki-
 tose valstybėse nuo pajamų nuskai-
 čiuojama dar daugiau. Mokesčių dy dis
priklauso nuo įvairių faktorių, ta čiau
vidutiniškai dirbantieji užsienio vals-
tybėse mokesčiams atiduoda apie 42
proc. nuo atlyginimo. Svarbiausia yra

žinoti, kad dalį ar visus pajamų mo-
kesčius galima susigrąžinti patei kiant
užsienio valstybės mokesčių deklara-
ciją,” – teigia Ž. Janušauskas. 

Norint pradėti mokesčių grąžini-
mą reikia tam tikrų dokumentų. Įpras-
tai tam yra reikalingas dokumen tas iš
darbdavio, kuriame patei kiama infor-
macija apie darbuotojo gautas pajamas
ir mokėtus mokes čius. Priklausomai
nuo užsienio ša lies, gali reikėti ir kitų
formų ar alga lapių. „Į mus dažnai
kreipiasi žmo nės, kurie neturi dalies ar
visų reika lingų dokumentų. Net ir to-
kiu atveju, mokesčius galima sugrą-
žinti. Reikia mi dokumentai gaunami
susisiekus su darbdaviu,” – pasakoja Ž.
Janu šaus kas. 

Taip pat į Lietuvą grįžę emigran-
 tai turėtų pasidomėti, į kokias papil-
domas išmokas jie gali pretenduoti. Ž.
Janušauskas teigia, kad tokiose ša-
 lyse kaip Vokietija ar Norvegija yra iš-
vystytos palankios išmokų vaikams
sistemos: „Pavyzdžiui, jeigu vienas iš
tėvų dirba Vokietijoje, o kitas su vai ku
gyvena Lietuvoje, šeima gali preten-
duoti į  vokiškus ‘Vaikų pinigus’. Mė-
nesinė išmoka gali siekti net iki 194
Eur už vieną vaiką. Pasirūpinus šios iš-
mokos gavimu, ji kas mėnesį per veda-
ma į vieno iš tėvų sąskaitą. 

Norvegijoje vaikų pinigų sistema
taip pat dosni – išmokos skiriamos
vaikams iki 18 metų. Daugiausia iš
Norvegijos už vaiką esame sugrąžinę
daugiau nei 6000 Eur. Ši suma klientui
susikaupė per kelis metus.” 

BNS, ,,Mano ūkis” inf.

Sugrįžusieji gali susigrąžinti
permokėtus mokesčius

A † A
PETRUI PAGOJUI

Mažosios Lietuvos Fondo steigėjui
ir dosniam ilga me čiam rėmėjui mi-
rus, reiškiame gilią užuojautą duk-
te rėčiai ZITAI SKUČIENEI ir vi-
siems giminaičiams, ar ti miesiems
bei draugams.

Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija



� Kitas ,,Draugo” numeris – rugsėjo 6 die-
ną, ketvirtadienį. Malonios ir turiningos Dar-
bo dienos šventės!

� Visus maloniai kviečiame dalyvauti Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos kasmeti-
niuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rug-
sėjo 2 d., sekmadienį, 11 val. r. ir baigsis rug-
sėjo 9 dieną. Savaitės dienomis šv. Mišios bus
aukojamos 11 val. r. – kiekvieną dieną bus spe-
ciali intencija. Atlaidus ves svečias iš Lietuvos,
Vilkaviškio vyskupijos mons. Gintautas Ku-
liešius. Rugsėjo 9 d. atlaidai baigsis iškilminga
procesija, šv. Mišiomis ir parapijos metine šven-

te. Raginame įsigyti bilietus į metinį parapi-
jos pokylį. Daugiau info tel. 773-776-4600
(Audra).

� Rugsėjo 2 dieną, sekmadienį, nuo 12:30
val. p. p. Ateitininkų namų ąžuolyne – tradi-
cinis Atsisveikinimas su vasara. Pikniką ruo-
šia Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje. Dalyvaus
svečias iš Lietuvos mons. Gintautas Kuliešius,
gros Paulius Strolia, veiks lietuvių dailininkų
darbų mugė. Kepsime šašlyką – atvykite! Ad-
resas: 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439.
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www.draugas.org

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
!"#$"%&'#()"*%+,

!"#$%&'(')*$+,
!"#$%&'&()$*+,,,---)&'&()$*+

./0!"+1,,,2)345,
678,,,,,,,,,2)495,

:*;<!=,:/*<1,,>,,?$@!';,A/"B!"+,
6"=;*"/=!$"/',C,D$E;1=!&,F!*;1
G;;",8&&$("=1,>,:$'';+;,./0!"+1

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

Vydūno jaunimo fondo

Vardinių stipendijų 
įteikimas

2018 metų rugsėjo 9 dieną
12:30 val. p. p.

Lietuvių Dailės muziejuje „Siela”
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 

• akademinė dalis 
• meninė programa: 

Linda Veleckytė ~ Petras Aglinskas
• vaišės

To celebrate the 100th anniversary of the restoration of Lithuania, we

invite everyone to the Friendship Gardens - Lithuanian Garden.

Participants include Mantvydas Bekesius and other special guests.

Entertainment performers, Lithuanian folk dancing groups, Suktinis,

Laume, Spindulys, soloists and musicians, and Lithuanian food.

For further info: Rima Binder - email rimabinder@comcast.net.
Early purchase tickets $15.  At entry $20.

Sunday - September 23 - 1 pm to 5 pm

FriendshipGardens.org 

2055 E. US HWY 12 - Michigan City, IN -  219-878-9885


