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Tapyti nelabai sunku, jei nemoki. Bet jei moki (...), tuomet kitas reikalas – Auguste Renoir

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 72 dienos

„Tokių renginių pasitaiko
nedažnai” – 6 psl. 

Kelias ilgas ir gražus – 10 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Ar žinote, kur JAV stovi Mindaugo pilis? Kur oro
uostas, iš kurio pakilo Steponas Darius ir Sta-
sys Girėnas? Kaip rasti viešbutį, kuriame dirbo

ir „Baltą drobulę” sukūrė Antanas Škėma?
Daugiau nei trys šimtai vietų su tiksliomis koor-

dinatėmis sugulė į interaktyvų lietuviškų vietų
JAV žemėlapį ir juo visiems galima naudotis jau nuo

šiandien.
Žemėlapį sukūrė iš ekspedicijos po 11 šiaurry-

tinių JAV valstijų grįžusi „Tikslas – Amerika” ko-
manda, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
proga rinkusi informaciją apie įspūdingiausias ir
svarbiausias lietuviškas vietas. 

– 3 psl. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį pirmadienį Lietuvą pasiekusi žinia
apie dailininkės, meno mecenatės Magdalenos
Birutės Stankūnienės netektį sukrėtė daugelį

ją čia pažinojusių ir labai mylėjusių žmonių. Visa
savaitė iki jos laidotuvių šeštadienį buvo liūdna, pa-
žymėta gedulo ženklu, nors pati Magdutė, kaip ją
daugelis vadino, turbūt nebūtų pritarusi tokiam ge-
dėjimui ir kvietusi švęsti gyvenimą, kaip pati
šventė visus jai skirtus metus. 

Jau tą pirmadienį šviesus dailininkės, Mari-
jampolės garbės pilietės atminimas buvo pagerb-
tas savivaldybės tarybos posėdyje. Marijampolės
merė Irena Lunskienė priminė M. B. Stankūnienės
nuopelnus Marijampolei ir visai Lietuvai, tarybos
nariai ir posėdžio svečiai pagerbė jos atminimą ty-
los minute. 

Netrukus ir Vilkaviškio krašto muziejuje Pa-
ežerių dvare, kur saugoma daugybė dailininkės
gimtajam kraštui dovanotų daiktų – baldų, rūbų,
įvairiuose pasaulio kraštuose supirktų lėlių, pa-
veikslų, dailės albumų ir kitų buvo uždegta atmi-
nimo žvakė, šalia padėta knyga apie dailininkę
„Vieškelis mano dienų”, išleista nedideliu tiražu Či-
kagoje 1999 metais. 

– 5 psl. 

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV:
„ŠIS ŽEMĖLAPIS – TAI,

KO SENIAI REIKĖJO
VISIEMS LIETUVIAMS”

Negęstanti asmenybės šviesa
Gimtoji žemė ištarė paskutinį „sudiev” dailininkei

M. B. Stankūnienei

Dailininkės atminimas pagerbtas Marijampolėje.



Rusijos karinė bazė – šnipų irštva

Atvirai kalbant, nesuprantu, kodėl ES iš viso flir-
tuoja su šiandienine Armėnija? Juk šioje šalyje se-
nokai dislokuotos Rusijos karinės bazės. Jos – Gium-
ri mieste. Be kita ko, Jerevano ir Maskvos sutartis
dėl karinių dalinių dislokacijos Armėnijoje – ne vie-
nadienės, jos – ilgalaikės. Tad norėtųsi ironiškai dis-
kutuoti su ES vadovais: gal pirmiau palaukime, kada
iš Armėnijos pasitrauks rusiška kariauna, ir tik po
to bandykime Armėniją už ausų tempti į ES? Negi
ES vadovai nepajėgia suvokti, kad dabartinės Ar-
mėnijos stūmimas ES pusėn – tai kartu ir rusiško-
jo karinio Trojos arklio inkorporavimas į ES struk-
tūras? Nebent Briuselio biurokratai mano sugebė-
sią pergudrauti Kremlių – armėnus integruojuos į
ES, o Rusijos karinę bazę su karinėmis žvalgybomis
ir kontržvalgybomis paliks anapus durų. Ir vis dėl-
to naivu manyti: jei Kremliaus vadovybė grubiai, pa-
naudodama karinę jėgą, trukdė Modovai, Ukrainai
ir Gruzijai artimiau bičiuliauti su ES, tai Armėni-
jai – netrukdys? Juk čia pat po ranka – Giumri dis-
lokuoti daliniai.

Neatmestinas ir pats niūriausias variantas. Pati
Rusija stumia Armėniją į ES siekdama kartu su ja
įkelti Europon ir savo karines žvalgybas. ES vado-
vai nesuvokia, kad į Europą, kurią Rusija ir taip vi-
sais įmanomais būdais skaldo, atplūs dar daugiau
Kremliaus įtakos agentų?

Į ES tempiama agresorė

ES su Jerervanu neturėtų flirtuoti dar ir dėl to,
kad Armėnija iš Azerbaidžano kartu su rusiška ka-
rine pagalba atėmė Kalnų Karabachą. ES yra pa-
skelbusi ne vieną rezoliuciją, kurią pasirašiuosios
Europos valstybės pareikalavo, kad armėnų gink-
luotos pajėgos nedelsiant pasitrauktų iš svetimų te-
ritorijų. Bet šį reikalavimą Jerevanas ignoruoja ne
vieną dešimtmetį. Tad ar nevertėjo Europai elgtis
principingiau – pirma tegul Jerevanas įgyvendina
jam iškeltus reikalavimus, t.y. grąžina Azerbaidža-
nui tai, ką iš jo pagrobė, ir tik tada sėskimės prie de-
rybų stalo dėl rimtų draugysčių? Juk Armėnija
savo ordų išvedimą iš Kalnų Karabacho vilkina
daugiau nei du dešimtmečius...

Taigi turime akivaizdžius dvigubus standartus:
rimtesnės nei iki šiol Rytų partnerystės siekiančios
Ukraina, Moldova, Baltarusija, Azerbaidžanas ir
Gruzija nėra okupavusios svetimų teritorijų, todėl

joms, suprantama, ir teikiama Europos
pagalba. Bet Europa tuo pačiu kažkodėl
tiesia pagalbos ranką ir Armėnijai,
kuri okupavusi Kalnų Karabachą (Lie-
tuva ir visos kitos ES bei NATO narės
pripažįsta Azerbaidžano teritorinį vien-
tisumą drauge su Kalnų Karabachu).
Mano supratimu, ES netinka rimta
draugystė su šalimis agresorėmis.

Chodžaly šturmo dalyvis

Šių eilučių autoriui taip pat keista, kai Briuse-
lyje surengtose Rytų partnerystės derybose kai ku-
rių šalių prezidentai nevengė fotografuotis su Ar-
mėnijos prezidentu Seržu Sargsianu. Argi jie neži-
no, kad S. Sargsianas – Azerbaidžano miesto Cho-
džaly šturmo dalyvis? Nejaugi jie nieko negirdėjo,
kad Chodžaly šturmo metu žuvo labai daug azer-
baidžaniečių civilių?

Remiantis organizacijos Human Rights Watch
pranešimais, Chodžaly šturmas prasidėjo 1992-aisiais
iš vasario 25-osios į vasario 26-ąją. Oficiali Chodža-
ly aukų statistika tokia: žuvo 613 azerbaidžaniečių.
Vadinamosios „Didžiosios Armėnijos” kūrėjai buvo
negailestingi: iš 613 žuvusiųjų – 63 vaikai, 106 mo-
terys ir 70 senelių. Šiandien taip pat žinoma, jog po
Chodžaly šturmo 487 azerbaidžaniečiai buvo su-
žeisti, be žinios dingo 150, armėnų ir rusų ginkluo-
tųjų pajėgų įkaitais tapo 1275 azerbaidžaniečių tau-
tybės asmenys.

Svarbu pabrėžti, jog jungtinės armėnų teroris-
tų ir rusiškojo 366-ojo pulko pajėgos apšaudė net tuos
azerbaidžaniečius, kurie bėgo iš miesto į Azerbai-
džano gilumą. Taigi buvo žudomi net absoliučiai jo-
kio pavojaus nekeliantys pabėgėliai – civiliai.

Seržo Sargsiano prisipažinimas

Taigi vieša paslaptis: S. Sargsianas dalyvavo štur-
muojant Chodžaly. Todėl ir klausiu, ar šiandien
įmanomos taikios derybos dėl Kalnų Karabacho su-
reguliavimo, kol Armėnijai vadovauja vienas iš
Chodžaly „didvyrių”?

Kalbant apie Seržą Sargsianą verta prisiminti,
kad 2012-ųjų metų vasario 24 dieną tarptautinio Kar-
negio fondo ekspertas Thomas de Waal oficialiame
fondo tinklapyje paskelbė straipsnį „Prezidentas, in-
terviu ir tragiškos metinės”, kuriame pateikė visą
2000 metų gruodžio 15-osios dienos pokalbį su Ar-
mėnijos gynybos ministru S. Sargsianu (vėliau – pre-
zidentas) rusų kalba. Duodamas interviu S. Sarg-
sianas pripažino: „Iki Chodžaly įvykių azerbaidža-
niečiai manė, kad mes tik juokaujame. Azerbaidža-
niečiai manė, jog armėnai – žmonės, kurie nepajėgs
pakelti rankos pieš taikius gyventojus. Visa tai rei-
kėjo perlaužti. Taip ir išėjo”.

Bet juk kryptingas civilių žudymas remiantis tau-
tine priklausomybe – karo nusikaltimas ir nusikal-
timas žmoniškumui. Gal S. Sargsiano vieta – ne gar-
bingose Briuselio salėse, o Hagos tarptautiniame tri-
bunole?

Praėjusį savaitgalį Briuselyje
dirbo penktasis Rytų partne-
rystės viršūnių susitikimas. Ko-
kia jo praktinė nauda?

Kol kas neginčijami tik šie faktai:
į Belgijos sostinę sugužėjo dele-
gacijos iš 28-ių Europos Sąjungos

(ES) valstybių ir šešios Rytų partnerystės
šalys. Posėdžių metu įvertinta pažanga ir nubrėžtos
tolesnės programos gairės. 

Briuselio derybose dalyvavusi Lietuvos res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė gilesnio
Rytų šalių suartėjimo su ES perspektyvas aptarė su
Ukrainos Prezidentu Petro Porošenko bei Moldovos
premjeru Pavelu Filipu.

Pasak Prezidentės, nuo Vilniaus susitikimo ir
Maidano praėjus ketveriems metams, pasiekta
reikšmingų rezultatų – Ukraina, Gruzija ir Moldo-
va tapo asocijuotomis ES partnerėmis. Tačiau, šalies
vadovės teigimu, Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos
ateitis glūdi jų pačių rankose. Tolesnė perspektyva
priklauso nuo šių valstybių noro, politinės valios ir
nuoseklaus darbo įgyvendinant žmonių gerovei gy-
vybiškai svarbias reformas.

Beje, susitikimo metu sutarta, kad trys ambi-
cingesnius tikslus keliančios asocijuotos partnerės
– Ukraina, Gruzija ir Moldova – dar labiau stiprins
bendradarbiavimą su ES, ypač gaunant politinę, eks-
pertinę ir finansinę paramą.

Taip pat patvirtintas 20-ies prioritetų planas iki
2020 metų. Tarp jų – bendradarbiavimo gilinimas su
ES bendros saugumo ir gynybos politikos, kovos su
hibridinėmis grėsmėmis, kibernetinėmis atako-
mis, strateginės komunikacijos ir atsparumo pro-
pagandai stiprinimo srityse.

Lietuvai ypač svarbu, kad mūsų valstybės vadovė
plenarinėje sesijoje iškėlė Astravo atominės elekt-
rinės klausimą. Prezidentės teigimu, bendradar-
biavimą su Baltarusija  itin komplikuoja tai, kad jos
teritorijoje surengtos agresyvios prieš Vakarus nu-
kreiptos puolamojo pobūdžio pratybos „Zapad”, o
Astravo AE statoma ignoruojant tarptautinius bran-
duolinės saugos ir skaidrumo reikalavimus.

Prezidentė taip pat pabrėžė, kad šią branduoli-
nę jėgainę statanti Rusijos įmonė „Rosatom” kelia
didelį nepasitikėjimą, nes neigia ir nuslėpė virtinę
pavojingų incidentų, tarp jų ir neseniai įvykusį ra-
dioaktyvių medžiagų nuotėkį Čeliabinske. Todėl Lie-
tuva šį klausimą kelia aukščiausiu lygiu ES ir sie-
kia, kad Europa panaudotų visą savo įtaką bran-
duolinei saugai ir skaidrumui užtikrinti. 

Tad apibendrinant 5-ąjį Rytų partnerystės su-
sitikimą galima teigti, kad jis neatnešė didelių ne-
tikėtumų bei sensacijų. Tiesiog trys šalys (Ukraina,
Gruzija ir Moldova) – arčiau ES vartų, kitos trys vals-
tybės (Baltarusija, Azerbaidžanas ir Armėnija) – sto-
vi kiek atokiau. 

Kol kas tėra vienas neaiškumas – ES požiūris į
Armėniją. Lietuvos Prezidentės spaudos tarnyba pra-
nešė, kad Briuselyje pasirašyta „ES išsamaus ir su-
stiprinto bendradarbiavimo sutartis su Armėni-
ja”.

Kodėl būtent – „išsami” ir „sustiprinta”? Ką gero
padarė Armėnija, kad nusipelnė „išsamaus ir su-
stiprinto bendradarbiavimo?” Šia tema jau išsiun-
čiau keletą klausimų Lietuvos europarlamenta-
rams, pavyzdžiui, Algirdui  Saudargui, Laimai And-
rikienei ir Valentinui Mazuroniui, prašydamas iš-
samių paaiškinimų. O kol jų sulauksiu, pateikiu ke-
letą neginčijamų faktų, kurie kelia daugiausia prieš    -
taringų minčių.

2 2017 GRUODŽIO 5, ANTRADIENIS DRAUGAS

ES nedera tiesti draugystės
rankos šalims agresorėms
GINTARAS VISOCKAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

Internetinė prenumerata – metams $115.00 
TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA

JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00
Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)

Į Lietuvą ir kitas  šalis oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00, paprastu paštu – metams $70.00
Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Skaitykite „Draugą” 
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje, gamtoje – visur,
kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!



rų yra likę nedaug, bet, pasirodo, kai kas vis dar likę.
Pvz., ir šiandien išsigandę imame ir spjauname į
šoną, nors tik iš įpročio. Vaikystėje, prisimenu, su-
augusieji sakydavo, kad iš išgąsčio galima prieme-
tį gauti. Kas tas priemetis, šiandien galiu tik įtarti,
greičiausiai koks nors traukulys. O, prisimenu,
kai vyras archeologas prieš 20 metų kasinėdavo ar-
cheologines gyvenvietes Švenčionių rajone, prie
Kretuono ežero, jį globojo nuostabios širdies kai-
mynė Genutė Maldžiuvienė (duok, Dieve, jai Dan-
gaus karalystę, ji buvo tarsi šventoji). O ši tai jau tik-
rai buvo prietaringa, ir apskritai tame Pietryčių Lie-
tuvos krašte visi vietiniai žmonės buvo ir tebėra prie-
taringi. Pvz., ji pati pasakojo, kad kai dėdavo perėti
viščiukus, vištą apraišiodavo įvairių spalvų me-
džiagos skiautelėmis, kad viščiukai išeitų kuo mar-
gesni ir gražesni. Ir manydavo, kad tai padeda. Kai
vyrui einant pieva įgėlė gyvatė, ji pasiuntė jį pas už-
kalbėtoją. Padėjo tai jam ar nepadėjo, nesuprasi, bet
po kelių dienų sutinusi koja atsileido ir jis išgijo. Tuo-
se kraštuose, pvz., į tvartą svetimų, net ir kaimynų
neįsileidžiama, kad akis gyvulių nenužiūrėtų. O pati
neseniai buvodama tame krašte buvo subarta, kad
ranka nuo stalo bandžiau nubraukti trupinius. Mat
stalą reikia šluostyti mazgote, nes ranka gali sėkmę
išbraukti.

Per kartų kartas

O kiek siekia mūsų tiesioginė atmintis – per-
duodama iš kartos į kartą? Esu pagalvojusi – kad ste-
buklingai toli. Pvz., mano dėdė Vincas, mamos bro-
lis, kuris mirė šiais metais būdamas 93 metų, man
pasakodavo apie savo senelę, kurią jis prisiminė iš
tų laikų, kada jam buvo 6–8 metai (buvo maža, su-
silenkusi į kabliuką). O jo senelė buvo gimusi ma-
žiausiai apie 1850-uosius. Taigi reikia tik nusistebėti,
kaip iš toli mes galime gauti tiesioginių liudijimų.
Žinome, jeigu jų ieškome ir siekiame. O, įsivaizduoju,
kad senovėje, kai nebuvo knygų, radijo, TV ar in-

terneto, žmonės taip perdavinėdavo ži-
nias iš praeities į ateitį. Ir taip iš kar-
tos į kartą. Ir tai galėjo būti nerašytas
įstatymas. Pvz., aš savo anūkams ga-
lėčiau papasakoti, ką man dėdė galė-
jo papasakoti girdėjęs iš savo senelės.
O anūkai nusineštų į dar tolimesnę at-
eitį – savo anūkams. (Ir tas laikas ap-
imtų kokių 200 metų istoriją.) Ir tai
būtų tiesioginis perdavimas – kaip
sako – iš lūpų į lūpas. Bet mes to ne-
siekiame. Palyginus labai mažai ką

esu išklaususi ir užrašiusi iš savo tėvų ir senelių. Ir
tik šiandien, kai jų nebėra, suprantu, kaip blogai pa-
dariau ir kokį nuostolį sau ir ateities kartoms pa-
dariau. Ir dabar tas pačias klaidas daro mano vaikai,
kuriems neįdomu, ką aš žinau. Jiems viskas tame gi-
minės praeities kartų labirinte maišosi ir susilieja.
Ir jie net nesistengia įsiminti. Jie taip pat susigriebs
tada, kai bus mano amžiaus, ir daug kas bus per vėlu,
kaip sakoma, šaukštai po pietų. Visi žinovai uturiuos
jau ten, Amžinybėje.

Senovės pasakomis, mįslėmis ir kita išmintimi
mūsų senolių būdavo pasakojama tikra istorija.
Kaip jie suprato. Šiandien mums atrodo, kad tose pa-
sakose tarsi viena fantastika, vaizduotės vaisiai, bet
greičiausiai tos informacijos mes tiesiog dar ne-
mokame paimti, suprasti, – ką jie sakė ir mums no-
rėjo palikti. Pvz., geologai, archeologai, etnografai
jau supranta, kodėl, pvz., apie dažną ežerą yra pa-
saka, neva ten yra nuskendęs miestas. Tose pasakose
esanti racionali žinutė. Vieni tokių ežerų vadinami
karstiniais. Jie susiformavo palyginus neseniai,
karstinių įgriuvų metu. Daugiausiai jų yra Biržų
krašte, kur giliai po dirvožemiu slūgso tirpios – gip-
so medžiagos klodai. Gipsui ištirpus ir ištekėjus kar-
tu su vandenimis, likdavo (šie procesai tebesitęsia
ir žemė tai vienur, tai kitur vis dar įgriūva) tuštu-
mos, kurios įgriūdavo, o įgriuvose prisirinkdavo van-
dens, susidarydavo ežerėliai. Įgriuvoms susijun-
gus – ežerai. Senesni ežerai yra suformuoti ledyno.
Toje vietoje, kur gulėjo ledyno luitas, ledui ištirpus
liko milžiniškas dubuo. O jeigu ledas laikui bėgant
buvo užneštas sąnašomis, ilgainiui susidaręs žemės
sluoksnis įgriūdavo. Jeigu toje vietoje kas nors gy-
veno, štai tau ir pasaka apie nuskendusį miestą, ypač
jeigu gyveno didesnė bendruomenė.

Visokių įdomybių per kartų atmintį beldžiasi į
mus iš tolimų amžių, tik ne visada mes mokame, o
gal ir stengiamės jas išgirsti.

Mes su vyru Algirdu persikėlėme
gyventi į kaimą – į pačią Lie-
tuvos gilumą Šiaurės Lietuvoje

ne tik geografiškai, bet ir dvasiškai
(gyvenimo saulėtekyje vargu ar bū-
tume ryžęsi, bet saulėleidyje pabėgti
nuo civilizacijos netgi egzotiška). Vy-
ras sako, kad mes gyvename 100 metų
senumo gyvenimą. Mat semiame van-
denį kibirėliu iš šulinio, patys gami-
namės malkas iš sodyboje esančio miš-
kelio, jas rankomis skaldome, prausiamės pirtyje, o
po pirties skalbiamės, bent jau mažesnius daiktus,
rankomis, nes kai nėra vandentiekio, tai automati-
nės skalbyklės nepasijungsi, o ne į automatinę nėra
tiek vandens ir jėgų prinešti ir vėl išnešti kibirų ki-
birus. Pati sodyba įkurta apie 1830 m. (taigi jau dau-
giau kaip prieš 180 m.), nors dabartinis gyvenama-
sis namas perstatytas prieš 50 metų. Čia daug kas yra
išlikę iš mano senelių ir prosenelių laikų, taip pat
ir įpročiai. Kokį tik seną daiktą bepaimtum, nuo jo
dvelkia istorija. Nors a.a. dėdė Vincas, kuris čia daug
ką sumeistravo iki mūsų, jau buvo vėlesnės kartos
žmogus, bet daug ką darė taip, kaip darė jo tėvas ir
mano senelis. Štai malkinės durys uždaromos me-
diniu skląsteliu, kurių jau kitur nesu mačiusi. Klė-
tyje yra kubilas, suveržtas mediniais lankais, kaip
darydavo, kai dar geležies nebūdavo arba ji buvo la-
bai brangi (greičiausiai likęs ir prosenelio laikų). Ka-
dangi mūsų krašte buvo populiarus naminis alus, tai
tebėra išlikę visi alaus darymo įrankiai – kubilas mi-
sai salti (sudaiginti miežiai buvo išdžiovinami ir su-
malami, paskui tie miltai užplikomi karštu vande-
niu ir kuriam laikui paliekami, kaip buvo sakoma,
misai salti); kitas kubilas, į kurį pro skylę pirmojo
kubilo dugne misa buvo ištekinama rūgti; bačkos, į
kurias parūgęs alus būdavo išpilstomas (bačkos
buvo užkalamos, kad ten alus stiprėtų). Klėtyje te-
bestovi duonkepis pečius su liže duonai pašauti, ka-
čiarga anglims subraukti ir t.t.

Prietarai

Prieš kelias dienas mirė kaimynas, dar jaunas
vyras. Vargšas labai gėrė ir, matyt, pragėrė sveika-
tą, susirgo ir greitai mirė liaukų vėžiu. Kai nuva-
žiavome į kapines, susitikau iš mūsų kaimo kilusią
Onutę, jaunesnę už mane moteriškę. Laukdami at-
lydint velionio šnekučiavomės. Onutė prisiminė
mano krikšto tėvą Bolių (jis buvo felčeris, bet visi jį
vadino daktaru), kuris buvo jos tikras dėdė. Kartą,
kai ji buvo dar maža, jie su tėvu Adoliu nuvažiavo
į svečius pas tą dėdę, tėvo brolį. Dėdienė jiems sa-
kiusi: klausiau kaimynės, kuo gi tuos svečius pa-
vaišinti. Kaimynė patarusi: išvirk ryžių, užbarstyk
razinkų, ir bus gerai. Onutė piktokai pakomentavo:
„Taigi svečiai iš kaimo, jiems bus gerai”... Ir staiga
ji nukreipė akis į dangų ir griežtai kažkam pasakė:
„Nesivartyk ten grabe, teisybę sakau. Taip buvo”. Ne
iš karto supratau, ką reiškia jos žodžiai ir kam jie
buvo skirti, ir tik po kurio laiko stuktelėjo: juk ji krei-
pėsi į savo dėdienę, kuri jau neva danguje... Nesi-
vartyk ten grabe... Mat ir šiandien, kai sakome, kad
kažkas kažką daro ne taip, kaip kuris nors miręs
žmogus būtų norėjęs, pridedame: dabar jis grabe var-
tosi, suprask – pyksta, nepatenkintas. 

Ilgai negalėjau užmiršti Onutės „pasikalbėjimo”
su savo Dėdiene. Ji – šauni, moderni, veikli mote-
riškė, net rajono savivaldybės deputatė ir dar so-
cialdemokratė. O socialdemokratai – tai persivadi-
nę buvusieji komunistai, kurie penkiasdešimt metų
rovė iš mūsų prietarus. Pasirodo, neišrovė ne tik iš
kitų, bet ir iš savęs. Taigi šis, tartum ir nereikš-
mingas epizodas paskatino mane pasvarstyti, kiek
mumyse dar yra likę protėvių mentaliteto. Pvz., į
mūsų kiemą atklydo ir įjunko labai suvargusi sena
katė – liesa, apėjusi blusomis, ligota. (Kaimynai sako,
jeigu ateina katė, tai geras ženklas.) Kai išsigydėm
ir įsileidom į trobą, ji ėmė gausiai praustis. Nors tuo
nelabai tikim, bet dažnai vienas kitam sakom:
„Kleckė (tokį vardą jai įdėjom, nes kai buvo alkana,
labai daug ėdė ir labai greitai virto į minkštą klec-
ką) prausiasi, bus svečių”. Prisimenu vaikystėje net-
gi tikėdavom, kad tas svečias ar svečiai ateis ar at-
važiuos iš tos pusės, į kurią rodo besiprausiančios
katės kojelė. 

Iš savo praktiškos mamos esu girdėjusi tik apie
vieną prietarą – negalima mėtyti plaukų, kuriuos iš-
šukuoji šukomis. Juos gali paukščiai susinešti į savo
lizdus, ir tau kažkas dėl to bus blogai. O kas, jau ne-
beprisimenu – gal plaukai išslinks ar pan. 

Nors mūsų krašto žmonės racionalūs ir prieta-
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Lankytos vietos nustebino net 
pačius žemėlapio kūrėjus

Anot Lietuvos ambasadoriaus JAV Rolando
Kriščiūno, interaktyvus lietuviškų vietų JAV že-
mėlapis yra tai, ko seniai reikėjo visiems lietu-
viams – tiek gyvenantiems JAV, tiek į Ameriką at-
vykstantiems turistams iš Lietuvos. 

,,Gyvendamas JAV matau, kokį gilų pėdsaką
JAV yra palikę lietuviai – mūsų istorijos vietų čia
galybė. Manau, kad surinkta ir šiuolaikinėmis

technologijo-
mis lengvai
pasie kiama
medžiaga su-
domins lietu-
višku pavel-
du ir jaunąją
kartą, padės
jai iš naujo
atrasti ir di-
džiuotis savo
lietuviškomis

šaknimis”.
Projekto „Tikslas – Amerika” vadovo Augus-

tino Žemaičio teigimu, iš būsimo žemėlapio daug
sužinoti besitikintys sakė net ir senieji Amerikos
lietuviai: „Daugelis jų gerai žino savo miesto lie-
tuviškas vietas, tačiau, tarkime, maloniai nus-
temba sužinoję, kad to paties miesto priemies-
čiuose yra lietuviškai pavadintas ežeras, o miesto

centre pastato fasadą puošia Vytis. Tiesą pasakius,
net aš, ilgai tyrinėjantis lietuvišką paveldą užsi-
enyje, ne kartą nustebau netikėtai išvydęs niekur
neaprašytas lietuviškas vietas. Tikėjausi galėsiąs
žemėlapyje pažymėti 100, geriausiu atveju 150
vietų, o realybė lūkesčius viršijo dvigubai – tri-
gubai”. 

Žemėlapyje – ir nuotraukos, pasakojimai

„Tikslas – Amerika” žemėlapis – tai ne tik su-
žymėtos vietos. Spragtelėjus ant jų pele iššoka jų
informacija, nuotraukos, o taip pat nuorodos į dar
platesnius aprašymus.

Žemėlapį galima ne vien tiesiog artinti ar to-
linti, bet ir sąraše pasirinkti atskirų valstijų, lie-
tuviškiausių miestų lietuviškų vietų žemėlapius.

Lietuviškos vietos „Tikslas – Amerika” žemė-
lapyje skirstomos į keturias kategorijas; aukštes-
nės kategorijos žymimos tamsesnėmis spalvomis.
Kuo aukštesnė kategorija, tuo svarbesnė, įdo-
mesnė, patrauklesnė aplankymui, geriau išsilai-
kiusi yra vieta. Be to žymimos vietos kurios nors
ir nėra lietuvių, bet glaudžiai su jais susijusios.

Taip pat vietos skirstomos į aštuonias rūšis pa-
gal paskirtį. Skirtingų rūšių – skirtingas pa-
veikslėlis (bažnyčios, kapinės, žymių lietuvių ka-
pai, klubai, vietovardžiai…).Ateityje žemėlapis
bus pildomas maršrutais – ką nuveikti, turint ati-
tinkamą kiekį valandų ir lankant Niujorką, Va-
šingtoną ar bet kurią kitą žemėlapyje atsidūrusią
vietą.

Bernardinai. lt

„ŠIS ŽEMĖLAPIS – TAI, KO SENIAI REIKĖJO
VISIEMS LIETUVIAMS”
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Susitikimas su knygos „Columbus The Untold Story” autoriumi Manuel Rosa
MARIJA BOHAREVIČIENĖ

Lapkričio 19 d. LB Lemonto apylinkės valdyba orga-
nizavo lietuvių bendruomenės susitikimą su knygos
„Columbus The Untold Story” autoriumi Manuel
Rosa. Rašytoją pakvietė ir pristatė Jonas Platakis. Pa-
saulio lietuvių centro (PLC) salėje gausiai susirinkę
žmonės istoriko, tyrinėtojo kalbos, kuri buvo paremta
skaidrėmis ir iliustracijomis iš autentiškų dokumen-
tų, klausėsi su didžiausiu susidomėjimu. Leidinys ste-
bina ir intriguoja jau vien savo pavadinimu ir patei-
kiamais dokumentais. 2017 metais „Independence
Press Award” Manuel Rosa knygą „Columbus The Un-
told Story” paskelbė viena geriausių metų knyga. „In-
dependent Press Award” leidinį vertino visapusiškai:
taip pat ir knygos dizainą bei autoriaus pateikiamų
dokumentų autentiškumą ir t.t. 

Užtruko daugiau nei 500 metų atkurti Kolum-
bo istoriją. Kad sugriautų ankstesnius teigi-
nius, Manuel Rosa truko daugiau nei du de-

šimtmečius mokslinių tyrinėjimų. „Independence
Press Award” pripažino jo nuopelnus ir šią knygą pri-
skyrė biografinei, istorinei kategorijai.  

Po 26 metų tyrinėjimų ir pasiaukojančios misi-
jos Manuel Rosa savo knygoje sujungia visas istori-
nes detales ir sudėlioja tam tikrą istorinių įvykių ir
asmenybių mozaiką, ko iki šiol niekas nesugebėjo pa-
daryti.  

Kaip autorius minėjo, Kolumbas galimai šeimą
sukūrė Genujoje, Italijoje, bet tai buvo tam tikra spe-
kuliacija. Autorius galvoja, kad ši hipotezė buvo su-
fabrikuota. Genujos vyriausybė visada stengėsi pa-
laikyti šią hipotezę. Knygoje duodami įrodymai, kad
istorija buvo sąmoningai falsifikuojama. Tyrinėto-
jas, istorikas Manuel Rosa labai giliai skverbėsi į ar-
chyvus, jų slaptus dokumentus, kurie anksčiau ty-
rinėtojams nebuvo prieinami. Egzaminavo, tyrinė-
jo, tikrino, lygino dokumentus, ieškojo paslėptų
kodų, skaičių, ženklų, herbų ir t.t. Jis perskaitė tūks-
tančius knygų portugalų, anglų, ispanų, italų, pran-
cūzų ir lenkų kalbomis. Manuel Rosa knygą vadina
Kolumbo biblija.  

Kas atrado Ameriką? Kiekvienas atsakys – Kris-
toforas Kolumbas. Kas iš tikrųjų atrado Ameriką? Ar
vargšas fermeris, ar audėjas, gimęs Italijoje? Vie-
name rastame notarizuotame dokumente parašyta,
kad Kolumbo tėvas ir jo sūnus nesumokėjo skolos:
penkiolikos lirų, tai du su puse dukato, ir tai atitinka
šių laikų 92 dolerius. Žmogus, kuris niekada neval-
dė ir nepilotavo laivo, kuris nieko nenusimanė na-
vigacijos instrumentuose, ar būtų pasiryžęs tokiam
žygiui? Ar turtingas, kilmingas žmogus, mokantis

kalbų, mokantis rašyti portugalų ir ispanų kalbomis,
suprantantis navigaciją, ne kartą plaukęs ir savo raš-
tuose besikreipiantis į karalių, pasirašydamas auš-
čiausiu titulu Don Cristobal Colon?  

Ispanijoje Kolumbas naudojosi paslaptinga ta-
patybe. Knyga paaiškina kodėl – Naujojo Pasaulio at-
radėjas vykdė paslaptingą misiją Portugalijoje. Jis
nenorėjo ir negalėjo atskleisti savo vardo, tapatybės,
tautybės, kad apsaugotų Portugaliją, paliktų jai at-
radimo monopolį.  Knygoje daugybė autentiškų do-
kumentų, iliustracijų, kur autorius įtikinamai pa-
remia savo tyrinėjimus, DNA testais įrodinėja Ko-
lumbo šeimos palikuonių ryšius. 

Taigi 1492 m. rugsėjo 12 dieną Cristobal Colon
perplaukė Atlanto vandenyną ir pasiekė Amerikos
krantus, nors tuo metu manė, kad priplaukė Toli-
muosius Rytus. Išplaukęs trimis laivais su Ispanijos
vėliava, Kolumbas tikėjosi įrodyti, kad žemė yra ap-
vali ir Indiją galima pasiekti plaukiant į priešingą
pusę. Kolumbas pirmiausia atplaukė į Bahamų sa-
las, vėliau ištyrė ir kitas Karibų jūros salas, įskaitant
Kubą ir Espanjolą, vėliau ir Amerikos žemyną. Tai,

ką jis atrado, nebuvo garsioji Indija. Visą atrastą
žemę jis paskelbė Ispanijos nuosavybe. Rašydamas
Ispanijos karalienei Izabelei, apibūdino atrastas
salas kaip visai necivilizuotas, žmonės buvo nuogi,
neturėjo ginklų, visai neagresyvūs, visai kitokia aug-
menija ir kraštovaizdis ir t.t.

Tai kas buvo Kolumbas? Gal tai kilmingas, tur-
tingas žmogus? 

Istorikas Antonio Rumeu de Armas galvoja,
kad Kolumbas atvyko į Lisaboną 1470 metais. Tai ak-
centuodamas rėmėsi vienu raštu, Kristoforo Ko-
lumbo rašytu karaliui Ferdinando.

Yra daug dokumentų, iš kurių aišku, kad Ko-
lumbas meistriškai, nepaprastai gražiai kalbėjo ir
rašė portugalų kalba. Jis nekalbėjo Genujos dialektu,
nemokėjo italų kalbos.   Vėlesniais metais Kolumbas
rašė kastiliškai su tam tikra infleksija į portugalų
kalbos leksiką ir sintaksę. Ramon Menendez Pidal
stebėjosi, kad per 21 metus Kolumbas, gyvendamas
tarp andalūziečių ir kastilijiečių (1485-1506) savo kal-
bose ir raštuose neatsikratė portugalų kalbos įtakos.  

1479 m. Kolumbas pasirašė kontraktą su Portu-
galijos karaliumi, tai įvyko trylika metų iki atran-
dant naujas žemes. Kolumbas paprašė karaliaus lei-
dimo tuoktis su savo būsimąja žmona.  Kolumbo bū-
simoji žmona gyveno All Saint vienuolyne, kuriame
gyveno tik elito moterys ir vaikai – Santjago nariai.
Šių narių pats vyriausias ir buvo Portugalijos ka-
ralius. Gyvenantys vienuolyne turėjo padėjėjų ir tar-
nų. Moterys būdamos vienuolyne negalėjo tekėti, tu-
rėjo palikti jį.  Kolumbas paprašė karaliaus leidimo
tuoktis su Filipa Moniz. Rašte rašydamas pasirašo
Don Cristobal Colon. Don – tai aukščiausias titulas.
Karalius leidimą davė. Tai kas vis dėlto buvo Ko-
lumbas?

Kolumbas išvyko į Ispaniją, paslėpdamas savo
vardą, panaudojęs kodą „Cristo Feren [Colon]” Cris-
tovam Membro... [narys]. Colon – buvo jo giminės la-
bai sena kilminga linija. 

Manuel Rosa pateikė daug iliustracijų, diagramų,
paveikslų Italijoje ir kt. šalyse tyrinėjimų. Juose su-
rado tam tikrų kodų. Jis vaizdžiai klausytojams iš-
aiškino Colon ir jo žmonos Filipa Moniz giminių me-
džius ir įrodė pasauliui, kad Kristoforo Kolumbo [Co-
lon] giminės šaknys siekia Lenkiją ir Lietuvą – Jo-
gailą...

Šiame straipsnyje neatskleisiu visų peripetijų,
kurias dėstė istorikas, nes noriu paskatinti skaity-
ti šią knygą, domėtis ir tyrinėti Lietuvos istoriją. Da-
bar prieinami viso pasaulio archyvai, lietuviai
moka daug kalbų. Tyrinėdami atrasime vis naujų,
paslėptų dalykų apie Lietuvą.  

Marija Boharevičienė – JAV LB Lemonto apylin-
kės valdybos narė   

Daugiau nei du dešimtmečius trukusius Manuel Rosa tyri-
nėjimus įvertino ,,Independence Press Award”. 

Popietėje istorijos mėgėjai nemažai naujo išgirdo ir apie Lietuvą. Autorius M. Rosa (priekyje) su renginio organizatoriais ir naujais savo knygos gerbėjais. 
Organizatorių nuotraukos
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Joje yra žiupsnelis įdomių prisi-
minimų apie jos vaikystę Šunskuose,
taip pat vėlesnį gyvenimo kelią, labai
daug fotografijų. Žinodamas, koks įdo-
mus buvo Magdutės gyvenimas, kiek
daug nepaprastai ryškių asmenybių
jai teko sutikti, ne kartą raginau ją pa-
rašyti knygą apie tai, pats siūliausi tą
padaryti, bet dailininkė nesutiko, sa-
kydama, kad daugelis dalykų yra skir-
ta ne viešumai, ir ji tas akimirkas ir tų
žmonių šviesius portretus nori pasi-
likti tik sau.

Atminimo žvakė netrukus sužibo
ir Marijampolės kultūros centre, šalia
jos vardo menų galerijos, kurios įkū-
rimu ji taip rūpinosi ir finansavo, o ten
vykusiomis parodomis ir renginiais
nuolat domėjosi. Čia gausiai centrą
lankantys marijampoliečiai ir miesto
svečiai galėjo išsamiai susipažinti su
dosniosios geradarės gimtajam kraš-
tui nuveiktais darbais. 

O vos tik sužinoję apie netektį, dau-
gybė dailininkę pažinojusių, su ja
bendravusių žmonių pradėjo dalintis
savo mintimis socialiniame tinkle
„Facebook”. Per tą savaitę buvo pasa-
kyta daugybė gražių velionei skirtų žo-
džių, prisiminti jos kilnūs darbai, jos
begalinė meilė Lietuvai, jos optimiz-
mas. 

Nemažai metų su ja bendravusi
Vytauto Didžiojo universiteto profe-
sorė, Lietuvių rašytojų draugijos pre-
mija apdovanota Dalia Kuizinienė
rašė: „Buvo nepaprasta moteris. Pa-
staruoju metu vis pagalvodavau, kiek
daug savo plačia siela ji aprėpdavo,
kiek suspėjo padaryti. Amžiną atilsį
jos sielai... Jos akiratyje buvo daugy-
bė žmonių, kuriuos ji apdovanojo savo
dėmesiu, meile ir šiluma. Ji visada pla-
nuodavo daug daug darbų į ateitį.
Maždaug dvidešimties metų bendra-
vimas su ja buvo didžiulė dovana. Te-
gul ilsisi ramybėje”.

Gerai dailininkę pažinojusi tele-
vizijos laidų vedėja gydytoja Irena Pi-
voriūnienė pasidalino tokia jautria
žinute: „Jos kūriniai padovanoti gy-
dymo įstaigoms – Santaros klinikoms,
Vėžio institutui, Vaikų ligoninei ir
kitoms ir toliau padės stiprinti svei-
katą čia besigydantiems... Nuostabio-
ji Magdule, ačiū ačiū ačiū... Nuosta-
biausia iš nuostabiausių gyvenime
sutiktų ir Čikagoje, ir Lietuvoje”.

Marijampolės miesto vicemeras
Romualdas Makauskas taip pat para-
šė, jog „teko didelė garbė pažinoti šį
nuostabų Žmogų dar nuo 1991 metų..
Ačiū Jums už gerumą ir taurią širdį.
Ilsėkitės ramybėje”.

Lietuvos edukologijos universite-
to humanitarinių mokslų daktarė do-
centė Žydronė Kolevinskienė parašė
taip: „Didžiausia pagarba šiai ypatin-
gai Moteriai ir prasmingam jos gyve-
nimui. Didžiulė dovana, kad teko Ją
sutikti, pažinti. Ilsėkitės ramybėje…”

Magdaleną Stankūnienę prisiminė
ir kalbininkas, buvęs Seimo narys
Arvydas Vidžiūnas, su kuriuo daili-
ninkei ne kartą teko bendrauti jai
viešint Lietuvoje. „Ji tiek gero aplink
save išdalijusi, kad ir tie Aukštieji
Pasauliai jai turėtų būti palankūs... Už-
jaučiu artimuosius ir draugus”, – pa-
rašė buvęs politikas.

Buvęs Marijampolės miesto meras,
kuris suteikė dailininkei Marijampo-
lės garbės pilietės vardą Rolandas Jo-

nikaitis taip pat šviesiai prisiminė dailininkę: „Šiandien
mus pasiekė liūdna žinia iš Čikagos, jog eidama 93-iuočius
savo gyvenimo metus į Amžinybę iškeliavo mūsų kraštie-
tė dailininkė Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė. Il-
sėkitės ramybėje, Miela Magdalena. Jūsų begaliniai darbai
mums primins Jus.

Man buvo džiaugsmas ir garbė, kad iškilioji dailininkė
2007 m., būdama 82 metų, apsilankė mano sodyboje ir atsi-
tiktai mano fotografuota nuotrauka pateko į Jos knygą ‘Žie-
dais kaišytu nostalgijos keliu’. Kitos keturios nuotraukos
šioje knygoje yra iš dailininkės apdovanojimo ceremonijos,
suteikiant iškiliajai menininkei Marijampolės Garbės pi-
liečio vardą.

O mes prisiminkime Jus tokią, kokia buvote: pilną op-
timizmo, naujų įkvėpimų, begalės sumanymų, virtusių rea-
lybe, prisiminkime linksmą, švelnios ironijos, gyvenimo
džiaugsmo, nepaisant kartais labai sunkių gyvenimo iš-
bandymų… Ir dar... JI labai mylėjo Lietuvą ir visą save iš-
dalino, atidavė Lietuvai ir Marijampolei. Šią akimirką sun-
ku rasti tinkamų padėkos žodžių. Jie begaliniai... AČIŪ”,
– parašė dabartinis Marijampolės tarybos narys.

M. Stankūnienę prisiminė ir aktorius, Nacionalinio Kau-
no dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas. Jis para-
šė: „Amžina ramybė a. a. Magdalenai. Nacionalinio Kauno
dramos teatro aktorių grimo kambariai papuošti Jos do-
vanotais paveikslais. Jos širdis buvo karališkai dosni. Ir
mirė Ji Kristaus Karaliaus dienoje”.

Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė,
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškie-
nė, daug bendravusi su dailininke, paskelbė tokią žinutę:
„Liūdesys ir gėla netekus tokios iškilios lietuvės dailinin-
kės, taip mylėjusios Lietuvą ir jos žmones. Tik neseniai gir-
dėtas Jos balsas, Jos planai aplankyti, apkabinti, pasidalinti
naujais darbais. Dailininkė, paskyrusi savo gyvenimą kū-
rybai, globojusi Lietuvos menininkus, išdovanojusi pačius
brandžiausius kūrinius, įamžinusi save knygose, paveiks-
luose, liks šviesuliu mūsų atmintyje. Tęsime Jūsų darbų,
knygų keliones po Lietuvą, spalvomis, širdimi ištapytas dro-
bes įamžinome ir naujajame XXVII knygos mėgėjų met-
raščio VI tome”. 

Savo gėla ir šviesiais prisiminimais bei užuojautos ar-
timiesiems žodžiais dalinosi ir Amerikos lietuviai. Jos bi-
čiulė Rima Binder parašė: „Dovanojo tiek daug, bet dau-
giausia save. Tik kalbėjausi ir vis turėjo idėjų, planų ir pra-
šymų išpildyti”. Angelė Kavak: „Mielas žmogus, kurį visada
buvo džiugu susitikti. Ilsėkis ramybėje”. Arvydas Reneckis:
„Šviesiausi prisiminimai. A. a.”. Nora Aušrienė: „Šviesaus
atminimo Moteris, Dailininkė, Mecenatė”. Kunigas Valdas
Aušra: „Užuojauta visiems artimiesiems, draugams”.  Tų
prisiminimų, viešų užuojautos žodžių buvo ir gerokai
daugiau.

Daug bičiulių Lietuvoje turėjo Magdutė, bet keletas kraš-
tiečių buvo ypatingai artimų. Tarp jų ir buvęs ilgametis Vil-
kaviškio krašto muziejaus direktorius muziejininkas An-
tanas Žilinskas, kurio paprašiau trumpai pasidalinti min-
timis, kas jam buvo dailininkė. 

„Visų mūsų vadinamos Magdutės globą jautėme dau-
gybę metų. Man ji tarsi motina Teresė, nešusi šviesą ir vil-
tį, gyvenusi dėl kitų ir kitiems visą save išdalinusi. Ta švie-
sa nušvietė daug žmonių čia, Lietuvoje, ji nušvietė mūsų Pa-

ežerių krašto muziejų, kuriame saugome daugybę Magdutės
asmeninių daiktų. Netekties skausmas didžiulis, jį dar sun-
ku suvokti ir įvardinti, sunku įsivaizduoti, kad jos jau nėra
tarp gyvųjų, kaip ir sunku suvokti, kad vienas gimtąją šalį
labai mylintis žmogus gali tiek nuveikti ir padaryti. Pa-
menu, kai paskutinį kartą ji lankėsi mūsų muziejuje, ran-
komis lietė kiekvieną savo dovanotą daiktą – baldus, rūbus,
indus ir tarsi su viskuo atsisveikino. Šiandien mes atsi-
sveikiname su ja ir esame dėkingi likimui, kad turėjome ga-
limybę su ja bendrauti ir pajusti asmenybės šviesą”.

Dar vienas jai labai artimas dvasiškai žmogus – Mari-
jampolėje veikiančios M. B. Stankūnienės menų galerijos
globėja parodų rengėja Onutė Surdokienė sakė taip: „Man
Magdutė visų pirma buvo mokytoja, išmokiusi daugybės da-
lykų. Jos įžvalga į žmogų buvo ypatinga, kito tokio žmogaus
aš niekada nesutikau. Mokiausi iš jos nuolat – mokiausi stip-
rybės, mokiausi gerumo, sugebėjimo gyventi kitiems ir dėl
kitų nieko už tai nereikalaujant. Tai žmogus, kuris nieka-
da nieko neprašė iš kitų, o matė prasmę išdalinti ir atiduoti.
Tai pati didžiausia pamoka man, nes stengiuosi gyventi taip,

kad nereikėtų nieko prašyti, o galėčiau kažką duoti kitiems.
Ačiū už tai, ačiū už visas išmoktas pamokas,  Magdute”.

Tą dieną ir valandą, kai Čikagoje vyko paskutinis at-
sisveikinimas su dailininke, būrelis jos ištikimiausių bi-
čiulių buvo susirinkę Marijampolės kultūros centre ir te-
levizijos tilto pagalba dideliame ekrane galėjo tiesiogiai ste-
bėti atsisveikinimo ceremoniją. 

Praėjusį sekmadienį paskutinis atsisveikinimas vyko
jos gimtųjų Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnytėlėje, ku-
rią ji lankė nuo vaikystės, kai dar gyveno netoliese esan-
čiuose Oželiuose ir apie kurią prisiminimais pasidalino kny-
goje „Vieškelis mano dienų”. Čia buvo aukojamos šv. Mišios
velionės atminimui, gražų pamokslą pasakė Šunskų para-
pijos klebonas Deimantas Brogys, priminęs jos prasmingą
gyvenimo kelią ir kilnius darbus tėvynės labui. 

Po Mišių šviečiant saulei besiskirstantys žmonės kal-
bėjo, kad dabar jau dailininkė galės daryti savo kilnius dar-
bus Dangaus soduose. Žmogus išeina, bet labai ryški as-
menybės šviesa lieka ir nušviečia kelią mums, čia pasili-
kusiems. Ačiū, Magdute, už tą šviesą. 

Negęstanti asmenybės šviesa
Gimtoji žemė ištarė paskutinį „sudiev” dailininkei M. B. Stankūnienei

Atminimo žvakės Vilkaviškio krašto muziejuje.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Šv. Mišios už M. B. Stankūnienę Šunskų baž-
nyčioje.

Dailininkės bičiuliai stebi tiesioginę atsisveikinimo ceremoniją iš
Čikagos.



6 DRAUGAS2017 GRUODŽIO 5, ANTRADIENIS

Labdaros koncerto „Gėrio paliesti” Čikagoje atgarsiai
„Tokių renginių pasitaiko nedažnai”

Lapkričio 19 d. Čikagoje vyko Labdaros
ir paramos fondo „G vaikų pasaulis” or-
ganizuojamas labdaros koncertas „Gė-
rio paliesti”. Tai tęstinis projektas, ku-
rio pirmasis žingsnis – lėšų rinkimas vai-
kų ir jaunimo centro-miestelio menų
klubo „Rukupis” statybai. Reikalinga
suma „Rukupiui” – 250 000 dolerių. 

Šilto ir jaukaus renginio progra-
mą jungė Antoine de Saint-Exu-
péry knygos „Mažasis princas”

motyvai. Renginio svečiai su nuostaba
klausėsi 9-erių metų būgnininkės iš
Lietuvos Faustos Šukytės atliekamų

muzikinių numerių. Kalbos netilo ir
apie jauniausios Lietuvoje reperių gru-
pės „Operatyvūs” pasirodymus bei jų
gebėjimą repuoti iš anksto nepasiruo-
šus (freestyle). O repuojančių merginų
„Golden Age” finalinę dainą „Laikas”
(orginalas V. Noreikos ir Lukas) visi
koncerto žiūrovai dainavo kartu. 

Renginio svečiai dalijosi įspūdžiais:
„Lankomės daugelyje renginių Čika-
goje. Tačiau tokios geros kokybės ren-
ginių pasitaiko nedažnai. Viskas ap-
galvota: video istorijos, muzikinė prog-
rama, siužetinė linija, netikėti ir ver-
tingi aukciono daiktai, informacija pa-
teikta suprantama žmonių kalba ir

Prie projekto galima prisidėti ir
aukoti šiais būdais:

• čekiais „Kazickas Family Foun-
dation”, būtina nurodyti, kad ski-
riate Labdaros ir paramos fondui „G
vaikų pasaulis”;

• per „Paypal”;
• pavedimais ar grynaisiais pi-

nigais į Lietuvą; visa informacija per
Jurate Gineitiene (Facebook) ir te-
lefonu +370-698-23726;

• pavedimu į Labdaros ir para-
mos fondo „G vaikų pasaulis” sąs-
kaitą Lietuvoje, AB Swedbank, IBAN
LT75 7300 0101 3448 9303. SWIFT
code HABALT22.

Visos rėmėjų lėšos bus renka-
mos į atskirą fondo sąskaitą Lietu-
voje ir naudojamos tik MENŲ KLU-
BO RUKUPIS statybos bei įrengimo
darbams.

Informacija apie projektą – in-
ternetiniame puslapyje www.
goodnessofpeople.com arba Fa-
cebook: @goodnessofpeople  (@ge-
riopaliesti )

Renginio vedėjos Grupė „Operatyvūs”

įdomiomis priemonėmis. Smagūs ir
netikėti užsiėmimai renginio metu
įtraukė ir žiūrovus, ir mus pačius. Tik-
rai maloniai nustebino! Tai įrodo, kad
net per atstumą lietuviai sugeba nu-
veikti nuoširdžių ir kokybiškų darbų”.

Labdaros koncerto metu organi-
zatoriai – Labdaros ir paramos fondas
„G vaikų pasaulis” – be jokių užuo-
lankų atviravo, kokiu tikslu atvyko:
„Svečiuodamiesi Amerikoje ir susiti-
kinėdami su Čikagos lietuviais, girdė-
jome: gyvenu čia 15 metų... gyvenu 10
metų... 20 metų... Kai kurie turi gali-
mybės grįžti į Lietuvą dažniau, kai ku-
rie rečiau, o kai kurie tokios galimybės
neturi. Situacija šalyje, kurią palikote
išvažiuodami į Ameriką, keičiasi į
gera, tik ne visose vietose ji gerėja
sparčiai. Mažesniuose Lietuvos mies-
teliuose ir kaimuose galima pastebėti
liūdną situaciją – retėjančius gyven-
tojus, nedarbą, suaugusiųjų priklau-
somybę nuo alkoholio. O skaudžiausia
tose šeimose matyti augančius vai-
kus. Jie auga tokiomis skurdžiomis są-
lygomis, kad kartais ir lietuviui sunku
įsivaizduoti: be šilto maisto, patirdami
fizinį ir psichologinį smurtą. 

Gal tėvų gyvenimo būdo ir nepa-
keisime, nors dirbame ir su jais, tačiau
galime prisidėti prie palankesnių ma-
žųjų vaikystės sąlygų.

Kai prieš 7-erius metus pradėjome
savo veiklą, galvojome – kam labiausiai
reikia mūsų pagalbos? Ką gali padaryti
mūsų nedidelė komanda? Ir žvilgsnis
nukrypo į vaikus, gyvenančius skur-
džiose šeimose. Didžiulė žmonių emig-
racija atvertė dar vieną liūdną puslapį
Lietuvos šeimų gyvenime. Tėvai, va-
žiuodavo uždarbiauti, vaikus palikda-
vo seneliams, giminėms. Vaikai augo
lyg našlaičiai, turėdami gyvus tėvus...

Mūsų projekto tikslas yra padėti
vaikams, kurie turi gyvus tėvus. Vai-
kai tarytum turi namus, bet tuose na-
muose gali būti tuščia. Nėra nei my-
linčio, nei užjaučiančio, nei ugdan-
čio, nei šilumos bei dėmesio skiriančio
žmogaus. Tai yra pagrindinis mūsų ke-
lias, kuriuo ir einame visus tuos metus.
Kiekvienais metais į stovyklas, tarp-
tautinius jaunimo projektus Lietuvo-
je ir užsienio šalyse sukviečiame 300–
500 vaikų. Šie vaikai mums rūpi, mes
juos pažįstame, kartu su jais patiriame
džiaugsmą ir liūdesį, drauge braukia-

me išsiskyrimo ašaras.
Tuos vaikus, kurie yra palikti be

tėvų ar su kitais žmonėmis, stengiamės
ištraukti iš gatvės gyvenimo, ištraukti
iš socialinės rizikos aplinkos. Kol ne-
turime savo patalpų (PIRMOJO pasta-
to mūsų kuriamame vaikų ir jaunimo
centre-miestelyje), nuomojamose pa-
talpose mums leidžiama su vaiku užsi-
imti ne ilgiau nei 20 dienų. Todėl ir sta-
tome savo ‘namus’. Siekiame, kad vai-
kai ilgesnį laiką galėtų matyti kito-
kius bendraamžius, kad jie turėtų sma-
gią, įdomią vaikystę, kad būtų atsparūs
patyčioms, augtų lyderiais ir asmeny-
bėmis. O, patikėkite, patyčios Lietuvo-
je yra dažniausiai pasitaikantys šūviai
į vaikų širdis. Ir tai kol kas aštrėja tiek
mokyklose, tiek namų aplinkoje.

Siekiame, kad mūsų remiami vai-
kai gautų verslumo pagrindus, kad
atsakingai ir lengvai pasirinktų savo
gyvenimo kelią bei profesinę ateitį.

Supratome, kad reikia įgyvendin-
ti galimybę turėti vieną stogą, vieną
vietą, į kurią galėtume pakviesti visos
Lietuvos vaikus, į svečius – užsienio lie-
tuvių vaikus (jie lanko mus kiekvienais

Koncerto svečiai Sandros Scedrinos nuotraukos

Aukciono vedėjas Hansas

Labdaros koncerto rėmėjas bei organizatorius Manfredas (viduryje) su sunumi Pijumi (ant-
ras iš k.) ir svečiais
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Laisvalaikis su DRAUGU 
malonus poilsis ir

inteligentiškas pokalbis 
bet kur ir bet kada

Užsitikrinkite šią draugiją
prenumeruodami laikraštį

Suteikite šį malonumą ir savo
artimiesiems

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 115 dol.

pusmečiui – 65 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 

Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

metais). 
Taip gimė mintis ieškoti gražios

vietos gamtoje, su augančiais šimta-
mečiais medžiais, vandens telkiniais ir
patogia susisiekimo vieta. 2014 m. ru-
denį tokią radome Žemaitijoje, Plungės
rajone, netoli Alsėdžių miestelio, šalia
Žemaitijos nacionalinio parko. Su rė-
mėjų, įmonių pagalba, pridėdami įmo-
nių paskolintas lėšas, fondo ir stovyk-
los ‘Draugai’ lėšas buvo nupirkta 5,88
ha sena sodyba. Ir iki šiol kiekvieną
dieną, žingsnis po žingsnio tvarkome
šią teritoriją.

2018 m. esame pasiruošę imtis rim-
tų statybos darbų. Čia mums reikalin-
ga Jūsų visų pagalba. Padėkite pasta-
tyti patį pirmąjį, labiausiai svarbų pa-
statą – menų klubą ‘Rukupis’. Jį pa-

Būgnininkė Fausta Šukytė

stačius turėsime vietą vaikų nakvynei,
šiltam maistui, didelę erdvę veiklai ir
vasarą, ir žiemą. Mūsų tikslas –  vaikus
užimti kuo ilgiau, būti, gyventi su jais
prasmingas, smagias vaikystės die-
nas”, – kalbėjo Labdaros ir paramos
fondo „G vaikų pasaulis” valdybos pir-
mininkė Jūratė Gineitienė.

Labdaros koncerto metu buvo su-
laukta palaikymo ir iš organizatorių ar-
timųjų, gyvenančių Čikagoje, ir iš įvai-
rių organizacijų, verslininkų bei pa-
vienių žmonių. Renginio metu vyko

daug palaikymo, gavome laiškų iš įvai-
rių organizacijų tiek Lietuvoje, tiek
Amerikoje. 2018 m. planuojame surengti
dar vieną labdaros koncertą Lietuvoje,
o netolimoje ateityje sugrįšime ir į Či-
kagą. Rodysime rezultatus, kviesime
žmones tolesnei draugystei.

Iš vienos plytos namo nepastatysi,
tačiau jeigu kiekvienas mūsų prisidė-
tų bent viena plyta – jau turėtume visą
namą. Statykime vaikų ateitį kartu!”

Renginio dalyvė Miglė K.

aukcionas. Jo metu buvo pardavinėja-
mi specialiai šiam renginiui iš Lietuvos
atgabenti vienetiniai rankų darbo ga-
miniai bei Lietuvos krepšinio federa-
cijos įsteigtos dovanos. 

Pagal 2017 m. lapkričio 28 d. valiu-
tos kursą iš viso surinkta 3 234,52 USD
(2 706,26 EUR), kurie jau yra „Rukupio”
statyboms skirtoje sąskaitoje. Suau-
kotos lėšos menų klubo pastato statybai
yra skirtos TIK šiam tikslui.

Projekto „Gėrio paliesti” organi-
zatoriai džiaugiasi, kad tai gera didelių
darbų pradžia: 

„Tai tik pirmasis mūsų organizuo-
tas labdaros koncertas, skirtas vaikų ir
jaunimo centro-miestelio statyboms.
Svarbu ne tik suaukota suma, bet ir grįž-
tamasis ryšys. Po koncerto sulaukėme

Dalis renginio organizatorių

Grupė „Golden Age”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Aptarta cheminio ginklo Baltijoje  problema
Haga (URM.lt) – Lapkričio 27 die-

ną Lietuvos nuolatinės atstovybės prie
Cheminio ginklo uždraudimo organi-
zacijos iniciatyva Cheminio ginklo
konvencijos valstybių narių konferen-
cijos metu surengta diskusija jūrose pa-
skandinto cheminio ginklo klausimais.

Baltijos ir kitose jūrose paskan-
dinto cheminio ginklo problema yra
aktuali saugumo, aplinkos apsaugos,
ekonominės veiklos jūrose ir kitais po-
žiūriais.  Baltijos jūroje po Antrojo pa-
saulinio karo palaidota apie 40 tūks-
tančių tonų cheminio ginklo amuni-
cijos, kurios sudėtyje apie 13 tūkstan-
čių tonų nuodingų medžiagų.

Lietuvos nuolatinis atstovas am-
basadorius Vidmantas Purlys pažy-

mėjo, kad cheminio ginklo paskan-
dinto jūrose problemos sprendimui
reikia nuolatinio dėmesio ir nuosek-
laus tarptautinių organizacijų, vy-
riausybių, mokslo, pramonės ir nevy-
riausybinių organizacijų bendradar-
biavimo. Taip pat svarbu įvertinti,
kaip Cheminio ginklo uždraudimo or-
ganizacija galėtų aktyviau prisidėti
prie šio bendradarbiavimo skatinimo.

Lietuva nuosekliai kelia šį klau-
simą tarptautiniuose forumuose. 2010
metais Lietuvos iniciatyva Jungtinių
Tautų Generalinė Asamblėja priėmė
rezoliuciją dėl tarptautinio bendra-
darbiavimo keičiantis informacija apie
jūroje paskandintą cheminį ginklą ir
jo poveikį aplinkai.

Vilnius (LRT.lt) – Jungtinės Vals-
tijos yra numačiusios papildomus 100
mln. JAV dolerių Baltijos šalių gyny-
bai. Tai patvirtino JAV viešintis Kraš-
to apsaugos ministras Raimundas Ka-
roblis. Pasak ministro, po derybų su
kaimyninėmis šalimis ir JAV didžioji
dalis šių lėšų būtų skirta Rusijai at-
grasyti, ypatingą dėmesį skiriant
Maskvos vykdomai propagandai.

„Didinamos gynybos išlaidos Eu-
ropos kryptimi, bet yra papildoma ei-
lutė, kurioje yra 100 mln. JAV dolerių

Baltijos šalims, bendriems projektams
su Amerika. Tai būtų stiprus pajėgu-
mų pastiprinimas mums ir, aišku,
kaip bus naudojama turime susitarti
tarp Baltijos šalių ir JAV. Bet šie biu-
džetiniai sprendimai rodo JAV nusi-
teikimą mus ir toliau remti bei padė-
ti išlaikyti formą”, – sakė R. Karoblis.

Krašto apsaugos ministras Ame-
rikoje dalyvavo Ronald Reagan vardo
nacionaliniame gynybos forume. Lie-
tuvos atstovai dalyvauti jame pakviesti
pirmą kartą.

JAV numatė paramą Baltijos šalių gynybai 

Vilnius (Vilnius.lt) – Vilniaus sa-
vivaldybės politikai svarsto, ar sosti-
nėje atsisakyti įvairių objektų pava-
dinimų, siejamų su sovietų valdžiai tal-
kinusiais rašytojais, visuomeninin-
kais ir politiniais veikėjais Petru Cvir-
ka, Salomėja Nėrimi, Antanu Venclo-
va ir Liudu Gira.

Vilniaus savivaldybės Atminties
kultūros darbo grupė kreipėsi į Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centrą, Lietuvos ypatingąjį ar-
chyvą.

Nuo ekspertų išvadų priklausys,
ar bus siūloma nukelti P. Cvirkos pa-
minklą ir pervardinti jo skverą, per-
vadinti kitas gatves, ugdymo įstaigas,
muziejus, kuriems suteikti minėtų as-
menų vardai.

„Kreipėmės prašydami pateikti
informaciją, ar minėti veikėjai išdavė
valstybę savo veikimu. Gavę atitinka-
mas pažymas priimtumėme argu-
mentuotą sprendimą dėl paminklų,
gatvių pavadinimų, taip pat dėl mo-
kyklos pavadinimo”, – teigė komisijos
narė P. Kuzmickienė.

Priklausomai nuo ekspertų atsa-
kymų, grupė siūlys apsispręsti savi-
valdybės tarybai, ar palikti šiuos pa-
vadinimus, paminklą.

„Bet grupėje kilo pasiūlymas žiū-
rėti į tai kompleksiškai, nes Vilniaus
mieste yra išlikusių atminties ženklų
ir kitiems veikėjams, kurie, galbūt, vei-
kė prieš mūsų valstybę, ją išdavė, bū-
tent Vasario 16-osios valstybę”, – tiki-
no P. Kuzmickienė.

L. Giros ir S. Nėries gatvės, taip
pat S. Nėries gimnazija yra Fabijoniš-
kių mikrorajone. Vilniaus senamies-
tyje stovėjęs L. Giros paminklas buvo
nugriautas dar 2013-aisiais. 

P. Cvirkai skirtas paminklas stovi
Vilniaus senamiestyje to paties vardo
aikštėje, netoliese yra Venclovų namai
– muziejus. 

Nors šių rašytojų vaidmuo Lietu-
voje vertinamas nevienodai, visi jie po
Sovietų Sąjungos įvykdytos Lietuvos
okupacijos 1940-aisiais aktyviai ben-
dradarbiavo su sovietų valdžia, savo
kūryba yra prisidėję prie sovietinės
ideologijos stiprinimo.

Atsisakys „vežusių Stalino saulę Lietuvai”  

Vilnius („Draugo” info) Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų Didžiojoje renesansinė-
je menėje surengtas kalbos vakaras,
skirtas Lietuvos Tarybai pagerbti ir
Valstybės atkūrimo 100-mečiui pa-
minėti. Renginyje buvo įteikta 2017
m. Kalbos premija.

Keturioliktuoju Kalbos premi-
jos laureatu Seimo Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo
komisija paskelbė Kaliningrado sri-
ties lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos pirmininką Aleksą Bartni-
ką. Premija buvo skirta už ilgametį li-
tuanistikos, etnokultūros ir lietuvių
kalbos mokymo plėtojimą Kalining-
rado (Karaliaučiaus) srityje. Felicijos
Bortkevičienės (1873–1945), žodžio lais-

vės gynėjos, labdaros organizatorės, at-
minimą įamžinanti premija skiriama
už reikšmingą lituanistinę veiklą Lie-
tuvos ir užsienio šalių piliečiams, or-
ganizacijoms, institucijoms.

Įteikta Kalbos premija

Senatas patvirtino mokesčių reformą
Washingtonas (ELTA) – JAV Se-

natas patvirtino mokesčių reformos
įstatymą, kurio taip siekė šalies vado-
vas Donald Trump, iki šio momento ne-
sulaukęs stambios pergalės JAV Kong-
rese.

Įstatymas buvo priimtas po deba-
tų, kurių metu demokratai skundėsi,
kad mokesčių reforma naudinga tur-
tingiesiems mokesčių mokėtojams vi-
dutines pajamas gaunančių žmonių
sąskaita.

D. Trump ragino Senatą priimti 1,5
trilijono JAV dolerių vertą įstatymą.

Tai didžiausias mokesčių refor-
mos projektas JAV per pastaruosius
trisdešimt metų. Bendrovių pelno mo-
kestis būtų sumažintas nuo 35 iki 20
procentų.

Dabar įstatymo projektas turi būti
suderintas su Atstovų rūmuose pri-
imta jo versija. Po to įstatymą vėl turės
priimti aukštieji ir žemieji Kongreso
rūmai, o tada jį pasirašys JAV prezi-
dentas. Taip D. Trump įvykdytų vieną
iš savo rinkimų pažadų, ir tai būtų jo
pirmoji didelė pergalė teisėkūros pro-
cese. 

JAV skuba atremti Šiaurės Korėjos grėsmę
Washingtonas (Diena.lt) – Bal-

tųjų rūmų patarėjas saugumo klausi-
mais H. R. McMaster teigia, kad JAV
skuba atremti Šiaurės Korėjos keliamą
grėsmę. 

Patarėjas sakė, kad karo grėsmė
auga kasdien, bet ginkluotas konfliktas
nėra vienintelė išeitis. 

„Galima šią problemą išspręsti ir
be karinio konflikto. Bet tai yra var-
žybos su laiku, nes jis vis artėja prie

mūsų”, – kalbėjo H. R. McMaster. 
Patarėjas saugumo klausimais

taip pat išskyrė Kiniją, ragindamas ją
įvesti naftos embargą Šiaurės Korėjai,
kad šiai kiltų sunkumų atlikti raketų
bandymus. 

Šiaurės Korėja tarpžemyninę ra-
ketą paleido lapkričio 29 dieną. Režimo
vadovas Kim Jong Un sakė, kad šis
bandymas padėjo jo šaliai įgyti bran-
duolinės valstybės statusą. 

Patvirtino: raketa gali pasiekti Washingtoną
Seulas (Bernardinai.lt) – Pietų

Korėja patvirtino Šiaurės Korėjos vy-
riausybės duomenis, kad tarpžemyni-
nė raketa „Hwasong-15” gali pasiekti
taikinius iki 13 000 km atstumu. Pchen-
janas pareiškė, kad dabar gali pasiek-
ti „visą žemyninę JAV teritoriją”.

Ekspertai esą sutaria, kad „Hwa-

song-15” yra labai smarkiai ištobu-
linta Šiaurės Korėjos arsenalo rake-
ta.

Tarptautinė bendrija pasmerkė
naują provokaciją. JAV vyriausybė
paragino visas šalis nutraukti visus
diplomatinius ir ekonominius santy-
kius su Šiaurės Korėja. 

Washingtonas (LRT.lt) –
Jungtinėse Valstijose politinį
sprogimą sukėlęs buvusio Do-
nald Trump patarėjo prisipaži-
nimas dėl melo apie Rusiją ty-
rimą veda prie artimiausių pre-
zidento aplinkos žmonių. Skel-
biama, kad teismo dokumen-
tuose įvardytas „labai aukštas”
jo komandos atstovas, nurodęs
Michael Flynn tartis su Rusijos
ambasadoriumi, buvo prezi-
dento žentas Jared Kushner. Ru-
sijos poveikį tiriančio prokuro-
ro sutikimas sudaryti su M.
Flynn bendradarbiavimo susi-
tarimą, pasak ekspertų, rodo,
kad iš jo tikimasi svarbių įkal-
čių.

M. Flynn teisme pripažino
kaltę dėl melo federaliniams
agentams apie savo kontaktus
su Rusijos ambasadoriumi. Was-
hingtoną dar labiau intriguoja,
ką tokio jis galėjo pasiūlyti Rusijos
poveikį tiriančiam specialiajam pro-
kurorui Robert Mueller, kad šis sutiko
jį apkaltinti tik dėl kelių mažiau svar-
bių nusikaltimų. Bendradarbiavimo
susitarimas reiškia, kad M. Flynn da-
bar privalės ne tik nemeluoti apie bet
ką, ko klaus tyrėjai, bet ir pats aktyviai
siūlyti tirti viską, kas atrodo svarbu.

M. Flynn   kaltinamas, kad jau
dirbdamas Baltuosiuose rūmuose me-
lavo tyrėjams apie bent du skambučius
Rusijos ambasadoriui. Ir patys skam-
bučiai pažeidžia įstatymą, nes jais M.
Flynn prieš Naujuosius metus siekė pa-
kirsti tuomet dar valdžiusio Barack
Obama politiką – dėl žydų nausėdijų
Vakarų krante ir Rusijos diplomatų iš-
siuntimo.

Teismo dokumentuose nurodoma,
kad paskambinti Sergejui Kisliakui

vienu atveju M. Flynn nurodė „aukštas
D. Trumpo komandos pareigūnas”,
kitu – „labai aukštas”, o tai jau artina
tyrimą prie prezidento žento J. Kush-
ner, svarbaus patarėjo, kurį daugelis ži-
niasklaidos priemonių ir įvardija kaip
tą „labai aukštą pareigūną”. Savaime
nurodymas nėra nusikalstamas, bet J.
Kushner neseniai apklaustas ir, jei
bus mėginęs ką nors nuslėpti, jam
taip pat gali grėsti kaltinimai.

Jungtinių Amerikos Valstijų pre-
zidentas Donald Trump tvirtino, kad
buvęs jo nacionalinio saugumo pata-
rėjas Michael Flynn valdžios perdavi-
mo laikotarpiu nepadarė nieko netei-
sėta.

Socialiniame tinkle D. Trump pir-
mą kartą pripažino žinojęs, kad M.
Flynn melavo Federialiniam tyrimų
biuriui (FBI), o tai yra nusikaltimas.

Įtarimai krinta ir ant J. Kushner 

Kalbos premija įteikta lituanistui iš Kaliningrado
srities Aleksui Bartnikui. Sūduvis.lt nuotr.

Michael Flynn prisipažino melavęs.
NBS News nuotr.
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-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Likus mažiau nei 100 dienų iki didžiojo mūsų valstybės jubiliejaus – Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo 1918 metų vasario 16 dieną, pradėjome

spausdinti ištraukas iš istoriko Algirdo Grigaravičiaus studijos ,,Tautos pažangos partijos įkūrimas Rusijoje 1917 m.” – apie lietuvių politinius žings-

nius Rusijoje, vedusius link Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Pirmas straipsnis buvo paskelbtas lapkričio 7 dieną, šiandien – ketvirta dalis.

Rusijos lietuvių seimas
(Lietuvių seimas Petrapilyje)

(…) 1924 m. lapkričio 1 d. „Lietuvos žinios” pa-
skelbė Lietuvių seimo Petrapilyje (šį terminą po 1917
m. birželio 4 d. pradėjo naudoti kairieji, bandydami
pateisinti pasitraukusios seimo dalies veiksmus) re-
zoliucijas ir kairiųjų partijų pasitraukimą iš seimo
paaiškino tokiais argumentais: jie netikėję dešiniųjų
nepriklausomybės siekimo nuoširdumu, nes šie
troško kuo greičiau atsipalaiduoti nuo ryšių su de-
mokratine Rusija, kurios sąlygomis Lietuva galėjo
tikrai laisvai apsispręsti, Rusija buvo faktiškai pra-
radusi Lietuvą ir jos nekontroliavo, saitų nutrau-
kimas buvo naudingas tik Vokietijai, nutarusiai
aneksuoti Lietuvą; kairieji manę, kad nepriklauso-
mybės šūkį reikia kelti pačioje okupuotoje Lietuvoje
ir reikalauti išvesti vokiečių kariuomenę.1 Minint
dešimtąsias seimo metines, Vincas Kvieska teigė, kad
kairiesiems kilo klausimas, ar tikrai laikas nu-
traukti ryšius su Rusija ir atsiduoti Vokietijos ma-
lonei, svarbesnė atrodė faktinė, o ne formali nepri-
klausomybė, todėl tereikalavo Steigiamojo seimo ir
lietuvių atstovų įsileidimo į pokarinį taikos kong-
resą, o karo pabėgėlių nepavertė svetimšaliais.2 Ir
apibendrino, kad laisvė gauta dėl Pirmojo pasauli-
nio karo, revoliucijų Rusijoje ir Vokietijoje padari-
nių. Seimo metines straipsniu paminėjo ir Juozas Tu-
mas. Jis teigė kairiųjų taktiką seime buvus klai-
dinga, besiremiančia prielaida, kad skelbti nepri-
klausomybę neparengtoje Rusijos dirvoje yra be-
prasmiška, tačiau laisvė nepriklausė nuo rusų de-
mokratijos, jos palaikymas būtų pagalba užimtai vo-
kiečių Lietuvai, kurie šią kolonizuotų ir nutautin-
tų, rusų visuomenė buvo tuomet „sulūžusi” ir ne-
žinojo ko griebtis, o valdžia laukė, ką tars ji pati ar
„atskiros dalys”.3

(…) 1917 m. JAV lietuvių spaudoje, pavyzdžiui,
bostoniškės „Ateities” nuomone dešiniųjų nepri-
klausomybės reikalavimas – tai savo įtakos lietuvių
visuomenėje iškėlimas aukščiau Lietuvos laisvės sie-
kio, žinant kad tokio turinio seimo rezoliucijos Ru-
sijos revoliucinė valdžia nepalaikys.4 Fabijonas Ke-
mėšis „Darbininke” kaltino Santarą – nepraėjus jos
taikytojiškai rezoliucijai, nuėjo su kairiaisiais. Jo žo-
džiais Tautos pažangos partijos (TPP) krikščioniš-
kieji liberalai liko kartu su katalikais. Jis nesitikė-
jęs dviejų dalykų – gero katalikų (krikščionių de-
mokratų srovės) susiorganizavimo ir socialistų per-
galės seime. Išvados vietoje rašė, kad lietuviai po 1905
m. politiškai žymiai subrendo, kas ir pasireiškė sei-
mo metu.5

(…) Frakcinė seimo sudėtis rodė tiek revoliuci-
nę Rusijos dvasią, tiek ir konservatyvios valstietiš-
kos lietuvių pabėgėlių masės tradiciškumą: liaudi-
ninkų – 90, socialdemokratų – 39, santariečių – 30 kai-
rėje, o dešiniajame sparne krikščionių demokratų
– 41, pažangininkų – 20, tautinių katalikų (Lietuvių
katalikų tautos sąjungos atstovų) – 32, nepartinių
(„bepartyvių”) – 51. Birželio 3 d. balsuojant už re-
zoliucijas buvo 305 seimo dalyviai, 15 asmenų dėl ka-
riškių įsikišimo į seimo darbą atsisakė mandatų.
TPP pasiūlytą rezoliuciją parėmė krikščionys de-
mokratai, tautiniai katalikai, nepartiniai (dau-
giausia Lietuvos liaudies sąjungos nariai ir kari-
ninkų grupė, vadovaujama Vladas Nagevičiaus). Už
ją balsavo 140 delegatų, prieš – 128, susilaikė – 4. San-
taros rezoliuciją, kur nepriklausomybė paminėta
tarp motyvų, palaikė 111 dalyvių, prieš – 132 (deši-
nysis sparnas), susilaikė 28 socialdemokratai.Už ben-

drą liaudininkų ir socialdemokratų rezoliuciją bal-
savo 113 delegatų, prieš – 149, susilaikė – 8.6

(…) Augustinas Voldemaras savo pirmoje kalboje
(gegužės 31 d.) analizavo geopolitinę Europos si-
tuaciją, galimą po karo. Kertinis argumentas – Ang-
lijos suinteresuotumas jėgų pusiausvyra žemyne,
kuri su Prancūzija siekia, kad Vokietija nesustiprėtų.
Kad parlamentarizmo laikais svarbi viešoji nuo-
monė, palaikysianti imperialistinius tikslus dangs-
tančius laisvės lozungus, neabejotina. Jam aki-
vaizdu, kad karine jėga nė viena pusė kitos negali
susilpninti. Tad teliks duoti kai kurioms tautoms
laisvę. Dėl to Lietuvos ateitimi priverstos rūpintis
tiek Vokietija, tiek Antantė. Todėl Seimas turi aiš-
kiai pareikalauti Lietuvai nepriklausomybės.7

Seimas vyko karštai. Pačią pirmąją (gegužės 27
d.) dieną, nesutarus dėl prezidiumo sudėties, kairieji
(liaudininkai, santariečiai, dalis „bepartyvių”) ap-
leidžia posėdžių salę. TPP pozicija – rinkti koalici-
nį prezidiumą nuo seime pasireiškusių partijų ir
kuopų (turėti minty ir „bepartyviai”, jų tarpe vyravo
karių ir Lietuvių katalikų liaudies sąjungos atstovai).
Pasiekus sutarimą, pirmininku išrinktas nepartinis
Motiejus Čepas, tuo pačiu įteisinant jų frakciją. Nu-
siraminus išklausyta dalis Tautos Tarybos atas-
kaitos, perskaitytos pirmininko Stanio Šilingo. Bet
vakarinis posėdis neapsėjo be nerimo – liaudininkai
ir socialdemokratai prezidiumui raštu pareiškė,
jog neprisiims atsakomybės už seimo daugumos dar-
bus.8 Pirmą dieną jau buvo suvažiavę per 250 atsto-
vų. Per pirmąsias dvi dienas pakartotas Didžiojo Vil-
niaus seimo scenarijus – aršiai kovota dėl partinės
prezidiumo sudėties. Santara siūlė rinkti koalicinį,
o socialdemokratai tik „socialistinį”. Dauguma – 150
atstovų – pritarė koalicinei sudėčiai. Prasidėjo de-
batai, kokių partijų atstovai gali būti prezidiume. (…)
Socialdemokratų pasiūlymas, kad prezidiumą su-
daryti reikia tik iš Tautos taryboje veikusių parti-
jų atstovų, ir Santaros rezoliucija, kur pridėti ir ne-
partiniai, daugumos palaikymo nesulaukė. Praėjo
krikščionių demokratų pasiūlymas, kuris pripažino
ir Katalikų teisę būti prezidiumo sudėtyje. Tada so-
cialdemokratų ir liaudininkų frakcijos atsisakė da-
lyvauti prezidiumo rinkimuose ir paliko salę. Kvo-
rumo nebuvo, ir rinkimus teko atidėti rytojui. 28 d.
posėdis prasidėjo, susirinkus jau 295 atstovams,
tautiniams katalikams atsisakius dalyvauti prezi-
diume. TPP vardu Dominykas Bukontas juos pri-
pažino pilnateise partija, o atsisakymą jų pačių rei-
kalu. Minimalia persvara (118 balsų už, 108 – prieš,
6 susilaikius) priimtas krikščionių demokratų siū-
lymas sudaryti prezidiumą iš TPP, Santaros, so-
cialdemokratų, liaudininkų, krikščionių demokra-
tų, Katalikų ir nepartinių frakcijos atstovų. Pilna-
teisiais atstovais buvo pripažinti tautos tarybos
nariai (pasipriešino tik socialdemokratai). TPP ir
Santara balsavo prieš tokio statuso suteikimą pir-
mųjų trijų Dūmų atstovams, nes jų daugumą suda-
rė kairės atstovai. Petras Balys perskaitė liaudininkų
pareiškimą, kad jo partija neprisiims atsakomybės
už reakcinės seimo daugumos darbus. 29 d. posėdis
prasidėjo ramiai – Martynui Yčui pasiūlius, iš-
rinkta seimo Spaudos komisija, nutarta kvorumu lai-
kyti visų susirinkusių atstovų trečdalį. Viskas ap-
sivertė, kai su raudona vėliava pasirodė Lietuvių ka-
rių sąjungos suvažiavimo delegacija, pareikalavusi
prezidiume matyti tik socialistinių partijų atstovus,
kokia pripažinta ir TPP. Išrinktas prezidiumas pa-
sitraukė. Buvo sugiedota „Marselietė” ir tautiška
giesmė. Revoliucinių socialdemokratų vardu Vladas
Rekašius pasveikino visus, boikotavusius seimą.

Naujajame prezidiume išrinktas A. Voldemaras ir
dar du pažangininkai.9

Rusijos lietuvių seimo eiga ir skilimas verti at-
skiros studijos, apsiribojome pradžios aprašymu, nes
kas vyko iki pagrindinės rezoliucijos balsavimo
birželio 3 d. buvo natūralu į dvi dalis susiskaldžiu-
siam lietuvių politiniam pasauliui (…).

Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje

Skilus seimui, tautinės tarybos klausimas liko,
nes partijos suprato visiems karo pabėgėliams ir
tremtiniams svarbios ir autoritetingos tautinės ins-
titucijos reikšmę. (…) Pagaliau lapkričio 16-19 d. Vo-
roneže įvyko partijų atstovų pasitarimas dėl tarybos
steigimo. Suvažiavo krikščionys demokratai, pa-
žangininkai, santariečiai, liaudininkai socialistai de-
mokratai ir tautiniai katalikai. Į tarybą išrinkta 15
asmenų: pirmininkas Kazys Grinius, vicepirmi-
ninkai M. Yčas ir Mykolas Sleževičius, sekretoriai
S. Šilingas ir Liudas Noreika, iždininkas kunigas
Juozas Vailokaitis, nariai kunigai Emilis Paukštė,
Julijonas Jasienskis ir Pranciškus Penkauskas, Vy-
tautas Petrulis, Juozas Bagdonas, Rapolas Skipitis,
Jonas Jablonskis, Pranas Mašiotas.10 Dalis tarybos
su S. Šilingu priešakyje veikė Petrograde. Pirmieji
žingsniai – delegatų siuntimas į Ukrainą, kad Rada
paremtų lietuvių atstovų klausimą artėjančiose tai-
kos derybose tarp Sovietų Rusijos ir Vokietijos.
TPP taryboje atstovavo M. Yčas, L. Noreika, J. Ja-
sienskis, tautiniams katalikams – P. Penkauskas.
Gruodžio 27 d. Vyriausiosios lietuvių tarybos posė-
dyje svarstyta iš Stokholmo gauta Jono Aukštuolio
ir Konstantinas Olšausko pasirašyta telegrama,
kad sausio 8 d. bus paskelbta Lietuvos nepriklau-
somybė ir ją pripažins Vokietija, kita kvietė M.
Yčą skubiai atvykti į Švediją, buvo pritarta kreipi-
muisi į Ukrainos Radą, kur prašoma ginti Lietuvos
reikalus Brest Litovsko derybose.11 Posėdyje dalyvavo
pažangininkai M. Yčas ir Juozas Vokietaitis. Kad su-
vokta užsienio informavimo reikšmė, parodo nuta-
rimas pavesti Tarybos nariams, esantiems Petrog-
rade, surinkti oficialius užsienio valstybių pareiš-
kimus, paskelbtus per karą, ir medžiagą dėl lenkų po-
litikos Lietuvoje. To, pasak S. Šilingo kalbos, reikia,
kad visos lietuvių organizacijos, ypač atstovai už-
sienyje (Juozas Gabrys), turėtų aiškias direktyvas ir
daugmaž vienodai traktuotų Lietuvos klausimą,
tiksliai informuotų Europos ir Amerikos visuome-
nes, užkertant kelią Lietuvos laisvės priešininkams.
Itin svarbu surinkti žinias apie paskutinio dešimt-
mečio ekonominę krašto padėtį ir politinį judėjimą,
nes iki šiol Šveicarijos lietuviai daugiausia kėlė is-
torinę praeitį ir darė didelių klaidų, suteikiančių pro-
gų svetimtaučiams įtarinėti lietuvius imperializmu
ir agresyvumu.

(…) Prasidėjo masinis tremtinių ir pabėgėlių va-
žiavimas namo. (…) Jau 1917 m. rudenį normali
LDNKŠ veikla nutrūko. Pabaiga

1. Dixi, Istorijos lapą atskleidus, ,,Lietuvos žinios”, 1924. 11. 01.,
nr. 248 (priedas)

2. V. Kvieska, Lietuvių seimo Petrograde 10 metų sukaktuvės, ibid.,
1927. 05.13., nr.131, p. 2

3. J. Tumas, Nesavaimingi sprendimai, ,,Lietuva”, 1927. 06. 20.,
nr. 136, p. 1

4. Dar apie Rusijos lietuvių seimą, ,,Ateitis”, 1917. 09. 07., nr. 36, p. 4
5. Uosis (F. Kemėšis), Du seimu, ,,Darbininkas”, 1917. 11. 01–03.,

nr. 127–128, p. 2
6. ,,Lietuvos aidas”, 1918. 07. 04., nr. 74, p. 3–4; ,,Santara”, 

1917. 06. 10., nr. 22, p. 3; Trumpa apžvalga, ibid., 1917. 06. 14., 
nr. 32, p. 3

7. ,,Lietuvių balsas”, 1917. 07. 13., nr. 50, p. 1–2
8. L. N. Rusijos lietuvių seimas, ibid., 1917. 06. 14., nr. 42, p. 1–2
9. ,,Keleivis”, 1917. 08. 15., nr. 33, p. 7; ,,Vadas”, 1917. 06. 03., nr 11

p. 1–2; 06. 11., nr. 12, p.   2; ,,Lietuvių balsas”, 1917. 06. 01., 
nr. 38, p. 1; 06. 14., nr. 42, p. 1–2

10. Protokolas, ,,Santara”, 1917. 11. 26., nr45, p. 2; ,,Lietuvių balsas”, 1917. 
12. 07., nr 67, p. 1

11. Posėdžio protokolo nuotašas, MABRS, f. 70, s. v. 287, 1. 1 ir a.
p.12. Žr. ibid 1917 03 31, nr. 4, p. 1

Lietuviai Rusijoje – 4
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fondas  išeivijos lietuviams –
gerai žinoma organizacija. Š. m. kovo
14 d. sukako 55-eri, kai Lietuvių Fondas
(Lithuanian Foundation, Inc.) oficia-
liai buvo įteisintas Ilinojaus valstijoje,
kaip savarankiška ir narių-aukotojų
tvarkoma pelno nesiekianti finansinė
korporacija, kurios pagrindinis tikslas
– lietuvybės išlaikymas.  Praėjus 12 die-
nų  –  2017 m. kovo 26 d. – eidamas 95-
uosius, mirė Lietuvių Fondo įkūrėjas dr.
Antanas Razma, žmogus savo suma-
nymais bei įžvalgomis numatęs Lietu-
vių Fondo ateitį, nuoširdžiai rūpinęsis
Fondo raida, iki pat mirties aukštai iš-
kėlęs ištikimai nešęs Lietuvių Fondo
liepsną. 

Minint gražią šios organizaci-
jos  sukaktį, norisi prisimin-
ti pradžią ir apžvelgti jos  nu-

eitą kelią. Žinoma neįmanoma apra-
šyti  visus LF per 55 metus nuveiktus
darbus, tad parinkau tik nedidelę jų
dalį. 

Dar gerokai prieš įkuriant šį Fon-
dą buvo įvairiausių kalbų  apie mili-
joninio fondo reikalingumą. Pirmasis
mintį apie milijoninį fondą pasiūlė Lie-
tuvos kariuomenės majoras Petras
Ličkus, 1951 m. lapkričio 27 d. ,,Drau-
ge” išspausdinęs straipsnį ,,Ką trem-
tiniai turėtų padaryti Amerikoje”.
Tačiau  tik po  dr. A. Razmos straips-
nio ,,Milijono dolerių fondas lietuviš-
kiem reikalam ir to fondo parlamen-
tas”, išspausdinto 1960 m. gruodžio 8
d. ,,Drauge”, rimčiau imta domėtis
tokio Fondo įsteigimu. Straipsnis su-
kėlė nemažą atgarsį ir diskusijas. Vie-
ni pritarė dr. A. Razmos minčiai, kiti
tam priešinosi, juolab, kad buvo kal-
bama dar apie vieno  – Geležinio fon-
do – kūrimą. 

Norint išspęsti dilemą tarp dr. A.
Razmos pasiūlyto Milijoninio fondo ir
JAV LB siūlomo Geležinio fondo, buvo
sušauktas pasitarimas. 1961 m. kovo 19
d. pedagogės Alicijos Rugytės  bute
,,dvi moterys ir dvidešimt vyrų susi-
rinko į pirmą tokį gausų Lietuvių
Fondo posėdį” (Gediminas Balukas.
Kuriant Lietuvių Fondą / Lietuvių
Fondas-Lithuanian Foundation. Lie-
tuvių Fondo pirmasis dvidešimtmetis
1962-1982. Chicago, 1983). Pasitarime iš-
kilo nuomonių skirtumai dėl fondo or-
ganizacijos principų, tačiau laimėjo
nuomonė, kad LF bendradarbiavimą
su JAV Lietuvių Bendruomene api-
brėžia LF įstatai, kurių svarbiausias
sako, kad į LF Pelno skirstymo komi-
siją tris narius kviečia LF taryba, o ki-
tus tris paskiria JAV LB. Antras svar-
bus dalykas buvo, kad, norint pakeis-
ti LF įstatus, bus reikalingas  JAV LB
pritarimas. Įdomu tai, kad nors dar ne-
buvo nei įstatų, nei sudarytos vado-
vybės, ėmė plaukti pirmieji įnašai.

1962 m. vasario 10 d. buvo išrink-
ta laikinoji LF taryba, kurią sudarė 12
asmenų: Antanas Razma (pirminin-
kas), Gediminas Balukas (vicepirmi-
ninkas), Ben Babrauskas (sekreto-
rius), Stasys Barzdukas, Teodoras
Blinstrubas, Zigmas Dailidka, Antanas
Kareiva, Ferdinandas Kaunas, Balys
Poškus, Alicija Rugytė  ir Jonas Šve-

das. Kovo 7 d. LF tarybos posėdyje
buvo sudaryta LF valdyba, kurios pir-
mininku tapo T. Blinstrubas. 1962 m.
birželio 22 d. ,,Darbininke” skaitome,
kad LF tarybos posėdyje patvirtinta,
jog organizacijoje yra 46 nariai, tarp
kurių 24 tūkstantininkai, o LF lėšos
perkopė 30,000 dol. Didžiąją dalį aukų
įnešė gydytojai.

Pirmąjį derlių Lietuvių Fondas

paskyrė lituanistiniam švietimui: ,,Ne-
seniai LF apsvarstė, ką daryti su pir-
maisiais pinigais, atsiradusiais šalia
pagrindinio kapitalo. Nedaug tų pini-
gų, tik virš tūkstančio. Galvosūkis di-
delis: tūkstantis du šimtai dolerių ati-
duota lietuviškojo švietimo reika-
lams.” (Vytautas Volertas. Atėjo laikas
visuomenei  / ,,Draugas”, 1962 m. spa-
lio 16 d.)

1963 m. gegužės 18 d. Jaunimo
centre, Čikagoje įvyko pirmasis Lie-
tuvių Fondo suvažiavimas, kuriame
buvo pranešta, kad LF turi 238 pilna-
teisius narius ir 73,251.83 dol. kapita-
lo, o metams  baigiantis  LF džiaugė-
si jau 104,300 dol. kapitalu. 

1964-ieji prasidėjo ypač džiugia
Fondui žinia: dr. Juozas Kazickas pa-
aukojo Lietuvių Fondui vienkartinę
10,000 dol. sumą, o tų metų gegužės  16
d. vykusiame suvažiavime dr. J. Ka-
zickas, baigdamas savo pranešimą pa-
sakė, kad į Fondą įstoja ir jo vaikai,
įnešdami 5,000 dol. įnašą. 

Tais metais  Lietuvių Fondas lie-
tuvybės paramai skyrė 5,500 dol. 

1965 m. rugpjūčio  15 d. LF taryba
ir valdyba vieningai nutarė investuo-
ti dalį kapitalo į akcijas. Taip buvo no-
rima gauti didesnes palūkanas.

Nuo kada  pradėta mokėti sti-
pendijas studentams? Pasirodo, kad
įsteigus Lietuvių Fondą pirmus pen-
kis metus stipendijų studijoms nebu-
vo nei prašoma, nei skiriama. Pirma-
sis prašymas stipendijai gauti buvo
įteiktas 1967 m. Tais pačiais metais
buvo skirta ir pirmoji LF 1,500 dol. sti-
pendija lituanistikos studijoms. 1971
m. jau skirtos 4 stipendijos: dvi – 2,000
dol. ir 1,375 dol. – Čikagos universite-
to studentams ir 2 stipendijos po 1,000
dol. buvo skirtos Pedagoginio litua-
nistikos instituto asistentams. Nuo
tada prašymus stipendijoms gauti pa-
duoda vis daugiau studentų, ir kasmet
jiems skiriamos stipendijos. 

1968 m. sausio mėnesio leidinyje
,,Lietuvių dienos” skaitome: ,,Lietuvių
Fondo vardu išleidžiamas specialus si-
dabrinis medalis Lietuvos valstybės at-
statymo 50 metų sukakčiai paminėti.
Medalio projektas – LF valdybos vyk-
domojo vicepirmininko ir reikalų ve-
dėjo Antano Rėklaičio pastangų ir
darbo rezultatas”. Medaliai buvo par-
davinėjami, o gautas pelnas skiriamas
Lietuvių Fondui. 1969 m. gegužės 19 d.
Lietuvių Fondas komitetas surengė va-
jaus pokylį Niujorke, kurio metu buvo
surinkta 30,000 dol. – tais laikais di-
džiulė suma. 

Fondas pamažu ,,stojosi ant kojų”.

55-metį atšventęs
Lietuvių Fondas nesiruošia ilsėtis! (I)

1961 m. kovo 19 d. pedagogės Alicijos Rugytės  bute dvi moterys ir dvidešimt vyrų susirinko į pirmą Lietuvių Fondo posėdį.

Garbės svečiai 1974 m. gegužės 4 d. LF milijoniniame pokylyje. Iš kairės:  Milda Lenkauskienė,
dr. Jonas Valaitis, Lietuvos garbės generalinė konsulė Čikagoje Juzė Daužvardienė, kun.
Viktoras Dabušis. 

Stovėję prie Lietuvių Fondo ištakų (iš kairės): dr. Gediminas Balukas, dr. Antanas Razma
ir dr. Kazys Ambrozaitis.
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AKIŲ LIGOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ GyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

fondų yra per 100. 
1974 m. gegužės 4 d. Jaunimo cent-

re vykusiame suvažiavime pirmą kar-
tą buvo užsiminta apie stipendijų fon-
dą, kuris būtų skiriamas ,,ne vien li-
tuanistiką, bet ir praktinius moks-
lus: mediciną, inžineriją, biznį ir t. t.
studijuojantiems jaunuoliams. Svarbu,
kad tas asmuo nesišalintų nuo lietu-
viškos veiklos” (,,Draugas”, 1974 m. ge-
gužės 22 d.), o tų metų lapkričio 21 d.
,,Drauge” pasirodė straipsnis ,,Lietu-
vių Fondo kapitalas peržengė milijoną
dolerių”, kuriame rašoma: ,,Lapkričio
19 d. vakare vykusiame Lietuvių Fon-
do valdybos posėdyje buvo pranešta
linksma žinai, laukta dvylika metų:
Lietuvių Fonde tą vakarą nejudamo
kapitalo jau buvo 1,002,630 dol. Pirmam
milijonui užbaigti paskutinę tūkstan-
tinę paaukojo bendrovės ‘Vaga‘ par-
tneriai: dr. Petras Kisielius, dr. A. Raz-
ma, dr. Jonas Šalna. dr. Kazimieras Šu-
kys, dr. Elena Deckienė, inžinieriai
Viktoras Mastis ir Petras Abromaitis.”

Pasidžiaugęs gražia pergale, Lie-
tuvių Fondas 1975-uosius paskelbė tes-
tamentinių palikimų vajaus metais, o
tų metų balandžio 12-13 dienomis Jau-
nimo centre, Čikagoje vykęs Lietu-
vių Fondo narių suvažiavimas buvo
pavadintas istoriniu. Tai buvo pir-
mas suvažiavimas sukaupus milijoną
dolerių. Jam pasibaigus Martinique
restorane buvo suruoštas ,,džiaugs-
mo” pokylis.  ,,Reikia kantrybės, en-
tuziazmo, apaštališko tikėjimo savuo-
ju darbu ir tas darbas (jeigu jis logiš-
kas ir realus) patrauks visuomenę į
savo pusę”, – ,,Aiduose” rašė dr. A. Raz-

Ilgametei PLC bingo savanorei, 

A†A Reginai Sabaliūnienei 

iškeliavus į Amžinuosius namus reiškiame gilią už-
uojautą dukroms Irenai Žukauskienei ir Virginijai
Mačiulis bei jų šeimoms, kitiems giminaičiams, drau-
gams  ir artimiesiems.  

Pasaulio lietuvių centras

Elena ir Stasys Barai 1985 m. LF pokylyje.

Aplinkiniai, pamatę pirmuosius nu-
veiktus Fondo darbus, vis labiau ėmė
juo pasitikėti. Fondui aukojo ne tik pa-
vieniai asmenys, bet ir bendruomenių
apylinkės, organizacijos, vis dažniau
Fondą pasiekdavo atminimo, palikimų
ir testamentiniai įnašai.

1973 m. metų pabaigoje  Jaunimo
centre buvo suruošta LF vajaus vaka-
rienė. Jos metu buvo pranešta, kad dr.
Antano ir Janinos Stankaus šeima į
Lietuvių Fondą įnešė 20,000 dol. savo
tragiškai žuvusio sūnaus Algio atmi-
nimui ir kad gautos palūkanos bus
skirtos lituanistiką studijuojančių sti-
pendijoms. Taip gimė pirmasis vardi-
nis fondas Lietuvių Fonde. 1991 metais
tokių fondų buvo jau 22. Didžiausią šių
fondų palūkanų  dalį skirsto Pelno
skirstymo komisija, tačiau dalis šių
fondų lėšų išmokamos pagal specifi-
nius steigėjų pageidavimus ir nuro-
dymus tiesiogiai mokslo įstaigoms
Lietuvoje (kandidatus šioms stipendi-
joms gauti atrenka pačios mokslo įstai-
gos) ir Lietuvos bei JAV organizaci-
joms. Švenčiant LF 55-metį vardinių

ma.  
1979 m. LF skiriama parama įvai-

riems projektams perkopė pusę mili-
jono – nuo įsikūrimo pradžios lietu-
vybės tikslams buvo skirta 550,051 dol. 

1982 metais prie LF tarybos vairo
stojo Stasys Baras (1982 m. vasario  7
d. LF tarybos posėdžio protokolas).
Tai buvo pirmas kartas, kad tarybos
pirmininku buvo išrinktas ne gydy-
tojas.

1983 m. birželio 1 d. LF persikėlė į
naujas patalpas M. Morkūno spaustu-
vėje. Dar vienas didžiulis įvykis – LF
menui globoti sekcija – Lietuvių dailės
meno institutas –  pakvietė  meno my-
lėtojus į Prano Domšaičio parodą Či-
kagos miesto centre esančioje Galeri-
joje (226 W. Superior St., Chicago, IL
60610). Parodoje buvo rodomi 70 daili-
ninko paveikslų, kuriuos buvo įsigijęs
Lietuvių Fondas. Vėliau šie ir kiti Pr.
Domšaičio paveikslai buvo padovano-
ti Lietuvai. 2001 metais Klaipėdoje ati-
daryta Prano Domšaičio galerija, ku-
rioje kabo LF padovanoti Lietuvai dai-
lininko darbai – Lietuvos pasididžia-

vimas. P. Domšaičio darbų kolekcijai
įsigyti ir persiųsti į Lietuvą LF skyrė
per vieną milijoną dolerių.

Tais metais LF įsigijo pirmąjį
kompiuterį, kas gerokai palengvino ad-
ministracijos darbą, pirmą kartą buvo
prabilta apie LF auditą LF veiklai pa-
tikrinti, taip pat priimta nauja pelno
skirstymo tvarka. Baigiantis 1983-ie-
siems įvyko dar vienas svarbus įvykis.
Lapkričio 4 d. lietuvių visuomenės at-
stovai įteikė 200,000 dol. (150,000 dol.
įteikė JAV LB Švietimo tarybos pir-
mininkas Jonas Kavaliūnas, 50,000 –
LF valdybos pirmininkas Viktoras
Naudžius) pirmojo įmokėjimo Litua-
nistikos katedrai University of  Illi-
nois at Chicago čekį. 

1984 m. balandžio 28 d. Jaunimo
centro kavinėje įvyko knygos „Lietu-
vių Fondas-Lithuanian Foundation.
Lietuvių Fondo pirmasis dvidešimt-
metis. 1962-1982” sutiktuvės. Sutiktu-
vėse dalyvavo generalinė konsulė Ju-
zefa Daužvardienė, kuri savo kalboje
pranašiškai numatė būsimą LF su-
klestėjimą: „Dar švęsime Fondo išau-
gimą į 5 ir 10 milijonų dolerių”  (,,Drau-
gas”. 1984 m. gegužės 1 d.). 

1984 m. gruodžio 22 d. „Draugo”
numeryje išspausdintame LF prane-
šime skaitome: „... Lietuvių Fondo ka-
pitalas jau perkopė 3 milijonų dol.
ribą.” LF pirmąjį milijoną surinko
per 12 metų (1974), antrajam milijonui
surinkti prireikė 6 metų (1980), o trečią
milijoną Fondas sukaupė per 4 metus
(1984). 

Bus daugiau

Gražina Grink, gyvenanti Los Angeles, CA, atnaujindama metinę
,,Draugo” prenumeratą atsiuntė 60 dol. auką. Esame labai dėkingi už
paramą, kuri padės užtikrinti mūsų laikraščio ateitį.

Zinaida Kalvaitis, gyvenanti Dublin, NH, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.  Dėkojame, kad
ne tk skaitote, bet ir remiate savo laikraštį.

Vytautas Penkiūnas, gyvenantis Annapolis, MD, atnaujindamas
savo metinę ,,Draugo” prenumeratą su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką,
kuri palengvins leidybos darbus. Nuoširdžiai dėkojame.

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū, kad
skaitote ir dosniai remiate lietuvišką spaudą.



DRAUGAS2017 GRUODŽIO 5, ANTRADIENIS12

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje, 2745 W., 44th St., Chicago,
IL, gruodžio 10 d. 10 val. r. švęsime antrajį
Advento sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po Mišių ga-
lėsite įsigyti pašventintų kalėdaičių savo Kū-
čių stalui. Gruodžio 17 d. po lietuviškų šv. Mi-
šių vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis. Malo-
niai kviečiame visus dalyvauti. 

� Gruodžio 17 d., sekmadienį,  Šv. Antano
parapijoje Cicero po 8:45 val. r. lietuviškų šv.
Mišių parapijos salėje vyks Advento agapė. Al-
dona Zailskaitė pasidalins mintimis apie Ad-
ventą. Muz. Vilmos Liobikas vadovaujamas pa-

rapijos choras atliks meninę programą. Šven-
tinės vaišės. Visus maloniai kviečia Lietuvių
Bendruomeneṡ Cicero apylinkeṡ valdyba. Ci-
cero Šv. Antano bažnyčios adresas: 1500 S.
50th Ave, Cicero, IL.

�  Gruodžio 17 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių visus maloniai kviečiame prie ben-
dro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Kū-
čių stalo. Kalėdines giesmes atliks viešnia iš
Lietuvos solistė Rūta Morozovaitė. Prašome
užsisakyti vietas iš anksto tel. 773-776-4600.
Kaina 25 dol., vaikams iki 12 metų – ne-
mokamai. 

Kaip ir kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį, kun. Gediminas Keršys čia aukos
šv. Mišias. Kalėdines giesmes atliks solistė Vilija Kerelytė ir lietuvių bažnytinis
choras, vad. Revitos Durtinavičiūtės.
Po šv. Mišių vaišinsimės Kūčių vakarienę primenančiais valgiais.

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubo valdyba
– rutasida@hotmail.com.

Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujujų Metų proga sveikiname
visus Beverly Shores Lietuvių klubo narius, jų šeimas,

draugus ir ,,Draugo” laikraščio darbuotojus.
Kviečiame visus gruodžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. atvykti į paslaptin-

gąją Šv. Onos bažnytėlę (433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301).

17 tasis 

Kal!dinis Vajus
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Motinos Teresės $eimų Namams

KALĖDOS – LIETUVIŠKAI!
Gruodžio 10 d., sekmadienį, 12:15 val. p. p.

Kviečiame atvykti į šventę ,,Lietuviškos Kalėdos”, vyksiančią Mokslo ir pra-
monės muziejuje (Museum of Science and Industry, 5700 South Lake
Shore Drive, Chicago, IL).  Programoje – lietuvių liaudies šokių an-

samblis „Lietuvos Vyčiai” (vadovės Lidija Ringienė ir Aušra Karalienė) kartu su
tautinių šokių grupe „Suktinis” (vadovė Giedrė Elekšytė Knieža) bei lietuvių liau-
dies muzikos ansambliu ,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė).   Muziejaus eglu-
čių paroda ir įvairių tautų pasirodymų renginys ,,Kalėdos aplink pasaulį ir švie-
sų šventė” vyks iki sausio 7 d. 2018 m.

Gruodžio 10-tai dienai pigesnius bilietus galima užsisakyti iš anksto te-
lefonu 773-684-1414, pasakyti kodą CDC-1210B.  Kaina – $10 suaugusiems,
$6 vaikams nuo 3 iki 11 metų. Bilietus bus galima atsiimti muziejaus Will Call
kasoje.

Gruodžio 11 d., pirmadienį, 7 val. v. New
Yorko Modernaus meno muziejuje (MoMA, 11
W 53rd Street, Theater 2, New York, NY) vyks va-
karas su Kęstučiu Naku. Serijoje ,,Modern
Mondays” bus pristatytas K. Nako multimedinis
spektaklis ,,Channel D”. Bilietai parduodami
nuo lapkričio 27 d., muziejaus tel. 212-708-9400.


