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Amerikoje užaugęs fotomenininkas
įsikūrė Žagarėje – 6 psl.

Venesuelos lietuviai prašo pagalbos

Naująjį KGB šnipų muziejų New
York padėjo įkurti kauniečiai

Dievas davė jums vieną veidą, o jūs sau pasidarote kitą – William Shakespeare

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 164 dienos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 17-ąją New York, Chelsea, West 14-oje gatvėje
atidarytas KGB šnipų muziejus (KGB Spy Museum).
Šio muziejaus įkūrimu rūpinosi, dalį eksponatų pa-

teikė jo kuratoriai Julius Urbaitis su dukra Agne, kurie
2014 metais Kaune įkūrė „Atominį bunkerį” – KGB tech-
ni kos muziejų. Jame esanti kolekcija pagal eksponatų kie-
kį, jų išskirtinumą yra ekspertų pripažinta kaip pati di-
džiausia ir daugiausiai unikalių eksponatų turinti kolekcija
pasaulyje. Apie „Atominį bunkerį” ir ypatingus jo eks-
ponatus jau rašiau „Drauge” 2016 metų spalio 18 dienos
numeryje.

Pakvietė kaip ekspertus

Kaip atsitiko, kad J. Urbaitis buvo pakviestas
į New York kuruoti naujojo muziejaus, per pir-
mąsias dvi savo veiklos savaites sulaukusio dide-
lio lankytojų skaičiaus ir didžiulio žiniasklaidos
susidomėjimo – apie jį rašė įvairių šalių žurnalistai
įvairiausiomis kalbomis? J.Urbaitis į Jungtines
Amerikos Valstijas pakviestas ne atsitiktinai, o
kaip ekspertas ir lektorius, jau turintis ir pasau-
lio pripažinimą.

„Mes abu su dukra kaip ekspertai, istorikai ir
KGB bunkerio Kaune savininkai gavome įdomų pa-
siūlymą kuruoti ir administruoti naująjį KGB Spy
muziejų New Yorke. Tikrai labai džiaugiuosi, kad
mūsų sukauptos žinios, patirtis ir turima kolek-
cija leis šiam muziejui Amerikoje tapti išskirtiniu,
o New York turės vienintelį didžiausią kolekciją
turintį pasaulyje KGB šnipinėjimo muziejų”, – tei-
gė „Draugui” J. Urbaitis po muziejaus atidarymo.

– 8 psl.
Ši J. Urbaičio ir jo dukros Agnės nuotrauka prie naujojo muziejaus jau
apskriejo daugybės šalių žiniasklaidą.

Chaose skendinčioje
šalyje gyvenantys
tautiečiai viltingai
žvelgia į Lietuvą
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Įekonominį ir politinį chaosą te-
begrimztančios Venesuelos po-
kyčius vis sunkiau tampa api-

būdinti įprastais skaičiais. Kai
infliacija šalyje pasiekia ne du ir
net ne dvidešimt, o 25 tūkstan-
čius procentų, tampa sunku su-
vokti jos mastą. Maracay mieste
gyvenantis Venesuelos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas Vyte -
nis Folkmanas prieš dvi dienas,
sek madienį, telefonu ,,Draugui”
la bai suprantamai paaiškino situa -
ciją, kurioje yra atsidūrę milijonai
šalies gyventojų: čia minimalus
darbo užmokestis siekia dešimtis
tūkstančių vietinės valiutos – bo-
livarų, tačiau juos pavertus į do-

lerius, lieka apgailėtina suma – vos
4 ar penki doleriai per mėnesį. Už ke-
turis dolerius galima nusipirkti ki-
logramą sūrio, o už penkis – kilog-
ramą mėsos. Šios šalies ekonomiką
vertinantys specialistai apskaičia-

vo, kad Venesueloje per vieną dieną
žmogus uždirba tokią sumą, už kurią
galima įsigyti kiek mažiau, nei du
vištos kiaušinius. Kaip išgyventi ir
išmaitinti šeimą? 

– 2 psl.

Venesuelos LB pirmininkas Vytenis Folkmanas su žmona Elizabeth ir trimis sūnumis (iš
k.) Danius, Vytenis ir Victor neatmeta galimybės emigruoti į Europą. 

Asmeninio albumo nuotr.
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Galimybių šalis rieda nuo skardžio

,,Anksčiau buvusi nuostabių galimybių šalis
Venesuela, kurioje mes buvome laimingi, dabar
tapo šalimi, kurioje beveik nebeįmanoma pragyventi.
Daugelis žmonių badauja, ligoninėse trūksta vaistų,
nežmoniškai išaugo nusikalstamumas – nemažai
žmonių vogdami ir plėšikaudami stengiasi apsiginti
nuo bado. Per kelerius metus iš šalies emigravo be-
veik penki milijonai gyventojų”, – sakė V. Folkma-
nas. Jis teigia, kad tokioje situacijoje šalis atsidūrė
dėl pasaulinės naftos krizės ir korumpuotos šalies
valdžios.

Telefonu kalbėdamasis su straipsnio autore, jis
trumpai papasakojo apie savo dabartinį gyvenimą Ve-
nesueloje. Panašiai gyvena ir daugiau čia įsikūrusių
jo pažįstamų lietuvių kilmės šeimų. 

Pašnekovas teigė, kad jo šeimos situacija nėra to-
kia bloga, kaip daugelio kitų. Visi trys V. Folkmano
sūnūs – Danius, Victor ir Vytenis šiuo metu gyvena
ir studijuoja Madride. Pats Vytenis su žmona Eli-
zabeth, kuri yra lingvistikos ir muzikos profesorė,
gyvena Maracay mieste, esančiame maždaug valanda
kelio automobiliu nuo Venesuelos sostinės Caracas. 

,,Aš esu architektas, tačiau šiuo metu dėl savai-
me suprantamų priežasčių niekas neinvestuoja į sta-
tybų verslą, todėl mano specialybės žmonėms darbo
nėra. Mūsų šeima gyvena iš santaupų. Tačiau Ve-
nesuelos bankuose negalima atlikti jokių operacijų
su doleriais ar eurais. Todėl tenka išeities ieškoti juo-
dojoje rinkoje. O čia dolerio kaina kaskart vis labiau
kyla”, – sakė V. Folkmanas. 

Jis pridūrė, kad parduotuvėse ne visada galima
gauti būtiniausių maisto produktų. O lentynose
esančių prekių kainos yra nežmoniškai išaugusios. 

Daugeliui jo pažįstamų tenka gyventi iš santaupų
arba iš tų pinigų, kuriuos atsiunčia užsienio šalyse
gyvenantys giminės. 

Šalyje siaubingai išaugęs nusikalstamumas. Į
klausimą, ar jo šeima nebuvo tapusi nusikaltėlių tai-
kiniu, V. Folkmanas atsakė, kad per pastaruosius ke-
lerius metus jo namai buvo apvogti du kartus, taip
pat buvo pavogtas jo automobilis. 

Akys nukrypo
į senelių gimtinę

Venesuelos LB pirmininko žiniomis, šiuo metu
šalyje gyvena apie 400 lietuvių kilmės žmonių, tačiau
jie išsibarstę po visą šalį, todėl į tautinius renginius
paprastai susirenka apie 50 Bendruomenės narių. Rū-
pindamasis Venesueloje gyvenančių tautiečių liki-
mu,V. Folkmanas neseniai susisiekė su Pasaulio lie-
tuvių bendruomene (PLB) kreipdamasis į ją pagal-
bos. Ekonominės krizės gniuždomoje šalyje gyve-
nantiems lietuviams reikia materialinės paramos:
nuvertėjus vietinei valiutai, daugeliui mūsų tau-
tiečių neužtenka santaupų, kad galėtų išvykti į
kitą šalį. Venesuelos lietuviai mielai atvyktų gyventi
į savo tėvų ir senelių gimtinę Lietuvą, kur gyvena jų
giminių ir draugų. Tačiau tam, kad čia susirastų na-
mus ir darbą,  jiems reikės valstybės dėmesio konk-
rečios pagalbos. 

PLB su pagalbos prašymu kreipėsi į Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių.
Vakar, sausio 28 dieną, keli parlamentarai (LR Sei-
mo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių de-
mokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir
Laurynas Kasčiūnas) kreipėsi prezidentę Dalią Gry-

Venesuelos lietuviai prašo pagalbos

bauskaitę ir L. Linkevičių, ragindami palaikyti
PLB prašymą padėti Venesueloje esantiems lietu-
viams. 

,,Aš kalbėjausi telefonu su Lietuvos Užsienio rei-
kalų ministerijos (URM) atstovais. Jie sakė, kad šiuo
metu rengiamas pagalbos projektas, tačiau šis dar-
bas gali užtrukti iki vienerių metų. Tokiomis sąly-
gomis mūsų ateitis lieka labai neaiški”, – sakė Ve-
nesuelos LB pirmininkas. 

Į klausimą, ar jis pats neplanuoja palikti į be-
dugnę smengančios gimtosios Venesuelos, V. Folk-
manas atsakė: 

,,Tą padaryti nėra taip paprasta. Čia mūsų gy-
venimas, namai. Tačiau mes norėtume apsigyventi
Lietuvoje, ar kur nors Europoje. Aš bandau ieškoti
darbo Lietuvoje. Esu nusiuntęs savo užklausimų ke-
lioms architektūros kompani-
joms. Tačiau kol kas iš jų nesu
gavęs nė vieno darbo pasiūlymo.
O kaip gyventi neturint darbo ir
pajamų?”

Lietuva imsis priemonių

Lietuvos URM Užsienio lie-
tuvių departamento direktorius
Marijus Gudynas ,,Draugą” in-
formavo: 

,,Venesuelos situacija yra
puikiai žinoma ir jau kurį laiką
yra dirbama, kad būtų sukurtas
teisinis mechanizmas padėsian-
tis žmonėms, norintiems ree-
migruoti atgal į tėvynę. Teisės
aktais reikia numatyti, kaip būtų
galima ne tik juos parvežti į Lietuvą, bet ir sudary-
ti jiems sąlygas integruotis, iš karto pradėti dirbti,
kaip jiems skubos tvarka atkurti pilietybę ir pan. At-
vežti juos į pabėgėlių centrą nėra geras sprendimas,
nors jei kažkam būtų toks variantas priimtinas, ieš-
kotume būdų, kaip jiems padėti ir esant dabartinei
teisinei bazei. Šiuo metu viena iš Venesuelos atvy-
kusi šeima jau metus gyvena Lietuvoje. Jiems įsi-
kurti labai daug padėjo Lietuvos Vyriausybė. Tačiau
šią patirtį įvertinę supratome, kad reikia kurti pa-
pildomą teisinę bazę”. 

BNS inf. Užsienio reikalų ministerija pirmadie-
nį pažadėjo padėti Venesuelos lietuviams, kurie dėl pa-
aštrėjusios situacijos šalyje norėtų atvykti į Lietuvą.

Ministerija pabrėžia, kad platesnes galimybes in-
tegracijai jiems atvertų Seimui svarstyti pateiktas
specialus įstatymas.

„Jei būtų gauti konkretūs prašymai dėl perkė-
limo į Lietuvą dar nepriėmus  įstatymo, pagalba ga-
lėtų būti teikiama Vyriausybei reaguojant į situaciją
ad hoc, tai yra priimant atskirą nutarimą dėl su Lie-
tuva susijusių asmenų perkėlimo. Tačiau taip per-
keltų asmenų integracinės sąlygos būtų ne tokios pla-
čios apimties, kaip reglamentuoja pateiktas įstaty-
mas“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė
spaudai Rasa Jakilaitienė.

„Paprašėme Venesuelos Lietuvių Bendruomenės
pirmininko pranešti mums apie asmenis, kurie pa-
geidauja būti perkelti į Lietuvą nedelsiant”, – pridūrė
ji.

Pastarosiomis savaitėmis Venesueloje suakty-
vėjusi opozicija išvedė į gatves dešimtis tūkstančių
žmonių, o aršus prezidento Nicolas Maduro kritikas

Juanas Guaido pasiskelbė šalies vadovu.
Jungtinių Tautų duomenimis, per aktyvistų su-

sirėmimus su policija žuvo mažiausiai 20 žmonių.
URM teigia pernai lapkritį organizavusi konsu-

linę misiją į Venesuelą, kur surinkti duomenys
apie 50 Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų.
Jie svarstytų galimybę persikelti gyventi į Lietuvą,
jei tam būtų sudarytos sąlygos, tokios kaip būstas,
darbas ir kitokia integracija.

Vyriausybė prieš kelias savaites pateikė Sei-
mui svarstyti asmenų perkėlimo į Lietuvą įstatymo
projektą. Jis numato instrumentus, kaip krizės ša-
lyse esantys Lietuvos piliečiai, lietuvių kilmės as-
menys ir jų šeimos nariai būtų pervežami į Lietuvą
ir integruojami.

Ministerija žada prašyti įstatymą priimti ypa-
tingos skubos tvarka.

Dar prieš kelerius metus Venesuelos LB  žmonėms net nekilo minčių palikti šalį, kurioje jie gimė. Tačiau dabar situa-
cija pasikeitė – dalis jų nori išvykti į Lietuvą. Asmeninio albumo nuotr.

Venesueloje dėl susiklosčiusios ekonominės ir politinės situacijos tapo nesau-
gu gyventi.                                                                                                          BNS nuotr. 



kos profesoriaus Donato Saukos sūnus dailininkas Ša-
rūnas Sauka (irgi genijus, irgi premijuotas) „žaidžia”
Dusetų, kur gyvena ir kuria, davatkėlių jausmais, sa-
vaip interpretuodamas Kristų. (Paryžiuje humoris-
tai, pasijuokę iš musulmonų šventenybių, buvo iš-
šaudyti.)

Vytautas Landsbergis 2003 m. „Šiaurės Atėnuo-
se” rašė: „Ėmiau ir pamaniau: o kaip atrodytų Jung-
tinėse Valstijose istorinis romanas apie jų Nepri-
klausomybės karą, kur kam nors būtų smagu apra-
šyti Džordžo Vašingtono tuštinimąsi palapinėje į ki-
birą, o pusę knygos užimtų karo ir valstybės vado ero-
tiniai sapnai. Užtat apie laisvę taipgi nebūtų nė žo-
džio, tik vieno vaiduoklio vienintelė sentencija:
‘Laisvė yra nekovoti už tą jūsų prakeiktą laisvę’ ”.

Filosofas Vytautas Radžvilas: „Skaityti M. Ivaš-
 ke vičiaus romaną ‘Žali’ be intelektualinio kartėlio ir
moralinio pasibjaurėjimo gali tik visiškas mankur-
tas. Išsaugojusiam nors kruopelę istorinės atminties
ir turinčiam bent krislelį sąžinės ir tautinės bei vals-
tybinės savigarbos žmogui ši knyga yra spjūvis į vei-
dą. Pakanka permesti akimis keletą jos fragmentų,
kad savaime iškiltų senose nuotraukose matyti en-
kavėdistų ir stribų miestelio aikštėse numesti iš-
niekintų partizanų kūnai. Iš karto persmelkia min-
tis: enkavėdistinė ir stribiška dvasia tebėra gyva. Ji
niekur nedingo. Knygos puslapiuose kartojamas tas
pats išniekinimo ritualas. Tik dabar jis tęsiamas men-
talinėje erdvėje”.

Rašytojų sąjunga, ne kartą siūliusi M. Ivaške-
vičių apdovanoti Nacionaline kultūros premija ir pa-
galiau išgirsta (tik šį kartą Ivaškevičių apdovanoji-
mui siūlė Nacionalinis dramos teatras), kaip ir ko-
misijos, balsavusios už premijos skyrimą šio roma-
no autoriui pirmininkė V. Pakerienė, atsimušinėja žo-
džio laisve. „Rašytojų sąjungos valdyba primena, jog
viena iš pamatinių žmogaus teisių yra teisė į žodžio
ir apskritai kūrybos laisvę, o žmogaus teisių Lietu-
vos Respublikoje yra paisoma”, – rašoma pasiteisi-
namajame Rašytojų sąjungos valdybos pareiškime.
Tegyvuoja žodžio laisvė ir laisvas interpretatorius
Marius Ivaškevičius, jis gali rašyti romaną apie
partizanus kaip nori, nes tokių skaitytojų yra, bet ra-
šytojas gavo valstybinį – svarbiausią metų apdova-
nojimą už kūrybą. O tai jau yra valstybės nuomonė.
Tada kaip suprasti, kad šie metai yra paskirti par-
tizanų vadui, ketvirtajam Lietuvos prezidentui Jonui
Žemaičiui, nužudytam Maskvoje, o Ivaškevičiaus ro-
mane tapusiam patyčių objektu? „Juokaujama” net-
gi jo našlaičiu likusio mažamečio sūnelio susitikimais
su tėvu, kai vaikutis nežinodavo, kad tai jo tėvas. At-
rodo, kad tai sapnas, bet knygos puslapiai, iš kurių
liejasi autoriaus fantazijos išmatos, yra materialūs
– juodai ant balto. Išties, galima pritarti, kad tai stri-
bų ainių kerštas. 

Valstybės nuomonė

Kas tie žmonės – Nacionalinių kultūros ir meno
premijų komisijos nariai, kurie balsavo, kad „Žalių”
autoriui būtų skirta 2018-ųjų nacionalinė premija? Ko-
misijai vadovauja prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
– literatūrologė. Kai kilo triukšmas dėl premijos „Ža-
lių” autoriui, žurnalistei Irenai Babkauskienei į
klausimą, ar rašytojas turi atsakomybę, pirmininkė

filosofavo: „Menininko atsakomybė yra. Tai yra lais-
vo žmogaus laisvė sąmoningai apriboti netgi savo ko-
kius nors ketinimus arba naujumo siekimus, bet vėl-
gi, tai yra jo paties atsakomybė, kurios mes negali-
me jam uždėti. Bet aš visada noriu ginti būtent paties
menininko laisvę ir jo paties laisvą atsakomybę, taip,
kaip jis ją jaučia, o mūsų visų, vartotojų, lieka lais-
vė rinktis, vertinti, priimti ar nepriimti”. Dar pir-
mininkė gynėsi, kad Ivaškevičius apdovanotas už pa-
starųjų 7 m. kūrybą, o „Žali” parašyti anksčiau. Nors
„kaip tyčia” apdovanojimo metais, 2018 m., romanas
buvo išleistas pakartotinai (leidykla „Tyto alba”). Ga-
lima pagalvoti, kad tai apskritai kieno nors planas,
jeigu viskas „taip sėkmingai” sukrito.

Kadangi eina kalba apie rašytoją, tai aišku, kad
lemiamą žodį čia tarė būtent literatūrai atstovau-
jantys komisijos nariai – kaip jie Ivaškevičių pristatė,
taip komisijos nariai ir nubalsavo – kaip įprasta – ma-
tyt, formaliai pakėlė rankas (nors negalima sakyti,
kad Ivaškevičius be talento, jis tiesiog iš priešingos
partizanams stovyklos; o priešus, anot Vladimiro Pu-
tino, žudyti yra per maža, juos reikia skandinti išmatų
duobėse). Svarbiausias žodis, žinoma, priklausė pro-
fesorei V. Pakerienei. Kodėl ji galėjo rekomenduoti
savo kolegoms balsuoti už Ivaškevičių? Kadangi jos
biografijoje yra faktas, kad ji (matyt, norėdama da-
ryti karjerą) jauna įstojo į komunistų partiją (1975 m.),
pagalvoji, kad jai tie partizanai ir nėra kokia nors ver-
tybė. Kiti komisijos nariai: Audrius Ambrasas – ar-
chitektas; Vaclovas Augustinas – kompozitorius ir di-
rigentas; Juozas Budraitis – teatro ir kino aktorius;
Jūratė Katinaitė – muzikologė; Ramunė Marcinke-
vičiūtė – teatrologė; Nerijus Milerius – filosofas; Dei-
mantas Virgilijus Narkevičius – skulptorius ir filmų
kūrėjas; Jūratė Sprindytė – literatūrologė; Audrius
Stonys – kino režisierius; Jūratė Tutlytė – menoty-
rininkė. 

Sužinojęs apie apdovanojimą rašytojas Ivaške-
vičius 15 min.lt džiaugėsi: „Labai geras jausmas, la-
vina sveikinimų”, – ir papasakojo, kad jis dabar Ru-
sijoje, Sachaline, po to skris į Taliną, kur dvejus me-
tus vadovaus vienam teatrui, o tuomet į Vokietiją, kur
dabar laikinai gyvena. Rusijoje, kur statomos jo pje-
sės, jis yra aukštai vertinamas, apdovanotas kultū-
ros premija už savo teatrinius pastatymus. Beje, jau
kuris laikas M. Ivaškevičiaus naujų kūrinių nepa-
sirodo. Matyt, išsisėmė. Todėl tikriausiai bandė at-
kreipti į save dėmesį kitaip – savo gimtuosiuose Mo-
lėtuose surengė žygį, primenantį ten išžudytus žydus.
Negali patikėti, kad ir šį žygį, kuris atkreipė ne tik
Lietuvos, bet ir pasaulio dėmesį, jis darė iš širdies,
– ar tik ne ieškodamas dėmesio? Gal Lietuvos na-
cionalinė premija pažadins jo kūrybingumą ir netgi
gal jį paaugins kaip žmogų ir jis į Lietuvos istoriją ir
kitų šventenybes pasižiūrės kitomis akimis? Žinoma,
jeigu jam tą premiją Lietuvos prezidentė Vasario 16-
ąją įteiks. Mat politinių kalinių ir tremtinių orga-
nizacijos protestuoja prieš nacionalinės premijos sky-
rimą „Žalių” romano autoriui, žiniasklaidoje pasipylė
smerkiantys straipsniai.

Beje, šiemetinė Laisvės premija įteikta septy-
niems  dar  gyviems  partizanams,  kaip viso parti-
zaninio  karo  simboliams. Simbolių reikia, kad jie
vestų, nes karas dėl nepriklausomybės vis dar vyks-
ta.

Jeigu ne Nacionalinė kultūros ir meno premija Mariui
Ivaškevičiui, jo romano „Žali” nebūčiau skaičiusi.
Romanas buvo išleistas 2002 m. ir iš žiniasklaidos buvo
žinoma, kad tai pokario partizanų patyčia. Premijos
suteikimas autoriui jo patyčių vaisiui suteikė antrą gy-
venimą. Nenorėjau teršti savo sąmonės, bet pagal-
vojau – turiu turėti savo nuomonę ir romaną per-
skaityti, kad galėčiau ir kitiems papasakoti.

Nieko stebėtina, kad gimsta tokie romanai kaip
Ivaškevičiaus „Žali”, nes yra žmonių, ku-
riems „prie ruso buvo geriau”, kuriems sve-

timos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės idėjos,
kurie nekenčia Landsbergio, nes jis „sugriovė” ko-
lūkius, ir t.t. Jų yra gal ir mažesnė pusė, bet nema-
ža dalis. Taigi pakanka ir tokių rašinių skaitytojų.
Marius Ivaškevičius nėra prasčiokas, anaiptol –
intelektualas, be to, jaunas, ir jam neprikergsi, kad
prie ruso jam buvo geriau, 1990 m. jis savo gimtuo-
siuose Molėtuose dar nebuvo baigęs vidurinės mo-
kyklos (dabar jam – 45-eri). Lietuvių kalbos ir lite-
ra tūros specialybę jis įsigijo Vilniaus universitete jau
nepriklausomybės metais, taigi auklėtas jau nepri-
klausomybės dvasia, ir vis dėlto parašė romaną
„Žali”. Taip reiškėsi jaunuolio protestas? Bet kai ma-
tai, kad jis karjerą pradėjo „Respublikos” laikraštyje,
visai nesistebi, kad jaunam žmogui imponavo laik-
raščio savininko Vito Tomkaus, pikto ant viso pa-
saulio, bravūriškas (greičiau chamiškas) stilius, –
man ant visko nusišvilpt. „Žalių” braižas labai pa-
našus. „Respublika” ir dukteriniai leidiniai, ypač
„Vakaro žinios”, gyvena iš „landsbergistų” patyčių.
Visi tie rūpintojėlių verkavimai, maldos prie kryžių
ir prie žvyrduobių bei šiukšlynų, kur pokariu buvo
sumesti „žalių” kūnai, tokiems vyrukams kelia juo-
ką. „Matau leidžiamus filmus apie pokarį, partiza-
nus, tremtį. Tai seilėti ir snarglėti filmai, kuriuose
nėra nė vieno tikro žmogaus”, – tiesiai šviesiai
sako nesename interviu „Žalių” autorius Marius
Ivaškevičius. 

Tikri žmonės

O kaip jis supranta „tikrą” žmogų? Romane net
neužsimenama, kad partizanai dėl Tėvynės laisvės
aukojo savo gyvybes. Užtat mėgaujamasi scenomis,
kaip partizanai tuštinasi, užsiima seksu ir fantazuoja
erotiniais vaizdiniais. Viena jo herojė, neva partizanė
ryšininkė, pavadinta „Pienine”, kuri siūlo savo kū -
ną bet kuriam su kelnėmis ir po pasaulį mėto savo
vaikus. Ir apskritai tekstas yra pasišlykštėtinas
(kai kurie literatūros kritikai sako, kad tai kūryba),
atrodo, kad autorius rašė girtas. Ką jau ten partiza-
nai, jis juokauja krauju ir žmogaus gyvybe, panašiai
kaip „juokaudavo” stribai, išrengdami nušautų ar nu-
kankintų partizanų kūnus ir numesdami juos viešose
vietose – bažnyčių šventoriuose, miestelių aikštėse.
Pvz., gabalėlis Ivaškevičiaus pasąmonės šedevro:
„Kasperavičius atsistojo ir išvydo už savęs keturis
vaitojančius vyrus. Visi jie buvo lakūnai. ‘Tai ar mes
ne lietuviai?’ – pasakė jiems Kasperavičius sėdint dar
vagone. Kiti kaliniai nusisuko, o šie keturi jam pri-
tarė. Jie kažkaip nuginklavo sargybą ir vienas po kito
nutūpė ant greta buvusių bėgių. Ne visi pataikė nu-
tūpti. Vieno kojos liko nupjautos žemiau kelių, kito
– aukščiau, trečiam iš galvos čiurkšle bėgo kraujas.
Ketvirtą traukinys padalijo pusiau. ‘Juozai, pri-
baik’, – prašė visi keturi. ‘Kuo aš dabar jus pribaig-
siu?’ – atsakė Kasperavičius, nes ginklo prie savęs ne-
turėjo”...

Žinoma, jis galėtų apie partizanus paistyti ką tik
nori, ir jį skaitytų literatūros gurmanai, kurie tuo-
se pasąmonės srautuose mato talentą ir šedevrą, bet
jis savo herojus pavadina tikrais partizanų vadų var-
dais ir mini jų biografinius faktus. Tai ir yra bai-
siausia, kad jis partizanų tematika spekuliuoja, no-
rėdamas, kad jį skaitytų. Ir ne vienas Ivaškevičius
sau leidžia „žaisti” kitų žmonių jausmais. Štai mano
gerbiamo profesoriaus, ir visų gerbiamo lituanisti-
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NUOMONĖS  IR KOMENTARAI

Lietuvos ambasados Washingtone darbuotojai prisijungė prie tarptautinės akcijos #WeRemember, skirtos Tarp -
tautinei Holokausto aukų atminimo dienai. Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena minima sausio 27-ąją
visame pasaulyje. Šią dieną, 1945 m. buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla. 

LR ambasados JAV nuotr.

„Žali” ir premija
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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Duomenys iš trumpos apklausos 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kiekvienų metų pabaigoje didžiuo-
siuose laikraščiuose ir internetinėse
svetainėse abipus Atlanto dažnai pa-
sirodo sąrašai su metų, pvz. – mėgsta-
miausiais filmais, dažniausiai lanko-
momis vietomis, populiariausiomis
naujomis technologijomis ir, žinoma, la-
biausiai pirktomis, skaitytomis knygo-
mis, kurios padarė didžiausios įtakos.

Buvo bandyta sekti šia metine
tradicija ir susidaryti vaizdą, ką
skaito Šiaurės Amerikoje gy-

venantys (ar Šiaurės Amerikoje anks-
čiau gyvenę) lietuviai. Bandymas iš da-
lies pavyko – iš apytikriai 100 išsiųstų
elektroninių kvietimų dalyvauti ano-
niminėje elektroninėje apklausoje per
duotą vienos savaitės terminą (iki
gruodžio 21 d.) atsakė 31 asmenys. 4 at-
sakė, kad negali ar nenori atsakyti į ap-
klausą, nes neskaito knygų, neturi lai-
ko skaityti knygų ir pan. 

kite ir rekomenduokite kitiems. O ne-
labai mėgstančius skaityti knygas ga-
lima paraginti – pabandyti tai padaryti
2019 m. 

Gal ir galima padaryti šiokių tokių
išvadų: gal tokia apklausa taps tradi-
cija? 

Apklausos rezultatai

Dalyvavo: 8 vyrai ir 23 moterys; amžius:
30 m. – 2; 31–50 m. – 2; 51–70 m. – 19;
71+ –8. Buvo pateikti tokie klausimai: 

Kokią knygą 2018 m. skaitėte, la-
biausiai pamėgote ir rekomenduojate ki-
tiems? 

Susidarė vaizdas, kad apklausoje
dalyvavę šiek tiek skaito lietuviškai pa-
rašytas (ar į lietuvių kalbą išverstas)
knygas: pvz., „Brydė” (Valdas Papievis,
2018); „KGB: Visiškai slaptai” (Arvydas
Anušauskas, 2015); „Arbatos plantato-
riaus žmona” (Dinah Jefferies, 2016;
vertimas: „The Tea Planter’s Wife”,
2015); „Dienos likučiai” (Kazuo Ishi-
guro, 2017; vertimas: „Remains of  the
Day”, 2015); „Per Klausučių ūlytėlę”
(Liudas Dovydėnas, 1952); „Miestelio ro-
mansas” (Grigorijus Kanovičius, 2013);
„Sibiro haiku” (Jurga Vilė ir Lina Ita-
gaki, 2017); „Tarp pilkų debesų (Rūta
Šepetys; vertimas: „Between Shades of
Gray”, 2011); „Užkeikto keliautojo už-
rašai” (Robertas Pogorelis, 2018).

Skaitytų knygų sąraše buvo lietu-
vių autorių angliškai parašytų knygų
(ir vienos latvės): „Among the Living
and the Dead: A Tale of  Exile and Ho-
mecoming on the War Roads of  Euro-
pe” (Inara Verzemnieks, 2017); „The Ba-
refoot Bingo Caller (Antanas Sileika,
2017); „The Book Smuggler” (Birutė
Putrius, 2018); „The Easiest” (Rasa As-
kinyte, 2014; vertimas: „Lengviausias”);
„Lost Birds” (Birutė Putrius, 2015);
„Salt to the Sea” (Ruta Sepetys, 2016).

Likusios knygos buvo parašytos
anglų kalba. Didžioji dauguma buvo ro-
manai, pasitaikė kelios biografijos, au-
tobiografijos ar mokslinio žanro kny-
gos. Buvo kelios knygos religine ar fi-
losofine tematika. Ir vienas respon-
dentas (kuris rekomendavo knygą ,,Ship
of  Fools”) rašė: „Perskaitau 2 knygas
per savaitę. Reikėtų smarkiai pagalvo-
ti, kokia knyga labiausiai patiko”, bet
vieną knygą rekomendavo. Keli skai-
tytojai negalėjo parinkti vienos, tad
surašė kelias, rekomenduotinas ki-
tiems skaityti: „All For Nothing” (Wal-
ter Kempowski, 2018); „All the Light We
Cannot See” (Anthony Doerr, 2014);
„Astrophysics for People in a Hurry”
(Neil Degrassi, 2017); „Bowling Alone:
The Collapse and Revival of  American
Community” (Robert D Putnam, 2000);
„The Bright Forever” (Lee Martin,

KĄ skaito ŠiAurės Amerikos lietuviai

Rezultatai parodė, kad nebuvo to-
kios knygos, kuri viena būtų susilau-
kusi daugiausiai balsų, o pasikartojo
tik kelių knygų pavadinimai. Pasirodo,
kad apklausoje dalyvavę asmenys skai-
to plačiai ir įvairiai, ne vien lietuviš-
kai, ne vien romanus, ne vien naujau-
sias knygas. Buvo keli autoriai, kurie
minėjo skirtingas knygas. Buvo as-
menų, kurie skaitė vertimus į lietuvių
ar anglų kalbas.

Tik kelios knygos buvo paminėtos
po kelis sykius. Pasikartojo Valdo Pa-
pievio ,,Brydė” ir Birutės Putrius ,,The
Lost Birds”. Vieno asmens atsakyme
apie 2018 m. skaitytą knygą ir kito as-
mens 2019 m. numatomą skaityti kny-
gą buvo paminėta ta pati knyga, para-
šyta anglų kalba. Tai ,,Sapiens: A Brief
History of  Humankind” (Yuval Noah
Harari, 2011).

Pateikiame šios, ne visai formalios
ar mokslinės apklausos rezultatus. Ne-
žinia, ar ši apklausa įkvėps žmones pa-
sidomėti knygomis iš šio sąrašo. Kny-
gas mėgstančius galima paraginti –
skaitykite toliau ir plačiau, diskutuo-

2005); „Confessions of  X” (Suzanne M.
Wolfe, 2015); „Crazy Rich Asians” (Ke-
vin Kwan, 2013 – trijų knygų serija);
„The Devil's Delusion: Atheism and
its Scientific Pretensions” (David Ber-
linski, 2008); „Fruitfulness on the Front-
line” (Mark Greene, 2014); „A Gentle-
man in Moscow” (Amor Towles, 2016);
„The Good Neighbor: The Life and
Work of  Fred Rogers” (Maxwell King,
2018); „A Hero of  France” (Alan Furst,
2016); „Jesus, a Pilgrimage” (James
Martin, SJ, 2014); „The Long Loneliness
(autobiography)” (Dorothy Day, 1952);
„The Meaning of  Marriage: Facing the
Complexities of  Commitment with the
Wisdom of  God” (Timothy Keller, 2013);
„My Venice and Other Essays” (Donna
Leon, 2013); „Pachinko” (Min Jin Lee,
2017); „Sapiens: A Brief  History of  Hu-

mankind” (Yuval Noah Harari, 2011);
„Seven Brief  Lessons on Physics” (Car-
lo Rovelli, 2015); „Ship of  Fools” (Tuc-
ker Carlson, 1962); „The Sun Does Shi-
ne: how I found life and freedom on
death row” (Ray Hinton, 2018); „Surely
You’re Joking, Mr. Feynman!”: Adven-
tures of  a Curious Character (Richard
P. Feynman, 1985); „The Tangled Tree:
A Radical New History of  Life” (David
Quammen, 2018); „Unsheltered” (Bar-
bara Kingsolver, 2018).

„Pagairė” (Jurgis Gliauda, 1975); „Pa-
sivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vil-
nių” (Irena Vaišvilaitė, 2017); „Pietinia
kronikas” (Rimantas Kmita, 2016);
„Šiąnakt aš miegosiu prie sienos”
(Giedra Radvilavičiūtė, 2010); „Vil-
nius: meilės stotelės” (Liuda Mato-
nienė, 2017).

Knygos anglų kalba, bet lietuvių
kilmės ar Lietuvoje gyvenusių autorių:
„Between Shades of  Gray” (Ruta Se-
petys, 2011); „The Music Teacher” (Re-
nata Serelyte, 2018); „Shtetl Love Song”
(Grigory Kanovich, 2017).

Knygos anglų kalba: „Another life:
On Memory, Language, Love, and the
Passage of  Time” (Theodor Kallifati-
des, 2018); „Born a Crime: Stories from
a South African Childhood” (auto-
biography) (Trevor Noah, 2016); „Edu-

Kokią knygą žadate skaityti (gal 2019
m.)? 

Knygas lietuvių kalba: apie parti-
zanus, „Dievų miškas” (Balys Sruoga,
1957); „Kaip veikia Japonija” (And-
rius Kleiva, 2018); „Odilė, arba Oro uos-
tų vienatvė” (Valdas Papievis, 2015);

cated: a Memoir” (Tara Westover, 2018);
„The Handmaid’s Tale” (Margaret At-
wood , 1985); „Never Home Alone:
From Microbes to Millipedes, Camel
Crickets, and Honeybees, the Natural
History of  Where We Live” (Rob Dunn,
2018); „Less” (Andrew Sean Greer,
2017); „The Memory Wall: Stories”
(Anthony Doerr, 2010); „The Ninth
Hour” (Alice McDermott, 2017); „Par-
ty of  One: the Loners’ Manifesto” (An-
neli Rufus, 2003) ; „Sapiens: A Brief
History of  Humankind” (Yuval Noah
Harari, 2011); „The Shell Collector:
Stories” (Anthony Doerr, 2002); „Sop-
hie’s World: A Novel About the Histo-
ry of  Philosophy” (Jostein Gaarder,
1991); „12 Rules for Life: An Antidote to
Chaos” (Jordan B. Peterson, 2018); „A
Walk in the Woods” (Bill Bryson, 1998);
„Who We Are and How We Got Here”
(David Reich, 2018). Buvo asmenų, ku-
rie dar nebuvo apsisprendę ką skaitys.

Kaip renkatės knygas? 
Atsakymai: kito asmens reko-

mendacija – 22; parenka knygų klubas
– 9; paskatina recenzija – 19; lengva
gauti – 8; tema – 17; kita – 8. Mėgstu ro-
manus (fiction), kartais istorinius, ku-
rie atveria kitą pasaulį ir tuo pačiu ga-
liu įsinerti į tą pasaulį; pasižiūriu bib-
liotekoj; kai nueinu į biblioteką St. Pe-
tersburg Lietuvių klube; naujai iš-
leistų knygų sąraše; kartais netyčia
randu; ieškau žinomesnių autorių,
įdomesnių temų, dažnai skaitau įkal-
bėtas knygas, o ne popierines; iš leidėjų
sąrašų; dažnai pasirenku knygas nau-
dotų daiktų parduotuvėje.

Malonaus skaitymo!
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SKAUTYBĖS KELIAS

PS. FIL. RIMA LINTAKAITĖ

Šiais metais Gilvelio mokykloje dalyvavau
amerikiečių skautų kursuose (Boy Scouts of
America). Tai yra aukščiausias pasaulinis
skautų vadovavimo kursas. Reikia dalyvauti
mokykloje du savaitgalius, antrą savaitgalį at-
važiuoja jaunieji skautai padėti vesti prog-
ramą. 

Mes vieną keturiolikmetį skautą, ku-
rio draugininkas buvo mano skil-
tyje, pakvietėme pas mus pietų. Su-

žinojau, kad tas skautas buvo savo draugovės
vyriausias skiltininkas. Draugininkas jam
pasakė, kad jo turbūt nebus kitą naktį, per di-
dijį įvykį, bus tik pavaduotojai, kurie nepa-
dės suorganizuoti įvykio. Skautas jam pa-
sakė: ,,Nieko tokio. Man tikrai tavęs nerei-
kia”. Aš nustebau. Skautas tai nesakė drau-
gininkui iš piktumo ar pasityčiodamas, bet
jautėsi, kad tikrai draugininko įvykyje ne-
reikia, nes jis pats tą įvykį savo draugovėje
(kurioje yra apie 50 skautų), gali įvykdyti. Su-
žinojau, kad jaunieji skautai ,,BSA” progra-
moje turi didelės įtakos. 

Tad pradėjau galvoti apie savo skauta-
vimą ir kaip aš dažniausiai vedu savo prog-
ramą. Penkerius metus buvau Aušros Vartų-
Kernavės tunto „Saulučių” draugovės (pa-
ukštyčių) draugininkė ir manau, kad sėk-
mingai vedžiau programą. Mano paukštytės
užsidirbo daug specialybių, lankė daug iš-
kylų, kas vasarą stovyklavo Rako miške.
Per metus vykdyti programą man labai pa-
dėjo tunto vyr. skautės ir draugovės mamy-
tės. Šiais metais perėmiau „Živilės” draugovę
(prityrusios skautės) ir žinojau, kad reikia
bandyti kažką naujo, kad galėčiau tobulinti
savo sesių galvojimą ir įgyvendinti tą pačią
galvoseną, apie kurią girdėjau iš skauto Gil-
velio mokykloje. 

Per pirmą sueigą prityrusios skautės pa-
teikiau tunto metų planą ir planuojamus įvy-
kius. Jos žiūrėjo į mane išplėstom akim ir at-
darom burnom – nežinojo ką apie tai galvo-
ti! Sesė Vija perėmė pareigas ir vedė pokal-
bį, kurias specialybes jos atliks šiais metais,
kokie įvykiai vyks ir su kuo reikės susisiekti.
Sesė Simona greitai suprato, kad kiekvienai
sueigai reikia turėti antrą ir gal net trečią pla-
ną ir iš karto prisidėjo prie pokalbio. Per va-
landą suplanavome tik 10 sueigų. Jautėsi, kad
labai nedaug. Bet koks buvo mano tikslas? Ar
tikrai norėjau, kad jos planuotų metus? Taip.
Bet irgi norėjau pažiūrėti, kas prisidės prie
planavimo, kokie skirtingi charakteriai yra
draugovėje ir ar yra galimybė pasiekti lygį,
kai vyriausia skiltininkė galės man pasakyti:
,,Nieko tokio. Man tikrai tavęs nereikia”.

Kitos kelios savaitės buvo sunkios, bet
prasmingos.  Prityrusios skautės baigė pla-
nuoti metus, sukūrėme skiltis ir gaireles, iš-
sirinkome skilties sekretorę (mums buvo
didelė problema – mūsų per daug turėti tik
vieną grupinį ,,text message”), planavo-
me/įvykdėme savo stotis dėl skautų ,,Boo-
gės” Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Metų
pabaigoje surengėme dar keletą sueigų. 

Tik per du mėnesius pamačiau, kad se-
sės galvoja savarankiškai ir kad jos nori vyk-
dyti ir baigti pažangumo programos punktus.
Nutariau, kad šiais metais nepasieksime to-
kio lygio, kokį mačiau Gilvelio mokykloje, bet
žinau, kad „Živilės” draugovė turi ateitį.

MAJA CHIAPETTA

Šventės pasibaigė ir prasidėjo nauji metai, tai reiškia, kad
vėl prasideda skautų veikla. Aš sausio pradžioje kelia-
vau į Californiją pabendrauti su lietuviais ir vėl susitik-
ti su draugais, kuriuos nelabai dažnai matau. 

Atvažiavau kelios dienos po Californijos skautų
metinės sueigos. Per tą sueigą jie rengia iškil-
mingą rikiuotę ir praneša visas tuntų žinias. Jie

paskelbia skautų stovyklos temą, kuri vyks liepos mė-
nesį. Sausio 11 d. buvo filmo „Ashes in The Snow” prem-
jera. Mes su draugais važiavome į pirmąjį filmo rody-
mą Beverly Hills, kur buvo nemažai lietuvių, bet ir ne-
mažai kitų žmonių, kurie atvažiavo pažiūrėti filmą apie
Lietuvos istoriją. Po filmo turėjome progą pabendrau-
ti su prodiuseriu Mariumi Markevičiumi ir dar pora ak-
torių / žmonių, kurie dalyvavo filmo kūrime. Buvo įdo-
mu pasikalbėti su jais ir girdėti, ką jie galvoja apie šią
istoriją ir kaip filmas skiriasi nuo knygos „Tarp pilkų
debesų”. Man buvo labai smagu Ca-
lifornijoje pabendrauti su lietuvių
bendruomene. Tikiuosi, kad greitu
laiku grįšiu į Los Angeles.

Kai grįžau į Čikagą, reikėjo
ruoštis Čikagos „Nerijos” jūrų skau-
čių Klaipėdos sueigai. Klaipėdos su-
eiga – tai iškilminga sueiga, kuri
vyksta kiekvienais metais sausio
mėnesį prisiminti tą dieną, kai Lie-
tuva atgavo savo vienintelį uostą iš
Vokietijos. Per šią sueigą vyko du ūd-
ryčių įžodžiai ir vienas jūrų jaunių
įžodis, – sveikinu seses. Didelis ačiū
mūsų Gintarėms kandidatėms, ku-

SESĖ RŪTA MCCARTAN

Sueiga vyko 2018 m. gruodžio 15 d. Dalyvavo skautai vy-
čiai kandidatai – Aras Daulys, Andrius Hoch, Aldas
Kriaučiūnas, Lukas Stankus, Tadas Stankus, Matas Deus-
chle, Petras Simonaitis, vyr. skautės kandidatės Veronika
Puidokaitė ir Tessa Papartytė bei dvi gintarės kandida-
tės – Justina Dzerzenauskienė ir Rūta McCartan. 

Šie kandidatai susirinko aptarti skautišką veiklą ir
paminėti Lietuvos istoriją. Šaunūs skautai vyčiai
kandidatai pasveikino jaunąsias vyr. skautes kan-

didates, įteikdami joms po gvazdiko žiedą. Ir mums
dviem, vyresnėms židinietėms, gintarių kandidatėms,
įteikė po žiedą! Ačiū broliams už malonią staigmeną. O
merginos vaišino juos namuose keptais sausainiais. 

Vyčių kandidatas brolis Aras pristatė savo sueigą
su vilkiukais, kur juos mokė siūti skautiškas pinigines.
Jis dalijosi patirtimi, kaip saugiai naudotis žirklėmis
ir adata. Jaunieji vilkiukai labai džiaugėsi įsigiję siu-
vėjo specialybę. Brolis Aras papasakojo, kaip ruošėsi šiai
sueigai, apie siuvimą net klausdamas močiutės pata-
rimų. Vyčiams kandidatams klausimus uždavinėjo jų

vadovas brolis s.v. fil. Linas Liubinskas. Jis domėjosi,
kaip brolis Aras organizavo užsiėmimą ir kokios pa-
tirties pats gavo dirbdamas su vilkiukais, ką norėtų pa-
tobulinti kitą kartą.

Antrasis skautų vyčių kandidatas Andrius labai įdo-
miai ir išradingai pristatė Lietuvos istoriją – nuo tada,
kai pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas, iki šių
dienų. Jis savo pranešimą paįvairino naudodamas
skaidres. Po to žiūrėjome 5 minučių video, kuris vadi-
nosi ,,Lietuvos istorijos repas”, kurį brolis Andrius rado
internete. Po peržiūros sesės gintarės kandidatės Jus-
tina Dzerzenauskienė ir Rūta McCartan pasidalijo 1991
m. sausio 13-osios įvykių patirtimi, nes tuo metu gyveno
Lietuvoje. Mes kalbėjome, ką jautėme tą naktį – baimę,
džiaugsmą ir neaiškumą dėl Lietuvos ateities. Niekas
tą naktį nemiegojo. 

Džiaugėmės, kad skautai vyčiai kandidatai stengiasi
būti šauniais vyčiais. Reikia padėkoti sesei vyr. sk. vyr.
sl. fil. Gilei Liubinskaitei, kuri suorganizavo šį susiti-
kimą. Ji globoja židinietes gintares kandidates bei
vyr. skautes kandidates ir savo skautiška patirtimi da-
lijasi su mumis.

Sesė Rūta McCartan – gintarių židiniečių kandidatė.

Veikla Los Angeles ir Čikagoje 

Pirmoji kandidatavimo skautavimo sueiga 2018–2019 m.

Nieko tokio. 
Man tavęs 

nereikia

Los Angeles skautai metinėje sueigoje.

Aš su Los Angeles skautėmis ir aktorium Martin Wallström (fil-
me Nikolai Kretzsky).

rios planavo visą sueigą! Buvo smagu vėl matyti visas
skautes ir girdėti apie jų skautišką veiklą. Visos skau-
tės jau pradėjo kalbėti apie Rako stovyklą ir kaip jos ne-
gali sulaukti grįžimo į Michigano miškus stovyklauti
su draugėmis. 

Čikagos jūrų skautai Klaipėdos sueigoje.
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Ar galėtumėte skaitytojams daugiau papasakoti apie
savo lie tu višką kilmę ir šeimos istoriją?

Mano senelis yra kilęs iš Pašvi tinio, vėliau
persikėlė mokytis į Kau ną ir ten susipažino su
mano senele. Baigęs mokyklą, senelis vadovavo
vaistinei Laisvės alėjoje, o senelė dir bo vienoje iš
Kauno parduotuvių. Ma no tėvas gimė 1942 metais
Kaune. Kaip ir daugelis kitų lietuvių, mano seneliai,
norėdami išvengti tremties į Sibirą, nusprendė pa-
likti Lietuvą prieš antrąją sovietų okupaciją. Ma no
tėvui tebuvo dveji, kai seneliai ark liu ir vežimu iš-
vyko į Vokietiją. Mano mama gimė Jungtinėse Vals-
ti jo se. Jos tėvai buvo ukrainiečių ir ita lų tautybės.
Namuose mes lietuviškai nekalbėjome ir nebuvome
Lietuvių Bendruomenės Seattle nariais. Iš es mės nie-
ko nežinojau apie Lietuvą iki tol, kol 1995 metais ap-
lankėme gimi nes Kaune.

Kaip jaučiatės Lietuvos sosti nėje? Šis miestas – Jūsų
asmeninio pasaulio centras ar gili provincija?

Man visada patiko, kad Vilnius geografiškai yra
nepakeliui, bet vis dėlto turi daugelį Europos sos-
tinėms būdingų ypatybių. Šiame mieste ge rai dera
mažo miestelio ir didmiesčio kultūra. Daugiausia
apie Lietuvą ir Vilnių sužinojau, skaitydamas Czes-
 law Milosz knygas. Kai laimėjau Fulbright stipendiją
ir vykau gyventi į Vilnių, pasiėmiau ir kelias Milosz
knygas. Iš jų susidariau įspūdį, kad iki Antrojo pa-
saulinio karo Lietuva buvo etniškai įvairi ir turėjo
turtingą kultūrą. Dirbdamas su savo projektais,
sutikau įvairių žmonių: nuo iš pa žįstančiųjų ju-
daizmą iki romų, lie tuvių, lenkų, baltarusių ir
rusų. Man patinka Vilniaus kaip kosmopolitiš kos ir
atviros visiems vietos idėja. Kaip jau esu sakęs, tie-
siog myliu saki nį „Davai chebra, einam į disko teką”.
Šiame sakinyje telpa rusų, jidiš ir lietuvių kalbos.
Toks man yra Vilnius.

Šis miestas tampa mažu ir pro vincialiu tik tuo-
met, kai kreipiama per daug dėmesio į Lietuvos lie-
tuviš kumą, o ne kitų tautų šioje šalyje isto riją. Ma-
nau, kad šį skirtumą įžvelgiu dėl to, kad esu iš Ame-
rikos, nes joje tautinė tapatybė skiriasi nuo piliety-

bės. Man atrodo, kad lietuviška tapa tybė kartais per-
nelyg stipriai susiejama su pilietybe. Kai kalbame
apie Lietuvos žydų istoriją, šis klausimas tampa la-
bai sudėtingas. Kai kam ima atrodyti, kad žydų is-
torija nustelbia lietuvių istoriją. Kaip galima kalbėti
apie Lietuvos istoriją, apeinant žydų praeitį? Visiš-
kai neįmanoma kalbėti apie Vilnių, praleidžiant
kitų tautų praeitį šiame mieste, kurį jos vadino
savo namais. Esu įsitikinęs, kad nuo praeities esame
laisvi tada, kai ją su prantame. Yra net ir posakis „Tie-
sa jus išlaisvins”. Ypač daug reikia pa daryti, mokant
apie Holokausto isto riją ir tai, kaip kai kurie lietu-
viai žu dė savo kaimynus. Tai – ne žydų isto rija. Tai
– lietuvių istorija. Tačiau vy riausybėje ir kultūros
sluoksniuose yra žmonių, kurie nepakankamai ži no
istoriją, todėl negali apie ją prasmingai diskutuoti.
Nesakau, kad na cionalistai žūtbūt siekia nutylėti Ho-
lokaustą. Tai – labiau institucinis neigimas ir ben-
dras pasyvumas. Ne seniai Nacionalinės Martyno
Mažvy do bibliotekos buvau paprašytas pa rašyti pra-
nešimą spaudai, skirtą paro dai, kuri turėjo įvykti spa-
lio mėne sį. Į tekstą įtraukiau ir kelis sakinius apie
Holokaustą ir žydų žudymą karo metu. Bibliotekos
darbuotojai pasa kė, kad tai, ką parašiau yra tiesa, ta-
 čiau reikia išbraukti tuos sakinius. Tada atsakiau,
kad tegul bibliotekos darbuotojai parašo pranešimą
spaudai patys, o aš parašysiu pareiškimą. Po kelių
dienų bibliotekos direktorius atsiuntė man laišką, ku-
riame pra nešė, kad mano parodos nebus. Keista, kad
laiškas buvo parašytas ang lų kalba, nors esu Lietu-
vos pilie tis. Biblioteka vėliau gavo daug laiš kų, ku-
riuose žmonės klausė, kodėl mano parodos nebus, ir
į tuos laiškus atsakė, išplatindama mano nesureda-
 guotą pranešimo spaudai juodraštį žiniasklaidoje.

Man atrodo, kad jie viešai bandė mane gėdinti už tai,
kad prabilau apie Holokaustą.

Koks Jūsų santykis su Lietu vos sovietine praeitimi –
ji Jums yra kūrybinė medžiaga, egzotika ar kas nors kita?
Koks yra tolimesnis Jūsų fotografijų herojų ir cikle DISKO
užfiksuotų žmonių tolimesnis likimas? 

DISKO fotografijos man niekada nebuvo egzo-
tiškos. Paprastai ieškau bendrų kasdienių dalykų, ku-
rie sako ką nors universalaus apie žmones ir visuo-
menes. Diskotekos mane pa trau kė todėl, kad tuose
kultūros na muose dar gyva sovietinė praeitis, bet ten
šokantys vaikai jau ėjo kita kryptimi, nežinomybės
ir dar neaiš kios ateities link. Jie buvo dramatiš kų Lie-
tuvos visuomenės pokyčių šimtmečių sandūroje
mikrokosmas. Mane nustebino tai, kad knyga su to-
 mis fotografijomis Lietuvoje sukėlė pasipiktinimą.
Vyriausybės žmonės apkaltino, kad „nerodau tikros
Lietu vos”. Tai buvo klasikinė sovietinė ar ba rusiš-
ka purvina kampanija prieš mane kaip valstybės prie-
šą. Be to, bu vo ir nesubtilių pareiškimų, kad ma no
fotografijose tikriausiai užfiksuoti lenkai, rusai
arba baltarusiai. Ėmiau siųsti raštus į Lietuvos ži-
niasklaidos priemones ir valstybi nes kultūros ins-
titucijas. Beveik vi sos meno ir kul tūros įstaigos
priklauso vyriausybei. Tiesiog ten yra per daug
valstybės palaikomo konformizmo ir per mažai lais-
vo mąstymo. Ma nau, kad tai yra labai pavojinga de-
 mokratijai.

Mano DISKO serijos herojai yra „Brexit” vaikai.
Kaip ir daugelis kitų, tie kieti vaikinai, dėvintys
marš kinė lius, išvyko į Jungtinę Karalystę dirb ti.
Šiandien Lietuvoje kaimo disko te kos vargu, ar eg-
zistuoja, nes labai daug jaunų žmonių paliko gimtą-

Amerikietis fotomenininkas:
„Laukite žinių iš ...Žagarės!”

Amerikoje užaugęs ir Lietuvos šiaurėje,

mažame Žagarės miestelyje įsikūręs

fotomenininkas Andrew Mik sys sako,

kad Lietuva yra nuostabi. Su juo apie

tautinę tapatybę, fotografiją ir kas-

dienybę kalbėjosi žurnalistas Ra mūnas
Čičelis.

Iš k.: Andrew Miksys, Jonas Mekas ir Antanas Sutkus Caen, Prancūzijoje 2001 m. Asmeninio albumo nuotr.

A. Mikšys. Iš knygos „DISKO”
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sias vietas. Žinoma, Jungtinėje Karalys tė je buvo di-
delis pasipiktinimas dėl imi grantų. Tokia reakcija
kyla ir prieš musulmoniškų ir Afrikos šalių, ir
prieš Rytų Europos atvykėlius. Man regis, mano cik-
las DISKO yra lyg ratas, kuris baigia apsisukti. La-
 bai įdomu, kas bus ateityje, kai Jung tinė Karalystė
sugriežtins migraciją iš kitų Europos šalių. Gal
kai kurie DISKO vaikai grįš į Lietuvą ir atida -
rys kaimo diskotekas.  

Ar sutiktumėte su teiginiu, kad fotografuodamas
imatės atsa komybės už tikrovę anapus objektyvo?
Ar fotografija Jums yra ir būdas tapti labiau lietuviu?

Netikiu, kad fotografija gali ro dyti objek-
tyvią tikrovę. Tačiau nuotrauka gali papasakoti
istoriją, pa grįs tą subjektyviu stebėjimu. Tik-
 riau siai, Picasso yra sakęs, kad „me nas yra me-
las, sakantis tiesą”. Tokia mintis yra artimes-
nė mano mąstymui apie fotografiją. Fiksuoju
realius žmones ir vietas, todėl kai kurie žiū ro-
vai jaučiasi sutrikę dėl to, ką darau su doku-
mentine fotografija, ir pa mirš ta, kad tai –
mano subjektyvus žvilgsnis. Nesu žurnalistas,
bandantis išlikti neutralus. Kai fotografuoju ar
kuriu knygas, mano požiūris mane tenkina ir
intuityviai lemia, kaip fotografijos atrodo vie-
na šalia kitos ir visos kartu. Kai kūriau ciklą
BAXT (LIKIMAS) apie Lietuvos romų ben-
druomenę, daug galvojau, kaip su kur ti fotog-
rafijas, kurios padėtų tiems žmonėms ir pa-
keistų rasisti nius stereotipus apie romus. Vis
dėl to, galiausiai pasidaviau. Negaliu kur ti
propagandos. Vienintelis daly kas, kurį galiu pa-
daryti – sukurti ciklą, tenkinantį mane, ir ti-
kėtis, kad kiti patirs tai, kaip romai mane žavi.

Kaip jau sakiau, man nepatinka siauras
tautinis žvilgsnis į pasaulį. Vis tiek nesu tikras,
kokią tautinę ta patybę pasirinkčiau. Italų?
Ukrainie čių? Lietuvių? Kai gavau Lietuvos
pasą, migracijos departamente ma nęs pa-
klausė, kokią tautybę įrašyti. Atsakiau, kad esu
amerikietis. Žino ma, iš tiesų amerikietis nėra tau-
tybė, tačiau savo kūriniais tokie rašytojai, koks
buvo Walt Whitman, buvo pirmieji, kurie apibrėžė,
kas yra ameri kietiškumas ir demokratiškas žvilgs-
nis į pasaulį. Whitman paveikė Ne pri klausomybės
deklaracijos žodžiai: „Visi žmonės sukurti lygūs”.
Turtin gieji ir vargšai. Juodaodžiai ir balta odžiai. Gė-
jai ir ne gėjai. Katalikai ir žydai. Ne visa Amerikos
istorija yra puiki. Mano fotografija irgi nėra tobu la.
Tačiau toks mąstymas yra mano DNR dalis, ir jį sklei-
džiu visur, kur tik nuvykstu.

Kaip Jūsų lietuviškos fotogra fijos priimamos JAV? Ką
diaspora mano apie Lietuvos tikrovę, Jūsų darbus ir apie Jus
patį?

Mano nuotraukos puikiai vertinamos visame pa-
saulyje. DISKO projekto nuotraukos buvo publi-
kuotos JAV, Kinijos, Australijos, Japonijos ir kitų Eu-
ropos šalių žurnaluose. Pir masis DISKO knygos
leidimas buvo išparduotas per vienerius metus.

Taip pat bendradarbiavau su kelio mis mados kom-
panijomis. VETEMENTS iš Paryžiaus atvyko į Lie-
tu vą, ir fotografavome vaikus kaimo diskotekose. Pra-
ėjusiais metais HELMUT LANG New Yorke sukūrė
marš kinėlius, smeigtukus ir atvirukus, naudodami
mano DISKO vaizdus.    

Kai kas iš lietuvių diasporos, kaip ir Lietuvos ži-

niasklaida, mano darbus vertino negatyviai. Ga-
vau juokingų laiškų iš Amerikos lietuvių, kurie siū-
lė man Lietuvoje fotografuoti Trakų pilį ir Nidą. Vis
dar ne galiu pats sau paaiškinti tokių reakcijų prie-
žasčių. Geriausias paaiškinimas, kurį sau sufor-
mulavau, yra tas, kad kai kurie lietuviai dėl savo ta-
pa tybės jaučiasi nesaugūs ir bando iš saugoti blon-
dinių merginų, dėvinčių tautinius kostiumus, Lie-
tuvos vaizdą savo mintyse. Man patinka folklorinė
muzika! Praėjusiais metais savo su žadėtinei Seattle
nupirkau rankų dar bo tautinį kostiumą, kuris dė-
vimas per Lietuvos nepriklausomybės die nos ren-
ginius. Tačiau man patinka ir kiti geri ir blogi Lie-
tuvos istorijos aspek tai. Tą patį manau ir apie JAV
istoriją.

Kokią įsivaizduojate Lietuvos ateitį – laisvą, demok-
ratišką ir va karietišką šalį ar cenzūros užspaus tą nacio-
nalistinį kraštą, arti mą Rusijai? Ar pakviestumėte sa vo drau-
gus iš Amerikos apsigyventi Lietuvoje?

Manau, per pastaruosius dvejus metus visiems
rūpėjo, ar Europoje ir net JAV demokratija išliks. Tra-
di ciš kai Jungtinės Amerikos Valstijos dėl paramos
jaunoms demokratijoms turi didelės įtakos ir Lie-
tuvai. Ant Vilniaus miesto rotušės yra atminimo len-
ta su iškaltais žymiais George W. Bush žodžiais
„Lietuvos priešai yra ir Jungtinių Valstijų priešai”.

Tačiau po Donald Trump išrinkimo jau dėl
nieko negalima būti visiškai įsitikinu-
siam. Jungtinės Valstijos perė mė Vladi-
miro Putino požiūrį, pavyzdžiui, remiant
autokratus Ven grijoje, Prancūzijoje ir
Lenkijoje. D. Trump parodė išskirtinį
priešiškumą NATO aljansui. Taip pat jis
yra pa reiškęs, kad Juodkalnijoje, mažoje
NATO narėje, kaip ir Lietuvoje, gyvena ag-
resyvūs žmonės, ir šios šalys gali pradėti
Trečiąjį  pasaulinį karą. Taip paprastai
kalba ir Kremlius.

Žiūrint bendrai, manau, kad Lie tu va
turėtų pasižiūrėti į save ir daryti daugiau
veiksmų, kuriais kontroliuotų savo likimą.
Sąžininga pasakyti, kad politinė korupcija
ir prasta žurnalistika susilpnino Lietuvos
demo kratiją. Yra politikų, kurie pripažįsta
Rusijos veiksmus ir yra korumpuoti, todėl
nepaiso valstybės saugumo inte resų ir de-
mokratinių institucijų. Lietuvos demok-
ratija vis dar yra la bai jauna. Būtų puiku,
jei rastųsi dau giau visuomeninių politinių
or ga nizacijų, atsakingos laisvos žurna-
listikos. Kad demokratija išliktų, rei kia
dirbti. Pradėjau stebėtis, ar lietuviai vis
dar atsimena savo kovą dėl demokratijos
1980–2000 metais.

Visada siūlau savo draugams iš JAV
aplankyti ar apsigyventi Lietu vo je, nes čia
yra daug verslo, kultūros ir pramogų ga-
limybių. Neseniai su žmona nusipirkome
du namus Žaga rėje. Ne, mes ne milijo-
nieriai. Lietu va yra puiki. Mažame mies-

te ar kai me galima pigiai nusipirkti namą, jį sure-
montuoti ir gauti didžiules erd ves savo meno pro-
jektams, bulvių, agurkų ir česnakų laukams. Mes tik-
 rai mylime Žagarę. Visas miestelis su daugybe me-
džių ir ežeru yra regioni niame parke. Žagarėje pir-
mąkart apsilankiau prieš daug metų, norėdamas fo-
tografuoti vietinę romų bendruomenę, kuri yra
nuostabi. Mūsų kaimynai romai per Jonines mums
padovanojo gyvą kalakutą. Nežino jau, ką su juo
veikti, todėl jie už mane nukirto gyvūnui galvą. Ža-
garėje taip pat gyvena puiki moteris Sarah Mit rikė
iš Jungtinės Karalystės, pradė jusi rengti Žagarės vyš-
nių festivalį ir padedanti organizuoti Žydų dienų fes-
 tivalį. 

Nuo Žagarės iki Rygos – valanda kelio, todėl su
Latvijos foto grafais esu dirbęs bendruose fototogra-
fijos  renginiuose.  Planuojame  vie name  name  gy-
venti,  o  kitą paversti  maža  galerija  ir  kultūrine erd-
ve. Laukite žinių – netrukus išgirsite šį tą iš Žagarės!

Ačiū už atsakymus.

Andrew tėvas ir močiutė palieka Lietuvą. 1944 m. Andrew tėvas vaikystėje. Staten Island Ferry, 1949–1950 m. Petro Mikšio (Andrew senelio) nuotraukos

Roza, Zala, Tamara, Eišiškės, 2004.  Iš knygos „BAXT”
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Tiesa, Amerikoje yra ir daugiau pa-
našaus pobūdžio muziejų – tai ir pra-
ėjusių metų pradžioje 55-ojoje gatvėje,
8-ojoje aveniu New Yorke duris atvėręs
„Spyscape” muziejus, ir Washingtone
veikiantis Tarptautinis šnipų muzie-
jus, kitąmet numatytas panašaus mu-
ziejaus atidarymas Ashburne, Virginia
valstijoje.

„KGB Spy muziejus KGB šnipinė-
jimo techniką surinko iš viso pasaulio.
„Spyscape” muziejus yra kito formato
ir jis yra orientuotas į IT technologijas
bei žaidimus, Washingtono tarptauti-
nis muziejus pateikia viso pasaulio šni-
pinėjimo techniką. Naujasis KGB šni-
pinėjimo muziejus perteikia visą isto-
riją, techniką, interjerą, dvasią ir žinią,
kokia tai buvo struktūra, nuo kurios
nukentėjo milijonai nekaltų žmonių”, –
paaiškino J. Urbaitis.

Sužino šnipinėjimo paslaptis

Naujojo muziejaus lankytojai New
York gali daug sužinoti apie šnipų gy-
venimą ir jų paslaptis, apie specialiąsias
užduotis ir slaptą pasiklausymo įrangą.
Pasivaikščiojus po muziejaus sales tam-
pa aiškiau, kokiais būdais Sovietų Są-
jungos specialiosios tarnybos šaltojo
karo metais klausėsi svetimų pokalbių,
kaip buvo sekami tuomečiam režimui
nepaklusę asmenys, kokie būdai ir neį-
tikėtini ginklai buvo naudojami prieš
aukas. Lankytojai čia sužino, kaip jie
buvo sekami nuo 1946 iki 2015 metų,
kaip jų buvo klausomasi ir kokia tech-
ninė pažanga lydėjo tokią techniką. 

J. Urbaitis minėjo, kad amerikie-
čius naujasis muziejus sudomino dar
iki oficialios atidarymo dienos, kai čia
jau buvo galima užsukti. Juos domino
viskas, ypač tai, kas tiek metų buvo už
geležinės uždangos ir praktiškai neži-
noma. Kuratorius pabrėžė, kad mu-
ziejus neakcentuoja jokios politikos, o
tik pateikia istorinius faktus, įdomius
duomenis, tuometės Sovietų Sąjungos
technikos pasiekimus šioje srityje.

Kaunietis džiaugiasi, kad Lietu-
voje, „Atominiame bunkeryje” esanti
kolekcija yra pripažinta didžiausia ir
unikaliausia KGB technikos kolekcija
pasaulyje, o kaip karinės žvalgybos
technikos kolekcija ji įvertinta trečią-
ja vieta pasaulyje. Tokie vertinimai pa-
teikti praėjusių metų gruodį didžiuliu
tiražu išleistoje knygoje „The Secret
History of   KGB Spy Cameras 1945–

1995”, kurios autorius – jau minėto
Tarptautinio šnipų muziejaus Was-
hingtone savininkas H.Keith Melton su
bendraautoriais. Tai 350 nuotraukų
iliustruotas albumas, kuriame publi-
kuojamos eksponatų nuotraukos. 

Draudimas – už 5 milijonus dolerių

Muziejų kuriančiai kompanijai,
kurios savininkai linkę nesiviešinti
patalpų New York centre teko ieškoti
gana ilgai. Muziejus įkurtas buvusioje
mėsininkų gatvėje, šiuo metu tapusia
muziejų, galerijų, teatrų ir koncertinių
salių rajonu. Nekilnojamojo turto nuo-
mos klausimu užsiėmė teisininkai, o ko-
lekcija buvo apdrausta 5 milijonų do-
lerių suma. Iš viso muziejuje yra dau-
giau kaip 3,5 tūkstančio eksponatų.

Jau nuo pirmų muziejaus atidary-
mo dienų lankytojus labiausiai sudo-
mino įvairūs daiktai. Tai ir miniatiū-
rinė kamera, kuri panaši į kaklaraiščio
segtuką, taip pat sekimui skirta kame-
ra, kuri atrodo kaip švarko saga. Lūpų
dažų tūtelė muziejuje gali iššauti – ji
buvo vadinama „Mirtinu bučiniu”. Dar
vienas įdomus eksponatas -  vyriški ba-
tai, kurių kulniuke sovietų technikos
meistrai įtaisė šnipinėjimo įrangą.

Lankytojus sudomino ir vadina-
masis bulgariškas skėtis, kuris galė-
davo iššauti nuodų dozę. Tokiu skėčiu,
kurio smaigalyje buvo įtaisyta adata su
mirtinu nuodu ricina buvo nužudytas
į Vakarus pasitraukęs bulgarų disi-
dentas Georgijus Markovas Londone,
ant Waterloo tilto 1978 metų rugsėjo 7
dieną. Jis buvo nugabentas į ligoninę,
kur po trijų dienų mirė. Skrodimo
metu paaiškėjo, kad G. Markovo šlau-
nyje buvo mažytis šratukas, pagamin-
tas iš platinos-iridžio lydinio. Šovinyje
buvo aptiktas nedidelis kiekis ricinos. 

Visi eksponatai vienodai brangūs

Paklaustas, kuris eksponatas jam
pačiam atrodo įdomiausias ar vertin-
giausias, J. Urbaitis „Draugui” teigė,
kad tokį išskirti yra labai sunku. „Visi
eksponatai yra vertingi istorine verte,
nes jei jie papasakotų, ką matė, manau,
mums sustingtų kraujas venose. O iš-
skirti iš eksponatų kažką vienintelio
būtų tikrai sunku. Tai tas pats, kas būtų,
jei lieptų pasakyti, kuris iš turimų vai-
kų yra mylimiausias, gražiausias ar
protingiausias”, – juokavo vyriškis.

Muziejus jau sulaukė daugybės
lankytojų iš pačių įvairiausių šalių.

Naująjį KGB šnipų muziejų New York padėjo įkurti kauniečiai
Tokiomis nuotraukomis iliustravo straipsnį apie muziejų „New York Times“ laikraštis sausio 21-osios numeryje. Asmeninio albumo nuotraukos. 

New York gyvena labai daug rusakal-
bių, tad jų užsuka nemažai. Ateina
daug jaunimo, nes aplink yra daugybė
žinomų universitetų. Kai kurie lanky-
tojai čia linkę pasigilinti į eksponatus,
jų istoriją ir užtrunka net tris ar pus-
ketvirtos valandos. Per dieną nuo pat
pradžių čia apsilanko nuo 80 iki 100 lan-
kytojų. Bilietas kainuoja 25 dolerius,
studentams, vaikams, senjorams kaina
– 20 dolerių. Vaikams iki 7 metų mu-
ziejaus lankymas nemokamas, o eks-
kursijos su gidu kaina – 43,99 dolerio.

Čia jau apsilankė nemažai ameri-
kiečių, buvo ir  Australijos, Japonijos,
Peru, Malaizijos piliečių. Kaunietis
įsidėmėjo ir pirmąjį lietuvį, kuris ap-
lankė naująjį muziejų – tai buvo teisi-
ninkas Gediminas, kuris atėjo su iš
Peru kilusia savo žmona bei dar aš-
tuonių giminaičių būriu.

Milžiniška reklama Lietuvai

„Per pirmąsias savaites lankytojų
tikrai daug, ir jie  iš viso pasaulio. Su-
laukėme ir daugiau lietuvių, nes bu-
vome susitikę su New York lietuvių
bendruomene, taip pat Lietuvos kon-
sulato New York darbuotojais. Atsi-
liepimai iš lankytojų puikūs – tai ma-
tyti Yelp, Tripadvisor ir Google Busi-
ness svetainėse. Žmonės ateina ir po
antrą kartą, jau atsivesdami draugus
ar šeimos narius. Visus labiausiai do-
mina, kaip pasisekė muziejui surink-
ti tokia didelę ir slaptą technikos eks-

anksčiau nebūčiau pagalvojęs, kad mu-
ziejus, mes ir Lietuva bus taip skambiai
pristatyta visam pasauliui – nuo Forbes,
CNN, The New York Times, The Wall
Street Journal, New York Post ir dar
daugelio kitų. Buvo jau televizijos žinių
laidos Amerikos, Meksikos, Australijos,
Anglijos, Prancūzijos, Portugalijos,
Rusijos televizijose”, – džiaugėsi ir ste-
bėjosi muziejaus kuratorius. 

Paklaustas, kokį įspūdį jam paliko
Amerika ir New York, J. Urbaitis ste-
bėjosi, kad miestas labai  kosmopoli-
tiškas, daugybė žmonių nuolat bėga,
važinėja dviračiais, yra šimtai sporto
salių. 

„Keliauju po šią šalį kaip turistas
ir Amerikoje kiekvieną kartą atrandu
perliukų. New York tikrai nustebins
bet kuri pasaulietį, nes čia galima
rasi ko tik benorėtų kūnas ar siela, tik
turėk norą, tikslą ir galimybes. Ir tai
gali daryti visą parą, nes New York nie-
kada nemiega”, – stebėjosi jis.

poziciją”, – pasakojo J. Urbaitis.
Labai svarbu ir tai, kad muziejaus

atidarymą nušvietė daugybė žiniask-
laidos atstovų iš viso pasaulio. J.Ur-
baitis atsiuntė šių eilučių autoriui be-
veik keturias dešimtis nuorodų pačio-
mis įvairiausiomis pasaulio kalbomis
apie naująjį muziejų. Ir visur minimas
Lietuvos bei Kauno vardas – tai tikrai
milžiniška ir neįkainojama reklama.  

„Mes labai džiaugiamės, kad mūsų
muziejų pastebėjo viso pasaulio spau-
dos ir televizijos lyderiai. Niekada

Muziejuje Manhattane – daugybė įdomių eksponatų.
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XXI a. pradžią atėjusi Lietuva lieka taip ir nesupratu-
si mūsų dvasinio amžininko Petro Cidziko fenome-
no.1998 m. rugpjūčio 21 d. iš išrinktojo Lietuvos pre-
zidento rankų Valdo Adamkaus P. Cidzikas gavo Vyčio
kryžiaus ordino Komandoro kryžių, bet tuo Lietuvos va-
dovų dėmesys jam baigėsi. Nė viena nepriklausomos
Lietuvos vyriausybė dar nėra tinkamai įvertinusi ir pa-
gerbusi jo, Nepriklausomybės atgavimo metais plačiai
žinomo, o dabar valdžios palikto ir didžiosios žiniask-
laidos (pvz., Lietuvos radijo) ignoruojamo politinio ka-
linio, rezistento. Jo širdis, nesulaukusi šeimininko 75-
jo gimtadienio, sustojo 2019 m. sausio 21-ą dieną, o kū-
nas sausio 24-ąją atgulė Vilniaus Rokantiškių kapinė-
se. Laidotuvių metu buvo viešai pasakyta mintis, kad
toks tautos didvyris yra laidojamas į netinkamą vietą,
nes ji neturės tautos atminties ir per Vėlines mažai kas,
išskyrus šeimos narius, galės nueiti ir uždegti žvaku-
tę. O juk Petras Cidzikas savo darbais priklauso visai tau-
tai. Nepaisydami tylėjimo suokalbio, imkim ir pakal-
bėkime apie rezistentą Petrą Cidziką.

Petras Cidzikas kilo iš Lazdijų rajono Šeštokų kai-
mo (dabar miestelis). Tėvo protėviai buvo 1831
ir 1863 m. sukilimų dalyviai – visos Cidzikų kar-

tos augo kovos už tautos laisvę, už išsilaisvinimo nuo
rusiškojo imperializmo priespaudos tradicijoje. Beje,
prosenelio giminės šaknys liko už Romintos girios, pie-
tinėje Mažosios Lietuvos dalyje.

Galbūt norėdamas daugiau teisybės Lietuvos
žmonėms, Petras Cidzikas nutarė įsigyti teisininko spe-
cialybę ir l971 m. įstojo į Vilniaus universiteto teisės
fakultetą. Tačiau jis, įtarus jį platinant Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kroniką, 1973 m. buvo išmestas iš uni-
versiteto, suimtas ir įkalintas specialiajame psi-
chiatriniame Įsruties (rus. Černiachovsk) kalėjime.

Taip jis pirmą kartą susitiko su Mažąja Lietuva ir
iš kalėjimo prižiūrėtojų išgirdo apie šio krašto gy-
ventojų sovietinio genocido faktus. Paleistas iš kalė-
jimo tik 1977 m. Tačiau neilgam – po to dar 6 kartus
buvo areštuotas ir dar 5 kartus teistas. Nieko nepa-
isydamas, P. Cidzikas nenurimo, rinko parašus už su-
imtųjų kunigų Alfonso Svarinsko, Sigito Tamkevičiaus
išlaisvinimą. Kartu su politkaliniu Antanu Terlecku
jis pasirašė protestą dėl psichiatrijos, kaip bausmės
naudojimo įtariamiesiems antisovietine veikla.

1978 m. P. Cidzikas pasirašė „45 pabaltiečių Me-
morandumą” – protestą dėl bolševikinio-nacistinio Mo-
lotovo-Ribbentropo suokalbio. 1987 m. birželio mėne-
sį jis pasiūlė A. Terleckui surengti mitingą Molotovo-
Ribentropo paktui pasmerkti (į organizacinę veiklą įsi-
jungus ir kitiems, toks mitingas 1987 m. rugpjūčio 23
d. vyko prie poeto Adomo Mickevičiaus paminklo Vil-
niuje). l980–1987 m. P. Cidzikas patriotiškai nusitei-
kusiai tautiečių daliai organizavo pažintines keliones
po lietuvių etninių žemių pakraščius – Gudiją ir Ka-
raliaučiaus kraštą. 1988 m. pradžioje jis kartu su Po-
vilu Pečeliūnu ir kitais bendraminčiais įkūrė „Polit-
kalinių gelbėjimo grupę”, kurios tikslas buvo priversti
sovietų valdžią išleisti į laisvę lietuvius politkalinius.

Veikla Mažosios Lietuvos reikalų taryboje

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) nariai
yra labai dėkingi P. Cidzikui už jo dalyvavimą jos pir-
mojo dvidešimtmečio veikloje. Nors P. Cidzikas MLRT
nariu tapo tik 1990 m., jis netiesiogiai yra vienas jos
steigėjų. 1988-1989 m. P. Cidzikas surengė tris Vakarų
spaudoje didelio atgarsio sulaukusias Pasninko akcijas
su politiniais reikalavimais. Trečiojoje jų, 1989 m. ge-
gužės pabaigoje, prie ankstesnio reikalavimo paleis-
ti visus politinius kalinius jis pareikalavo pasmerkti
sovietinį Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą. Buvo
sudaryta LTSR AT pirmininko Liongino Šepečio de-
putatinė komisija P. Cidziko reikalavimams išnagri-
nėti, kuri rudeniop patenkino reikalavimą dėl politi-
nių kalinių, bet genocido nepasmerkė. Tuomet P.
Cidziko bendražygio P. Pečeliūno rūpesčiu Sąjūdis su-
būrė Mažosios Lietuvos genocido ir kultūrinio pali-
kimo komisiją, kuri L. Šepečio ir Prano Kūrio siūly-
mu 1989 m. gruodžio 18 d. buvo įteisinta kaip prie AT
Prezidiumo veikianti visuomeninė Mažosios Lietuvos
reikalų taryba.

Atėjęs į MLRT P. Cidzikas 1990 m rugpjūčio 26 d.,
talkinant kitiems MLRT nariams, Karaliaučiaus cent-

LIETUVOS DVASINIO ATGIMIMO ŠAUKLYS

re, priešais Katedros griuvėsius, surengė nesank-
cionuotas pamaldas Jono Bretkūno Biblijos ver-
timo 400 m. sukakčiai paminėti. Mišias aukojo Kau-
no kunigų seminarijos prefektas (vėliau Lietuvos
kariuomenės vyr. kapelionas) Alfonsas Bulotas. Po
to niekaip neįregistruojama Karaliaučiaus lietu-
vių katalikų bendruomenė rugsėjo 15 d. buvo įre-
gistruota ir taip prasidėjo Karaliaučiaus krašto Ka-
talikų Bažnyčios atgimimas.

1990 m. rugsėjo 2 d. P. Cidzikas, suorganizavęs
14 žmonių grupę, pradėjo Kryžiaus nešimo į Mask-
vą akciją. Intencija – pramušti bedievystės, oku-
pacinio bolševizmo antidvasingumo sieną. Per
pakelės miestus buvo einama su kryžiumi, o tarp
jų važiuojama autobusu. Milicijai buvo aiškinama,
kad einama remiant sąjungininkų derybas 4+2, kad
būtų teisiškai užbaigtas Antrasis pasaulinis karas. 

Derybų pasirašymo dieną ši grupė pasiekė
Kremlių, o ten sustabdyta, nužygiavo su kryžiumi
į žiedinę Sadovoje Kolco gatvę, o žygį KGB-istų siau-
bui baigė prie Lubiankos kalėjimo.

Prasidėjus 1991 m. sausio tragedijai, P. Cidzi-
kas kartu su architektu Donatu Daukša nuėjo
pas Aukščiausiosios Tarybos (AT) pirmininką
Vytautą Landsbergį ir AT daugumos, Sąjūdžio
klubo pirmininką Virgilijų Čepaitį, juos įtikino, jog
būtinas dvasininkų dalyvavimas dvasiniame pa-
sipriešinime Rusijos agresijai. Tuomet pirmasis,
išgirdęs kvietimą, į parlamentą atėjo stačiatikių
vyskupas Chrizostomas. Lietuvos katalikų hiera-
chams kvietimo iš Parlamento nepakako. Tuomet
P. Cidzikas, pasisakęs per televiziją, priminė, kad
visose šalyse, kai tautai būdavo sunkus metas, dva-
sininkai visada eidavo kartu su tauta – taip turi
būti ir čia. Netrukus V. Landsbergis savo eilinėje
kalboje pranešė neeilinę konstataciją: Lietuvos vys-
kupai ir kunigai remia Lietuvos Aukščiausiąją Ta-
rybą ir Lietuvos žmonių ryžtą į laisvę. Kitą dieną
keli vyskupai ir apie šimtas kunigų sugužėjo į
Aukščiausosios Tarybos posėdžių salę.

1992 m. liepos 10 d. P. Cidzikas Vilniaus arki-
katedros Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, koplyčioje
užsakytomis šv. Mišiomis pradėjo Kryžiaus neši-
mo žygį Mažosios Lietuvos 1944–1947 m. sovietinio

Petras Cidzikas

genocido aukoms atminti. Kelių šimtų žmonių kolo-
na, nuėjusi prie AT rūmų (niekas iš deputatų neišėjo),
palydėjo tuos, kurie patraukė į Karaliaučiaus sritį.
Prie Kybartų juos sutiko ir palydėjo kunigas su
tūkstantiniu žmonių būriu. Piligrimai iki Įsruties su
kryžiumi ėjo pėsti, o toliau (vietos valdžios paliepti)
– važiuoti. Pagrindinis srities laikraštis „Kalining-
radskaja pravda”, nors nelabai korektiška forma, vis
dėlto išdėstė pagrindinius P. Cidziko skelbtus teigi-
nius apie Mažosios Lietuvos genocidą, o grupę su-
stabdę Tepliuvos represinių struktūrų karininkai su-
tiko, kad aukų buvo ir paminklo joms reikia. P. Cid-
zikas daugelį savo akcijų vykdė su Kryžiaus ženklu,
tačiau reikia pažymėti, kad jis, būdamas katalikas
mistikas, tikėdamas į Dievą ir jo dvasią, iš Katalikų
Bažnyčios hierarchų laukė tauresnio ir patriotiš-
kesnio dvasingumo.

P. Cidzikui savo visuomeninei veiklai iš valstybės
institucijų paramos neteko sulaukti. Jis be valstybės
paramos, iš savo ir paaukotų lėšų leido plakatus (dalį
Mažosios Lietuvos gyventojų genocido tema ir Tilžės
akto tema). Maža to, 1996 m. už suorganizuotą ne-
sankcionuotą eiseną prie Rusijos ambasados (Vil-
niaus savivaldybė leidimo neišdavė) sovietinio Ma-
žosios Lietuvos genocido aukoms paminėti buvo te-
istas, o kitais metais už tokią eiseną nubaustas 500 Lt
bauda.

Sunkiais MLRT veiklai 1999 m. P. Cidzikas tapo
jos vicepirmininku ir išbuvo juo iki 2003 m. Tuomet
P. Cidzikas ypač siekė, kad būtų įteisinta atmintina
sovietinio Mažosios Lietuvos gyventojų genocido
diena, nuolat kėlė Karaliaučiaus krašto demilitari-
zavimo klausimą. Išskirtiniu P. Cidziko aktyvumu pa-
sižymėjo 2000-ji metai.

Vilniuje 2000 m. birželio 12–14 d. pirmą kartą Eu-
ropoje įvyko Tarptautinis kongresas „Komunizmo nu-
sikaltimų įvertinimas”, sulaukęs visuomenės atsto-
vų iš 24 pasaulio šalių, kurie kaltino komunizmo dokt-
riną ir politiką, komunistines partijas, jų sukurtus
režimus, padarytus žiauriausius nusikaltimus. Kong-
rese birželio 13 d. P. Cidzikas padarė pranešimą apie
Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą. Jis teigė,
kad Mažojoje Lietuvoje „Po Antrojo pasaulinio karo
Europos viduryje buvo sunaikinta mūsų tautos da-
lis, sutryptas jos kultūrinis paveldas ir kraštas ap-
gyvendintas civilizacinio suvokimo neturinčiais ko-
lonistais”. Jis priminė, kad: „tam, kad Lietuvoje kas-
met spalio 16 d. būtų minimas Mažosios Lietuvos ge-
nocidas, į Lietuvos Respublikos Seimą 1994, 1997, 1998,
1999 m. kreipėsi Mažosios Lietuvos reikalų taryba, ku-
rios vicepirmininku aš esu. Šių metų balandžio 26 d.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką ir jo pava-
duotoją aš patikinau, kad labai tiktų, jeigu artėjant
komunizmo pasmerkimo konferencijai Vilniuje, Lie-
tuvos Respublikos Seimas pagaliau priimtų spren-
dimą dėl sovietinio Mažosios Lietuvos genocido
aukų pagerbimo dienos”. Vienok, LR Seimas tik
2006 m. priėmė (LR prezidentas V. Adamkus patvir-
tino) įstatymą, kuriuo spalio 16-oji paskelbta atmin-
tina Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena.

2000 m. rugpjūčio mėnesį MLRT parengė P. Cid-
ziko inicijuotą „Kreipimąsi dėl visiško Karaliaučiaus
krašto demilitarizavimo”, adresuotą LR prezidentui
Valdui Adamkui, Seimo pirmininkui V. Landsbergiui,
Vyriausybės vadovui Andriui Kubiliui. Jame buvo tei-
giama, kad „mums kelia didelį nerimą ir susirūpi-
nimą kai kuriose valstybėse atgyjančios imperinės
ambicijos, stiprėjančios militarinės nuotaikos ir iš jė-
gos pozicijų sprendžiamos tarptautinės problemos”.
Buvo siūloma, kad Lietuvos Respublika kuo greičiau
inicijuotų Karaliaučiaus srities demilitarizavimo
klausimą. Deja, Prezidentas ir jo kanceliarija krei-
pimąsi ignoravo (neatsakė ir kiti adresatai). Dau-
giausia paties P. Cidziko pastangomis šį Kreipimąsi
pasirašė 29 LRS nariai, 85 Lietuvos mokslo ir kultū-
ros veikėjai.

2001 m. MLRT, parėmus Lietuvių Fondui, Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamentui, Lietuvos Res-
publikos Seimui ir Vilniaus miesto savivaldybei, spa-
lio 19-20 d. Savivaldybės rūmuose surengė tarptautinę
konferenciją „Neišspręstos Karaliaučiaus krašto
problemos”. Vienu iš konferencijos rengėjų buvo ir
P. Cidzikas. Konferencijoje dalyvavo 22 pranešėjai
(tarp jų 15 mokslo daktarų) iš penkių šalių: Vokieti-
jos Federatyvinės Respublikos, Rusijos Federacijos
(atvyko asmenų grupė iš Kaliningrado srities), Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos.

Nukelta į 11 psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Į Lietuvą atkeliauja Urugvajaus lietuvių archyvai 
Vilnius (Archyvai.lt) – Iš Urug-

vajaus į Lietuvą keliauja daugiau negu
20 kg archyvinės medžiagos, surinktos
iš ten esančios lietuvių bendruomenės.

Tarp gabenamų dokumentų – pir-
mieji Urugvajuje leisti lietuviški laik-
raščiai „Darbas”, „Laisvoji Lietuva”,
„Urugvajaus lietuvių kolonijoje”, „Nau-
joji banga”, taip pat tarpukario lietuvių
susirašinėjimai su Pietų Amerikos lie-
tuviais, visas Urugvajaus lietuvių ben-
druomenės archyvas – minėjimų, su-
sirinkimų, kongresų fotografijos, teat-
ro, renginių afišos, diplomatų kalbos.

Anot Lietuvos literatūros ir meno
archyvo specialistės ir ekspedicijos
Urugvajuje vadovės  Vaidos Jonušy-
tės, Urugvajuje atrasti archyviniai do-
kumentai svarbūs tuo, kad apie už-
sienio lietuvių veiklą vis dar žinoma
nelabai daug. 

„Susikūrusios lietuvių bendruo-

menės aktyviai palaikė Lietuvą oku-
pacijos laikotarpiu ne tik leisdamos at-
sišaukimus spaudoje, bet ir organi-
zuodamos šventes, šokių vakarus, te-
atro pasirodymus viešose erdvėse, taip
pat atstovaudamos Lietuvai konferen-
cijose, parodose, leisdamos ir platin-
damos Lietuvos istorijos knygas, buk-
letus, plakatus”, – teigė V. Jonušytė.

Taip pat į Lietuvą gabenami Urug-
vajuje esančioje lietuvių bažnyčioje ap-
tikti muziko Miko Petrausko kūriniai,
diplomatų Berutės Žukas ir Kazimie-
ro Graužinio surinkti dokumentai,
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos,
Lietuvių aktyvistų fronto, Vyriausio-
jo Lietuvos išlaisvinimo komiteto raš-
tai, taip pat garsaus Urugvajaus dai-
lininko Alfredo Stanevičiaus darbai.

Šie dokumentai bus tyrinėja-
mi  Lietuvos literatūros ir meno ar-
chyve.

Lietuva nenoriai naikina lauko tualetus
Vilnius (BNS) – Europos Komisi-

ja (EK) paragino Lietuvą per du mė-
nesius ištaisyti padėtį ir panaikinti
lauko tualetus  gyvenvietėse, kur gy-
vena daugiau kaip 2 tūkst. žmonių.
Jose turi būti įrengtos modernios nuo-
tekų sistemos. 

EK atstovybė Lietuvoje pranešė,
kad Komisija pradėjo antrąjį pažeidi-
mo nagrinėjimo etapą. 

EK 2017 metų vasarį pradėjo pa-
žeidimo procedūrą prieš Lietuvą, nes
daug šalies gyventojų vis dar nėra
prisijungę prie centralizuotos nuotekų
sistemos. Jei pažeidimas nebus paša-
lintas, Europos Teisingumo Teismas
Lietuvai gali skirti milijoninę baudą.

Anksčiau skaičiuota, jog visiems
Miesto nuotekų valymo direktyvos
reikalavimams įgyvendinti dar reikė-

tų apie 100 mln. eurų.
Seimas pernai gruodį priėmė Ge-

riamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo pataisas, pagal ku-
rias tokių miestų ir miestelių gyven-
tojai privalės prisijungti prie centra-
lizuotų nuotekų tinklų.

2018 metais Lietuvoje tokių gy-
venviečių yra 75, o šiemet dėl emigra-
cijos, skaičiuojama, liks 66. Naujovės
palies tik tuos gyventojus, kurie turi
geriamojo vandens šaltinį ar patys
tvarkosi nuotekas. 

Pagal ES direktyvą, daugiau nei 2
tūkst. gyventojų turinčiose gyvenvietėse
privalo veikti centralizuota vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo siste-
ma, o valstybė privalo užtikrinti, kad 100
proc. gyventojų turi ja naudotis. Tačiau
Lietuva šių rodiklių dar nepasiekė.

Sudarinės išnykusių kaimų žemėlapius
Vilnius (BNS) – Minint vietovar-

džių metus šiemet žadama sudarinėti
išnykusių kaimų ir kitų vietovių že-
mėlapius.

Vyriausybė patvirtino Kultūros
ministerijos pateiktą Vietovardžių
metų minėjimo 2019 metais planą. Juo
šiemet visoje Lietuvoje numatyti kul-
tūriniai, edukaciniai, įamžinimo ren-
giniai, mokslinės konferencijos ir se-
minarai, ketinama kaupti ir siste-
minti vietovardžių duomenis.

Planuojama sukurti įvairiose ša-
lies vietose išnykusių vietovardžių že-
mėlapius, išnykę kaimai bus įamžinti
pastatant ženklus, rengiamos vieto-
vardžių rinkimo ir kraštotyros eks-
pedicijos, įtraukiant į jas ir mokinius
bei jaunimą.

Vietovardžių metams skirti ren-
ginių ciklai, dokumentų ir fotografijų
parodos vyks Marijampolės, Klaipėdos,
Kretingos, Panevėžio, Pasvalio, Prienų,
Šilutės, Širvintų, Varėnos, Vilkaviškio
rajonų ir kitose šalies savivaldybėse.
Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, ant Vo-
rutos piliakalnio surengus teatrali-
zuotą programą numatoma pažymėti
Anykščių rajono savivaldybės terito-
rijoje išnykusius vietovardžius.

Taip pat numatomi  gražiausio
Lietuvos vietovardžio rinkimai.

Šia iniciatyva vyriausybė siekia
akcentuoti senuosiuose kaimų ir vien-
kiemių pavadinimuose glūdinčią „et-
nologinę, lingvistinę, istorinę, kultū-
rinę” ir kitą svarbią bei saugotiną in-
formaciją, kaip Lietuvos ir pasaulio
kultūros palikimo dalį.

„Lietuvos vietovardžiai – tai at-
minties ir kalbos lobynas, o kartu –
mūsų protėvių kūrybingumo išraiška.
Praturtinkime savo dabartį, juos įam-
žindami ir prakalbindami naujai”, –
sako kultūros ministras Mindaugas
Kvietkauskas.

Lietuviai  tuokėsi laivuose, kino teatre, pievoje 
Vilnius (LRT radijas) – Lietuviai

pernai tuokėsi laivuose, kino teatre,
pievoje prie Baltojo tilto.

Pernai devynios klaipėdiečių po-
ros santuoką registravo laive „Meri-
dianas”. Sostinėje populiariausios vie-

tos be Santuokų rūmų buvo Rotušė,
Vilniaus universiteto Botanikos so-
das ir Verkių rūmai.

Buvo porų, kurios tuokėsi ant
Tauro kalno laiptų, kino teatre, pievoje
prie Baltojo tilto.

JAV vyriausybės uždarymas kainavo 6 mlrd. dolerių
New Yorkas (ELTA) – JAV prezi-

dento Donald Trump sukeltas bepras-
mis vyriausybės uždarymas baigėsi,
bet šalies ekonomikai kainavo ma-
žiausiai 6 mlrd. JAV dolerių, skelbia
reitingų agentūros „S&P Global Ra-
tings” analitikai. 

Anot agentūros, Washingtoną pa-
ralyžiavusi ir 800 tūkst. federalinių dar-
buotojų penkias savaites be darbo už-
mokesčio palikusi prastova ekonomi-
kai „tikriausiai kainuos daug dau-
giau, nes tikėtasi anksčiau.” 

Nors tiksli vyriausybės uždarymo
kaina JAV ekonomikai kol kas nėra
aiški, „S&P” analitikai skaičiuoja,
kad ji galėtų būti maždaug 300 mln.
JAV dolerių didesnė už sumą (5,7 mlrd.

dolerių), kurios reikalauja šalies pre-
zidentas sienai su Meksikai pastatyti. 

Sausio 25 dieną D. Trump pasida-
vė spaudimui ir nutraukė rekordiškai
ilgai, net 35 dienas, trukusį uždarymą,
pasirašydamas įstatymą, kuriuo trims
savaitėms vėl atidaroma vyriausybė.
Jam teko kol kas atsisakyti reikalavi-
mo, kad Kongresas patvirtintų reika-
lingus milijardus dolerių, už kuriuos
šalies pietuose turėtų iškilti rinkė-
jams pažadėta siena. 

Jeigu D. Trump po trijų savaičių,
vasario 15 d., vėl nuspręstų paraly-
žiuoti vyriausybės darbą, būtų pakirs-
tas vartotojų pasitikėjimas ir sušlu-
buotų šalies ekonomika, perspėja age-
tūros „Moody’s Analytics” analitikai. 

JT svarsto politinę krizę Venesueloje
New Yorkas (BNS, ELTA) – Jung-

tinių Tautų Saugumo Taryba  inicia-
tyva ėmėsi svarstyti paaštrėjusią po-
litinę krizę Venesueloje.

Savo kalboje JAV valstybės sekre-
torius Mike Pompeo  paragino visas JT
valstybes nares palaikyti šią savaitę
Venesuelos prezidentu pasiskelbusį
Juan Guaido ir pasmerkė jo varžovą
prezidentą Nicolas Maduro remiančias
Kiniją ir Rusiją.

Kelios valandos iki posėdžio Di-
džioji Britanija, Ispanija, Prancūzija ir
Vokietija pateikė N. Maduro ultima-
tumą ir perspėjo, jog pripažins opozi-
cijos vadovą J. Guaido Venesuelos pre-
zidentu, jei šalies vyriausybė per aš-
tuonias dienas nepaskelbs pirmalaikių
rinkimų.

Tuo metu Rusijos ambasadorius
prie JT Vasilijus Nebenzia nepritarė,
kad JT Saugumo Tarybos neeilinis
posėdis apskritai būtų šaukiamas.
Diplomatas pareiškė, jog Caracas ne-
kelia grėsmės pasaulio saugumui ir ap-
kaltino Washingtoną mėginimu „įvyk-
dyti šalyje valstybės perversmą”.

Venesueloje jau ketverius metus

tęsiantis giliai ekonomikos krizei, pri-
vertusiai milijonus venesueliečių pa-
bėgti iš šalies arba gyventi pusbadžiu,
J. Guaido mėgina nuversti socialistą N.
Maduro, anksčiau šį mėnesį prisaik-
dintą antrai kadencijai po prieštarin-
gai vertinamų rinkimų.

N. Maduro perrinkimą gruodį gin-
čija opozicija ir kritikuoja tarptautinė
bendruomenė, bet prezidentą iki šiol
remia įtakinga Venesuelos kariuome-
nė.

Venesuelos prezidentas Nicolas
Maduro atmetė Europos lyderių pa-
reikštą aštuonių dienų ultimatumą
naujiems rinkimams surengti. 

„Niekas mums negali reikšti ulti-
matumo”, – teigė šalies lyderis. 

Sausio 23 dieną N. Maduro pa-
skelbė, kad Venesuela nutraukia dip-
lomatinius santykius su JAV ir ame-
rikiečių diplomatams davė 72 val. ša-
liai palikti. 

Taip N. Maduro sureagavo į JAV
prezidento Donald Trump sprendimą
J. Guaido pripažinti laikinuoju prezi-
dentu. Tačiau vėliau įsakymas dėl
diplomatų išsiuntimo sustabdytas.

D. Trump bendravo su Rusija ir „WikiLeaks”
Washingtonas (BNS) – JAV va-

dovas Donald Trump ir jo artimiausi
patarėjai per 2016 metų prezidento rin-
kimų kampaniją ir iki inauguracijos
per 100 kartų kontaktavo su Rusijos ir
vyriausybių paslaptis viešinančio tink-
lalapio „WikiLeaks” atstovais bei jų tar-
pininkais, paskelbė tyrimą atlikęs laik-
raštis „The New York Times”.

„Per 2016 metų prezidento rinki-
mų kampaniją ir pereinamąjį laiko-
tarpį Donald Trump ir mažiausiai 17
jo rinkimų štabo atstovų palaikė ryšius
su rusais, „WikiLeaks” atstovais ar jų
tarpininkais”, – rašo dienraštis.

Pasak laikraščio, minėtus kon-
taktus sudaro per 100 asmeninių suti-
kimų, pokalbių telefonu, SMS ir „Twit-
ter" žinučių bei elektroninių laiškų.

„The New York Times” duomeni-
mis, su būsimu prezidentu keletą kar-
tų bendravo azerbaidžaniečių ir rusų
kilmės verslininkas Arasas Agalarovas
ir jo sūnus Eminas. Abudu padėjo or-
ganizuoti vieną prieštaringai verti-
namą susitikimą, įvykusi 2016 metais
dangoraižyje „Trump Tower”.

Remiantis leidinio tyrimu, D.
Trump asmeniškai kontaktavo su Ru-
sijos atstovais mažiausiai šešis kartus.

Katalikų Bažnyčia „nemokėjo įsiklausyti”
Panamos mies-

tas (Vatikano radi-
jas) – Popiežius Pran-
ciškus kreipdamasis į
kunigus ir semina-
ristus pripažino, kad
skandalų dėl lytinių
nusikaltimų ir jų
dangstymo krečiama
Romos Katalikų Baž-
nyčia yra „sužeista
nuodėmės”.

Kalbėdamas per
Mišias vienoje kated-
roje Panamos mieste
pontifikas pareiškė,
kad dvasininkija ir religinės ben-
druomenės pavargo „matyti nuodė-

mės sužeistą Bažnyčią, kuri dažnai neį-
siklausydavo į visus tuos klyksmus”.

Popiežius Pranciškus pripažino, kad Bažnyčia buvo kurčia.
Scanpix nuotr. 

Degučių, Širvintų rajono išnykusio kaimo,
gyventojai. Širvis.lt nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurGai aKiŲ liGos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DaNtŲ GYDYtojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
VIOLETA JANINA (LITA)
AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)

Mirė 2019 m. sausio 15 d.
Gyveno Daytona Beach, FL.
Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kar-

 tu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vo-
 kie tijoje, po to atvyko į Ameriką.

1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, kuris dirbo patologu Ve-
 terans Administration. Susilaukė 4 vaikų. Šeima gyveno Man te-
 no, IL, Brecksville, OH, Chicago, IL, Togus, ME, North Chicago ir
Lake Forest, IL. Po vyro mirties 1993 m. Violeta persikėlė gyven-
ti į Daytona Beach, FL.

Nuliūdę liko: broliai Ramūnas (Irena ir Angelika) ir John-Arū -
nas (Noi); sūnūs Jonas (Joellen), Julius (Marlena), Augustinas-Au -
gie, dukra Onytė; anūkai Andrew (Nami), Kate, Aleksandra, Ant-
hony, Christina, Adrian Zarantonello (Rachel); proanūkas Par  ker,
taip pat daug dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir pro sū nėnų.

Velionės palaikai buvo kremuoti Daytona Beach. 
Apie atsisveikinimą Čikagoje artimiesiems šeima praneš vė-

liau.

Nuliūdę artimieji

Atkelta iš 10 psl.

Konferencijos išvadose ne tik Bal-
tijos jūros regiono valstybių, bet ir Di-
džiosios Britanijos, Prancūzijos, Eu-
ropos Sąjungos, taip pat Rusijos Fede-
racijos vadovų dėmesys buvo atkreip-
tas į Karaliaučiaus krašto statusą ir jo
vietą būsimoje Europoje. Susidomėji-
mą ir padėką konferencijos organiza-
torei MLRT pareiškė Europos Sąjungos
Komisijos pirmininkas R. Prodi, Di-
džiosios Britanijos ministras pirmi-
ninkas T. Blair ir jos Užsienio reikalų
ministerijos skyriaus vadovas R.
O’Brien, Latvijos užsienio reikalų mi-
nistras I. Bērziņš, Belgijos ministras
pirmininkas G. Verhofstadt. Kaip ir į
2001 m. Kreipimąsi dėl Karaliaučiaus
krašto demilitarizavimo, jokio dėmesio
į konferencijos išvadas nesulaukta nei
iš LR Prezidento V.  Adamkaus, nei iš
LR ministro pirmininko A. Brazausko.
Informacija apie konferenciją ir jos iš-
vadas buvo išsiuntinėta didiesiems

Lietuvos laikraščiams. Išspausdino
tik „Lietuvos aidas”, „XXI amžius”,
taip pat „Tautininkų žinios”, „Done-
laičio žemė”, „Mokslo Lietuva”.

2002 m. kovo 28 d. MLRT paskelbė
programinį pareiškimą „Karaliau-
čiaus krašto ateitis – su Lietuva!” Jį pa-
sirašė ir P. Cidzikas. 

Prisiminėme, deja, ne viską, ką
Mažosios Lietuvos (o ir visos Lietuvos)
labui yra nuveikęs Petras Cidzikas. Gal
apie šį tautos sąžinės įsikūnijimo as-
menį daugiau parašys kiti. Galbūt. O
aš, šio pasakojimo pabaigai pateiksiu
tokį Vydūno draugijos garbės pirmi-
ninko (o ir MLRT nario) dr. Vacio Bag-
donavičiaus vertinimą: „Petras Cidzi-
kas – ne tik drąsaus kovotojo, bet ir tei-
singo, giliai dvasingo žmogaus idealas.
Tokių žmonių dabarties Lietuvai labai
reikia, tad Jo iškeliavimas – didžiulė
netektis mums visiems”.

Vytautas Šilas – MLRT pirminin-
kas.

LIETUVOS DVASINIO 
ATGIMIMO ŠAUKLYS

Birutė Putrius 
„The Last Book Smuggler”

Naujausias rašytojos Birutė Putrius romanas ,,The Last Book

Smuggler” (Paskutinis knygnešys) aprašo spaudos draudimo laikotarpį
Lietuvoje, kada knygnešiai slapta gabendavo į Lietuvą rusų caro uždraus -
tą lietuvišką spaudą. Romanas parašytas anglų kalba. Pagrindiniai vei-
kė jai: senas knygnešys Viktoras, jo vaikaitė Ada ir Adą įsimylėjęs jau-
nuolis Jo nas. Knygnešystė persipina su mei lės ir išdavystės intriga. Ra-
šytoja vaizdingai aprašo lietuvių pasipriešinimą spaudos draudimui ir
kartu į siuže tą įpina magiškojo realizmo žanro elementų.

Birutė Putrius, Čikagoje užaugu si, o dabar Californijoje gyvenan-
ti lietuvė rašytoja, gerai išstudijavo šį įdomų Lietuvos istorijos laikotar-
pį. Jos senelis Mykolas Putrius buvo knygnešys, o iš savo tėvelio ra-
šytoja girdėjo daug pasakojimų apie tuos laikus. Šie pasakojimai pa-
žadino rašytojos vaizduotę.  

Romaną ,,The Last Book Smuggler” galite įsigyti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina – 20 dol.  (Illinois valstijos pridė-
ti nės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu –
5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.
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www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

� Brangūs skaitytojai, dėl artėjančių rekor-
dinių šalčių ,,Draugas” nedirbs sausio 30 d.,
trečiadienį. Kitas laikraščio numeris išeis
šeštadienį, vasario 2 d. Būkite atsargūs ir sau-
gokite savo sveikatą. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) vasario 3 d. 10 val. r. švęsime ketvirtąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Šv.
Mišios lietuviškai taip pat vyksta ketvirtadie-
niais 8:30 val. r. Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� New Yorke studijuojantis lietuvių jaunimas
kviečia bendruomenę į susipažinimo-diskusijų
popietę, kuri vyks SLA patalpose vasario 3 d.,
sekmadienį, nuo 3 val. p. p. Popietės metu
studentai pristatys savo veiklą, pomėgius ir dar-
bus. Po pranešimų vyks diskusija su įvairių kar-
tų lietuvių bendruomenės atstovais apie šiuo-
laikinės Lietuvos viziją ir lietuvybės sklaidą už

Atlanto. Renginys vyks anglų ir lietuvių kal-
bomis. Bus vaišės. Daugiau informacijos
tel. 978-564-9904 arba el. paštu: justi-
nas.grigaitis@gmail.com

� Vasario 12 d., antradienį, 7 val. v. Scan-
dinavia House, 58 Park Avenue, New York,
NY 10016, bus rodomas Roko Darulio ir Ro-
naldo Buožio dokumentinis filmas ,,Rūta” apie
olimpinę plaukimo čempionę Rūtą Meiluty-
tę. Kviečia LR generalinis konsulatas New Yor
ke.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Portlando apy-
linkės valdyba kviečia į iškilmingą Lietuvos Res-
publikos Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks vasario mėn. 16 d. Latvių salėje. Pradžia
– 5:30 val. p. p. Kalbės Kovo 11-osios akto
signataras ir politikos apžvalgininkas Rimvy-
das Valatka. Koncertuos Portlando lituanisti-
nės mokyklos ,,Atžalynas” auklėtiniai bei tau-
tinių šokių grupė ,,Aitvaras”. Suneštinės vai-
šės. Daugiau informacijos: info@portlandlit-
huanians.com arba tel: 503-267-0804.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

CIURLIONIO   GALERIJOJE   cikagoje

Ieva  BagdonE

ŠIUOLAIKINIO MENO PARODOS ATIDArYMAS 
ir susitikimas su autore

VASARIO 23D.          14.00VAL.^ ^

5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Remėjai:

V I Z I J s

       

Vasario 10 d.
3 val. p. p.
Carl Sandburg High
School
Performing Arts Center
13300 S. La Grange Rd.
Orland Park
IL 60462

Daugiau inf. tel.
630-640-9817
773-547-0520

Bilietai: Old Vilnius,
Smilga, Rūta,
Lithuanian Plaza.

Bilieto kaina 
40–60 dol.

Dalyvauja:
Liudas Mikalauskas
(LT)
Deivis Norvilas (LT)
Renata Norvilė (LT)

Nida Grigalavičiūtė

Linas Sprindys

Aušra
Jasaitė-Paulauskas

Ramūnas Paulauskas

Julius Jokimas

Tautinių šokių 
kolektyvas
SUKTINIS

Lietuvių Operos
Čikagoje Choras ir kiti

Režisierius
Nerijus Petrokas (LT)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
gimimo dangui diena – sausio 27-oji
Palaimintasis Jurgi,  melski už mus!

MALONIŲ KNYGELĖ

Siunčiu _________ dol.              Prašau  išsiųsti ______ knygelę (ių)

Vardas _________________________________________________

Adresas ________________________________________________

Miestas _________________Valstija  _________ Zip Code ________ 

Tel. ____________     El.paštas______________________________

Daugiau inf. tel. 773-585-9500

Tik tam, kuris yra artimas,
patikime savo rūpesčius ir
laukiame pagalbos, užtari-
mo. Tokį artimą palaimintą-
jį Jurgį atrado šioje knygelėje
spausdinamų liudijimų au-
toriai. Jie visi kreipėsi į pa-
laimintąjį dramatiškose si-
tuacijose ir užtikrina mums,
kad nesuklydo.

Čia paprastai aprašomi
atsitikimai ženklai surinkti
ne tam, kad ką nors kuo
nors įtikintų. Jie liudija tik tai,
kad su tikėjimu, malda, vil-
timi galima žengti toliau ir at-
siverti kitai – antgamtinei –
tikrovei.

Kun. Adamas Bonieckis MIC

Įsigykite šią knygelę!
Auka – 10 dol. (su persiuntimu). 

Čekį prašome išrašyti ir siųsti:  
DRAUGAS,  Palaimintasis Jurgi – Malonių Knygelė

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Pagal Petro Cvirkos romaną

„Meisteris ir  sūnūs”
Kompozitorius 

Algimantas Bražinskas

PLC praneša, kad pagrindinis įėjimas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją laikinai

uždarytas – vyksta lauko kryžiaus remonto darbai. Administracija atsiprašo

dėl nepatogumo ir prašo naudotis rytiniu, vakariniu arba šiauriniais įėjimais

į pastatą.


